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ህፃናት ብፀወታ ኣቢሎም ይምሃሩ

ህፃናት ክፃወቱ ከለዉ ብምንካእ፣ ብምርኣይ፣ ብምስማዕ፣ ብምሽታት፣ ብምጥዓምን ብምንቀስቓስን ከምኡውን ብኣካላቶም ኣቢሎም ይመሃሩ፡፡ ኩሉ 
መዓልቲ ሓዱሽ ነገር ይመሃሩ እዮም፡፡ ከምኡ ድማ ጸወታ ናይ ማሕበራዊ ርክብ ክእለቶም፣ ናይ ቋንቋ ክእለቶም ካልኦት ክእለታቶም ክሃንፁ ይሕግዞም፡፡  

ፀወታ ኣገዳሲ እዩ!

ውላድካ ክጻወት ከሎ፤ 
•	  ብዛዕባ እዛ ዓለምን ኣብዛ ዓለም ብዛዕባ ዘለው ሰባት ይመሃሩ፤
•	  ፀገማት ምፍታሕን ምስንዳእን ሓዊሱ ኣተሓሳስባ የመዕብሉ፤
•	  ጥንኩር ሰብነት የመዕብሉ፤
•	  ዓርስኻ ምቁፅፃር ይመሃሩ፤
•	  ክርድኡ፣ ክሰምዑን ክዛረቡን ይተባብዑ፤
•	  ንኻልኦት ቅርበት ይስምዖምን መሓዙት የጥርዩን፤
•	  ሓሳቦምን ናይ ፈጠራ ክእለቶም ይጥቀሙ፤ ከምኡ ድማ
•	  ይዘናግዑ! 

ኣምሲልካ ምፅዋት

ህፃናት እንስሳ፣ መምህር፣ በዓል ድኳን ወይ ወላዲ ኮይኖም ከምስሉ 
ከለው እዚ ኣምሲልካ ምፅዋት ወይ ሓሳባዊ ፀወታ ይበሃል፡፡ ኣምሲልካ 
ምጽዋት ህፃናት ንኽሓስቡ፣ ፀገማት ንኽፈትሑ፣ ናይ ቋንቋ ክእለቶም 
ንኸመሓይሹ፣ ሕሉፍ ኩነታት ንኽዝክሩን ካልኦት ሰባት ንኽርድኡ 

ይሕግዞም፡፡ ከም ፀብሒ ምስራሕ፣ ኣቕሑ ምግዛእን ነብሲ ምሕፃብ 
ዝኣመሰሉ ምንቅስቓሳት ኣብዚ ፀወታ ክካተቱ ይኽእሉ እዮም፡፡ 
ውላድካ ኣብ ገዝኡ ወይ ኣብ ከባቢኡ ብዝርከቡ ነገራት ናይ ዓርሱ 
ዝኾነ ኣምሲልካ ናይ ምፅዋት ፀወታ ኣብ ምፍጣር ክሕግዘካ ይኽእል 
እዩ፡፡ 

ህፃናት ብፀወታ ኣቢሎም 
ክመሃርዎም ዝኽእሉ ነገራት 
ንኣብነት 

ዮኒ ዕድምኡ 11 ኣዋርሕ እዩ፡፡ ኣዲኡ ኣብ ድሕሪ እቲ ገዛ ኮይና 
ካብቶም እትፈትዎም ደርፍታት ሓዲኡ ትደርፍ ኣላ፡፡ ዮኒ ብቲ 
ናይቲ ሙዚቃ ህርመት ኣእጋሩ የንቀሳቕስን ናብ ብዙሕ ኣንፈት 
እንዳተንቀሳቐሰ ኮኮ ዝብል ድምፂ የስምዕ፡፡ ኣዲኡ ኣልዒላ ብሓባር 
ይደርፉ/ኮኮ እንዳበሉ ብሓባር ይስዕስዑ፡፡ ዮኒ ዝተፈላለዩ ቅላጸታት 
ይመሃር ኣሎ፡፡ ናይ ሰብነቱ ምንቅስቓስ ብናይቲ ሙዚቃ ህርመት 
መሰረት ምቁጽጻር ይኽእል እዩ፡፡ ክጻወት ከሎ ድማ ናይ ኣዲኡ 
ፍቕሪ ይስምዖ እዩ፡፡
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ብዛዕባ ምዕባይ ቆልዑ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ክትረክብ እንተድኣ ደሊኻ  cmascanada.ca/cnc/parents ተዓዘብ
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ኣስያ ዕድምኣ 18 እዩ፡፡ ዝተፈላለየ ዓቐን ብዘለዎም ፕላስቲክ ሸሓነታት 
ትፃወት ኣላ፡፡ እቲ ዝነኣሰ ሸሓነ ኣብቲ ዝዓበየ ሸሓነ እንዳእተወት 
ክተንቀሳቕሶ ከላ ክሽክርከር ከሎ ትሪኦ፡፡ ኩዕሶ ናብቲ ዝነኣሰ ሸሓነ 
ብምእታው ብኸመይ ከምዝሽክርከር ትዕዘብ ኣላ፡፡ ብምቕፃል እቶም 
ሸሓነታት ብምድርዳር ህንጻ ትሰርሕ፡፡ እቲ ዝወድቁሉ ኩነታትን 
ድምፁን ንስማዕ ኣዝያ ተሃንጥያ እያ፡፡ ሰብነታ ክትቆፃፀር ትመሃርን 
ትግምትን ትመራመርን ኣላ፡፡ ከቢድ ዝኾነ ድምፂ ክትፈጥር ከላ 
ሓይሊ ይስምዓ፡፡

ሮቤርቶ ዕድምኡ ትሸዓተ እዩ፡፡ ተመሳሳሊ መጠን ዘለዎም መፃወቲ 
መኻይን ብዘለዎም ዕላማ መሰረት ይድርድሮም ኣሎ (ንኣብነት 
ናይ ውድድር መካይን፣ ናይ ፅዕነት መኻይን፣ ናይ ፖሊስን  
ኣሙቡላንስን)፡፡ ሓዉ ድማ ዓበይቲ መኻይን የቐብሎ ኣሎ፡፡ እቲ 
ዝዓበየ መኪና ናብ ቅድሚት ብምምፃእ እቲ ኣሰላልፍኡ ናብ ባቡር 
ለዊጥዎ፡፡ ‹ባቡር› ንምስራሕ እቲ ዓብይ ሓው እቲ ካልኣይ ዝቐመጥ 
መኪና ብኸመይ ከምዝቕመጥ የርእዮ ኣሎ፡፡ ሮቤርቶ ዝተፈላለዩ 
ዓይነት ምድባት፣ ፀወታ፣ ፀገማት ምፍታሕን ተግባራት ንምግላፅ 
ሓደሽቲ ቃላት ይመሃር ኣሎ፡፡ ብተወሳኺ ድማ ካብ ካልኦት ሰባት 
ሓሳባት ምቕባልን ምጥቃምን ይመሃር ኣሎ፡፡
 

ንምፅዋት ህፃናት እዞም ዝስዕቡ 
ይደልዩ፡

ድሕንነትን ፍቕርን ክስምዖም
ምስ ውላድካ ተፃወት፡፡ ኣብ መሬት ወሪድካ እንዳራኣኻዮም ተፃወት፡፡ 
ብዛዕባ እንታይ ይገብሩ ከምዘለው ምዝራብ፡፡ (ንኣብነት ‹ኮፍ ኣቢልካ! 
እቲ ኩዕሶ ኣብኡ ውሽጢ ተቐምጦ›)

ሰፊሕ ግዘን ቦታን
ኣቓልቦ ዝሰርቁ ነገራት ምቕናስ፡፡ ብሓበር ክትዘናግዑ ምእንታ 
ቴሌቪዥንን ሞባይል ተሌፎንን ኣጥፍእ፡፡ ውላድካ ህፃን እንተድኣ 
ኮይኑ ባንቡላ ንምሓዝን ሰብነቶም ብናፅነት ንኸንቀሳቕሱ ብኸብዶም 
ናይ ምዃን ግዘ የድልዮም እዩ፡፡ ኣብቲ ዝፃወትሉ ከባቢ ካብ ኣቕሑ 
ኣፅሪዮ፡፡

ዝፃወቱሉ ኣቕሑ
ውላድካ ዝደልዮ መፃወቲ ኣለሊኻ ዝተወሰኑ ነገራት ብምውሳኽ ጸወትኡ 
ኣማዕብለሉ፡፡ ክጻወት ከሎ ብዙሓት መጻወቲ ኣይተውጽእ፡፡ ውላድካ 
ክፅገም ከሎ ክተውጽኦም ትኽእል ውሱናት መፃወትታት ኣቐምጥ 
(ንኣብነት ኣብ ናይ ሓኪም ቤት ጽሕፈት ወይ ድራር ክዳሎ ከሎ)፡፡

ንገዛ ዝኸውን ሕሱር ናይ መፃወቲ 
ሓሳባት፡፡ 

•	  ኣብ ዕትሮን ባዴላ ኳሕኳሕ ኣብል፡፡ ሸሓነ ወይ ካርቶናት 
ደርድር፡፡ ብዝተፈላለዩ ናይ ገዛ ኣቕሑ ኣቢልካ ናይ ምድርዳር 
ፀወታ ፍጠር፡፡

•	  ኣብ ሸሓነ ማይ ብምግባር ኣብ ውሽጢ ኣቕሑ ኣእትው፡፡ 
መሕጸቢ ስፖንጅ፣ ሳሙናን ዝሕፀቡ ኣቕሑ ኣእትው፡፡

•	  ብማንካ ዝተፈላለዩ ኣቕሑ ብምውቃዕ ዝፈጥርዎም ድምፅታት 
ስማዕ፡፡

•	  ምስ ዓብይ ሓው ወይ ሓፍቲ ብምዃን ተኸዲንካ ተፃወት፡፡
•	  ምግቢ ብሓባር ኣዳሉ፡፡ (ንኣብነት ዝተቖረፁ ፍረምረ ወይ 

ኣሕምልቲ ሓዋውስ፣ ኩኪስ ሰንክት፣ ወዘተ፡፡) 
•	  ብርሑስ ክዳንን ብደረቕ ሽጎማኖ ብምግባር ብሓባር ኣፅርዩ፡፡
•	  ምልክት ክህቡ ዝኽእሉ ኣቕሑ ሓብኣዮ፡፡ (ንኣብነት ‹ትኩስ› 

ማለት ኣብ ቀረባ ማለት እዩ፡፡ ‹ዝሑል› ማለት ኣብ ርሑቕ 
ማለት እዩ፡፡)

•	  ዕርዲ ንምስራሕ ትርኣስን ኮቦርታን ተጠቐም፡፡ ብጡጥ ዝተመልኡ 
መፃወትታትን ባንቡላታት ውስኽ፡፡

•	  ናይ ምምሳል ፀወታ ተፃወት፤ ምዕዳግ፣ ምጉብናይ፣ ናብ መዘናግዒ 
ምኻድ፣ ሓደጋ/ሓዊ፡፡

•	  ስእሊ ሰኣል ወይ መፅሓፍ ሰኣል ወይ ካርድታት ስራሕ፡፡
•	  ናይ ካርድቦርድ ሳፁናት ናብ ባቡር፣ ናብ ገዛ ወይ ናብ መፃወቲ 

መቐመጢ ጋራዥ ቀይር፡፡ 
•	  ደርፊ ክትደርፈሎም ከለኻ ምንቅስቓስን ሳዕስዒትን ግበረሉ፡፡

ህፃናት ብፀወታ ኣቢሎም ይምሃሩ

http://cmascanada.ca/cnc/parents

