
ቆልዓ  ውሕስነ ት ክስምዖ  ኣ ብ መዋእለ  ህጻናት እንታይ ክትገ ብር  ኣ ለኩም? 

ቅድሚ ምጅማር : 

 ምስ  መዋእለ  ህጻ ናት ናይ ምብጻሕ ግዜ ተቋጸሩ

 ነ ቲ ቆልዓ  ብዛ ዕ ባ  ጽቡቕነ ት ናይ መዋእለ  ህጻ ናት ን ገ ርዎም

 ብዛ ዕ ባ  መዓልታዊ መደባት ቆልዓ  ሓብሩ

 መጻወቲ ሜዳ መዋእለ  ህጻናት ተጠቀምሉ ኣብ ቀዳመ ሰን በት

ኣብ ግዜ ምጅማር  መዋእለ  ህጻናት: 

 እኹል ግዜ መድብሎም ናብዚ ሒዝክሞም ክትመጹ እን ከለኹም፣  ውህስ ነ ት

ተሰሚዕ ዎም ሓዲግክሞም ክትከዱ ምእንቲ

 ነ ቶም ሰራሕተኛ መዋእለ  ህጻናት ነ ቲ ጠለባት ቆልዓ  ክሳብ ኣ ፉ ኣውጺኡ

ዝዛ ረብ ብከመይ ከም ዝርድእዎ ን ገ ርዎም።

 ኣ ብተን  መጀመርታ 14 መዓልትታት ውሑድ ሰዓታት ከም ዝውዕ ል ግበሩ፣  ገ ለ

ካብ ናይ ዕ ረፍቲ ግዜኹም ወይ ናይ ሕርሲ ዕ ረፍቲ ኣ ብ ከምዚ ተጠቀምሉ።

 መጻወቲ ከም ጥጦ፣  ባምቡላ ፣  ኣጭርቕቲ፣  ቫጎ ኒ  ወይ ካልእ  ዝፈትዎ ነ ገ ር

ሂብኩም ስደድዎ።

 ክድቅስ  እን ተ ኮይኑ  ድማ ሰዓታት ድቃስ  ን  መዋእለ  ህጻ ናት ሓብሩ።

 ድልየ ት ናይ ቆልዓን ፣  ጸወታን ፣  መግብን  ኣመጋግባን ፣  ዝስተ ወይ ካልእ

ውሕስነ ት ዝፈጥረሉ ነ ቲ ቆልዓ  እንታይ ምዃኑ  ሓብሩ

 ቆልዓ  ሓዲግክሞ ክትከዱ እን ከለኹም ን ገ ርዎ

 ኣ ወንታዊ ነ ገ ራት ብዛ ዕ ባ  መዋእለ  ህጻ ናትን  ሰራሕተኛታትን  ን ገ ርዎም 

<<ውሑስ ዝኾነ ምጅማር መዋእለ ህጻናት ሃቡኒ>>

ሓበሬታ ን  ወለዲ ብዛ ዕ ባ  ምጅማር  መዋእለ  ህጻ ናት 
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<<ውሑስ ምጅማር መዋእል ህጻናት ሃበኒ>> 

እዚ ፋምፍሌት ነቶም መዋእለ ህጻናት ዝጅምሩ ቆልዑ ዘለዎም ኢዩ። እዚ ድማ ሓበሬታ ብዛዕባ 
ትጽቢታትኩም ከም ወለዲ መጠን ኣብ እዋን ምጅማርን ቅድሚ ምጅማርን ዘሎ ይህብ። እዚ ውን 
ትምህርታዊ ምኽሪን መምርሕን ብዛዕባ ውሑስ ምጅማር ክገብረሉ ካብቲ ዘገድስ ነገራት ይህብ። 

ጽቡቕ ምልምማድ ብዛዕባ ምውህሃድን ዝምድና ምፍጣርን ኢዩ፣ እዚ ድማ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ን 
ውሕስነትን፣ ፍትወትን ትምህርትን ኢዩ።  

ቆልዓ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ውሕሱነትን፣ ቀዋምነትን ውጥንን የድልዮ። ንክወሃሃዱ ፣ ዝምድና 
ክገብሩን ምስ ሰራሕተኛታትን ቆልዑን ክራኸቡ እኹል ግዜ ክወሃቦም ኢዩ። 
ወለዲ ድማ ን ደቆን ጽልዋ ከሕድሩን ሓበሬታ ብዛዕባ ደቆም ን መዋእለ ህጻናት ክህቡ ኣለዎም 
ምእንቲ ብዝበለጸ ነቲ ቆልዓ  ዘድልዮ ነገራት ክማለኣሉ ምእንቲ።  

መደባት ክፈለለ ይክእል ኢዩ፣ ግን ብዘየገድስ፣ ቆልዑን ስድራቤትን ሓደ ውሑስን ጽቡቕ ናይ 
ምልምማድ መዋእለ ህጻናት ከም ዝስመዖም ክንገብር ኢና። 

ትጽቢትካ ካብ መዋእለ ህጻናት እንታይ ኢዩ? 

መዋእለ ህጻናት ነዚ ክገብሩ ኢዮም: 

ምስ ምጅማር መዋእለ ህጻናት ናብ ኣኼባ ወለዲ ክትጽውዑ ኢኹም ብምኽንያት

ምቕባል ሓደስት ቆልዑት

ቅድሚ ምጅማር ናይ ምብጻሕ ዕድመ ክወሃበኩም ኢዩ

ሓበሬታ ብዛዕባ መደባት ትግባሬ መዋእለ ህጻናትን ንሓደሽቲ ከመይ ምዃኑን

ብከመይ ይፍጸም ናይ ሌላ መዓልትን

ነቲ ቆልዓ ብጥብቂ ዝከታተሎን ብጽቡቕ ዝላለዮ ሰብ ክንገብረሉ፣ ውሕስነት

ክስምዖ ምእንቲ

ናይ ምጅማር ዝርርብ ምፍጻም ምስ ወለዲ

ቀዋሚን ንጹርን መዓልታዊ መደብ ምግባር

ንናይ ሌላ ግዜ እኹል ሰዓት ምስራዕ፣ መበገሲ ካብቲ ናይ ቆልዓ ኣድላይነት

ጽዑቕ ዝርርብ ምግባር ምስ ወለዲ ኣብ ናይ ሌላ ግዜ

ንሓደ ውሑስን ጽቡቕ ምጅማር መደብ ብዝምችኦም ምግባር፣ ኣብ ዝተፈለላየ

ግዜያት ኣብ ዓመት ዝጅምሩ

ዕማም ናይቲ ተኸታታሊ ኣካል እንታይ ኢዩ? 

ኣብ ምጅማር ግዜ ኣብ መዋእለ ህጻናት፣ እቲ ቆልዓ ሓደ ዝተወሰነ ኣካል ካብ 

ሰራሕተኛታት ናይቲ ጉጅለ ወይ ክፍሊ ይወሃቦ፣ እዚ ድማ እቲ ንስኹም ቀጻሊ ርክብ 

ትገብሩ ምስኡ ኢዩ። እዚ ነቲ ቆልዓ ክኣልዮን ውሕስነት ከም ዝስምዖ ዝገብር ኢዩ። 

ቀረባ ዝኾነኖ ወይ ዘደዓዕሶ፣ ምስ ግዜ ድማ ምስቶም ካልኦት ቆልዑን ሰራሕተኛታት 

ዘላልዮን ኢዩ።  

እዚ ተኸታታላይ ኣካል ድማ ብዛዕባ ቖልዓ ከመይ ከም ዘሎ ፣ ኣብ መዋእለ ህጻናት ከመይ 

ይውዕል ከም ዘሎ ጽቡቕ ሓበሬታ ቀጻሊ ዝህበኩም ኢዩ። እቲ ሌላ ኣብ መንጎኦም ምስ 

ተጀመረ ነቲ ቆልዓ ርክብን ዝምድናን ምስ ካልኦት ክገብር ቀሊል ኢዩ።  
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