
ምምትትሕሕብብባባርር ኣኣብብ መመንንጎጎ ስስድድራራንን 
መመውውዓዓሊሊ ህህጻጻናናትትንን 
- ንንህህጻጻናናትት ጥጥቕቕሚሚ ምምእእንንቲቲ ክክኸኸውውንን



2  3 2 ኣብ መንጎ ቤት ትምህርትን መዋእለ ህጻናትን ዝግበር 
ምትሕብባር

ወወለለድድንን መመዋዋእእለለ ህህጻጻናናትትንን ጽጽቡቡቕቕ ምምትትሕሕብብባባርር ክክህህልልዎዎምም 
ንንምምንንታታይይ ኢኢዩዩ ኣኣገገዳዳሲሲ ዝዝኾኾነነ? 

ምትሕብባር ኣብ መንጎ ስድራቤትን መዋእለ ህጻናትን ትርጉም ዝህቦ ኣገዳሲ ኢዩ ነቲ 
መዓልታዊ ምውዓል ናይ ህጻን ኣብ መዋእለ ህጻናት። ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም 
ዝሕብሮ ድማ እቲ ዝምድና ጽቡቕ እንተኮይኑ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታትን ወለድን ኣብ 
ዘለዎሉ፣ እቲ ዝምድና ብ ካልኣዩ ሸነኽ ከኣ ኣዝዩ ብሉጽ ይገብሮ ኣብ መንጎ እቶም 
ቆልዑን ሰራሕተኛታትን። እንታይ ከ ይኸውን እቲ ትኽክለኛ ጽቡቕ ምትሕብባር 
ዝበሃል ከምኡ ከኣ ወለዲ  ኣብ ግደ መዓልታዊ ናይ ህጻናት |እንታይ ኣበርክቶ ክገብሩ 
ይኽሉ? 

ኣብ ህይወት ናይ ቆልዓ ቀንዲ እቶም ኣገደስቲ ሰባት ዝበሃሉ ወለዱ ኢዮም እንከላይ 
ከኣ ን መዋእለ ህጻናት ኣገደስቲ ክብቶም ተሓባበርቲ ኣካል ዝኾኑ ንሳቶም ኢዮም።  
ቆልዑ ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ወለዶም ባህርያት ኢዮም ዝርእዩ ብፍላይ ንሓደስቲ ሰባት ኣብ  
ምቕራብ ተቐባልነት ክገብሩ። ወለድን ሰራሕተኛታት መዋእለ ህጻናት ጽቡቕ ክህልዉ  
እንከለዉ ኩሎም፣ ነቲ ቆልዑ ዝፈጥረሉ ርድኢት እቲ መውዓሊ ህጻናት ውሑስን ጽቡቕን ቦታ ምዃኑ ኢዩ ዘረጋግጸሉ - ንጥቕሚ ቆልዓ ክኸውን ንተሓባበር! 

ሓደ ስሙር ዝኾነ ምትሕብባር ወለዲ ጽቡቕ እንተ ኣልዩ፣ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ነጥብታት ን ብሉጽ መዋእለ ህጻናት ክገብር ካብ ዝኽል 
ኢዩ። 

Hጽቡቕ  
ምትሕብባር 
ወልዲ ንብሎ 
ንዓኹም  
ከመይ  ኢዩ? 

2 ኣብ መንጎ ቤት ትምህርትን መዋእለ ህጻናትን ዝግበር 
ምትሕብባር

ወወለለድድንን መመዋዋእእለለ ህህጻጻናናትትንን ጽጽቡቡቕቕ ምምትትሕሕብብባባርር ክክህህልልዎዎምም 
ንንምምንንታታይይ ኢኢዩዩ ኣኣገገዳዳሲሲ ዝዝኾኾነነ? 

ምትሕብባር ኣብ መንጎ ስድራቤትን መዋእለ ህጻናትን ትርጉም ዝህቦ ኣገዳሲ ኢዩ ነቲ 
መዓልታዊ ምውዓል ናይ ህጻን ኣብ መዋእለ ህጻናት። ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም 
ዝሕብሮ ድማ እቲ ዝምድና ጽቡቕ እንተኮይኑ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታትን ወለድን ኣብ 
ዘለዎሉ፣ እቲ ዝምድና ብ ካልኣዩ ሸነኽ ከኣ ኣዝዩ ብሉጽ ይገብሮ ኣብ መንጎ እቶም 
ቆልዑን ሰራሕተኛታትን። እንታይ ከ ይኸውን እቲ ትኽክለኛ ጽቡቕ ምትሕብባር 
ዝበሃል ከምኡ ከኣ ወለዲ  ኣብ ግደ መዓልታዊ ናይ ህጻናት |እንታይ ኣበርክቶ ክገብሩ 
ይኽሉ? 

ኣብ ህይወት ናይ ቆልዓ ቀንዲ እቶም ኣገደስቲ ሰባት ዝበሃሉ ወለዱ ኢዮም እንከላይ 
ከኣ ን መዋእለ ህጻናት ኣገደስቲ ክብቶም ተሓባበርቲ ኣካል ዝኾኑ ንሳቶም ኢዮም።  
ቆልዑ ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ወለዶም ባህርያት ኢዮም ዝርእዩ ብፍላይ ንሓደስቲ ሰባት ኣብ  
ምቕራብ ተቐባልነት ክገብሩ። ወለድን ሰራሕተኛታት መዋእለ ህጻናት ጽቡቕ ክህልዉ  
እንከለዉ ኩሎም፣ ነቲ ቆልዑ ዝፈጥረሉ ርድኢት እቲ መውዓሊ ህጻናት ውሑስን ጽቡቕን ቦታ ምዃኑ ኢዩ ዘረጋግጸሉ - ንጥቕሚ ቆልዓ ክኸውን ንተሓባበር! 

ሓደ ስሙር ዝኾነ ምትሕብባር ወለዲ ጽቡቕ እንተ ኣልዩ፣ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ነጥብታት ን ብሉጽ መዋእለ ህጻናት ክገብር ካብ ዝኽል 
ኢዩ። 

Hጽቡቕ  
ምትሕብባር 
ወልዲ ንብሎ 
ንዓኹም  
ከመይ  ኢዩ? 

2 ኣብ መንጎ ቤት ትምህርትን መዋእለ ህጻናትን ዝግበር 
ምትሕብባር

ወወለለድድንን መመዋዋእእለለ ህህጻጻናናትትንን ጽጽቡቡቕቕ ምምትትሕሕብብባባርር ክክህህልልዎዎምም 
ንንምምንንታታይይ ኢኢዩዩ ኣኣገገዳዳሲሲ ዝዝኾኾነነ? 

ምትሕብባር ኣብ መንጎ ስድራቤትን መዋእለ ህጻናትን ትርጉም ዝህቦ ኣገዳሲ ኢዩ ነቲ 
መዓልታዊ ምውዓል ናይ ህጻን ኣብ መዋእለ ህጻናት። ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም 
ዝሕብሮ ድማ እቲ ዝምድና ጽቡቕ እንተኮይኑ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታትን ወለድን ኣብ 
ዘለዎሉ፣ እቲ ዝምድና ብ ካልኣዩ ሸነኽ ከኣ ኣዝዩ ብሉጽ ይገብሮ ኣብ መንጎ እቶም 
ቆልዑን ሰራሕተኛታትን። እንታይ ከ ይኸውን እቲ ትኽክለኛ ጽቡቕ ምትሕብባር 
ዝበሃል ከምኡ ከኣ ወለዲ  ኣብ ግደ መዓልታዊ ናይ ህጻናት |እንታይ ኣበርክቶ ክገብሩ 
ይኽሉ? 

ኣብ ህይወት ናይ ቆልዓ ቀንዲ እቶም ኣገደስቲ ሰባት ዝበሃሉ ወለዱ ኢዮም እንከላይ 
ከኣ ን መዋእለ ህጻናት ኣገደስቲ ክብቶም ተሓባበርቲ ኣካል ዝኾኑ ንሳቶም ኢዮም።  
ቆልዑ ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ወለዶም ባህርያት ኢዮም ዝርእዩ ብፍላይ ንሓደስቲ ሰባት ኣብ  
ምቕራብ ተቐባልነት ክገብሩ። ወለድን ሰራሕተኛታት መዋእለ ህጻናት ጽቡቕ ክህልዉ  
እንከለዉ ኩሎም፣ ነቲ ቆልዑ ዝፈጥረሉ ርድኢት እቲ መውዓሊ ህጻናት ውሑስን ጽቡቕን ቦታ ምዃኑ ኢዩ ዘረጋግጸሉ - ንጥቕሚ ቆልዓ ክኸውን ንተሓባበር! 

ሓደ ስሙር ዝኾነ ምትሕብባር ወለዲ ጽቡቕ እንተ ኣልዩ፣ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ነጥብታት ን ብሉጽ መዋእለ ህጻናት ክገብር ካብ ዝኽል 
ኢዩ። 

Hጽቡቕ  
ምትሕብባር 
ወልዲ ንብሎ 
ንዓኹም  
ከመይ  ኢዩ? 

ኣብ መንጎ ቤት ትምህርትን መዋእለ ህጻናትን ዝግበር 3 

ሕሕግግታታትት  

ሕግታት ብዛዕባ መዋእለ ህጻናት ከምኡ ንዕኡ ዝምልከት ጽሑፋትን ኣብ ዓንኬል ትሕዝቶ መዋእለ ህጻናትን ዕዮን ሰፊሩ ዘሎ፣ ን ምትሕብባር 
ኣብ መንጎ ወለድን መዋእለ ህጻናት ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ መምርሒ ኢዩ ዝህብ. 

ኣብኡ ሰፊሩ ዘሎ ድማ: «መዋእለ ህጻናት ብ ምትሕብባርን ርድኢትን ምስ ወለዲ ብምዃን ነቲ ድልየታት ናይ ህጻናት ኣብ ኣተኣላልያን 
ጸወታን ኣብ ምዕቃብ ከምኡ ከኣ ኣቀዲምካ ነቲ ምሉኣዊ ገጽ ናይ ምዕባለ መሰረት ዝኮነ ትምህርታዊ ክፋል ቀዳምነት ንምሃብ ኢዩ, ክፋል. 
ሕጊ መዋእለ ህጻናት ዓንቀጽ § 1. መዋእለ ህጻናት ነቲ መሰላት ወለዲ ን ኣብ ምስታፍ ከምኡ ከኣ ጥቡቕ ዝኾነ ምትሕብባር ተወሳኺ ከኣ 
ርድኢት ምስ ወለዲ ክህሉ ሕጊ ይእዝዝ, ክፋል. ሕጊ መዋእለ ህጻናት ዓንቀጽ § 1 ን § 4. ምትሕብባር ኣብ መንጎ ስድራቤትን መዋእለ 
ህጻናትን ዕላማኡ ቀንዲ ን ቆልዑ ብሉጽ ንምግባር ዝዓለመ ኢዩ. ወለድን መዋእለ ህጻናትን ሓባራዊ ሓላፍነት ኣለዎም ኣብ ግደ ምዕባለን 
ምስትምቓርን ናይ ህጻናት.» 

እዚ ማለት ከኣ መዋእለ ህጻናት ን ወለዲ ክሳተፉን ጽልዋ ከሕድሩን ዕድል ክወሃቦም ከም ዘለዎ ኢዩ ዝገልጽ. እቲ ዝወሃብ ትምህርታዊ 
ኣገልግሎት ብ ግቡእ ጽቡቕ ሓበሬታ ወለዲ ክረኽቡ ኣለዎም። ከምኡ እንከላይ ከኣ ክሳተፉን በቲ ዝቐርብ ዘሎ ምሉኣዊ ኣገልግሎት ናይ 
መዋእለ ህጻናት ተገዳስነት ከርእዩ ኣለዎም። ጽቡቕ ዝርርብ ከኣ እቲ ቀንዲ መፍትሕ ናይ ዓወት ኢዩ። ቅድም ቀዳድም እቲ መዓልታዊ ርክባት 
ዝፍጸም ነቲ ብቕዓት ንነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ዘዕብዮ ንሱ ኢዩ። ነንሕድሕድኩም ብ ክልተኣዊ ሸነኽ ብ ኣኽብሮትን ግሉጽነትን ተራኸቡ። ን ሃናጺ 
ግብረመልሲ ምውህሃብ ድማ ርሑብ ማዕጾ ኢዩ ዘሎ። መዋእለ ህጻናት ንኩሉ ጠለባት ናይ ነፍሲ ወከፍ ከማልኡ ተኽእሎታት ድሩት ኢዩ፣ ግን 
ነቲ ትጽቢታት ዝግበር ክስምዑን ከምኡ ከኣ ጽቡቕ መግለጺ ክህብሉን ከም ዘለዎ ይገብሩ። 

ጽቡቕ ምትሕብባር ኣብ መንጎ ስድራን መዋእለ ህጻናትን ኣብ ክልተኣዊ ርድኢት ዝተሞርኮሰ ኮይኑ ን ክልቲኦም ኣካላት ፍልጠትን 
ተመክሮን ፈጢሩ ን ኣብቲ ዕዮ ናይ ቆልዓ ሓጋዚ ተራ ክህሎ ምእንቲ ኢዩ። 

ኣብቲ ዓንኬላዊ መደብ ሰፊሩ ዘሎ ወለዲ ኢዮም እቶም ኣብ ኣተዓባብያ ዘለዎም ሓላፍነት። ኣብዚ ከነስተውዕሎ ዘሎና ድማ ወላ ኳ ሞያውያን 
ሰባት ኣብ ጎኒ ቆልዓ እንተ ሃለው ኣብ መዋእለ ህጻናት፣ ወለዲ እዮም ብዝበለጸ ን ደቆም ጽቡቕ ገይሮም ዝፈልጥዎምን ኣብ ልዕሊ ደቆምን 
ጽቡቕ ፍልጠት ዘለዎምን ኢዮም። 



4  5 2 ኣብ መንጎ ቤት ትምህርትን መዋእለ ህጻናትን ዝግበር 
ምትሕብባር

ወወለለድድንን መመዋዋእእለለ ህህጻጻናናትትንን ጽጽቡቡቕቕ ምምትትሕሕብብባባርር ክክህህልልዎዎምም 
ንንምምንንታታይይ ኢኢዩዩ ኣኣገገዳዳሲሲ ዝዝኾኾነነ? 

ምትሕብባር ኣብ መንጎ ስድራቤትን መዋእለ ህጻናትን ትርጉም ዝህቦ ኣገዳሲ ኢዩ ነቲ 
መዓልታዊ ምውዓል ናይ ህጻን ኣብ መዋእለ ህጻናት። ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም 
ዝሕብሮ ድማ እቲ ዝምድና ጽቡቕ እንተኮይኑ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታትን ወለድን ኣብ 
ዘለዎሉ፣ እቲ ዝምድና ብ ካልኣዩ ሸነኽ ከኣ ኣዝዩ ብሉጽ ይገብሮ ኣብ መንጎ እቶም 
ቆልዑን ሰራሕተኛታትን። እንታይ ከ ይኸውን እቲ ትኽክለኛ ጽቡቕ ምትሕብባር 
ዝበሃል ከምኡ ከኣ ወለዲ  ኣብ ግደ መዓልታዊ ናይ ህጻናት |እንታይ ኣበርክቶ ክገብሩ 
ይኽሉ? 

ኣብ ህይወት ናይ ቆልዓ ቀንዲ እቶም ኣገደስቲ ሰባት ዝበሃሉ ወለዱ ኢዮም እንከላይ 
ከኣ ን መዋእለ ህጻናት ኣገደስቲ ክብቶም ተሓባበርቲ ኣካል ዝኾኑ ንሳቶም ኢዮም።  
ቆልዑ ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ወለዶም ባህርያት ኢዮም ዝርእዩ ብፍላይ ንሓደስቲ ሰባት ኣብ  
ምቕራብ ተቐባልነት ክገብሩ። ወለድን ሰራሕተኛታት መዋእለ ህጻናት ጽቡቕ ክህልዉ  
እንከለዉ ኩሎም፣ ነቲ ቆልዑ ዝፈጥረሉ ርድኢት እቲ መውዓሊ ህጻናት ውሑስን ጽቡቕን ቦታ ምዃኑ ኢዩ ዘረጋግጸሉ - ንጥቕሚ ቆልዓ ክኸውን ንተሓባበር! 

ሓደ ስሙር ዝኾነ ምትሕብባር ወለዲ ጽቡቕ እንተ ኣልዩ፣ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ነጥብታት ን ብሉጽ መዋእለ ህጻናት ክገብር ካብ ዝኽል 
ኢዩ። 

Hጽቡቕ  
ምትሕብባር 
ወልዲ ንብሎ 
ንዓኹም  
ከመይ  ኢዩ? 

2 ኣብ መንጎ ቤት ትምህርትን መዋእለ ህጻናትን ዝግበር 
ምትሕብባር

ወወለለድድንን መመዋዋእእለለ ህህጻጻናናትትንን ጽጽቡቡቕቕ ምምትትሕሕብብባባርር ክክህህልልዎዎምም 
ንንምምንንታታይይ ኢኢዩዩ ኣኣገገዳዳሲሲ ዝዝኾኾነነ? 

ምትሕብባር ኣብ መንጎ ስድራቤትን መዋእለ ህጻናትን ትርጉም ዝህቦ ኣገዳሲ ኢዩ ነቲ 
መዓልታዊ ምውዓል ናይ ህጻን ኣብ መዋእለ ህጻናት። ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም 
ዝሕብሮ ድማ እቲ ዝምድና ጽቡቕ እንተኮይኑ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታትን ወለድን ኣብ 
ዘለዎሉ፣ እቲ ዝምድና ብ ካልኣዩ ሸነኽ ከኣ ኣዝዩ ብሉጽ ይገብሮ ኣብ መንጎ እቶም 
ቆልዑን ሰራሕተኛታትን። እንታይ ከ ይኸውን እቲ ትኽክለኛ ጽቡቕ ምትሕብባር 
ዝበሃል ከምኡ ከኣ ወለዲ  ኣብ ግደ መዓልታዊ ናይ ህጻናት |እንታይ ኣበርክቶ ክገብሩ 
ይኽሉ? 

ኣብ ህይወት ናይ ቆልዓ ቀንዲ እቶም ኣገደስቲ ሰባት ዝበሃሉ ወለዱ ኢዮም እንከላይ 
ከኣ ን መዋእለ ህጻናት ኣገደስቲ ክብቶም ተሓባበርቲ ኣካል ዝኾኑ ንሳቶም ኢዮም።  
ቆልዑ ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ወለዶም ባህርያት ኢዮም ዝርእዩ ብፍላይ ንሓደስቲ ሰባት ኣብ  
ምቕራብ ተቐባልነት ክገብሩ። ወለድን ሰራሕተኛታት መዋእለ ህጻናት ጽቡቕ ክህልዉ  
እንከለዉ ኩሎም፣ ነቲ ቆልዑ ዝፈጥረሉ ርድኢት እቲ መውዓሊ ህጻናት ውሑስን ጽቡቕን ቦታ ምዃኑ ኢዩ ዘረጋግጸሉ - ንጥቕሚ ቆልዓ ክኸውን ንተሓባበር! 

ሓደ ስሙር ዝኾነ ምትሕብባር ወለዲ ጽቡቕ እንተ ኣልዩ፣ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ነጥብታት ን ብሉጽ መዋእለ ህጻናት ክገብር ካብ ዝኽል 
ኢዩ። 

Hጽቡቕ  
ምትሕብባር 
ወልዲ ንብሎ 
ንዓኹም  
ከመይ  ኢዩ? 

4 ኣብ መንጎ ቤት ትምህርትን መዋእለ ህጻናትን ዝግበር 
ምትሕብባር

ነነቲቲ  ጽጽቡቡቕቕ  ምምትትሕሕብብባባርር  ወወለለዲዲ  ከከ  ብብከከመመይይ  ንንፈፈጥጥሮሮ? 
ነዚ ጽቡቕ ምትሕብባር ክንገብር ከም ንፈልጦ ኣቀዲምና እቲ ንገብሮም ኣካይዳን ክብርታትን ናይ ምትሕብባር ክንፈልጦም ካብ ዘለዉና ነገራት 
ኢዮም። ምስ ዝተፈላለዩ ካልኦት ሰባት ክንራኸብ እንከለና እቲ ናትና ኣቀራርባና ነቲ ናትና ምትሕብባር ጽልዋ ክገብር ከም ዝኽእል ክንፈልጦ 
ዘለና ኢዩ። ሰራሕተኛታት መዋእለ ህጻናት ድማ ነቲ ርክባት ስሩዕን ጽቡቕን ከም ዘለዎ ንምግባር ዘለዎም ቀንዲ ሃላፍነት ዘለዎም ኢዮም፣ ግን 
ከኣ ወለዲ ነቲ ርክባት ዝግበሩ ዘለው ንምስታፍ ናቶም ግደ ኣለዎም። ወለዲ ድማ ጠለባት ምቕራብን ትጽቢታት ክህልዎምን መሰላቶም ኢዩ፣ 
ግን ከኣ ወለዲ ርክባት ክህሉ እንከላይ ምትሕብባር ከም ዝህሉ ኣብ ምግባር ክጽዕሩ ይትስፎ። እዚ ርክብ ድማ ናይ ወለዲ ተሳትፎ ክህልዎ 
ምእንቲ ዝገብር ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ረቋሒ ኢዩ። 

ዝርርብ ኣብ መንጎ ወለድን ሰራሕተኛታትን እቲ ወሳኒ መሰረታዊ ኢዩ ን ጽቡቕ ምትሕብባር ዕዉት ምግባር: 
• እዚ ዝምድናዊ ርክባት ከኣ ብ ግሉጽነትን፣ ቅንዕናን ክልተኣውን ዝተሰነየ ክኸውን ኣለዎ። ሰራሕተኛታት ን ወለዲ ከም ዘለዎም
ክቕበልዎምን ከምኡ ከኣ ወለዲ ን ሰራሕተኛ መዋእለ ህጻናት ከምቲ ዘለውዎን ነቲ ዘለዎም ብቕዓትን ፍልጠትን ክቕበሎዎም ኣለዎም።
ቅድም እዚ ክልተኣዊ ምቅብባል ናይ ሕድሕዳዊ ምስ ሰፈነ ብድሕሪኡ ቤትን መዋእለ ህጻናትን ከኣ ን ስሙር ምትሕብባር ምእንቲ
ቆልዑ ተባሂሉ ብግቡእ ይፍጸም።

• ስድራቤትን ወለዲ ድማ ን ቆልዑ ከመይ ገይሮም ከረድእዎምን ነንሕድዶም ከምኡ ከኣ ምስ መዋእል ህጻናት ክፈልጡ ኣለዎም።
• ብዙሓት ስድራቤታት ግብረመልሲ ነቶም ሰራሕተኛታት ንምሃብ ፍርሓት ኢዩ ዝስምዖም፣ እቲ ፍርሓት ከኣ ሃስያ ኣብ ልዕሊ ደቆም
ኢዩ ዘውርድ. ኣብዚ ኣገዳሲ ነገር ክኸውን ዘለዎ እቶም ሰራሕተኛታት ብከመይ ግብረመልሲ ክቕበሉ ከም ዝኽእሉ ካብ ወለዲ
ክዘራረብሉ ኣለዎም፣ ምኽንያቱ ነቶም ወለዲ ብ ሓደ ውሑስ መንገዲ ክራኸቡ ክኽእሉ ምእንቲ።

ተሳትፎነት ናይ ወለዲ ዝብል ድማ እጃሞም ኣብቲ ኣካይዳ ናይ መዋእለ ህጻናት ናይ ኣበርክቶ ክፋል ክህልዎም ምእንቲ ኢዩ፣ እዚ ከኣ ሓሳባቶም 
ክገልጹ ድልየታቶም ከካፍሉ ከምኡ ከኣ ነቲ ኣገልግሎት ቆልዑ ዝረኽብዎ ዘለዉ ኣብ መዋእለ ህጻናት ኣብ ምስፋሕ ምእንቲ ክሳተፉ ኢዮም። 

ተሳትፎነት ናይ ወለዲ ዝብል ድማ ትሕዝቶኡ ብዛዕባ ወለዲ ሓሳባቶም ድልየታቶምን ብዛዕባ ደቆም ኣብቲ መዓልታዊ ግዜ ናይ  መዋእለ 
ህጻናት ዘለዎም ከካፍሉ ምእንቲ ኢዩ። እዚ ከኣ ብዛዕባ ናይ ቆልዑን ወለድን ጠለባት ከም ዝኾነ የረድእ፣ ንኣብነት ወለዲ ክልቲኦም ብሓደ 
ዘይነብሩ ፍቱሓት ምስ ዝኾኑ ወይ ብዛዕባ ናይ ሃይማኖታዊ ኣትተዓባያ ከምኡ እንከላይ ሕማም ናይ ወለዲ ምስ ዘጋጥም ዝብል ጠለባት 
ንምፍጻም የመልክት።  እዚ ንጡፍ ተሳታፍነት ድማ ኣብቲ ነፍሲ ወከፍ ጉዳይ ኢዩ ዝምልከት፣ እዚ ማለት ከኣ እቲ ሓደ ሰብ እንታይ 
ጠለባት ኣለዎ ንሓገዝ፣ ዘሎ ዓቕሚም ተኽሎን ኣብ ግምት ከእቱ ባህርያዊ ኢዩ። 

ቆልዓ እቲ ቀንዲ ኣተኩሮ ዝግበረሉ ብ ወለድን መዋእለ ህጻናትን ማእከላዊ ኣካል ኢዩ፣ ዝበለጽ ን ቆልዓ ተባሂሉ ኣብቲ ምትሕብባር 
ዝለዓለ ቀዳምነት ክረክብ ዘለዎ ኢዩ። 

ኣብ መንጎ ቤት ትምህርትን መዋእለ ህጻናትን ዝግበር 5 

ብብዙዙሕሕነነትት ናናይይ ወወለለዲዲ 
ዝተፈላለየ ተመክሮን ድሕረ ባይታን ዘለዎም ወለዲ ኢዮም ምስ መዋእለ ህጻናት ዝራኸቡ። ብዙሕነት ኣብ መዋእለ ህጻናት ዓቢይ 
ኢዩ። ከምዚ ክንብል ከለና ከኣ ንዝተፈላላየ ተመክሮን ድሕረ ባይታም፣ ማሕበራዊ፣ ቁጠባዊ፣ ባህላዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ዜግነትን ቋንቋን 
ናይ ብዙሕነት የጠቓልል። ነቲ ብ ህንጡይነትን ግሉጽነትን ዝራኸብ ኣብ መዋእለ ህጻናት፣ እዚ አርእስቲ ብዙሕነት ከም ሓደ ልሙድ 
ክፋል ናይ መዓልታዊ ኢዩ። 

እቶም መብዛሕትኦም ቆልዑ ኣብ ዕድመ ክሊ ናይ መዋእለ ህጻናት ዝርከቡ ናብ መውዓሊኦም ኢዮም ዝኸዱ በዚ መሰረት ከኣ ነቲ ብዙሕነት 
ብጽቡቕ ኢዮም ዘንጸባርቕዎ ኣብ ሕብረተሰብ።  እዚ ማለት ከኣ መዋእለ ህጻናት ምስ ዝተፈላለዩ ወለዲ ኢዮም ብሓደ ተሓባቢሮም 
ዝጎዓዙ፣ ከምኡ ከኣ ወለዲ ዕብይ ዝበለ ብዙሕነት ናይቶም ካልኦት ወለዲ ምርኻብ ኢዩ ከጋጥሞም፣ ተወሳኺ ከኣ ዝተፈላልየ ሰራሕተኛ ስለ 
ዘለዉ ብዙሕነት ናይ ኣገልግልቲ ከኣ ኣሎ ማለት ኢዩ። 

ስለዚ ከኣ ኢዩ ነቲ ዝተገብረ ውዱእ መጽናዕቲ ከም ዝብሎ፣ ንሕና ምስቶም ናይ ማሕበራዊ ቁጠባ ከምዚ ናትና ዘለዎም ቀጻሊ ርክባት ከም 
ንገብር ኢዩ ዝሕብር። ብሓጺሩ እዚ መግለጺ ነቶም ንዓና ዝመስሉና ኢና ዝያዳ ርክባት ክንገብር ንመርጽ። 

እዚ ማለት ከኣ እቶም ሰራሕተኛታት ነቶም ምስኦም ተመሳሰልነት ዘለዎም ወለዲ ከም ዝራኸቡ ኢዩ፣ እዚ ትርጉሙ ከኣ ሓባራዊ ነገራት 
ዘለዎም ከም ኣብ ልሙድ ንርዮ። እቶም ተመሳሰልነት ዘይብሎም ከ እንታይ ይገብሩ ደኣ - መዋእለ ህጻናት ከ ብ ከመይ ብ ጽቡቕ  
መንገዲ ናይ ምትሕብባር ይፈጥሩ እንከላይ ከመይ ርክባት ክገብሩ ይኽእሉ? 

ብዛዕባ እዚ ምስ መዋእለ ህጻናት ተዘራረቡ - ኣባና ከመይ ዩ ዘሎ ከመይ ከ ክኾነልና ኢና ንደሊ? 

ኣብዚ ኣገዳሲ ክኸውን ዘለዎ ብክልተኣዊ  ሸነኽ ስድራን መዋእለ ህጻናትን፣ ሓባራዊ ኣካይዳን ሓሳብን ክህልዎም ኣለዎም። ነንሕድሕዶም 
ከም ዝደላለዩ ፈሊጦም ብሓደ ክነጥፉ ኣለዎም ነቲ ሃዋህው ናይ መዋእለ ህጻናት ክጽብቕ እዚ ከኣ ምእንቲ እቶም ቆልዑ ስለ ዝተሓስበ 
ኢዩ። 
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ምትሕብባር

ወወለለድድንን መመዋዋእእለለ ህህጻጻናናትትንን ጽጽቡቡቕቕ ምምትትሕሕብብባባርር ክክህህልልዎዎምም 
ንንምምንንታታይይ ኢኢዩዩ ኣኣገገዳዳሲሲ ዝዝኾኾነነ? 

ምትሕብባር ኣብ መንጎ ስድራቤትን መዋእለ ህጻናትን ትርጉም ዝህቦ ኣገዳሲ ኢዩ ነቲ 
መዓልታዊ ምውዓል ናይ ህጻን ኣብ መዋእለ ህጻናት። ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም 
ዝሕብሮ ድማ እቲ ዝምድና ጽቡቕ እንተኮይኑ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታትን ወለድን ኣብ 
ዘለዎሉ፣ እቲ ዝምድና ብ ካልኣዩ ሸነኽ ከኣ ኣዝዩ ብሉጽ ይገብሮ ኣብ መንጎ እቶም 
ቆልዑን ሰራሕተኛታትን። እንታይ ከ ይኸውን እቲ ትኽክለኛ ጽቡቕ ምትሕብባር 
ዝበሃል ከምኡ ከኣ ወለዲ  ኣብ ግደ መዓልታዊ ናይ ህጻናት |እንታይ ኣበርክቶ ክገብሩ 
ይኽሉ? 

ኣብ ህይወት ናይ ቆልዓ ቀንዲ እቶም ኣገደስቲ ሰባት ዝበሃሉ ወለዱ ኢዮም እንከላይ 
ከኣ ን መዋእለ ህጻናት ኣገደስቲ ክብቶም ተሓባበርቲ ኣካል ዝኾኑ ንሳቶም ኢዮም።  
ቆልዑ ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ወለዶም ባህርያት ኢዮም ዝርእዩ ብፍላይ ንሓደስቲ ሰባት ኣብ  
ምቕራብ ተቐባልነት ክገብሩ። ወለድን ሰራሕተኛታት መዋእለ ህጻናት ጽቡቕ ክህልዉ  
እንከለዉ ኩሎም፣ ነቲ ቆልዑ ዝፈጥረሉ ርድኢት እቲ መውዓሊ ህጻናት ውሑስን ጽቡቕን ቦታ ምዃኑ ኢዩ ዘረጋግጸሉ - ንጥቕሚ ቆልዓ ክኸውን ንተሓባበር! 

ሓደ ስሙር ዝኾነ ምትሕብባር ወለዲ ጽቡቕ እንተ ኣልዩ፣ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ነጥብታት ን ብሉጽ መዋእለ ህጻናት ክገብር ካብ ዝኽል 
ኢዩ። 

Hጽቡቕ  
ምትሕብባር 
ወልዲ ንብሎ 
ንዓኹም  
ከመይ  ኢዩ? 

2 ኣብ መንጎ ቤት ትምህርትን መዋእለ ህጻናትን ዝግበር 
ምትሕብባር

ወወለለድድንን መመዋዋእእለለ ህህጻጻናናትትንን ጽጽቡቡቕቕ ምምትትሕሕብብባባርር ክክህህልልዎዎምም 
ንንምምንንታታይይ ኢኢዩዩ ኣኣገገዳዳሲሲ ዝዝኾኾነነ? 

ምትሕብባር ኣብ መንጎ ስድራቤትን መዋእለ ህጻናትን ትርጉም ዝህቦ ኣገዳሲ ኢዩ ነቲ 
መዓልታዊ ምውዓል ናይ ህጻን ኣብ መዋእለ ህጻናት። ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም 
ዝሕብሮ ድማ እቲ ዝምድና ጽቡቕ እንተኮይኑ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታትን ወለድን ኣብ 
ዘለዎሉ፣ እቲ ዝምድና ብ ካልኣዩ ሸነኽ ከኣ ኣዝዩ ብሉጽ ይገብሮ ኣብ መንጎ እቶም 
ቆልዑን ሰራሕተኛታትን። እንታይ ከ ይኸውን እቲ ትኽክለኛ ጽቡቕ ምትሕብባር 
ዝበሃል ከምኡ ከኣ ወለዲ  ኣብ ግደ መዓልታዊ ናይ ህጻናት |እንታይ ኣበርክቶ ክገብሩ 
ይኽሉ? 

ኣብ ህይወት ናይ ቆልዓ ቀንዲ እቶም ኣገደስቲ ሰባት ዝበሃሉ ወለዱ ኢዮም እንከላይ 
ከኣ ን መዋእለ ህጻናት ኣገደስቲ ክብቶም ተሓባበርቲ ኣካል ዝኾኑ ንሳቶም ኢዮም።  
ቆልዑ ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ወለዶም ባህርያት ኢዮም ዝርእዩ ብፍላይ ንሓደስቲ ሰባት ኣብ  
ምቕራብ ተቐባልነት ክገብሩ። ወለድን ሰራሕተኛታት መዋእለ ህጻናት ጽቡቕ ክህልዉ  
እንከለዉ ኩሎም፣ ነቲ ቆልዑ ዝፈጥረሉ ርድኢት እቲ መውዓሊ ህጻናት ውሑስን ጽቡቕን ቦታ ምዃኑ ኢዩ ዘረጋግጸሉ - ንጥቕሚ ቆልዓ ክኸውን ንተሓባበር! 

ሓደ ስሙር ዝኾነ ምትሕብባር ወለዲ ጽቡቕ እንተ ኣልዩ፣ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ነጥብታት ን ብሉጽ መዋእለ ህጻናት ክገብር ካብ ዝኽል 
ኢዩ። 

Hጽቡቕ  
ምትሕብባር 
ወልዲ ንብሎ 
ንዓኹም  
ከመይ  ኢዩ? 

ኣብ መንጎ ቤት ትምህርትን መዋእለ ህጻናትን ዝግበር 7 

መመራራኸኸቢቢ መመርርበበብብ ወወለለዲዲ 

ጽቡቕ ዝኾነ ማሕበራዊ ዝምድናታት ክህልወና እቲ ዘልዎ ዕድላት 
ናይ ዝተፈላልየ ሰብ ክልካዕ እንከሎ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን። 
ማሕበራዊ ዝምድናታት፣ ዓይነት ኣነባብራን ምቹእነት ህይወትን፣ 
እዚኦም ሰለስቲኦም ጽኑዕ ዝኾነ ምትእስሳር ኢዩ ዘለዎም። ጽቡቕ 
ዝምድናታት ኣብ ምፍጣር መዋእለ ህጻናት ከም መራኸቢ ቦታ 
ክኸውን ይኽእል ኢዩ ንወለዲ፣ ምእንቲ እቲ ርክባት ክሕይል ኣብ 
ኩሎም ። 

ከም ንፈልጦ ድማ ዝምድናታት፣ ርክባት ከምኡ እንከላይ ሓድነት ኣዝዮም 
ኣገደስቲ ኢዮም ን ጥዕናናን ምስትምቓር ህይወትን። 

መራኸቢ ንወለዲ ብኸመይ ከነተግብሮ ንኽእል፣ እንታይ ዓይነት ንጥፈታት ወይ  
መራኸቢ ቦታታት ኣለና ኣብ መዋእለ ህጻናት ን ከራኽበና ዝኽእል ን ወለዲ  
ኩላቶም ምእንቲ ነንሕድሕዶም ክፋለጡን ክራኸቡን? እዚ መራኸቢ ቦታ ከ  
ንኩላትና ጠርናፊ ክኸውን ምእንቲ ሲ እንታይ ክንገብር ይግበኣና?  
ኩላቶም ወለዲ ኣብቲ ጥርናፈ ኣባልነት ከም ዘለዎም ክስምዖም ከምኡ እንከላይ ምስ ካልኦት ወለዲ ምርኻብ ቅልል ክብል ምእንቲ፣ ኣብቲ 
ዝካየድ ንጥፈታት ናይ መዋእለ ህጻናት ክንመጽእ ንኹሉ ዝቀለለ ኢዩ ምኽንያቱ መዋእለ ህጻናት ንኩሉ ምቹእ ቦታ ስለዝኾነ። ንኣብነት ኣብ 
ኣኼባ ወለዲ ብምምጻእ ከመይ ይመስለኩም? 

መዋእለ ህጻናት ሓደ ማእከላዊ ቦታ እዩ  ን ሓደ ናይ መጻኢ ጥዕናኣዊ ስራሕን ከምኡ እንከላይ ናይ ማዕርነት ናይ ማሕበራዊ ጥዕናውን 
ፍልልያት፣ ስለዚ ወለድን መዋእለ ህጻናትን ከኣ ብሓባር ኮይኖም ን ናይ መጻኢ ጥዕናዊ  ዕብየት ሃዋህው ክሰርሑ ይኽእሉ። 

ስሙር ርክባት ኣብ መንጎ ወለዲ ክፈጥሮ ዝኽእል 
• ምዝያድ ጣዕሚ ን ወለድን ን ቆልዑን.
• ኣፈላላይነትን ምውንጃልን ከወግድ ይኽእል
• ፍቕሪ መዋእለ ህጻናት የሕድር
• በቲ ዘሎ መምርሒታት ውሕስነት ክርከብ ይከኣል

ከመይ ጌርና ኣብ መንጎ 
ስድራቤታት ኣብዚ ናትና መዋእል 
ህጻናት ጽኑዕን ንኹሉ ዝጥርንፍ 
ሓድነት ክንፈጥር ንኽእል ? 



8  9 2 ኣብ መንጎ ቤት ትምህርትን መዋእለ ህጻናትን ዝግበር 
ምትሕብባር

ወወለለድድንን መመዋዋእእለለ ህህጻጻናናትትንን ጽጽቡቡቕቕ ምምትትሕሕብብባባርር ክክህህልልዎዎምም 
ንንምምንንታታይይ ኢኢዩዩ ኣኣገገዳዳሲሲ ዝዝኾኾነነ? 

ምትሕብባር ኣብ መንጎ ስድራቤትን መዋእለ ህጻናትን ትርጉም ዝህቦ ኣገዳሲ ኢዩ ነቲ 
መዓልታዊ ምውዓል ናይ ህጻን ኣብ መዋእለ ህጻናት። ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም 
ዝሕብሮ ድማ እቲ ዝምድና ጽቡቕ እንተኮይኑ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታትን ወለድን ኣብ 
ዘለዎሉ፣ እቲ ዝምድና ብ ካልኣዩ ሸነኽ ከኣ ኣዝዩ ብሉጽ ይገብሮ ኣብ መንጎ እቶም 
ቆልዑን ሰራሕተኛታትን። እንታይ ከ ይኸውን እቲ ትኽክለኛ ጽቡቕ ምትሕብባር 
ዝበሃል ከምኡ ከኣ ወለዲ  ኣብ ግደ መዓልታዊ ናይ ህጻናት |እንታይ ኣበርክቶ ክገብሩ 
ይኽሉ? 

ኣብ ህይወት ናይ ቆልዓ ቀንዲ እቶም ኣገደስቲ ሰባት ዝበሃሉ ወለዱ ኢዮም እንከላይ 
ከኣ ን መዋእለ ህጻናት ኣገደስቲ ክብቶም ተሓባበርቲ ኣካል ዝኾኑ ንሳቶም ኢዮም።  
ቆልዑ ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ወለዶም ባህርያት ኢዮም ዝርእዩ ብፍላይ ንሓደስቲ ሰባት ኣብ  
ምቕራብ ተቐባልነት ክገብሩ። ወለድን ሰራሕተኛታት መዋእለ ህጻናት ጽቡቕ ክህልዉ  
እንከለዉ ኩሎም፣ ነቲ ቆልዑ ዝፈጥረሉ ርድኢት እቲ መውዓሊ ህጻናት ውሑስን ጽቡቕን ቦታ ምዃኑ ኢዩ ዘረጋግጸሉ - ንጥቕሚ ቆልዓ ክኸውን ንተሓባበር! 

ሓደ ስሙር ዝኾነ ምትሕብባር ወለዲ ጽቡቕ እንተ ኣልዩ፣ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ነጥብታት ን ብሉጽ መዋእለ ህጻናት ክገብር ካብ ዝኽል 
ኢዩ። 

Hጽቡቕ  
ምትሕብባር 
ወልዲ ንብሎ 
ንዓኹም  
ከመይ  ኢዩ? 

2 ኣብ መንጎ ቤት ትምህርትን መዋእለ ህጻናትን ዝግበር 
ምትሕብባር

ወወለለድድንን መመዋዋእእለለ ህህጻጻናናትትንን ጽጽቡቡቕቕ ምምትትሕሕብብባባርር ክክህህልልዎዎምም 
ንንምምንንታታይይ ኢኢዩዩ ኣኣገገዳዳሲሲ ዝዝኾኾነነ? 

ምትሕብባር ኣብ መንጎ ስድራቤትን መዋእለ ህጻናትን ትርጉም ዝህቦ ኣገዳሲ ኢዩ ነቲ 
መዓልታዊ ምውዓል ናይ ህጻን ኣብ መዋእለ ህጻናት። ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም 
ዝሕብሮ ድማ እቲ ዝምድና ጽቡቕ እንተኮይኑ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታትን ወለድን ኣብ 
ዘለዎሉ፣ እቲ ዝምድና ብ ካልኣዩ ሸነኽ ከኣ ኣዝዩ ብሉጽ ይገብሮ ኣብ መንጎ እቶም 
ቆልዑን ሰራሕተኛታትን። እንታይ ከ ይኸውን እቲ ትኽክለኛ ጽቡቕ ምትሕብባር 
ዝበሃል ከምኡ ከኣ ወለዲ  ኣብ ግደ መዓልታዊ ናይ ህጻናት |እንታይ ኣበርክቶ ክገብሩ 
ይኽሉ? 

ኣብ ህይወት ናይ ቆልዓ ቀንዲ እቶም ኣገደስቲ ሰባት ዝበሃሉ ወለዱ ኢዮም እንከላይ 
ከኣ ን መዋእለ ህጻናት ኣገደስቲ ክብቶም ተሓባበርቲ ኣካል ዝኾኑ ንሳቶም ኢዮም።  
ቆልዑ ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ወለዶም ባህርያት ኢዮም ዝርእዩ ብፍላይ ንሓደስቲ ሰባት ኣብ  
ምቕራብ ተቐባልነት ክገብሩ። ወለድን ሰራሕተኛታት መዋእለ ህጻናት ጽቡቕ ክህልዉ  
እንከለዉ ኩሎም፣ ነቲ ቆልዑ ዝፈጥረሉ ርድኢት እቲ መውዓሊ ህጻናት ውሑስን ጽቡቕን ቦታ ምዃኑ ኢዩ ዘረጋግጸሉ - ንጥቕሚ ቆልዓ ክኸውን ንተሓባበር! 

ሓደ ስሙር ዝኾነ ምትሕብባር ወለዲ ጽቡቕ እንተ ኣልዩ፣ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ነጥብታት ን ብሉጽ መዋእለ ህጻናት ክገብር ካብ ዝኽል 
ኢዩ። 

Hጽቡቕ  
ምትሕብባር 
ወልዲ ንብሎ 
ንዓኹም  
ከመይ  ኢዩ? 

8 ኣብ መንጎ ቤት ትምህርትን መዋእለ ህጻናትን ዝግበር 
ምትሕብባር

መመዋዋእእለለ ህህጻጻናናትትንን ወወለለድድንን ንንሓሓደደ ጽጽቡቡቕቕ ምምትትሕሕብብባባርር እእንንታታይይ ክክገገብብሩሩ ኣኣለለዎዎምም ? 

ምምኽኽሪሪ ንን ወወለለዲዲ: 

• ንካልኦት ቆልዑን ወለድን ሰላምታ ተለዋወጡ - ምስቶም ካልኦት ወለዲ ድማ ተፋለጡ..
• ኣወንታዊ ወለዲ ኣወንታዊ ቆልዓ ኢዩ ዝህብ። ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣዘራርባና ክንሓስበሉ ኣለና፣ ምስ ደቅና፣ መዋእለ ህጻናትን
ኣብ ገዛን። ሓደ ሰብ ኣሉታዊ ነገር ብዛዕባ መዋእለ ህጻናትን ካልኦት ሕማቕ ዝዛረብ እንተ ኮይኑ፣ ደቅና ድማ ኣይተርፎምን ኢዩ
መልሶም ኢዮም ዝደግምዎ ነቲ ንሕና ዝሃብናዮ ቃል።

• ምሕዝነት ቆልዑ ንደግፎ - እዚ ካብ ምውንጃል ከድሕን ይኽእል ኢዩ.
• ንጥፈትኩምን ተገዳስነትኩም ብምርኣይ ኩሉ ግዜ ዕጉባት ኩኒ፣ እቲ ከመይ ን ውላድኩም ሓደ ውሑስ መዓልታዊ ናይ
መዋእለ ህጻናት ኢዩ ዝፈጥረሉ። ከምኡ ከኣ እቲ ዝምድና ኣብ መንጎ መዋእለ ህጻናትን ገዛን ከኣ ይብርትዕ።

• ኣብቲ ናይ ምሉእ መዓልቲ ውዕሎ ዝገበርዎ ንጥፈታት ብዛዕብኡ ምስ ደቅኹም የዕልሉ፣ ኣብቲ ጸወታን ንጥፈታትን ናይ መዋእለ
ህጻናት ከኣ ኩሉ ግዜ ተገዳስነት ኣርእዩ። ካብዚ ተበጊሱ ከኣ ደቅኹም ህንጥዩነትን ተገዳስነትን ይሓድሮም እሞ ሽዑ ከኣ ብዝያዳ
ክፈትውዎ ይኽእሉ።

• ኣብ ዘለኩም ተራ ተኣማንነት ይሃልኹም ከምኡ ከኣ እቲ ዘለኩም ተኽእሎታት ንጽልዋ ምፍጣር። ብዝያዳ ን ደቅኹም ጽቡቕ ጌርኩም ትፈልጥዎም
ንስኹም ኢኹም።

• ተኣማንነት ይሃሉኹም ኣብ ልዕሊ እቲ ዘለኩም ዝምድና ምስቶም ስራሕተኛታት መዋእል ህጻናት፣ እዚ ጽልዋ ይፈጥረሉ ኢዩ ነቲ
ናይ ደቕኩም ናይ ጣዕሚ መዋእለ ህጻናት።

• እቶም ኣማኸርቲ ወለድን እንከላይ እቶም ማሕበር ወለዲ ዝብሉ ቀጻሊ ተጠቀምሎም - ንስኹም ከም ወለዲ መጠን ኣብቲ ናይ
መዋእለ ህጻናት ርእይቶታትን ሕቶታትን ተሳትፎ ይሃልኹም ኣብቲ ዝርርባት ድማ ተመያየጡ።

• እዚ ነቲ ቆልዓ ነቲ ናይ መዓልታዊ ናብርኡ  ሃናጽን ጠቃሚ ምዃኑ ኣይትረስዑ፣ ኣብ ናይ ደቅኹም ህይወት ከኣ እቶም ኣገደስቲ
ሰባት ከም ምዃንኩም ዘክርዎ ኢኹም።

ንስኹም ከም ወለዲ ክትዝክርዎ ዘለኩም - መዋእለ ህጻናት ንኩሎም ብሓደ ዓይነት ኣቀባብላ ከም ዝገብርሉ። ከምቲ ንውላድኩም 
ትርእይዎ ከምኡ ከኣ መዋእለ ህጻናት ን ውላድኩም ክርይዎ ኢዮም እንከላይ ነቶም ካልኦት ቆልዑ። 

ምምኽኽሪሪ ንን ሰሰራራሕሕተተኛኛታታትት መመዋዋእእለለ ህህጻጻናናትት (Emilie Kinge) 

• እምነት ይሃሉኹም። ጽቡቕ ርክባት ምስ ኩሎም ወለዲ ፍጠሩ ተወሳኺ ከኣ ብተግባር ብዛዕባ ደቆም ከም ትግደሱ ኣርእይዎም
ኢኹም።

• ንናይ ግሉጽነት ሃዋህው ፍጠሩ። ኩሉ ግዜ ንዝርርብ ድልዋት ምዃንኩም ኣብቲ መዓልታዊ ኩነታትን ከምኡ ከኣ ኣብ
ሽግር ግዜ ከጋጥም እንከሎ ርሑው ማዕጾ ከም ዘሎ ሓብሩ።

• ወለዲ ተሳትፎነቶም ብከመይ የዕዝዝዎ እንከላይ ጽልዋ ከሕድሩ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ምኽሪ ለግሱሎም።.
• ፍሕሹው ገጽ ኣርእዩ– ዕድመ ን ሓባራዊ ምንጽብራቕ ግበሩ።
• ደቆም እንታይ ክገብሩ ከም ዝወዓሉ ከምኡ ከኣ ምዕባለን ዝገብርዎ ዘለው ናይ ነብሰ-ክእለት ን ወለዶም ሓብርዎም።.
• ፍልጠትኩም ኣካፍሉ፣ ፍልጠት ኩሉ ግዜ እምነት ይፈጥር ኢዩ።
• ን ኣተሓሳስባ ወለዲ ተገዳስነት ኣርእዩ ከምኡ ከኣ ነቲ ዘለዎም ፍልጠት።
• ብልኡም ኣቀራርባ ቅረብዎም፣ ኣብቲ ወለዲ ዘለውዎ ከኣ ርኸብዎም።. 
• ንኩሎም ወለዲ ሰላምታ ሃቡ –  ንወለዲ ከም መራኸቢ ቢንቶ ክትኮኑ ኣለኩም፣ ንወለዲ ከኣ ብዛዕባ ደቆም ምስ መን ከም ዝጻወቱን
ዘዕልሉን ክትነግርዎም ኣለኩም ምእንቲ ብሓባር ኮይኖም ኣብ ድሕሪ መዋእለ ህጻናት ምውዓሎም ክራኸቡ፣ ገዛ ገዛ ክበጻጸሑ ኢዩ እቲ
ሓሳብ።

• ግዜ ፍለይሎም ምእንቲ ነቲ ምትሕብባር ኣብ መንጎኹምን ወለድን ዘሎ፣ ከምኡ ከኣ ገምጋም ክትገብሩ ብዛዕባ ሓፈሻዊ
ወይ ዝኾነ ካልእ ፍሉይ ነገር እንተ ኣሎ።

ኣብ መንጎ ቤት ትምህርትን መዋእለ ህጻናትን ዝግበር 9 

መመዋዋእእለለ ህህጻጻናናታታንን ስስድድርርቤቤትትንን ብብሓሓባባርር ክክገገብብርርዎዎ ዝዝኽኽእእሉሉ እእንንታታይይ ኣኣሎሎ? 

• ን ኣገደስቲ ዛዕባታት ድማ እኹል ግዜ ሰሪዕኩም ተዘራረብሉ ንኣብነት፣ ናብ ገዛ ምብጻሕ፣ ኣበዓዕላ ዕለት ልደት፣ ስድራቤት ከኣ ከመይ
ገይሮም ውሑስ ሃዋህው ናይ መዋእል ህጻናት ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ፣ ወይ ከኣ መዋእለ ህጻናት ን ወለዲ ሻቕሎት ወይ ግብረ መልሲ ን
ዘለዎም ብከመይ ገይሮም ክቀርብዎም ከም ዘለዎም።

• ትጽቢታትኩም ኣነጽርዎ - ካብ ዘይተደልየ ዘይምርድዳእ ከወግድ ስለ ዝኽእል ከምኡ ከኣ ነቲ ምትሕብባር የጠንክሮ ኢዩ።

ኣብ ቀጻሊ ምርኻባትና እንገብሮም ምስ ደቂሰባት፣ ትጽቢታት ዝፍጠሩ ኣለዉ። ንጹር ዘይኮነ ትጽቢት ከኣ ኩሉ ግዜ ናይ ዘይዕጋበት ገጻት 
የርኢ፣ ዘይትጽበዮን ንኣሽቱ ግጭታትን ኣብ መንጎ ስድራን መዋእለ ህጻናትን የስዕብ። ስለዚ ሓባራዊ ርድኢት ክህልወና ኣዝዩ ኢዩ ኣገዳሲ 
ምእንቲ መዋእለ ህጻናት ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ንክርድኣና። 

ናይ ምብጻሕን ምውሳድን ኩነታትን እዚአን ቀጻሊ ዝዝረበለን ጉዳያት ኢየን፣ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ንዘይ ምስምማዕ ባይታ ይፈጥራ ኢየን። 
ወለዲ ከ እንታይ ትጽቢታት ኣለዎም እንከላይ መዋእለ ህጻናት ከ እንታይ ኢዩ ዓቕሞም? ወለዲ ትጽቢታትን ጠለብ ክሓቱን ይክእሉ 
ኢዮም፣ ግን ከኣ ነቶም ኣገልገልቲ ኣብ መዋእለ ህጻናት ክሰምዕዎምን ምኽሮም ክቕበሉን ኣለዎም። ሓላፍነት ከኣ ኣለዎም ነቲ ርክባት 
ዱልዱል ንምግባር ኣብ መንጎ ስድራን መዋእለ ህጻናትን። 



10  11 2 ኣብ መንጎ ቤት ትምህርትን መዋእለ ህጻናትን ዝግበር 
ምትሕብባር

ወወለለድድንን መመዋዋእእለለ ህህጻጻናናትትንን ጽጽቡቡቕቕ ምምትትሕሕብብባባርር ክክህህልልዎዎምም 
ንንምምንንታታይይ ኢኢዩዩ ኣኣገገዳዳሲሲ ዝዝኾኾነነ? 

ምትሕብባር ኣብ መንጎ ስድራቤትን መዋእለ ህጻናትን ትርጉም ዝህቦ ኣገዳሲ ኢዩ ነቲ 
መዓልታዊ ምውዓል ናይ ህጻን ኣብ መዋእለ ህጻናት። ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም 
ዝሕብሮ ድማ እቲ ዝምድና ጽቡቕ እንተኮይኑ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታትን ወለድን ኣብ 
ዘለዎሉ፣ እቲ ዝምድና ብ ካልኣዩ ሸነኽ ከኣ ኣዝዩ ብሉጽ ይገብሮ ኣብ መንጎ እቶም 
ቆልዑን ሰራሕተኛታትን። እንታይ ከ ይኸውን እቲ ትኽክለኛ ጽቡቕ ምትሕብባር 
ዝበሃል ከምኡ ከኣ ወለዲ  ኣብ ግደ መዓልታዊ ናይ ህጻናት |እንታይ ኣበርክቶ ክገብሩ 
ይኽሉ? 

ኣብ ህይወት ናይ ቆልዓ ቀንዲ እቶም ኣገደስቲ ሰባት ዝበሃሉ ወለዱ ኢዮም እንከላይ 
ከኣ ን መዋእለ ህጻናት ኣገደስቲ ክብቶም ተሓባበርቲ ኣካል ዝኾኑ ንሳቶም ኢዮም።  
ቆልዑ ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ወለዶም ባህርያት ኢዮም ዝርእዩ ብፍላይ ንሓደስቲ ሰባት ኣብ  
ምቕራብ ተቐባልነት ክገብሩ። ወለድን ሰራሕተኛታት መዋእለ ህጻናት ጽቡቕ ክህልዉ  
እንከለዉ ኩሎም፣ ነቲ ቆልዑ ዝፈጥረሉ ርድኢት እቲ መውዓሊ ህጻናት ውሑስን ጽቡቕን ቦታ ምዃኑ ኢዩ ዘረጋግጸሉ - ንጥቕሚ ቆልዓ ክኸውን ንተሓባበር! 

ሓደ ስሙር ዝኾነ ምትሕብባር ወለዲ ጽቡቕ እንተ ኣልዩ፣ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ነጥብታት ን ብሉጽ መዋእለ ህጻናት ክገብር ካብ ዝኽል 
ኢዩ። 

Hጽቡቕ  
ምትሕብባር 
ወልዲ ንብሎ 
ንዓኹም  
ከመይ  ኢዩ? 

2 ኣብ መንጎ ቤት ትምህርትን መዋእለ ህጻናትን ዝግበር 
ምትሕብባር

ወወለለድድንን መመዋዋእእለለ ህህጻጻናናትትንን ጽጽቡቡቕቕ ምምትትሕሕብብባባርር ክክህህልልዎዎምም 
ንንምምንንታታይይ ኢኢዩዩ ኣኣገገዳዳሲሲ ዝዝኾኾነነ? 

ምትሕብባር ኣብ መንጎ ስድራቤትን መዋእለ ህጻናትን ትርጉም ዝህቦ ኣገዳሲ ኢዩ ነቲ 
መዓልታዊ ምውዓል ናይ ህጻን ኣብ መዋእለ ህጻናት። ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም 
ዝሕብሮ ድማ እቲ ዝምድና ጽቡቕ እንተኮይኑ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታትን ወለድን ኣብ 
ዘለዎሉ፣ እቲ ዝምድና ብ ካልኣዩ ሸነኽ ከኣ ኣዝዩ ብሉጽ ይገብሮ ኣብ መንጎ እቶም 
ቆልዑን ሰራሕተኛታትን። እንታይ ከ ይኸውን እቲ ትኽክለኛ ጽቡቕ ምትሕብባር 
ዝበሃል ከምኡ ከኣ ወለዲ  ኣብ ግደ መዓልታዊ ናይ ህጻናት |እንታይ ኣበርክቶ ክገብሩ 
ይኽሉ? 

ኣብ ህይወት ናይ ቆልዓ ቀንዲ እቶም ኣገደስቲ ሰባት ዝበሃሉ ወለዱ ኢዮም እንከላይ 
ከኣ ን መዋእለ ህጻናት ኣገደስቲ ክብቶም ተሓባበርቲ ኣካል ዝኾኑ ንሳቶም ኢዮም።  
ቆልዑ ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ወለዶም ባህርያት ኢዮም ዝርእዩ ብፍላይ ንሓደስቲ ሰባት ኣብ  
ምቕራብ ተቐባልነት ክገብሩ። ወለድን ሰራሕተኛታት መዋእለ ህጻናት ጽቡቕ ክህልዉ  
እንከለዉ ኩሎም፣ ነቲ ቆልዑ ዝፈጥረሉ ርድኢት እቲ መውዓሊ ህጻናት ውሑስን ጽቡቕን ቦታ ምዃኑ ኢዩ ዘረጋግጸሉ - ንጥቕሚ ቆልዓ ክኸውን ንተሓባበር! 

ሓደ ስሙር ዝኾነ ምትሕብባር ወለዲ ጽቡቕ እንተ ኣልዩ፣ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ነጥብታት ን ብሉጽ መዋእለ ህጻናት ክገብር ካብ ዝኽል 
ኢዩ። 

Hጽቡቕ  
ምትሕብባር 
ወልዲ ንብሎ 
ንዓኹም  
ከመይ  ኢዩ? 

10 ኣብ መንጎ ቤት ትምህርትን መዋእለ ህጻናትን ዝግበር 
ምትሕብባር

ሕሕጋጋዊዊ ማማሕሕበበርር ወወለለዲዲ 

ተወሳኺ ነቲ መዓልታዊ ምርኻባት፣ ኣኼባታትን ዝርርብ ምስ ወለዲ ወዘተ፣ ካልእ ሕጋዊ ኣካል ኣሎ ነቲ ኣገልግሎት ዝወሃብ ዘሎ ወይ 
ክመሓየሽ ዝግበኦ እንተሎ ዝቆጻጸር ወይ ጽልዋ ይፈጥር ዝኾነ ዝቕየር እንተ ኣልዩ ምእንቲ ውሕሰነት ኣብ መስመሩ ክኸውን። ኣብቲ 
ሕንጹጽ መደባትን ትሕዝቶ ከምኡ ከኣ ዕዮ መዋእለ ህጻናት ሰፊሩ ዘሎ: «መዋእለ ህጻናት ነቲ ምትሕብባር ምስ ወለዲ ከምኡ ከኣ ጽቡቕ 
ዝርርብ ምስ ስድራቤት ክህሉ ምእንቲ ከመቻችኡ ኣለዎም። እዚ ምትሕብባር ምስ ወለዲ ኣብ ናይ ንጽል ደረጃ ክፍጸምን ከምኡ ከኣ ምስ 
ወለድን ደቆምን ወይ ከኣ ብ ጉጅለ ደረጃ፣ ወይ ከኣ ምስቶም ማሕበር ወለዲኢን ኣማኸርቲ ወለድን» 

ማሕበር ወለዲ ዝብል ሕጋዊ ኣካል ካብ ኩላቶም ወለዲ ናይቲ መዋእለ ህጻናት ዝቖመ ኢዩ።  ኣብዚ ዝዛረብሉ፣ ዝመያየጥሉ ጉዳያት ከኣ 
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