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ባህርያት ውላድካ ምምራሕ

ናብ ካናዳ ከም ሓድሽ መፃኢ ምዃንካ ንስኻን ስድራኻን ብቡዙሓት ለውጥታት ሓሊፍኩም ኢኹም፡፡ እዚ ድማ መላእ ስድራኻ ኣብ ጭንቀትን ሻቕሎትን 
ንኽኣቱ ክገብር ይኽእል እዩ፡፡ ቆልዑ ድማ ኣብ ጭንቀት ክኣትው እንከለው መብዛሕትኡ እዋን ከበድቲ ዝኾኑ ባህርያት ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም፡፡ ከይምእዘዙ 
ይኽእሉ ወይ ብቐሊሉ ክበኽዩ፣ ኣባኻ ልሕግ ክብሉ ወይ ምግቢ ኣብ ምብላዕ ወይ ምድቃስ ከፀግሙልካ ይኽእሉ እዮም፡፡ 

ውላድካ ዘርእዮ ባህሪ ብዘየገድስ ስሩዕ ምዃን ኣለካ ኮይኑ ድማ ክትርድኦ፣ ክትዕገሶን ፍቕሪ ክተርእዮን ኣለካ፡፡ 

ዝተፈላለዩ ባህርያት ኣብዝተፈላለየ ዕድመ

ህፃናት

•	  ህፃናት ስሚዒቶም ክገልፁ ኣይክእሉን፤ ኮይኑ ግና ዝኾነ ነገር ክኾኑ 
ከለው ክሕብሩልና ይበኽዩ እዮም፡፡ ብተወሳኺ ድማ እቲ ቆልዓ 
ምሳኻ ‹ንምዝራብ› ድምፅታት ከስምዕ ይኽእል እዩ፡፡ 

•	  ድምፅኻ ውላድካ ንኽረጋጋዕ ይገብሮ እዩ፡፡ 
•	  ህፃን ዝኾነ ነገር ክደፍእ ክሰብር እንከሎ ብፍላጡ ኣይኮነን፡፡ 
•	  ዝዓበዩ ዕሸላት ምስ ሓዲሽ ሰብ ክኾኑ ከለው ይሻቐሉ እዮም፡፡ እዚ 

ድማ ብፍላይ ካብ ስድርኦም ተፈልዮም ዘይፈልጡ እንተድኣኮይኖም 
እዩ፡፡ 

እግሪ ተኽሊ (ህፃን)

•	  እግሪ ተኽሊ ህፃናት ስምዒቶም ምቁፅፃር አይኽእሉን፡፡ ዝኾነ 
ፀገም እንተድኣ ሃልዩ ኩሉ ነገር ድሓን ከምዝኾነ መረጋገፂ ክትህቦም 
ይደልዩ እዮም፡፡ ንብዓቶም ክቆፃፀሩ ወይ ልሕግ ምባል ደው ከብሉ 
ኣይኽእሉን፡፡ 

•	  እቲ እግሪ ተኽሊ ህፃን ዋላ ንሓፂር ሰዓት ገዲፍካዮ ክትኸድ ከለኻ 
ክሓርቕ ይኽእል እዩ፡፡ ተመሊስካ ከምትመፅ ርግፀኛ ስለዘይኮነ ንስኻ 
ተዘይሃሊኻ  ኣዝዩ ድንግርግር ይብሎ፡፡ 

•	  እግሪ ተኽሊ ህፃናት ነገራት ንምፍላጥን ከባቢኦም ንምቁፅፃር መላእ 
ሰብነቶም ይጥቀሙ፡፡ ክዋቕዑ፣ ክራግሑ፣ ክቁንጥጡ፣ ክናኸሱ ወይ 
ጨጉሪ ክምንጭቱ ይኽእሉ፡፡ 

•	  ንኽምእዘዙኻ ትፅቢት  ኣይትግበር፡፡ 
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ዕድምኦም ንቅድመ መዋእለህጻናት ዝበፅሑ ህፃናት (3-6 ዕድመኦም)

•	  ዕድምኦም ንቅድመ መዋእለህጻናት ዝበፅሑ ህፃናት ቀስብቀስ 
ምርግጋዕን ባዕሎም ምቁፅፃር ይመሃሩ እዮም፡፡

•	  ውላድካ ዝደልዮ ንምርካብ ቀስ ብቐስ ምዝርራብ ዝጅምረሉ 
ዕድመ እዩ ኮይኑ ግና ክሓርቕ ከሎ እዞም ሓደሽቲ ተኽእሎታት 
ይጠፍኡ እዮም፡፡

ህጻናትመዓዝ ሕማቕ ባህርይ የርእዩ?

ህፃናት ሕማቕ ባህርያት ዘርእዩ ዝኾነ ዘጨንቖም ነገር ክህሉ እንከሎ 
እዩ፡፡ እዚ ድማ እዞም ዝስዕቡ ከካትት ይኽእል፡

•	  ዘይርድእዎም ብርቱዓት ስሚዒታት ክስምዕዎም ከሎዉ 
(ንኣብነት ነድሪ ፍርሒ፣ ሕርቓን፣ ተስፋ ምቑራጽ)፡

•	  ጥንኩር ዝኾነ ድልየት ክህልዎ እንከሎ(ንኣብነት ክደኽሙ 
ከለው፣ ክጠምዮም ከሎ፣ ክቕንዘው ከለው፣ ክሓሙ ከለው)፡

•	  ከባቢኦም ዕግርግር ክበዝሖ እንከሎ (ንኣብነት ኣዝዩ ብርትዕ 
ቁጥዐን ያዕያዕታን እንተሎን፣ ካልኦት ሰባት እንትቑጡዑን)፡

•	  ዓበይቲ ሰባት ንስምዒትን ድልየትን ህፃናት ምላሽ ተዘይሂቦም 
(ምላሽ ምሃብ ተዘይክኢሎም)፡

•	  ስሚዒቶም ባዕሎም ንምግላፅ ካልእ መንገዲ ዘይፈልጡ 
እንተኾይኖም፡

•	  ማሕበራዊ (ንኣብነት ናብ ፀዋታ ምእታው፣ ምክፋል፣ 
ምምራሕን ምኽታልን  ክመሀሩ ከለው) ፀገም ክገጥሞም ከሎ፡፡

ውላድካ ፅቡቕ ዝኾነ ባህሪ ንኽህልዎ 
ንምሕጋዝ 10 ሓሳባት

1.  ዝተረጋግዐ፣ ዝተዛነየ፣ ድሕንነቱ ዝተሓለወ፣ ብዙሕ ኣቕሑ 
ዘይበዝሖን ናይ መፃወቲ መማረፂ ዘለዎ ገዛ ክህልወካ ግበር፡፡

2.  ንውላድካ ኣዳምፅ ከምኡ እውን ብዝተረጋግዐ መልክዑ 
ኣዛርብ፡፡

3.  ክትፃወት ከለኻ ናብ ደረጅኡትሕት ኢልካን ሙሉእ ኣቓልቦ 
ሂብካ ኣፃውቶ፡፡

4.  ካብ ውላድካ ብመሰረት ዕድመ፣ ብቕዓትን ዕለት መሰረት ዝገበረ 
እውንነታዊ ዘለዎ ነገር ትፅቢት  ግበር፡፡ 

5.  ልሙድ ዝኾነ መደብ ክህልወካ ግበር፡፡ ዝኾነ ለውጢ 
ክትገብር ከለኻ ንውላድካ ኣቐዲምካ ኣፍልጦ፡፡ ኣብ ልሙድ 
ምንቅስቓስካ ለውጢ እንተድኣ ገይርካ ውላድካ ክቃወም 
ይኽእል፡፡ ንከበድቲ ነገራት ቀዲምካ ተልም (ንኣብነት ናብ 
ዕዳጋ ክትከድ ከለኻ ጠዓሞት ወይ ዕረፍቲ ምግባር)፡፡

6.  ናይ ውላድካ ባህርያት ኣስተብህል። እንታይ ንዕግርግር 
ከምዘምረሖ ተዓዘብ፡፡ ውላድካ ክሓርቕ ከሎ ብቑልጡፍ 
ብምርኣይ ብቕልጡፍ ፍትሓዮ፡፡

7.  ውላድካ ሕማቕ ባህርያት ንኸርኢወይ ንኽዕገርግር ዝገብሮ 
ኩነታት (ንኣብነት ምህፃፅ፣ ኣቓልቦ ዘይምሃብ፣ ንክጠምዮ ወይ 
ክደኽሞ ዝገብር) ኣወግድ፡፡

8.  ንፁርን ቀፃልን  ገደባት ሒዝካብቐጻልነት ተኸተሎም፡፡ ፅቡቕ 
ዘይኮነ ባህሪ ከርእይ ከሎ ወድያውኑ ተረጋጊዕኻ እቲ ረብሻ ደው 
ኣብሎ፡፡

9.  ካብ ውላድካ እቲ ትደልዮ ባህሪ ከም መርኣያ ተጠቐመሉ፡
፡ ውላድካ ምዉቃዕ ረብሻ ደው ንኸብል ኣይገብሮን፡፡ ኣዝዩ 
ጎዳኢ እዩ፡፡

10.  ውላድካ እቲ ኩነታት ብዝሓሸ መልክዑ ንኽፈትሖ  
ሓግዝ፡፡ (ንኣብነት ውላድካ ናይ ካልእ ሰብ መፃወቲ ክስሕብ 
ከሎ፣ ንኻልእ ቆልዓ መፃወቲ ንኽህብ ወይ ‹ክፃወትዶ ?› ኢሉ 
ንኽሓትት ሓግዞ) ፡፡

ባህርያት ውላድካ ምምራሕ

http://cmascanada.ca/cnc/parents

