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ንውላድካ ምስማዕን ምስ ውላድካ ምዝርራብን

ናብ ሓድሽ ሀገር ምምፃእ ንመላእ ስድራ ዝፀሉ እዩ፡፡ ምስ ውላድካ ንምቅርራብ፣ ንምዝርራብን ንውላድካ ንምስማዕን ግዘ ክትህቦ ከለኻ ውላድካ ድሕንነት 
ንኽስምዖ ይሕግዝን ኣንዝዩ ድማ መዘናግዒ እዩ! እዛ ዓለም ብናይ ዉላድካ መነፀር ክትሪኣ ከለኻ፣ ውላድካ ብዝሓሸ መልክዑ ትርድኦ፡፡ ብተወሳኺ ድማ ኣብ 
እዋን ከቢድ ፈተና ብዝሓሸ ዓቕሚ ክትሕግዞን ኣብ ዘሐጉሱ እዋን ድማ ብሓንሳብ ክትሕጎሱ የኽእለኩም፡፡ ንውላድካ ክተድምፅን ምስ ውላድካ ንምዝርራብ 
ግዘ ክትህብ ከለኻ ፍሉያትን ተፈተውቲ ኮይኖም ንኽስምዖም ይሕግዝ፡፡ 

ንውላድካ ምድማፅ

ምድማፅ ኣእዛንካ ጥራሕ ምሃብ (ምስማዕ) ኣይኮነን፡፡ መብዛሕትኡ እዋን 
ውላድካ ከም ዝጠመዮ፣ ከም ዝደኸሞ፣ ከም ዝፈርሐ፣ ከም ዝሓረቐ ወይ 
ምሉእ ኣቓልቦኻ ከምዝደልይ ቀዲምካ ንምፍላጥ ብጥንቃቐ ምክትታል  
ማለት እዩ፡፡ ንድልየታት ውላድካ ብቑልጡፍ ምለሽ ክትህብ ከለኻ ኣብ 
ሞንጎኹም እምነት ይሃንፅ፡፡ ህፃናት ኣብ ሂወቶም ኣገደስቲ ዝኾኑ ዓበይቲ 
ሰባት ብዛዕባ ድልየቶም ኣቓልቦ ክህቡን ብዛዕባ ድልየቶም ከም ዝግደሱ 
ክሪኡ ከለውን ሕጉሳት ይኾኑ፡፡ ብተወሳኺ ድማ ብዛዕባ ስም ስምዒታቶም 
ንኽጸርሑን ንኽመምዩን ንምሕጋዝ ፅቡቕ መንገዲ እዩ፡፡ ንኣብንት 
ውላድካ እናልዐልካዮ እንተበኽዩ፣ ክተልዕል ከለኻ እንተበኽዩ፡ ‹ንማማ 
ኣዚኻ ናፊቕካያ ሓቀይ፡፡ ኣነ እውን ናፊቐካ እየ፡፡› ብምባል ክተዳዐዕሶ፡፡

ህፃናት ክተዳምፆም ከለኻ ን ከዳምፁኻ ይደልዩ እዮም፡፡ ውላድካ ክፃወተሉ 
ዝደሊ መጻወቲ ፍለጥ ብምቕፃል ስጡም ዝኾነ ርክብ ንምህናፅ ምስ ውላድካ 
ተጻወት፡፡ 

ውላድካ ንኽዛረብ ምሕጋዝ

ህፃናት

ህጻናት ንገፅካ ይሪኡን  ንናይ ድምፅኻ ድምፀት የዳምፁን እዮም፡፡ ምስ 
ውላድካ ክትዘራረብ ከለኻ ክትሪኦ ከላኻ ውላድካ ቅርበት ይስምዖ፡፡  
ውላድካ ክስሕቕ ወይ ድምፂ ከስምዕ ከሎ እዚ ንኽዛረቡ ትምህርቲ  
ምጅማሮም የመላኽት፡፡ ዝዓበዩ ቆልዑ መብዛሕትኡ እዋን ንስኻ 
ከምተድምጾም ተመሳሳሊ ዝኾነ ድምፂ የስምዑእዮም፡፡ ዝርርብ 
ንምብርትታዕ ዘውፅእዎ ድምፂ ደጊምካ ኣጋውሕ ወይ ተዛረብ፡፡
 
ኣብ ፈለማ ውላድካ ዝኾነ ነገር ከም ዝደሊ ንምዝራብ ይበኪ፡፡ ዝደልይዎ 
ነገር ክትህቦም እንከለኻ ከምእተሓልየሎም ይስምዖም፡፡ ሓደሓደ እዋን 
ህፃናት እንታይ ከምዝደልዩ ንምፍላጥ ከቢድ እዩ፤ ኮይኑ ግና ክሳብ እንታይ 
ከም ዝደልዩ ትፈልጥ (ንኣብነት ‹ኣሕሚሙካ ድዩ?› ወይ ‹ኣለኹ እየ፡፡›) 
ልስሉስ ድምፅኻን ምችው ኣእዳውካ የረጋግዖም እዩ፡፡ 
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ካብ መንጎ ትሽዓተ ን ዓሰርተ ዓርባዕተን ወርሒ ዘለው ህፃናት 
ብኣጠቓላሊ ሓደሓደ ቃላት ምጥቃም ይጅምሩ ኮይኑ ግና ናይቲ ቃላት 
ትርጉም ካብቲ ዝዛረብዎ ቃል ንላዕሊ እዩ፡፡ (ንኣብነት ‹ማማ› ክብል 
እንከሎ ‹ማማ ኣበይ ኣላ?› ንምባል ክኸውን ይኽእል ፤ ‹ኣልዕለኒ› ወይ  
‹እዚ ናይ ማማ ድዩ?› ማለት ክኸውን ይኽእል) 

እግሪ ዝተኸሉ ህፃናት

ዓበይቲ ን እግሪ ተኽሊ ህፃናትን (ኣብ ሞንጎ 18 ወርሕን 2 ዓመትክሊ ዕድመ 
ዝርከቡ) ቀስ ብቀስ ዝበለፀ ቋንቋ ይርድኡ፡፡ ክልተ ቃላት ከም ምሉእሓሳብ 
ምጥቃም ይጅምሩ (ንኣብነት መኪናይ ‹እቲ እንታይ?›) ብናይ ገዛ ቋንቋ 
ክትዛረብ እንከለኻ ውላድካ ብዝግባእ ይርዳኣካ፡፡ 

እግሪ ዝተኸሉ ህፃናት ብምጽዋት ኣቢሎም ይመሃሩ፡፡ ብሓንሳብ ክትፃወቱ 
ከለኹም ብናይ ገዛ ቋንቋ ምዝርራብ ኣብዞም ዝስዕቡ ይገብር፦ 
•	  ንዝነውሐ ሰዓት ኣብ ፀዋትኦም ንምፅዋት ድልየት ምርኣይ፡
•	  ቃላት ንምርዳእን ንምዝራብ ምምሃር፡
•	  ኣብ ፀዋትኦም ኣዚኻ ተሳትፎ ምግባርን
•	  ናባኻ ቅርበት ይስምዖም፡፡

ቅድመ መዋእለህጻናት ተምሃሮ

ህፃናት ዝያዳ ምዝራብ ምስዝኽእሉ፣ብዝበለፀ ቃላቶም ብዝበለፀ ግልፂ 
ይኾኑን ጥልቂ ዝኾነ ትርጓመ ይህልዎምን፡፡ ዓዕርኽቲ ንምርካብ ቋንቋ 
ምጥቃም ይጅምሩ፡፡ ካልኦት ሰባት ምስ ቆልዑ ከዛርቡ ከለው ቆልዑ 
ድማ ክዛረቡ ይፍትኑ፡፡ ውላድካ ንምእዛዝ ጥራሕ እንተዋጊዕካዮ ውላድካ 
ከይሰምዓካ ይኽእል፡፡ 

ዕሸላት ቆልዑ ኣዝዮም ንምፍላጥ ህንጡያት ስለዝኾኑ ፣ እዚ ተጠቒምካ  
ዝርርብ ክትጅምር ትኽእል ኢሎም ክሓቱ ምስጀመሩ፣ ኢኻ፡፡ ቅድመ  
‹ንምንታይ› መዋእለህጻናት ተማሃሮ ብዛዕባ ዝምስጦም ነገራት ብምውጋዕ 
ሓቢርካ ምምሃር ይከኣል፡፡ 

ናይ ውላድካ ቋንቋ ንምምሕያሽ 

1.  ቴሌቭዥን፣ ሬድዮን ቴሌፎን ኣጥፍእ፡፡ ዝርብሽ ድምፂ ምቕናስ 
ህፃናት ንኸዳምፁ ይሕግዞም እዩ፡፡ ብመዓልቲ ቴሌቭዥን ዝርኢሉ 
ሰዓት ናብ ሓደ ሰዓት ቀንስ፡፡ ምስ ውላድካ ክትዘራረብ እንተድኣ 
ደሊኻ  ኣቓልቦ ዝሰልብ ነገር ኣወግድ፡፡

2.  ናይ ገዛ ቋንቋ ምጥቃም ቀፅል ከምኡ ድማ ውላድካ ብናይ ገዛ ቋንቋ 
ንኽምልስ ኣበረታትዕ ኣበረታታዓዮ፡፡ (ንዝበለፀ ሰነድ ሓበሬታ ናይ 
ገዛ ቋንቋ ምጥቃም ም ቀፅል ዝብል ሰነድ ርአ፡፡)

3.  ዉላድካ ክደልየካ ከሎ ብቑልጡፍ ውላድካ ሓግዝ፡፡ እዚ ድማ ሓገዝ 
ክደልዩ እንከለው ኣብ ጎኖም ከምዘለኻ የርእዮም እዩ፡፡

4.  ውላድካ ክዛርበካ እንከሎ ሙሉእ ብሙሉእ ኣቓልቦኻ ሃቦ፡፡ 

5.  ቋልዑ ካብ ዝነበርሉ እዋን ኣድሒዝካ ብዛዕብኦም ኣዛርቦም፡፡

6.  ቀለልቲት ቃላትብምጥቃምን ቀለልቲ ሕቶታት ሕተቶም፡፡

7.  ውላድካ ንኽምሃር ኣናእሽተይ ቃላትን ሓረጋት ተጠቐም (ንኣብነት 
‹ተወሳኺ› ‹ሓግዘኒ›)፡፡

8.  ውላድካ እንታይ ትገብር ከምዘለኻን ውላድካ እንታይ ይገብር 
ከምዘሎን ተዛረብ፡፡

9.  ምስ ውላድካ ብሓንሳብ ክትፃወት ከለኻ ናይ ዉላድካ ድልየት  
ኣካፍል፡፡

10.  ውላድካ ንኽዛረብ ንምብርትታዕ ሓደሽቲ ናይ ፀወታ ሓሳባት  
ወስኽ፡፡ (ንኣብነት ከም ድኳን ድኳን ኣቕሑ ከም እትሸጥን  
እትገዝእን  ምምሳል)፡፡

11.  ውላድካ ኣብ ዝብሎ ነገር ወስኽ፡፡

12.  ዝተፈላለዩ ኣመታዊ ዝርርባት፣ ጻት፣ ድምፅታት፣ ታሪኻት፣ 
ፀወታታት ወይ ደርፍታት ብምጥቃም እቲ ቋንቋ መዋዘይን መሳጣይን 
ክኸውን ግበር፡፡ 

ንውላድካ ምስማዕን ምስ ውላድካ ምዝርራብን

http://cmascanada.ca/cnc/parents

