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ስሰ መመሪያው 

የመመሪያው 
አጠቃቀም  

መመሪያውን ለሌሎች 
ስለ ማጋራት 

 

መግቢያ 
ከምግብ ባሻገር 

“ትልቁ ነገር ብዙ መስራታችን ሳይሆን፤ ስራውን ስንሰራ የምናሳየው ፍቅር ነው ። መለገሳችን ሳይሆን በልግስናችን የምናሳየው 
ፍቅር ነው።” 

-- እማሆይ ቴሬሳ 

 



መግቢያ፤  ከምግብ  ባሻገር  

2 
 

 

 ስለ መመሪያው 
 

 
መመሪያው ስለ ምንድን ነው?  

ይህ መመሪያ ከአንድ አመት እድሜ በታች የሆኑ ህፃናት እና ከዚያ እድሜ በላይ የሆኑ ልጆች ተንከባካቢዎችን 
በደህንነታቸው የተጠበቀ የአመጋገብ ዘዴዎች ዙሪያ ላይ መረጃ በመስጠት ለማገዝ የተዘጋጀ ነው። በተጨማሪም 
ከመመሪያው የሚገኙ ነገሮች: 

①  ከአንድ አመት እድሜ በታች ስለሆኑ ህፃናት እና ከዚያ እድሜ በላይ ስላሉ ልጆች እድገት አጠቃላይ መረጃ 
② ተንከባካቢዎች ሊከታተሉዋቸው የሚግቡ ወሳኝ የእድገት ደረጃዎች  
③ አመጋገብን የሚረዱ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የእያንዳንዱን ልጅ ደህንነትን የሚያበለፅጉ አጋዥ ስልቶች 

  

 
መመሪያውን ማን ሊጠቀምበት ይችላል? 

ይህ መመሪያ በአንድ ልጅ ህይወት ውስጥ የሚገኙ ተንከባካቢዎች ሁሉ እነዲጠቀሙበት ታስቦ የተዘጋጀ ነው። 
“ተንከባካቢዎች’’ የሚለው ስንኝ መመሪያው ውስጥ በሙሉ ጥቀም ላይ ይውላል። “ተንከባካቢዎች’’ ነረሶችን፥ሀኪሞችን፥
ወላጆችን፥አስተማሪዎችን ወይም መምህራኖችን ፥ የልጆች እንክብካቤ ሰጪ ድርጅት ሀላፊዎችን ፥ወላጆችን፥ የቤተሰብ 
አባላት፥ ቴራፒሰቶችን፥ሌሎች የጤና ባለሙያዎችን ፥የምግብ ዝግጅት ባለሙያዎችን፥የፅዳት ሰራተኞችን ወዘተ ሊያካትት 
ይችላል።አነዚህ ሁሉ የተለያዩ ባለሙያዎች በመመሪያው ለይ የተቀመጡትን መረጃዎች  ሊጠቀሙባቸው  ይችላሉ። 
 

“ምርጥ የአመጋገብ ልምዶች” ምንድን ናቸው? 

“ምርጥ ልምዶች” ማለት በአንድ መስክ ውሰጥ ውጤታማ እና ወቅታዊ አውቀትንና ዘዴዎችን የመጠቀም ሁኔታ ነው።ምርጥ 
የአመጋገብ ልምድ ማለት የልጅን የአመጋገብ እድገትን በላቀ ሁኔታ የሚደግፉ ፥ ወቅታዊ አውቀትንና ዘዴዎችን መጠቀም 
ማለት ነው። ይህ መመሪያ በአለም ዙሪያ ለሚገኙ ልዩ ፍላጎት ያላቸውን እና የሌላቸውን ከአንድ አመት እድሜ በታች የሆኑ 
ህፃናትን እና ከዚያ በላይ አድሜ ያላቸው ልጆችን ለሚመግቡ ተንከባካቢዎችን ለማገዝ የተዘጋጀ ነው። መመሪያው ወቀታዊ 

 
 ለመመሪያዉ አላማ ሲባል “ህፃን” 

የሚለውን ቃል “እድሜው ከአንድ አመት 
በታች የሆነ/ች ህፃን” በሚል  እያለዋወጥን 

ከ0-12 ወር የሆኑትን ለመግልፅ 
እንጠቀማለን። “ልጅ” የሚለውን ቃል 
በሁሉም እድሜ ክልል የሚገኙ ልጆችን 
በተለይም ደግሞ 12 ወርና ከዚያ በላይ 
የሆኑትን ለመግለፅ እንጠቀማለን። 
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እና ውጤታማ ከአንድ አመት እድሜ በታች የሆኑ ህፃናትን እና የትንንሽ ልጆች የአመጋገብ ዘዴዎችን ያካተካተተ ነው። ሀሳቦቹ 
እና ስልቶቹ የተሰበሰቡት እና የተጠናቀሩት በተካኑ የባለሙያዎች ቡድን ነው። 

 በመስኩ የሚገኙ ጉዳዩን የሚመለከቱ ጥናት እና ድርሳናት ተሰብስበው የመመሪያውን ተገልጋዮች ለየት ያለ ፍላጎት 
በሚየሟላ መልኩ ተመጥነው ተዘጋጅተዋል። የወቅቱን ምርጥ ልምዶችን፥ መረጃዎችን በማጋራት፤ ደህንነቱ የተጠበቀ 
አመጋገብን እነዲሁም ጤናማ ውጤቶችን ለልጆች ከማረጋገጥ ጎን ለጎን ሁለንተናዊ የልጅን እድገትን የሚያጎለብተውን 
በልጆችና በተንከባካቢዎች መሃከል ያለውን ግንኙነትን እናበለፅጋለን። 

 
ምርጥ የአመጋገብ ልምዶችን ለምን መጠቀም አለብኝ? 

ተንከባካቢዎች ምርጥ የአመጋገብ ልመዶችን በሚተገበሩበት ጊዜ እያንዳንዱ እድሜው ከአንድ አመት በታች የሆነ ህፃን እና  
ከዚያ በላይ እደሜ ላለ ልጅ በምግብ ሰዐት ጥራት ያለው እንክብካቤን እንዲያገኝ በማድረግ ያግዛሉ።ይህም በልጆች ጠቅላላ 
እድገት እና የአመጋገብ ስረዐት ለይ አዎንታዊ ተፅእኖን ስለሚፈጥር፤የመቀንጨር/ የእድገት መገታትን፤ የመቀጨጭን፤
የተመጣጠነ ምግብ እጥረትን፥የሰውነት ፈሳሽ መሟጠጥን ፤ሞትንም እንኳን የሚከሰትበትን ሁኔታን ይቀንሳል።
በተጨማሪም, እያንዳንዱን ልጅ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ድጋፍ የተሞላበት የምግብ ጊዜ ተሞከሮ እንዲኖረው በማድረግ 
ጠንካራና ጤናማ ጎልማሳ የመሆን እድል እነዲኖረው ያደርጋል። አስተዋይነትና እና ድጋፍ የተመላበትን አመጋገብን 
የሚተገብሩ ተንከባካቢዎች ከአንድ አመት እድሜ በታች የሆኑ ህፃናትን እና ልጆችን ከጤና ጠንቆች መጠበቅ ብቻ ሳይሆን 
ለልጆች እድገት አስፈላጊ እና ወሳኝ የሆነ እንክብካቤ የተሞላበት የልጅ እና የእነክብካቤ አድራጊ ግንኙነትን ለመፍጠር ይችላሉ።    

ከአንድ አመት እድሜ በታች የሆኑ ህፃናት እና ከዚያ በላይ አድሜ ያላቸው ልጆች እድገት 
ምንድን ነው? 

ከአንድ አመት እድሜ በታች የሆኑ ህፃናትን እና ከዚያ በላይ አድሜ ያላቸው ልጆች እድገት በሰባት ልዩ ክፍሎች ዙሪያ ላይ 
ያተኮረ ነው። እነዚህም ክፍሎች በተለይም ልጆች አምስት አመት እሰኪሞላቸው እድገት በፍጥነት የሚፈልቅበት እና የእድገት 
እምርታ የሚያሳዩ ቦታዎች ናቸው።አነዚህም እድገት የሚታይባቸው ቦታዎች በተለምዶ “የእድገት ጎራዎች” ተብለው ሲጠሩ 
በስራቸው ሚያካትቷቸው ክህሎቶች ደግሞ “ግቦች” ተብለው ይጠራሉ። 

 
ሰባቱ የእድገት ጎራዎች 

ተላምዷዊ: 
(ለሕይወት ጠቃሚ ራስ-አገዝ ክህሎት) 

 
⇒ መብላት እና መጠጣት ፥መተኛት፤ራስን መመገብ፤ ገላ መታጠብ እና ማጠብ ፤መልበስና 

ማውለቅ፤የመፀዳጃ ቤት አጠቃቀም 

 

 
ተግባቦት: 

መጥለፊያ ቋንቋ(ሪሴፐቲቭ ) 
 (ሌሎችን ለመረዳት ቋንቋን መጠቀም) 

ገላጭ ቋንቋ 
(እራስን ለመግለፅ ቋንቋን መጠቀም)  

 

⇒ ለድምፅ ምላሽ መስጠት፥ቃላቶችን መረዳት፤ትእዛዝን መከተል፤ሰውነትን በመጠቀም 
ምልክት ማሳየት እነደ እጅ ማውለብለብ ወይም መጠቆም ፤ድመፅንና ቃላትን በመጠቀም 
ራስን መግለፅ፤ወዘተ 

 
ጥቃቅን አንቀሳቃሽ/ፋይን ሞተር) 
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(የትናንሽ ጡንቻ እንቅስቃሴዎች) 
ጉልህ አንቀሳቃሽ/ግሮስ ሞተር): 

(የትልልቅ ጡንቻ እንቅስቃሴዎች) 

 
 

⇒ ትንንሽ እቃዎችን በጣቶች ማንሳት፤በእጅ ወይም በመመገቢያ እቃዎች ምግብ መመገብ፤
ፀጉር ማበጠር፤መቀመጥ፤መዳህ፤መቆም፤መሮጥ፤መዝለል፤መንጠላጠል/መውጣት ፤ወዘተ 

 

 

 

 
ማመዛዘን: 

(ማሰብና መማር) 

 

⇒ የልጅነት ጨዋታ እና ችግሮችን መፍታት፤መንስኤና ውጤትን መረዳት፤የተደበቁ እቃዎችን 
ማግኘት፤ነገሮችን በጎራ መለየትና ማዛመድ፤ለማግኘት የሚያስቸግሩ እቃዎችን ማግኘት፤
ለችግሮች መፍትሄ መፈለግ፤ከሌሎች እርዳታ እነዴት ለማግኘት እንደሚቻል መማር፤ወዘተ 

 

 
ማህበራዊ-ስሜታዊ: 

(ከሌሎችና ከአለም ጋር ያለን ግንኙነት እና 
መስተጋብር) 

 

 

⇒ ከሌሎች ጋር ያለን ግንኙነት፤ የሚታወቁ ሰዎችን ከአዲስ ሰዎች መለየት፤እንክብካቤ አድራጊን 
አጥብቆ መሻት፤  ሰዎች መለየት፤ምቾት መፈለግ፤ደስታ በሚሰጡ ድርጊቶች መሳተፍ፤ተራ 
መጠበቅ፤ ፈገግታ መስጠት፤በግላዊ ስኬታማ ክንውን መኩራት፤ወዘተ 

 

 
ዕይታ: 

(የማየት እና የመመልከት ክህሎት) 

 

⇒ ቁስን እና የሰው ፊትን በእይታ መከተል፤በባህሉ ተገቢ ለሆነ ያህል ጊዜ ሌሎችን ትኩር ብሎ 
ማየት፤ትንንሽ እቃዎችን ያሉበትን መጠቆም፤መጠናቸው ያነሱ ቁሶችን ማንሳት፤ቁስን እና 
ሰውን ከሩቅ ማየት፤የእጅ እንቅስቃሴን መደጋገም፤ወዘተ 

 

 
መስማት: 

(የመስማት እና የማዳመጥ ክህሎት) ⇒ ለሰሙት ድምፅ ምላሽ መስጠት፥ከፍ ባለ ድምፅ መደናገጥ፤የድምፅን ምንጭ መለየት፤ለራስ 
ስም ምላሽ መስጠት፤ከሌሎች የወጡ ድምፆችን እና ቃላቶችን መድገም፤ወዘተ 

 

 

እያንዳንዱ የእድገት ጎራ ለሌላኛው አስተዋፅኦ ያለው ሲሆን፤ በልጆች አጠቃላይ የክህሎት እድገት ላይ ተፅዕኖ ይፈጥራል።
በጊዜ ሂደት አንዳንድ እድገት የሚታይባቸው ቦታዎች በፍጥነት ሲጎለብቱ ሌሎቹ ደግሞ ባሉበት ይቆያሉ።ልጅ እያደገ ሲሄድ 
የክህሎት ማሽቆልቆልና፥ ፍሰት መዘዋወር ሙሉ በሙሉ የተለመደ እና የሚጠበቅ ነው።ሁሉም የእድገት ጎራዎች ልጅ 
እነዲያድግ እና እምርታ እንዲያሳይ በአነድነት ይስራሉ። 
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 ከአንድ አመት እድሜ በታች የሆኑ ህፃናትን እና ከዚያ በላይ አድሜ ያላቸው ልጆች 
እድገትን ማውቅ ለተንከባካቢዎች ፋይዳው ምንድን ነው? 

ጠንካራ የልጅ እድገት ለበለፀገ ማህበረሰብ መሰረት ነው።በመሆኑም አንድ ተንከባካቢ የአንድን ልጅ እድገት ሲያግዝ/ስታግዝ 
ለአጠቃለይ ለማህበረሰቡ ደህንነት አስተዋእፆ አደረገ/አደረገች ማለት ነው።  ተንከባካቢዎች ለጤናማ እና ጥሩ እድገት ላላቸው 
ልጆች መኖር ወሳኝ ሚና አላቸው።ጥሩ እድገት ያለው ልጅ ጤናማ ፥ምርታማ እና ራሱን የቻለ ጎልማሳ ይሆናል።ተንከባካቢዎች 
የሚሰሩት ስራ እና ለልጆች የሚሰጡት እንክብካቤ ልጆች እምርታ እነዲያሳዩ ትልቅ ሀይል የሚሰጠጥና አስፈላጊ ነገር ነው። 

 ሰባቱም የልጅ እድገት የሚታይባቸው ቦታዎች ሰፋ ያለ የግዜ ሰሌዳ ያላቸው ሲሆን ፤በየትኛው አድሜ ላይ ምን አይነት 
የእድገት ግቦች በተለምዶ አነደሚከሰቱ ያሳያሉ።አንድ ልጅ በተጠበቀው የግዜ ሰሌዳ አንድን ክህሎትን ካላዳበረ ወይም 
የእድገት ግብ ካልደረሰ ልጁን እነዲያድግ ለመርዳት ተጨማሪ ድጋፍ መደረግ ሊኖርበት ይችላል።ተንከባካቢዎች በእድገት 
ዙሪያ ላይ ችግሮችን እና መፍትሄዎችን ቀድመው ለመለየት እንዲችሉ መሰረታዊ አረዳድ ሊኖራቸው ይገባል። 

 

 ከአንድ አመት እድሜ በታች ከሆኑ ህፃናት 
እና ከዚያ በላይ አድሜ ካላቸው ልጆች ጋር 
የሚመሰረቱ የመጀመሪያ ግንኙነቶች ለምን 
ወሳኝ ሆኑ? 

የሰው ልጆች መስተጋብር አስፈላጊ ነው። እያነድዳንዱ ልጅ የሚወደው ሰው ሊኖረው ይገባዋል።ይህ ማለት ከተንከባካቢዎች 
ጋር የሚመሰረቱ የመጀመሪያዎቹ ግንኙነቶች ለጤናማ የልጅ እድገት ወሳኝ ናቸው።እነዚህ ግንኙነቶች በልጅ አእምሮ ውስጥ 
የቆዩና ልጁ ደህንነት እነዲሰማው፤. እነደማይጎዳ፤ ሌሎችን እንዲያምን እና እንዲወድ ይፈቅዱለታል።  ካለ የደህንነት ስሜት 
እና ፍቅር ልጅ ሊያድግ አይችልም።እነዚህ ለእየንዳነዱ ልጅ ወሳኝ የህይወት ክህሎት ናቸው። ልጅ የበለጠ ጤናማ እና አጥጋቢ 
ግንኙነት በኖረው ቁጠር ወደፊት ጥሩ  ህይወት ይኖረዋል።ጤናማ እና ደስተኛ ልጆች ወደ ጤናማ እና ደሰተኛ ጎልማሶች 
ይለወጣሉ። 

 

 አዎነታዊ ግንኙነቶ ልጆች ያሳለፉዋቸውን ክባድ ፈተናዎች ተከትለው የሚመጡ 
አሉታዊ ዉጤቶችን ለመቀነስና ለማዳን\ዋነኛ መንገድ ናቸው። 

 

የአመጋገብ ልመዶች ከመጀመሪያ ኣዎንታዋ ግንኙነቶች ጋር እንዴት ይዛመዳሉ?  

 አነድ ህፃን በሀይወቷ የመጀመሪየዎቹ 100 ቀናት ውስጥ ፥ከ 300 ሰዐት በላይ በመመገብ ታሳልፋለች። ይህ ማለት በመቶዎች 
የሚቆጠሩ የልጅን ህይወት አዎንታዊ በሆነ መልኩ ቀላል በሆነው የአመጋገብ አውድ ውስጥ መቅረፅ የሚያስችሉ ዕድሎች 

 

የልጅን የእድገት ችግር ሊያመጣ የሚችልን ጉዳይ 
ቀደም ብሎ መፍተሄ መፈለግ እና ማግኘት ፥ልጁ 

በፍጥነት እና በስኬት ችግሩን እንዲያልፈው 
ሊያደርገው ይችላል። 
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አሉ ማለት ነው። ተደጋጋሚ ልምዶች ከሁሉ የላቀ ተፅእኖ ፈጣሪዎች ሲሆኑ እድገትን ለማነፅ ትልቅ ችሎታም አላቸው።ይህም 
የመመገቢያ ግዜዎችን ከልጅ ጋር ጥሩ  እና ትርጉም ያለው ሰዐት ማሳለፍ የሚችሉበት እነዲሁም ልጆችን ፍቅር እነዲሰማቸው 
በማድረግ ሰውነታቸውን እየገነቡ ጠንካራ እእምሮ እነዲኖራቸው የመድረጊያ ጥሩ ኣጋጠሚ ያደርጋቸዋል ።   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

እነዘህ ዘዴዎች ከብዙ በጥቂቱ ተንከባካቢዎች በምግብ ሰዐት አዎንታዊ ግንኙነቶችን ለማሳደግ ሊጠቀሙባቸው የሚችሉ 
ምርጥ የአመጋገብ ልምዶች ናቸው።ተንከባካቢዎች ምርጥ የአመጋገብ ልምድን ለመተግበር ተጨማሪ ጥረት ባደረጉ ቁጥር 
ጠንካራና ጤናማ ልጆችን  በማህበረሰባችን ውስጥ እንድናፈራ የሚያደርገንን ጥልቅ የሆነ ግንኙነትን እየፈጠሩ ነው።   

ልጅን አያዋሩ መመገብ   ምግብ በሚመገቡበት ጊዜ ልጆች 
ጥሩ ካልተሰማቸው አካላዊ ምቾት 

መስጠት/ 

የምግብ ጊዜን አዎንተዊ ለማደረግ 
ቀስ አድረጎ ልጅን መንካት 

 በምግብ ጊዜ እረፍት ሲወሰድ ፥ለልጅ 
መዘመር 

ከልጆች ጋር ማብላት አና በምግብ ጊዜ ድጋፍ 
መስጠት. 
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የመመሪያው አጠቃቀም 
 
መጀመርያ 

መመሪያው  ሁለት  ኣላማ  አለው   

① ከአንድ አመት እድሜ በታች የሆኑ ህፃናትን እና ከዚያ በላይ አድሜ ያላቸው ልጆች ተንከባካቢዎችን ለመርዳት 
እንደ ማጣቀሻ መሳሪያ ለመጠቀም  

② ተንከባካቢዎችን   በስራ በታ ፥ በቤታቸው እና በማህበረሰብ ዉሰጥ እዉቀትን እና ክህሎትን ለማካፈል የሚረዳ 
የስልጠና መሳሪያ ሀኖ እንዲያገለግል 

 

መመሪያው  በአራት  ዋና  ዋና  ክፍሎች  የተከፈለ  እና  12 መዕራፎችን  የያዘ  ነው።  

o ክፍል 1: የአመጋገብ መሰረታዊ ነጥቦች 

o ክፍል 2: አመጋገብ በእድሜ 

o ክፍል 3: የልዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን የአመጋገብ እድገትን መደገፍ 

o ክፍል 4: ተጨማሪ መረጃ: ስልቶች፤ ለተንከባካቢዎች እና ለማህበረሰብ የሚታደሉ ፅሁፎች፤ መረጃዎች 
 

እያንዳነዱ ምእራፍ መረጃን ከፋፍለው በቀላሉ ለማግኘት በሚያሰችል መልኩ የተዘጋጁ የተለያዩ ክፍሎችን ይዟል። እነዚሀን 
ተከፋፍለው የሚገኙ ይዘቶችን በየገፅ ቁጥራቸው አኳያ ማጫው ላይ ማግኘት ይቻላል።በተጨማሪም 

o ምዕራፍ 1-8 ዋናው የመመሪያው ክፍል ሲሆን ፥ብዙ መረጃን ያካተተ ነው። 

o ምዕራፍ 9 ተጨማሪ ስልቶችን፥ዘዴዎችን፥መግለጫዎችን፥የሚታደሉ ፅሁፎች እና የስልጠና ተግባራትን ያቀርባል። 

o ምዕራፍ 10-12 በመመሪያው ውሰጥ ስለሚገኙ ልዩ ቃላት ገለፃ ይሰጣል፤ ተጨማሪ ምንጮች እና ስለ 
መመሪያው አጠቃቀም የሚታደል ፅሁፍ የሚገኝበት ክፍል ነው።  

ስለ መመሪያው አጠቃቀም ተጨማሪ ጠቃሚ ምክሮች 

o ድግግሞሽን ለመቀነስ ለተለያዩ እድሜዎች/ሁኔታዎች የሚሰራ አንድ መረጃ ተደግጋግሞ አልተጠቀሰም። 
o ተንከባካቢዎች የአንድን ልጅ ልዩ ፍላጎቶችን ለማሟላት የተለያዪ ምዕራፎችን ማየት ይኖርባቸዋል።  
o ‘አመጋገብ’ እና ‘የምግብ ጊዜ’ የሚሉት ቃላት በመለዋወጠጥ ጥቅም ላይ ውለዋል። 
o  ከአንድ አመት እድሜ በታች የሆኑ ህፃናት እና ልጆችን ለመግለፅ “እሱ” እና“አሷ”  የሚሉት ቃላት በመለዋወጥ 

ጥቅም ላይ ውለዋል። 
o ተመሰሳሳይ ይዘት ያላቸውን ሀሳቦችን ለማገናኘት እነዲያግዙና መረዳትን እነዲጨመሩ በርካታ ስዕሎች እና 

ምልክቶች ጥቅም ላይ ውለዋል። 
o በቀላሉ መረጃን ለማግገት እነዲቻል የመመሪያው ገፆች በተለያየ ቀለማት ተጠናቅረዋል። 



መግቢያ፤  ከምግብ  ባሻገር  

8 
 

መፀሀፉን የመጠቀሚያ መንገዶች 

ዘዴ የሚወሰዱ እርምጃዎች 

 
1 
 

መጀመሪያ: ማውጫ 
 

① → ንዑስ ክፍል መምረጥ  
② → ምዕራፍ መምረጥ  
③ → ክፍል መምረጥ 

 
2 
 

መጀመሪያ: ማውጫ  
 

① → ንኡስ ክፍል 1 ጋር መሄድ 
② → ማንኛውንም /ሁሉንም መሰረታዊ ክፍሎች መገምገም 

 
3 

 

መጀመሪያ: ማውጫ 
 

① → ንዑስ ክፍል 2 ጋር መሄድ 
② → የእድሜ ክልል መምረጥ  
③ → ማንኛውንም/ ሁሉንም ተያያዥነት ያላቸውን ክፍሎች መገምገም 

 

 
4 

 

መጀመሪያ: ማውጫ  
 

① → ንዑስ ክፍል 3 ጋር መሄድ 
② →የህክምና ምርመራ ውጤት ወይም የአመጋገብ ችግር መምረጥ    
③ → ማንኛውንም/ ሁሉንም ተያያዥነት ያላቸውን ክፍሎች መገምገም 

 
5 

 

መጀመሪያ: የተለመዱ የአመጋገብ ችግሮች እና መፍትሄዎች አጭር ሰንጠረዥ( 
አባሪ 9ነ) 

 
① → ማንኛውንም/ ሁሉንም ተያያዥነት ያላቸውን ምዕራፎች እና ክፍሎችን መገምገም 

 
6 

 

መጀመሪያ:አነድን ይዘት በፈደል ተራ ለማውጣት 
 

① → ምዕራፍ 12(በፊደል ተራ ቃላት ማውጫ) 
 

 
7 

 

መጀመሪያ: ለተጨማሪ ስልቶች፤የሚታደል ፅሁፍ፤ተግባራት፥የቃላት ተርጉም፥ 
ምንጮች  

 
① → ምዕራፍ 9-12 

 
8 
 

መመሪያውን ሙሉ በሙሉ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ማንበብ 
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 መመሪያውን ለሌሎች ስለማጋራት 
 
ለማን እና የት ማካፈል ይቻላል? 

ይህ መመሪያ በአንድ ልጅ ህይወት ውሰጥ የሚገኙ 
ተንከባካቢዎች ሁሉ እነዲጠቀሙበት ታስቦ የተዝጋጀ ነው። 
በመመሪያው ውስጥ የሚገኙትን አንዳንድ መረጃዎችን 
በተለይ ሌሎች የጤና እንክብካቤ ሰራተኞች ፤የልጆች 
የቤተሰብ አባላት እና የማህበረሰብ አባላት ሊፈልጓቸው 
ይችላሉ። በዚህም ምከንያት የተወሰኑ የመመሪያው ገፆች 
ለመገልበጥና ለሌሎች ለማካፈል በሚመች መልኩ 
ተዘጋጅገተዋል።እነደግለሰቡ ፍላጎት መጠን፥ አነዳንዶች 
መላውን ምእዕራፍ ወይም ክፍልን ከማንበብ ተጠቃሚ 
ሊሆኑ ሲችሉ ሌሎች ደግሞ የተወሰኑትን የሚታደሉ ፅሁፎችን 
፤ መግለጫዎቸን፥ ሰሌዳዎችን ወይም ተግባራትን በማጣቀስ 
ብቻ እገዛ ሊያገኙ ይችላሉ። 

 
 

ማጠቃለያ ሃሳብ 

 ሰዎች በላቀ ሁኔታ የሚማሩት የሚቀርብላቸው መረጃ በተለያየ መልክ ማለትም በፅሁፍ ወይም ፥ በስዕል፥በማዳመጥ፥ 
ተግባራዊ አንቅስቃሴዎችን በመመልከት ወዘተ ሲሆን ነው።መመሪያው የፅሁፍ ይዘትን እነዲሁም ተግባራዊ ስልቶችን 
ያከተተ ነው። 

ሆኖም፤አዳዲስ ተማሪዎችን በለቀ ሁኔታ ለመደገፍ፤ከዚህ በታች የሚከተሉትን ደረጃዎችን መመሪያውን ለሌሎች 
የሚያካፍሉ ሰዎች እነዲከተሉ እንመክራለን ። 

① አንድን ተማሪ ከማረምህ በፊት ከተማሪው ጋር ተግባባ። 

② ዋና ዋና የመረጃ ነጥቦችን አስረዳ ፤ አንዴት እና ለምን አንድ ነገር አንደሚሰራ ጨምሮ። 

③ ለተማሪው አንድ ነገር እነዴት አንደሚሰራ አሳይ፡ሰዎች በላቀ ሁኔታ የሚማሩት አንድን ነገር በተግባር ሲያዩት ነው።  

④ ከተማሪው ጋር ልምምድ ስሩ እና ልምምዱ እነዴት አነደነበረ እና ምን እነደተሰማቸው ከልምምዱ በኋላ ተወያዩ። 

 

 

 

 

 

 
  

አስታውሱ: ሁሉም ሰው ለልጆች የተሻለውን ለመድረግ ይፈልጋል።አነድን ‘የተሳሳተ’ ወይም 
‘ደሀንነቱ ያልተጠበቀ’ የሚመስል ባህሪን ከማረም እና እነዲቀይሩት ከመርዳታችን በፊት፥
መጀመሪያ ከተማሪዎች ጋር    መግባባት (ጥሩ አግባቦት እና መሰተጋበር መፍጠር) እጅግ በጣም 
ጥሩ ነገር ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ ሰዎችን በማክበር እና በቅንነት ስንቀርባቸው ለመለወጥ 
የበለጠ ዝግጁ ይሆናሉ።  
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