
 

በኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) ወቅት 
የወላጅነት መረጃ 

በአለም ላይ ያሉ ቤተሰቦች በኮሮና ቫይረስ ህመም (ኮቪድ-19) ምክንያት እየሆነ ካለው ለውጥ ጋር እራሳቸውን በማስማማት ላይ ይገኛሉ፡፡ ብዙ ወላጆች ስራን፣ 
ልጆች መንከባከብን እና በቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ማገዝን ለማመጣጠን በተለይም ደግሞ ከለመዱት የመረዳዳት ትስስር በሚለዩበት ጊዜ አስጨናቂ ይሆንባቸው 
ይሆናል፡፡ ተለይቶ መቆየት ከልጆችዎ ጋር ያለዎን ግንኙነት ለማዳበርና አብረው ጊዜ ለማሳለፍ እድል ቢፈጥርም ብዙ አሳዳጊዎች የስሜትና የቅድም ተከተል 
መፋለስ፣በተግባርም ተግዳሮቶችን ያስተናግዱ ይሆናል፡፡   
 
አሳዳጊዎች ልጆቻቸውን እነዲንከባከቡ እንዲሁም የራሳቸውን ደህንነት እንዲጠብቁ ለማገዝ ከዚህ በታች የቀረቡ ነጥቦች ጠቃሚ መሳሪዎች ናቸው፡፡ 
 

በአለም የሚከሰት ወረርሽኝ አሳዳጊዎችን ጨምሮ በእያንዳንዱ ሰው ላይ ጭንቀትን ይጨምራል፡፡ 
የጭንቀት ምልክቶች እያጋጠመዎ ከሆነ ይህ ፍፁም ተፈጥሯዊ ነው፣ ብቻዎትንም አይደሉም፡፡   
 
ጭንቀት ሲያጋጥም የሚስተዋሉ ምልክቶች፣ 
 

 በሌሎች ጉዳዮች ላይ ትኩረት ለማድረግ እስከማይቻል ድረስ የኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) 
ወቅታዊ መረጃን በማያቋርጥና በማይቆጣጠሩት ሁኔት ለማግኜት በከፍተኛ ሁኔታ መፈለግ፣  

 
 ትልልቅም ይሁን ትንንሽ ውሳኔዎችን ለማድረግ ትኩረት ማጣት ወይም አቅመቢስ መሆን፣ 

 
     ከአቅም በላይ የመሸከም፣ የተጎጅነት ወይም ከእውነታ የራቀ የፍርሃት ስሜት፣ 

 
     ለተዘበራረቀ የአመጋገብ ወይም የእንቅልፍ ስርአት መዳረግ፡፡ 

 
 
ወላጅነት በጥሩ ቀንም ቢሆን ፈታኝ ወይም በተግዳሮቶች የተሞላ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን  በእነዚህ ፈታኝ ወቅቶችም ቢሆን እራስዎን፣ ልጅዎን እንዲሁም ሁሉንም 
ቤተሰብዎን በሁኔታው ውስጥ ለማገዝ እርምጃዎችን መውሰድ አስፈላጊ ነው፡፡ 

እራስዎን ለማገዝ ምን ማድረግ ይችላሉ? 
 ደስ ይበልዎ- ይህ እርግጠኛ የማይሆንመት ፈታኝ እና የጭንቀት ወቅት መሆኑን ተገንዝበው በአግባቡ ለመምራት የመጀመሪያውን እርምጃ እየወሰዱ ነው፡፡ በመሆኑም 
አሳዳጊ እንደመሆንዎ ምን ማድረግ ይችላሉ? 
 

ስለአንተ/ስለአንች  ምን ያጋጥምዎ ይሆን? 
 

ስሇወሊጅነት የበሇጠ መረጃ WHO, NICEF,CDC 
እና የሌጆችን ጥቃት ሇማስቀረት አጋርነት የተሰኙ 
አጋሮቻችንን ጨምሮ ከታች ካሇው ዴህረ ገፅ ማግኘት 
ይቻሊሌ፡፡ www.unodc.org/listenfirst 

 ተስፈኛ እና መልካም ለመሆን ይሞክሩ - ዛሬ እርስዎ ያሉበት ሁኒታ  
የሚሊዮኖች ስሜት ነው፡፡ 

 
 በቻሉት መጠን እራስዎን ይጠብቁ - ልጆች የመንከባከብ ኃላፊነቶችን 

አበረዎት ላሉ አዋቂ ሰዎች ያካፍሉ ፣ ለስራ ወይም እረፍት ለማድረግ 
ጊዜ ይኑረዎት ፤ በተቻለ መጠን የተለመዱ ተግባራትን ይከውኑ፡፡ 

 

 ህይወት ከለመዱት ሂደት ጋር የተቀራረበ እንዲሆን ይጣሩ፡፡ 
የትኛውንም ምቾት የሚሰጥዎትን  መንፈሳዊ ፣ ሃይማኖታዊ ወይም 
ባህላዊ ተግባራትን ይከዉኑ፡፡ 

 
 ለራስዎ እና ለቤተሰብዎ ጤንነትን የሚያጎለብቱ ዝርዝር ክህሎቶችን 

ያዘጋጁ - አስካሪ  ወይም አልኮል መጠጦችን አብዝቶ መተቀም ፣ 
በድህረ በረብ የሚደረግ ቁማር እንዲሁም አደንዛዥ እፅ መጠቀም ያሉ 
ባህሪያትን ያስወግዱ፡፡ ያስታውሱ፡- አሉታዊ ወይም ጎጅ በሆነ 
ምንገድ ችግርን የመፍቻ ዘዴዎች የጭንቀት ደረጃዎን ተደራራቢ 
ያደርጋሉ ፣ በረጅም የጊዜ ሂደትም ያሉበትን ሁኔታ ያባብሳሉ፡፡   

 



 

ልጆች ለጭንቀታቸው በብዙ መንገድ  ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ ምላሻቸውም በዕድሚያቸውና በሌሎች ብዙ ምክንቶች ሊለያይ 
ይችላል፡፡ የተወሰኑ ምልክቶችን እነሆ፡- 
 

ልጅዎን እነዴት ማገዝ ይችላሉ?  
.. 

     ጥቂቶቹ እቤት በመሆናቸው ከጅምሩ ደስተኛ ይሆኑ ይሆናል ፤ በጊዜ ሂደት ግን አዘውትረው የሚያከናዉኗቸው  
      ተግባራት ስለተደናቀፉ ፣ ከጓደኞቻቸው ስለተለዩና ሌሎች የተጣሉባቸው ገደቦች ጭንቀታቸውን ይጨምረዋል፡፡  
 

     ልጆች የባህሪ መዋዠቅ (አንዴ ክፍ ሌላ ጊዜ ዝቅ ማለት) ይግጥማቸው ይሆናል ፣ ስሜታቸውም ይቀየር ይሆናል፡፡ 
      ባልተለመደ መልኩ ቀልጣፋ ፣ ግልፍተኛ ፣ ጭምት/ዝም ሊሉ ወይም ሊያዝኑ ይሆናል፡፡ 
 

     ልጆች ፍርሃታቸውን ይገልፁ ይሆናል ፤ ከቅም በላይ የሆነ ጫና ተፈጥሮባቸው ከእውነታው የራቀ ፍርሃት ያሳዩ 
      ይሆናል ፤ ሊያለቅሱ  ወይም ከተለመደው በላይ በስሜት ጥገኛ ይሆኑ ይሆናል ፤ የተዛባ ወይም የተዘበራረቀ የእንቅልፍ 
      ሂደትም ይኖራቸው ይሆናል፡፡ 
 

     ልጆች በቤት ውስጥ ተግባራት ወይም በትምህርት ቤት ስራዎች ለመሳተፍ ፈቃደኛ አይሆኑ ይሆናል ፤ ከእህትና 
      ወንድሞቻቸው እንዲሁም ከሌሎች ቤተሰብ አባላት ጋር የሰመረ ሁናቴ አይኖራቸው ይሆናል፡፡ 
 

 

ልጆች ለአስጨናቂ ሁኔታዎች ምላሽ ሲሰጡ መረዳት እንደሚቻል ያስታውሱ፡፡ ጭንቀታቸውን መገንዘብ እና ለእድሜያቸው ተገቢ የሆነ እና ጭንቀታቸውን 
የሚቃልል ተግባር ማድረግ ተገቢ ነው፡፡ 
 

ስለልጅዎ  ልጅዎ ምን ይገጥማቸው ይሆን? 

 አውንታዊ ግንኙነቶችን በመጠበቅ በራስ መተማመናቸውን እንደገና 
ለመመለስ እና ጭንቀታቸውን ለማቃለል ሲሉ ከልጅዎ ጋረ ፍቅር 
የተላበሱ ይሁኑ፡፡ 

 
 ትንሽ ቢመስልም እንኳ ልጆችዎ አነዳች ጥሩ ሲራ ሲሰሩ ለማሞገስ 

አጋጣሚዎችን ይጠቀሙ ፤ የበለጠ በአሞገሷቸው ቁጥር ደግመው 
ጥሩ የማድረግ እድላቸው የበለጠ ይሆናል! 

 
 የሚያከናዉኗቸው ተግባራት ልጆችን 

ትርጉም ባለው መልኩ ለመያዝ እንደሆነ 
እርግጠናኛ ይሁኑ ፤ ልጆች ሁኔታዎችን 
በተሻለ መቋቋም የሚችሉት ሌሎችን 
ሲያግዙና በስራ ሲጠመዱ ነው፡፡ 

 
 እርስዎ ትዕግስተኛ ይሁኑ እንጅ የልጆችዎ ባህሪ ስለተቀየረ ፣ በራስ 

የመተማመን ዋሰትና ስለፈለጉ ወይም በስልቹነት ስላጉተመተሙ/ቅር 
ስለተሰኙ/ አለዛም ምንም ስራ ስላልከወኑ ጥፋተኛ አድርገው 
ለመውቀስ እነዳይሞክሩ፡፡ 

 
 የሁኔታዎች መለዋወጥ የትኛውም ሰው “የርህራሄ ቃላትንና 

ድምፆችን”  መጠቀም የበለጠ ጠቀሚ እንደሆነ ለልጆችና ለአዋቂዎች 
ይግለፁላቸው፡፡ የድምፆች መሰማት ወይም ወቀሳ መጨመር 
ሲጀምር ይህ በተለይ እውነት ነው፡፡  

 
 የልጆችዎ ስሜት እንዴት እንደሆነ ለመረዳት ትኩርት ያድርጉ ፤ ይህ 

ጊዜ እንዴት ከባድ እንደሆነ ተገንዝበው ልጆችዎን ያዳምጧቸው፡፡ 
 

 በልጆችዎ ላይ ከእዉነታ የራቀ የፍርሃት መጨመር ስሜት ካስተዋሉ 
ስለሚሰማቸው ስሜት ይጠይቋቸው ፤ ስሜታቸውን መረዳት በራስ 
መተማመናቸውን እንደገና ለመመለስ እና ጭንቀታቸውን ለማቃለል 
ያግዘዎታል፡፡ 

 ለልጆች ምን እየሆነ እንዳለ  ትክክለኛ መረጃ ይስጧቸው ፤ ነገር ግን 
ከአቅማቸው በላይ አያድርጉባቸው፡፡ በልጆችዎ ዙሪያ ምን 
እንደሚመለከቱ ወይም እንደሚወያዩ ጠንቁቅ ይሁኑ፡፡ 

 
 ልጆችዎ ጨዋታ እንዲጫወቱ ያበረታቷቸው፡፡ በጭንቀትና በአሳሳቢ 

ሁኔታ ውስጥ  ልጆችን ለማገዝ ጨዋታ በጣም ጠቃሚ ነው ፤ 
በህይወታቸው የለመዷቸውን እንዲከዉኑ ያግዛቸዋል፡፡ 

 
     አዳዲስ የቤተሰብ ተግባራትን (አብሮ ምግብ 

ማዘጋጀት ወይም ስዕል መሳል ያሉ)  
መጀመር እንዳለ ሆኖ በቻሉት መጠን  
የዘወትር ስራዎችን  (የምኝታ ሰአት ፣  
ከቤተሰብ ጋር መዕድ መቋደስ) ይከዉኑ፡፡ 

 ሁሉም የቤተሰብ አባላት በየቀኑ የአካል እንቅስቃሴ የሚያደርጉበት 
ሰዓት ይመድቡ፡፡ 

 
 ለሁሉም ልጆች በተለይም ከፍ ላሉት  ለአጭር ጊዜም ቢሆን በየቀኑ 

ብቻቸውን የሚሆኑበት ወይም ከሌሎች ገለል ብለው የሚቆዩበት 
ቦታ ለማዘጋጀት ይሞክሩ፡፡ 

 
 ከቻሉ በኢንተርኔት ወይም በስልከ 

(በምስል በተደገፈ የስልክ ጥሪ) 
አማካኝነት ከቤተሰቦችዎ እና 
ከጓደኞችዎ ጋር ይገናኙ፡፡ 

 
 ልጆችዎ  ደህንነታቸውን ጠብቀው 

ኢንተርኔትእንዲጠቀሙ 
ያግዟቸው፡፡ 


