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ንውላድካ ዝውቱር ተግባራት ምፍጣር

ውዕሎ ውላድካ ቅዲ ኣለው፡፡ ካብ ድቃሶም ተላዒሎም፣ ናብ ሽቓቕ ይኸዱ ወይ ዳይፐር ይቕየረሎም፡፡ ይኽደኑ፣ ቁርሶም ይበልዑ፣ ኣብ ገዝኦም ወይ ኣብ 
ኣፀደ ህጻናት ይፃወቱ፡፡ ናብ ገዝኦም ክመፁ ከለው ድራሮም ይበልዑ፣ ኣስናኖም የፅርዩ፣ የንብቡ ወይ ተፃዊቶም ይድቅሱ፡፡ እዞም ተግባራት ክመዓራረዩ ከለው 
ውላድካ ንኽዘናጋዕን ድሕንነት ንኽስምዖ ይገብር፡፡ 

ዝውቱር ዝኾኑ ተግባራት ንምንታይ 
ይጠቕሙ?

•	  ህፃናት ተመሳሳሊ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክበልዑን ክድቅሱን ከለው 
ድሕንነትን ምቾትን ይስመዖም፡፡ ብተወሳኺ ድማ ብዝሓሸ መልክዑ 
ይበልዑን ይሰትዩን፡፡ 

•	  ህፃናት እንታይ ትፅቢት  ከምዝገብሩ ስለዝፈልጡ እዚ ድማ ንኽዛነዩ 
ይገብሮም፡፡ ብቐሊሉ ናብቲ ቀፃላይ ምንቅስቓስ ክዳለው ይኽእሉ፡፡

•	  ልሙድ ዝኾነ ምንቅስቓስ ክህሉ ከሎ ህፃናት ከይርብሹ ክገብሮም 
ይኽሉ፡፡ 

•	  ህጻናት ልሙድ ዝኾነ ምንቅስቓስ ክህልዎም ከሎ ብዝበለፀ ይመሃሩን 
ቀስብቐስ ድማ ብዓርሶም ምስራሕ ይጅምሩ፡፡ 

•	  ልሙድ ዝኾነ ምንቅስቓስ ድማ ስድራ ሓባራውነት ንኽስምዖም 
ይገብር፡፡ 

ዕውት ንዝኾነ ልሙድ ምንቅስቓሳት 
ምኽርታት:

•	  ንመላእ እቲ ስድራ ብዝበለፀ ዝሰርሕ መደብ ግበር፡፡
•	  ኣብ ሕድሕድ መዓልቲ ብተመሳሳሊ ዝኾነ ሰዓት ተመገብ ከምኡ 

ድማ ደቅስ ኮይኑ ግና ውላድካ ከም ዝጠመዮ ወይ ድቃስ ከምዝመፆ 
እንተተዓዚብካ ተዓፃፃፋይ ኩን፡፡

•	  ንውላድካ ብዛዕባ እቲ ቐፃላይ ምንቅስቓስ ኣቐዲምካ ሓብረሉ፡፡ 
ንኣብነት ‹ምስ ኣሰርና ብሓባር ኮይና ምሳሕ ክንሰርሕ ኢና፡፡›

•	  ምስ ውላድካ ትዕግስቲ ይሃልውካ፡፡ ሓደሽቲ ዝኾኑ ልሙድ ተግባራት 
ምምሃር ግዘ ይወስድ እዩ፡፡ 
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ናይ ልሙድ ምንቅስቓሳት ምኽርታት 

ምኽዳን

•	  ንውላድካ ናይ ክረምቲ ክዳውንቲ ምኽዳን ሓዱሽ ነገር ክኸውን 
ይኽእል እዩ፡፡ ደራሪብካ ንምኽዳን ግዘ ውሰድ፡፡ 

•	  ውላድካ እቲ ክኽደኖ ዝግባእ ኣርእዮ (ንኣብነት ኣብ ክረምቲ ናይ 
በረድ ስረን ናይ ኢድ ጎንቲ ወይ ኣብ ሓጋይ ናይ ፀሓይ ቆቢዕን ሸበጥን)
ብምቕፃል ቅድሚ እቲ ዕለት ክዳን ንኸውፅእ ግበር፡፡ 

•	  ውላድካ ናይ ደገ ኽዳውንቱ ከንጠልጥለሉ ዝኽእል መንጠልጠሊ 
ግበረሉ እዚ ድማ እቲ ቀፃሊ መዓልቲ ብቐሊሉ ንኽረኽቦ ይሕግዞ እዩ፡፡ 

ምግቢ ምብላዕ

•	  ህፃናት ኣብ ሕድሕድ መዓልቲ ካብ ሓሙሽተ ክሳብ ሽዱሽተ ግዘ 
ክበልዑ ይኽእሉ እዮም (ንኣብነት ሰለስተ ወይ ክልተ ምግብታት ወይ 
ሰለስተ ጣዕሞታት)፡፡ ህፃናት ንኸይጠምዩ ወይ ንኸይሰንፉ ቀዋሚ 
ዝኾነ ናይ ምግብን ጣዕሞትን ግዘ ንኽህሉ ግበር፡፡ 

•	  ኣብ ዝከኣለሉ ግዘ ከም ስድራ ብሓባር ተኣኪብኩም ብልዑ፡፡ እዚ ድማ 
ንኽተውግኡ፣ ንኽትደማመፁን ንኽትመሃሃሩን ግዘ ይህበኩም፡፡

ሽቓቕ ምጥቃምን ኣእዳውካ ምሕፃብ

•	  ውላድካ ዕንፉራር ንኸይወፆ ”ዳይፕሩ“ ቀይረሉ፡፡ 
•	  ውላድካ ኣብ ሽቓቕ ወይ ባዞ ምቕማጥ ድልው ክኸውን ከሎ ኽምሃሩ 

ብመደበኝነት ንኽቕመጥ ግበር፡፡ 
•	  ውላድካ ድሕሪ ሽቓቕ ምጥቃሙ ኣእዳዉ ምሕፃብ ከም ልምዲ ገይሩ 

ንኽወስድ ኣብ ምምሃር ሓግዞ፡፡ 

ነብስኻ ምሕፃብ

 
•	  ውላድካ ብቐዋምነት ምሕፃብ ምቾት ንኽስምዖን ዕንፉራር ንኸይወፆ 

ይገብር፡፡ ኣብ ዝሕፀብሉ እዋን ኣብ ውሽጢ እቲ መሕፀቢ ኮይኖም 
ክፃወትሉ ዝኽእሉ ባንቡላ፣ ከም ፕላስቲክ ብርጭቆ ወይ ጀልባ 
ዝኣመሰሉ ባንቡላታት ብምድላው ምሕፃብ ንኽናፍቑ ግበሮም፡፡ 

•	  ውላድካ ኣብቲ መሕፀቢ ገዲፍካዮ ንኸይትኸድ ኣቐዲምካ ኩሉ ነገር 
ኣዳሉ፡፡ ብቐሊሉ ክጥሕሉ ይኽእሉ እዮም፡፡

•	  ንውላድካ ቀስብቀስ ብኸመይ ከምዝሕፀብ ኣምህሮ፡፡

ድቃስ

•	  ህፃናት ብመዓልቲ ካብ 13 ክሳብ 16 ሰዓታት ድቃስ የድልዮም፣ 
ከምኡ ድማ እግሪ ተኽሊ ህፃናት (1-3 ዕድመ) ካብ 10 ክሳብ 13 ሰዓት 
ድቃስ የድልዮም፡፡ ቀዋሚ ዝኾነ ናይ መደቀስን መልዓልን  ሰዓት 
ምህላው ውላድካ እኹል ድቃስ ከም ዝረኸበ ንኽትፈልጥ ይሕግዘካ፡፡ 

•	  ንናይ ምሸት ድቃስን ዕረፍትን ኣብ ዓራቱ ንኽድቅስ ምግባር ኣብ ፀጥ 
ዝበለ ከባቢ ምድቃስ ንኽለምድን ብቐሊሉ ንኽድቅስን ይሕግዞ፡፡ 

•	  ምቹው ዝኾነ ቀዋሚ ናይ ድቃስ ሰዓት ህፃናት ንኽዛነዩን ንኽምቸዎምን 
ይሕግዝ፡፡ እቲ ልሙድ ምንቅስቓስ ዛንታ ምንባብ፣ ምድራፍ፣ 
ብሓባር ምፅዋት፣ ፀሎት ምግባር ወይ ክሳብ ድቃሶም ዝመፆም 
ምስኦም ምድቃስ ከካትት ይኽእል እዩ፡፡

ንውላድካ ዝውቱር ተግባራት ምፍጣር

http://cmascanada.ca/cnc/parents

