
 

 

ኮሮና የተባለው ቫየርስ ስሚፈጥረው ስጋት ለወላጆች ምክር ፡  

ወድ ወላጆች ! 

ኮሮና የተባለው ቫየርስ በዓለም መዛመቱ እየተመለከትን ሲሆን በአሁኑ ጊዜ በእስራኤል ላይ የሚኖርበት 

ተጽኖ ግልጽ አይደለም፡ ፡  እስከ አሁን ድረስ በአብዘኛዎቹ የሀገሪቱ አካባቢዎች የተለመደው የኖሮ ሂደት 

ነው ያለው፡ ፡  ቢሆንም በሁኔታው ሊኖር ለሚችለው ለውጥ መዘጋጀት ኣለብን፡ ፡ ኮሮና የተባለው ቫየርስ 

በተመለከተ በመገናኛ ብዙሃን በሚያስተላልፉዋቸው መግለጫዎች ምን እንደሚሆን ግልጽ ስላልሆነ  ያለማወቁ 

ስጋት እየፈጠረ ነው፡ ፡ ይህ ሁኔታ ደግሞ ሁል ጊዜ የለመድናቸውና የምንቋቋማቸው ሳይሆን አዲስ አይነ ት 

ስጋት ነው፡ ፡  ስለሆነ  ከእራሳችን አልፎ በልጆቻችን ላይም የስሜት ተጽኖ መፍጠር ይችላል፡ ፡  

የሚፈጠረው ተጽኖ የመቋቋማችን ችሎታችን ከፍ ለማድረግና በእንደዚህም የመቋቋም ሀይላችን ማሻሻል 

እንፈልጋለን፡ ፡  ተጽኖና ምን እንደሚሆን የማወቅ ጉድለትና የሚደረግ የለም የማለት ሀይላችን የመዳከም 

ስሜት ፈጥሮብናል፡ ፡  ይህ ያለማወቅ ሁኔታ ለመቀነ ስ ያህል ችግሩ የሚመለከት መረጃ ለልጆች 

እንደየእድሚያቸው መስጠት ያስፈልጋል፡ ፡ ምንም ማድረግ አይቻልም የማለት ድክመት ለመቋቋም እንችላለን 

የማለቱ የእራሳችን ስሜትን እናበረታታ፡ ፡  

ይህም በሚከተሉት ሁለት መንገዶች ማድረግ ትችላላችሁ፡  

1. የተለመደው ኖሮአችሁ እንደተለመደው መቀጠል  

2. ለመንቀሳቀስ መበረታታት  

አሁን በተፈጠረው የቀውስ ሁኔታ ወላጆች ልጆቻችሁን እንዲቋቋሙ የማድረግ ዋናው ታማኙ ምንጭ እናንተ 

ናችሁ፡ ፡  ስለሆነ  ልጃችሁ የእራስ በራስ መተማመን ስሜት እንዲኖሮው የምታደርጉና ድጋፍ የምትሆኑት 

እናንተ ወላጆች ስለሆናችሁ ሊያጋጥመው ለሚችል ችግር ማስተዋላችሁና ማዳመጣችሁ አስፈልጊ ነው፡ ፡  

ከሁሉም በማስቀደም የጤና ጥበቃ ቢሮ በየጊዜው የሚያቀርባቸው መግለጫዎች ማክበር፡ ፡  

ማሳሰብያዎቹ ቀጥሎ በተቀመጠው አድራሻ ማግኘት ይቻላል፡  

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/?gclid=Cj0KCQiA1-
3yBRCmARIsAN7B4H1H_GjTv0pzE7TXVmuhLHQ9iTMq8E1j_cG5WzK41sCyKpLe2B3cQ8kaAnzOEALw_wcB#lecturersCollapse-
34482-3 

 

ለመቋቋም ለእናንተና ለልጆቻችሁ ሊረዱ የሚችሉ ጠቃሚ የሆኑ ምክሮች፡  
՟ለልጆች እንደየእድሚያቸው የሚስማሙ ግዴታ ያላቸው ሁለት ስርኣቶች ተጠቅማችሁ አክብሩ ፡  

1) ነገሩን መንገር አያስፈልግም በማለት መደበቅ አያስፈልግም፡ ፡ በቤት የመተባበር መንፈስ መፍጠር 
ያስፈልጋል፡ ፡  ጉዳዩ እንደሚስጥር ማየት አያስፈልግም ፤  ስለሁሉም መናገር አስፈላጊ ጥያቄ ሁሉ 
መጠየቅ ይቻላል፡ ፡  ወላጆች ልጆች እንዳይሰሙ በሚል ብቻቸው በሹክሹክታ ከተናገሩ ልጆች ከነሱ 
የሚደበቅ አደጋ ነ ገር እያወሩ ነው ብለው ያስባሉ፡ ፡  

2) አሁንም አሁንም በተደጋጋሚ በመናገር የሚያሳስብ ሁኔታ አለመፍጠር፡ ፡ ወላጅ የሀሳብ ተጽኖ ከባድ 
ስሜት ከተሰማው መጀመሪያ እራሱን መንከባከብ አለበት፡ ፡  ስለሚያሳስቡን ነ ገሮች መናገር 
እንችላለን፤ይህ ስናደርግ ግን ዝም ብሎ በመጨናነ ቅ ሳይሆን የሚያሳስበን ነ ገር እንዴት መቋቋም 
እንደምንችልም በማስብ መሆን አለበት፡ ፡  

՟የተለመደው የኖሯችሁ ሂደት ያለመለወጥ እንዲቀጥል አድርጉ፡ ፡  
ይህ ማድረግ ለልጆች የእራስ በራስ መተማመን ስሜት ይሰጣል፡ ፡  

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/?gclid=Cj0KCQiA1-3yBRCmARIsAN7B4H1H_GjTv0pzE7TXVmuhLHQ9iTMq8E1j_cG5WzK41sCyKpLe2B3cQ8kaAnzOEALw_wcB#lecturersCollapse-34482-3
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/?gclid=Cj0KCQiA1-3yBRCmARIsAN7B4H1H_GjTv0pzE7TXVmuhLHQ9iTMq8E1j_cG5WzK41sCyKpLe2B3cQ8kaAnzOEALw_wcB#lecturersCollapse-34482-3
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/?gclid=Cj0KCQiA1-3yBRCmARIsAN7B4H1H_GjTv0pzE7TXVmuhLHQ9iTMq8E1j_cG5WzK41sCyKpLe2B3cQ8kaAnzOEALw_wcB#lecturersCollapse-34482-3


 

ምግብ በምትበሉበትና በምትተኙበት ጊዜ ለውጥ ኣታሳዩ ፤  በተለመደው ቋሚ ጊዚያችሁ ብሉ ተኙ፡ ፡ ልጆች 
የሚያስቡትና የሚኖራቸው ጥያቄ እንድያካፍልዋችሁ የሚያድርግ ሁኔታ ፍጠሩ፡ ፡ ከልጆቻችሁ ጋር ተጫወቱ ፤  
አብራችሁ የምትደሰቱባቸው ነ ገሮች ፍጠሩ፡ ፡  
 

՟ልጆች የመገናኛ ብዙሀን ስርጭቶች ከመስማትና ከማየት እንዲቆጠቡ አድርጉ፡ ፡  ልጆች በመገናኛ ብዙሀን 
የሚደረጉ ውይይቶችና ስርጭቶች ከመስማትና ማየት እንዲቆጠቡ ያስፈልጋል፡ ፡  ይህ ሁኔታ በተለይ 
ለመዋዕለ ህጻናትና ለመሰረታዊ ትምህርት ተማሪዎች እድሜ ለሆኑ ልጆች በጣም አስፈልጊ ነው፡ ፡  

መረጃው ከልጁ የመረዳት እውቀት ደረጃ ጋር እንዲስማማ የሚሆን አድርጉት፡  
ወደ ዝርዝር ብዙ ሳትገቡ ሀቁን በቀላልና በሚያረጋጋ ሁኔታ ንገርዋቸው፡ ፡ ኮሮና የተባለው ቫየርስ 
መኖሩና ሁላችንም ለመጠበቅ እስራኤል እስፈላጊውን ስራ እያደረገች መሆንዋን ለልጁ እስረዱ፡ ፡  ከዛ 
በለይ (ትርፍ) ማስረጃ መስጠቱ ልጆቹን ከማደናገሩ በተጨማሪ ፍራቻ ፈጥሮ የእራስ በራስ መተማመናቸው 
ስሜት ሊቀንስ ይችላል፡ ፡  የልጆች ጥያቂዎች በጽሞና ስሙ ፤  ተረዱና ሀቁን ንገርዋቸው፡ ፡  ልጅ ተጨባጭ 
ነ ገርና ወሬ ለይቶ እንዲረዳ ማድረግ አስፈላጊ ሲሆን ይህ ሁኔታ ሁሉን ነ ገር በቁጥጥር ላይ መሆኑን 
ያረጋግጣል፡ ፡   መንገድ ላይ የሚሰሙና ወይም በማሀበራዊ መገናኛ በዙሃን የሚሰራጭና የሚሰማ ሁሉ ሀቅ 
አለመሆኑ ንገርዋቸው-ዋናው ወላጆች መጠየቅ ጠቃሚ መሆኑን አስረድዋቸው፡ ፡  
 

ልጆችን ስለኮረና ቫየርስ የሚያስረዳ አጭር ፊልም 

 
https://il.brainpop.com/category_13/subcategory_148/subjects_7442/ 
 

՟የልጆቻችሁ የስሜት አቅም ከፍ እንዲል አድርጉ፡  

ልጅ በሚያስነጥስበት ጊዜ በኣንድ ጊዜ መጠቀሚያ የሶፍት ወረቀት አፍና አፍንጫ በመሸፈን ወደ እግሮቹ 

መካከል ተጎንብሶ ማስነጠስ ፤  ከምግብ በፊትና መጸዳጃ ቤት ከመጠቀም በኋላ እጆች በሳሙና ማታጠብ 

መበሳሰሉ እራሱንና አካባቢው መጠበቅ እንዲችል ንገሩት፡ ፡  

ለምሳሌ ለልጆች የእንቅስቃሴ ልምምድ ለማድረግ የሚከተለውን ማድረግ ይቻላል ፡  

ትልቁ ልጅ ትናንሽ ወንድሞቹን ጽዳት እንዲያስተምራቸው ማድረግ ፤  አጭር ፊልም ማዘጋጀት ወይም ልጆችን 

የጽዳት ስርኣትን የሚያስተምር ጽሁፍ መጻፍ ፤  የሁሉም ስርአት የተጻፈበት መግለጫ ማዘጋጀት ፡ ፡  እንዲህ 

ማድረጉ ልጁ ቁምነ ገር ሰሪና በሽታው እንዳይተላለፍ በማገቱ ጥረት የተሳፈ የመሆኑ ስሜት ያሳድርበታል፡ ፡  

՟ለተከሰተው ሁኔታ መልሳችሁ ምን እንደሆነ አስተውሉ- ልጆች ምን ማድረግ እንዳለባቸው የሚማሩት 

የትላልቆች ስነ  መግባር በማየትና በመታዘብ ነው፡ ፡  እራሳችሁን ተንከባከቡ፡ ፡ ካላችሁ የተጽኖ ደረጃ 

የመቀነ ስ መንገድ ማግኘት አለባችሁ፡ ፡ ለምሳሌ፡  እንደ የማስተንፈስ ልምምድ ፤  ከባለቲዳራችሁ 

(ሚስት/ባል) ጋር በመተባበር መረዳዳት በመሳሰሉ)፡ ፡  ልጆች በእናንተ ላይ ያለውን ውጥረት እያዩ 

የእራሳቸው መልስ ይሰጣሉ፡ ፡  

ቤተሰባችሁ በብቸኝነ ት (ቢዱድ) የሚቆዩ ከሆነ  ፡  

՟ሙዚቃ መስማትና የአካል እንቅስቃሴ መድረጉ ይመረጣል፡ ፡ በቤት ውስጥ በዙ ነ ገር ማድረግ ይቻላል፡ ፡  

ለምሳሌ እንደ የዳንስ (እስክስታ) ዘፈን መዝፈን ፤  የገመድ እየዘለልክ ጨዋታ መጫወት ፤  ለስላሳ ኳስ 

እየወረወሩ ወደ የመረታታቱ ቦታ ማስገባት ፤  በሚነፋ የመጫወቻ ፕላስቲክ እየወረወሩ መጫወት የመሳሰሉት፡

፡   

՟ለልጆች ደስ የሚያሰኝ አዝናኝ ጨወታ ፍጠሩ፡  

https://il.brainpop.com/category_13/subcategory_148/subjects_7442/


 

ሚስኻቄይ ኩፍሳ የሚባል በመክደን በመክፈት የሚጫወቱበት ፤  በእጅ የብእር ስእል መሳል ፤  ፈጠራ ፤  

መጻህፍት ማንበብና ወ.ዘ.ተ… 

՟ከልጆች ጋር የማስተንፈስ ፤  ያለማስተንፈስ ምን ያህል ደቂቃ መቆየት እንደሚቻል ፤  በኢንተርነ ት የሚገኙ 

የተምሳሌት ጨወታዎች መጫወት ፤  የመሳሰሉት፡ ፡  የዚህ አይነ ት ጨወታዎች ስሜትን ጥሩ ሆኖ ከፍ ያለ 

እንዲሆን ያረጋሉ፡ ፡  

՟በርቀት መማር--ከትምህርት ሚኒስተር የርቀት ትምህርት ድረ ገጽ ጋር በመገናኘት መማር ይቻላል፡ ፡  

ለልጆች በርካታ እንቅስቃሴ የሞላበትና ቋሚ የሆነ የቀን መዋያ ዝግጂት መፍጠር እስፈልጊ ነው፡ ፡  

ምን ሲገኝ ነው የባለ ሞያ እርዳታ መጠየቅ የሚያስፈልገው ?  

የቀውስ ሁኔታ ወይም ከባድ ተጽኖ ሲፈጠር የመደናገጥ መልስ መከሰቱ ኖርማል መልስ ነው፡ ፡ የዚህ አይነ ት 

ሁኔታ ከተፈጠረ ቆየት ብሎ ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ያልፋል ይጠፋል፡ ፡  

ከማለፉ በኋላ ልጆችም ትላልቆችም ወደ ተለመደው ስራቸው የመለሳሉ፡ ፡  የተፈጠረው ሁኔታ ከሁለት ሳምንታት 

በላይ ከቆየ ወይም ከባሰ በልጅ ወይም በወላጁ ላይ በትምህርት ቤት፤  በስራና በቤት ከባድ ችግር 

ይፈጥራል፡ ፡  ስለሆነ  በዚህ አይነ ት ሁኔታ የባለ ሞያ እርዳታ መጠየቅ ስፈልጋል፡ ፡  

ከኮሮና በሺታ ጋር በተያያዘ የመጨነቅ ችግር ካጋጠመ ለምክርና እርዳታ ቀጥሎ ከተጠቀሱት ኣካላት ጋር 

ግንኝነ ት መፍጠር ያስፈልጋል ፡   

•ሞቄድ ኤራን ወደ ተባለው የእስራኤል ጥምር የትራውማቲክ ድርጂትና የጤና ጥበቃ ቢሮ 1201 ደውሎ 

የውስጥ ቁጥር 6 በመጫን መገናኘት፡ ፡  

•የትምህርት ሚኒስተር ቢሮ የአስቸኳይ ጊዜ ክፍት መስመር 1800-250-025 

•የጤና ጥበቃ ቢሮ ቃቭ ኻም የተባለ የመረጃ መስመር *5400 ናቸው፡ ፡  

 


