
 

 

 

፣ ወላጆች የሃይፋ ውድ 

ይህ ደብዳቤ ለአዲሱ የሲቪል ዓመት ዝግጅት በሃይፋ ከተማ ለወጣቶች ወላጆች 

የተላከ ነው ፡፡ጨምሮ በየአመቱ የአዲሱን ሲቪል ዓመት መጀመሪያ በፓርቲዎች ላይ 

ማክበራቸው ለብዙዎች የተለመደ ነው ወጣቶቹም እንዲሁ ፡፡ በመደበኛ ቀናት አንድ 

ድግስ ትርጉም ያለው እና አዎንታዊ ማህበራዊ ገጠመኝ ምንጭ ነው የሰው ልጆች 

በአጠቃላይ እና በተለይም ወጣቶች እና ሁላችንም ወደ ማህበራዊ ስብሰባዎች 

እናበረታታቸዋለን ፡፡በዚህ ዓመት ለእርስዎ ወላጆች ትኩረት እንሰጣለን እና 

እንጠይቃለን የልጆችዎ ንቃት እና መመሪያ። 

በመጀመሪያ እና ከሁሉም በላይ እኛ የምንገኘው በኮሮና ወረርሽኝ ወቅት ውስጥ 

ስለሆነ ድግሶችን ማስወገድ አስፈላጊ ነው:: በበሽታው የመያዝ አደጋ ከፍተኛ 

የሆነበት ጥግግት ገደቦች እና መዘጋቶች ቢኖሩም ፣ ብዙ ወጣቶች ግብዣዎችን እና 

ስብሰባዎችን ማቀድ እንደሆኑ ወደ እኛ ትኩረት ተሰጥቶናል:: ብዙዎች በቤት እና 

በሕዝብ ቦታዎች ላይ ያለ አግባብ ይሳተፋሉ ፡፡ 

ከልጆቹ ጋር መነጋገር አስፈላጊ ነው ፣ ይግለጹ 

አደጋው እና የጅምላ ስብሰባዎችን ለማስወገድ እና በዚህ ዓመት በተለየ ሁኔታ 

እንዲያከብሩ ይጠይቋቸው፡፡ በስብሰባዎች ውስጥ ለማቆየት የአካላዊ ርቀትን ህጎች 

ሲጠብቁ እና ጭምብል ሲለብሱ ያካባቢውን የህዝብ ጤንነት መጠበቅ ይቻላል፡፡ 

በሃይፋ ውስጥ ያለው የትምህርት ስርዓት በቤቴ ውስጥ በመከላከል እና በመረጃ 

እንቅስቃሴዎች ጉዳዩን ይመለከታል:: 

 

  



መጽሐፉ እና መደበኛ ባልሆነ ትምህርት ማዕቀፍ ውስጥ። 

ሆኖም ቤቱ የመጀመሪያው አገናኝ ነው በወጣቶች መካከል ከአልኮል መጠጦች እና 

ከአደንዛዥ ዕፅ አላግባብ መጠቀም እና አስገዳጅነት የወላጆቻችሁ ንቅናቄ እንዲሁም 

የእያንዳንዳችሁ ሰፊ የህብረተሰብ ንቅናቄ ወደ ጎን የባለሙያ እና የማዘጋጃ ቤት 

ምክንያቶች - በትምህርት ፣ በሕክምና እና በማስፈፀም ስርዓቶች ውስጥ ፡፡በሁለተኛ 

ደረጃ በወጣት ፓርቲዎች ላይ የተለመደውን ክስተት በዚህ ደብዳቤ ለእርስዎ 

ማቅረቡ ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋል:: በአጠቃላይ እና በዚህ ዓመት አዲሱ አመት ክብረ 

በዓላት በሚቀጥሉት ቀናት መዘጋት ቢኖርም መጠንቀቅን ያስፈልጋል፡፡ 

በዚህ ወቅት ብዙ ወጣቶች እንደሚጠጡ ማወቅ አስፈላጊ ነው:: ከፍተኛ መጠን 

ያለው አልኮል ፣ እና አንዳንዶቹም ሌሎች አደንዛዥ እጾችን ይጠቀማሉ። ይህ 

አንዳንድ ጊዜ ጉዳዩ ነው ገና በጉርምስና ዕድሜ ላይ ባሉ ትናንሽ ሕፃናት ውስጥ 

እንኳን መጠጥ ብስለት እንዲሰማቸው ያስችላቸዋል; ግን ለአደጋዎች ያጋልጣቸዋል 

፡፡የአደንዛዥ ዕፅ እና የአልኮሆል አጠቃቀም አጥፊ ክስተት መሆኑን ሁላችንም 

(ታዳጊዎችም ጭምር) እናውቃለን :: 

ሕልውናው ፆታን እና ማህበራዊ ደረጃን የሚያልፍ የግል እና ማህበራዊ ችግር ነው። 

አልኮል ተስፋ አስቆራጭ ነው ማዕከላዊው የነርቭ ሥርዓት (አንጎል) ስለሆነም 

መከልከልን ይቀንሰዋል እናም የፍርዱን ይጎዳል ወጣቶች ስለ ተፈቅደው እና ስለ 

የተከለከለው እና በዚህም ምክንያት ወደ ጽንፍ ድርጊቶች ሊመሩ ይችላሉ:: 

ብጥብጥ ፣ የቡድን አስገድዶ መድፈር ፣ የሰከረ መንዳት ፣ የአልኮሆል መርዝ እና 

እንደ አለመታደል ሁኔታም እንዲሁ ሞት ላይ ያደርሳል። 

እኛ ወላጆች እንደመሆናችን ለልጆቻችን በአእምሮም ሆነ በአካል ፣ ፍቅራችን እና 

አመለካከታችን አስፈላጊ ናቸው:: እነሱን ከመጠበቅ ጋር በመሆን ወደ ጥሩ እና 

ትርጉም ያለው ሕይወት ለመምራት ሀላፊነት አለብን:: 

ለእነሱ አድፍጠው የነበሩ አደጋዎች 

እንዲሁም ፣ ለእርስዎ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው - ጥናቶች እና የዳሰሳ ጥናቶች 

ይህንን በግልጽ ያሳያሉ:: ልጆች አልኮልን ወይም አደንዛዥ ዕፅን እንዳይወስዱ 

ከሚያደርጋቸው ነገሮች አንዱ ፍርሃት ወይም እፍረት ነው:: 

ለወላጆች ከሚያደርገው ነገር 

ከላይ ከተዘረዘሩት ሁሉ አንጻር ወደ እርስዎ ዞር ብለን እንጠይቃለን ፣ ከፍ ካሉ 

ልጆችዎ ጋር ይነጋገሩ:: 



አይኖች ከጤንነት አደጋዎች - ከጠጣው ጉዳት እና በማዕቀፉ ውስጥ ያስረዱ የኮሮና 

ወረርሽኝን መቋቋም። 

ሮሽ ሀሻናን ስለማክበር ዕድል ከእነሱ ጋር ተነጋገሩ ሲቪክ እና ያለ “ውጫዊ 

እርዳታዎች” እንኳን ይደሰቱ 

"ሳይጠጡ እንኳን መዝናናት ይችላሉ !!" በአዲሱ ዓመት ዋዜማ ለወላጆች አንዳንድ 

ምክሮች እዚህ አሉ:: 

1.ከልጆች ጋር ጊዜን ያስተካክሉ - ተጨባጭ ለመሆን ይሞክሩ እና አንድ ሰዓት 

ያዘጋጁ ያ በአንተ እና በልጅዎ ዘንድ ተቀባይነት አለው። አስፈላጊው ነገር አንድ ጊዜ 

ወደኋላ ካቀናበሩ በኋላ አይኖርም ለውጦች እና ማመካኛዎች የሉም ፡፡ 

2.ዝርዝሮችን ይፈልጉ ፣ ይሳተፉ - ለልጅዎ ሕይወት ፍላጎት ያሳዩ - ማንን ይወቁ 

ልጅዎ ተገናኝቶ ጊዜ ያሳልፋል ፣ ግብዣው የት እንደሚገኝ ያሉ አስፈላጊ ጥያቄዎችን 

ለመጠየቅ አያፍሩ ፣ ዕድሜው ስንት ነው ፣ ከየትኛው ጓደኛ ነው የሚሄደው ፣ 

ፓርቲውን የሚያደራጅ ፣ ወዘተ ፡፡ 

3.ከጓደኞች ወላጆች ጋር መገናኘት - ከወንዶች እና ከሌሎች ፖሊሲዎች ወላጆች ጋር 

ማስተባበር አስፈላጊ ነው ዩኒፎርም ልጅዎ ውስን የሆኑት በቡድኑ ውስጥ ብቻ እነሱ 

እንደሆኑ እንዳይሰማው - ይገርማሉ ሌሎች ወላጆች የእርስዎን አስተያየት ምን ያህል 

እንደሚጋሩ ይወቁ ፡፡ 

4.አስደሳች የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያ ይኑርዎት - በተመሳሳይ ጊዜ ለእነሱ እንደሚያስቡ 

ግልፅ ያድርጉ ፡፡ መጠየቅ ይቻላል : በተወሰነ ሰዓት ይደውሉ ወይም ይላኩ ፡፡ 

5.ልጆቹ ወደ ቤት ሲመለሱ ነቅተው - ልጆችዎ ወደ ቤት መመለሳቸውን ማረጋገጥ 

አስፈላጊ ነው በተመሳሳይ ጊዜ ከእርስዎ ጋር በተደረገው ስምምነት መሠረት በሰላም 

ተመልሰው መመለሳቸውን ይመልከቱ እና ሁኔታቸው ምን እንደሆነ ይመልከቱ 

ከትርፍ ጊዜ ማሳለፊያ ሲመለሱ 

6.በድግስ እና በመዝናኛ አንዳንድ የጥንቃቄ እርምጃዎችን ለልጆችዎ ያሳውቁ - 

መጠጥ አይጠጡ ሻዛር ይጠቁማል ፣ ከተከፈቱ ጠርሙሶች አይጠጡ ፣ ብቻዎን 

በክበቡ ውስጥ ወደ መጸዳጃ ቤቶች አይሂዱ ፣ እና አይሆንም በሌሊቱ ንጋት ላይ 

ብቻዎን ወደ ቤት መመለስ ፡፡ 

7.የአልኮሆል መኖርን ለመከላከል ይሞክሩ - ከመጠን በላይ በሆነ ገንዘብ 

አያስታጥቋቸው የአልኮሆል ግዢን የሚፈቅድ እና የአልኮሆል ምርቶችን ግዥ እና 

ፍጆታ የሚከታተል ለመዝናኛ አስፈላጊ በቤት ውስጥ - 

በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኙ ወጣቶች የሚወስዱት ዋናው የአልኮሆል ምንጭ 

ከቤት እንደሚመጣ ተገነዘበ! 



8.ዝግጁ ይሁኑ - ምንም ቢከሰት እና በምን ሰዓት - እንደሆነ ለልጆችዎ ያስረዱ 

ከጓደኛ ጋር ችግር አለባቸው ወይም ችግር አለባቸው ፣ ለመደወል እንኳን ደህና መጡ 

እና ሁል ጊዜም ለእነሱ ይሆናሉ ፡፡ በጉርምስና ዕድሜ ላይ የሚገኙ ወጣቶች ብዙዎች 

በችግር ጊዜ ወደ ወላጆቻቸው ለመዞር ይፈራሉ ፣ ወላጆቻቸው ይናደዳሉ ወይም 

ይቀበላሉ ብለው ይሰጋሉ 

ቅጣት. ስለሆነም ለልጆቻችን ማስተላለፍ ያለብን በጣም አስፈላጊ መልእክት-

በማንኛውም ሁኔታ እና ጊዜ ውስጥ ነው እርስዎ በጭንቀት ውስጥ እንደሆኑ ፣ 

ይደውሉልን እና እኛ ለመርዳት እንመጣለን ፡፡ 

ለማጠቃለል ፣ ሐሙስ ፣ 31.12.2020 ፣ ብዙ ጎረምሶች ጅማሬ ከጓደኞቻቸው ጋር 

ማክበር ይፈልጋሉ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መመሪያዎች ቢኖሩም አዲሱ ሲቪል 

ዓመት ፡፡እኛ በሃይፋ ማዘጋጃ ቤት ውስጥ በመመሪያዎቹ ምክንያት በተቻለ መጠን 

ብዙ ድግሶችን ለማስወገድ እንፈልጋለን ፣እና በተፈጥሮ ውስጥ ባሉ የጤና አደጋዎች 

ምክንያት ከመጠን በላይ መጠጣትን ያስወግዱ እና ለዚህ ነው የምንጠይቀው:: 

ወላጆች ከእናንተ ዘንድሮ በዚህ አመት የተለየ ክብረ በዓል አስፈላጊ ስለመሆኑ 

ከልጆቻችሁ ጋር ይነጋገራሉ ፡፡ 

ለዚህም ለሃይፋ ወጣቶች ልዩ ትዕይንት አካሂደናል በዥረት የሚተላለፍ ይሆናል 

ዮናታን ባርቅ ፣ ዝግጅቱ 31.12.20 በ21: 30 ይካሄዳል እና ተሳትፎው ነፃ ነው ፡፡ 

እንዲሁም ልጆችን ለመንከባከብ የሚከተሉትን እንዘጋጃለን ጉብኝቶች ፣ ቢኒን 

ጨምሮ ከነዋሪዎች ለሚመጡ ድንገተኛ ጥሪዎች ክፍት መስመርን የሚያካትት 

የማዘጋጃ ቤት የስልክ መስመር ማጠናከሪያ በችግር ውስጥ ሊሆኑ እና ከአገልግሎቱ 

ከስነ-ልቦና ባለሙያ ጋር ለመነጋገር ፍላጎት ያላቸው ወጣቶች:: 

የከተማ ሥነ-ልቦና 

. ስልክ ቁጥር 5911 * 

ከሰላምታ ጋር ፣ 

ሲገል ጽዮኒ 

የከተማው ምክር ቤት አባል 

የልጆች እና ወጣቶች ሁኔታ ኮሚቴ ሰብሳቢ 

አባሪ - በጉርምስና ዕድሜ ላይ ካሉ ወጣቶች ጋር ስለ አልኮሆል መደበኛ ውይይት 

ለማድረግ ምክሮች:: 



1.ርዕሰ-ጉዳዩ ከልጆች ጋር በንቃት ተነሳስቶ ግን በተወሰነ ደረጃ ሊወያዩ ይችላሉ እና 

ልጆቹ ጉዳዩን በቀጥታ እና በግልፅ ለመፍታት አስፈላጊ መሆኑን እየሰሙ ነው ፡፡ 

አብዛኛወ ልጆች ፣ አንዳንድ ጊዜ ከ 12 ዓመት ዕድሜ በፊት እንኳን በአንድ ወይም 

በሌላ መንገድ ለአልኮል በቤተሰብ ውስጥ ይጋለጣሉ :: 

እና ውጭ እና በቀጥታ ጥያቄዎችን ይጠይቁ ፡፡ ለውይይት በሚያስችል መንገድ 

መልስ ማግኘታቸው አስፈላጊ ነው:: 

እርስዎም በዜብ (ርዕሰ ጉዳይ) ላይ ነዎት 

2.ብዙውን ጊዜ ውይይቱ ህፃኑ አደጋን ለማስወገድ ስለሚረዱ ክህሎቶች መሆን 

አለበት በማስፈራራትም አይደለም ፡፡ ልጆች እና በተለይም ታዳጊዎች ለምንዞራችን 

ምክንያቶች ተጠራጣሪ ናቸው ለእነሱ እና ስለ አደገኛ ሁኔታዎች እና አደገኛ ባህሪዎች 

ከእነሱ ጋር ይነጋገሩ ፡፡ የማስፈራሪያ ብሎኮች ማዳመጥ:; 

3.ለማህበራዊ መጠጥ እና ለቁጥጥር መጠጣትን የሚያስከትሉ ምክንያቶችም 

ከግምት ውስጥ መግባት አለባቸው እና አይደለም በመጠጥ ውስጥ ለሚኖሩ 

አደጋዎች ብቻ ፡፡ ሚዛናዊ አቀራረብን መውሰድ አስፈላጊ አስተሳሰድብን ማወቅ 

አስፈላጊ ነው:: 

በአልኮል ውስጥ የሚገኙትን አሉታዊ ጎኖች ብቻ ማሳየት ፣ ልጁን ያርቃል፡ 

4.እንደ ህሊና ማጣት ፣ ማስታወክ ፣ ማጣት ያሉ የአጭር ጊዜ አደጋዎችን ያነጋግሩ 

ቁጥጥር እና ጉዳቶች ፡፡ የረጅም ጊዜ ማጣቀሻ በወጣቶች እንደ ነባር ዋጋዎች 

ይገነዘባል:: አሁን ባለው ነባር ትርፍ ላይ በመጠጣት ፡፡ በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ 

የሚገኙ ወጣቶችም ለዚህ ሁኔታ መጋለጣቸው አስፈላጊ ነው::ከዛም በመቀጠል 

አልፎ አልፎ መጠጣት ብዙ አደጋዎች አሉት ፡፡ 

5.አስቂኝ ስሜት በጭራሽ አይጎዳም ፣ አጠቃቀሙ ፈጣን ግንኙነትን ይፈቅዳል ፡፡ 

6.በምሳሌዎች እና መጣጥፎች እውነተኛ እና አሳታፊ ውይይት ፣ የባህሪ ፊልሞችን 

አጠቃቀም እውነተኛ ክስተት” መልዕክቶችን ለማስተላለፍ በጣም ውጤታማ 

መንገድ ነው ፡፡ 

“7.የተፈቀደውን እና የተከለከለውን” የሚሰብክ አመለካከት ለባህሪ ለውጥ 

አስተዋፅዖ አያበረክትም ፡፡ ወንድ ልጄ ወጣቶች ምክር እና መመሪያ ይፈልጋሉ እንጂ 

ስብከት አይፈልጉም ፡፡ 

8.መጠጥ በወጣቶች ዘንድ ማህበራዊ እንቅስቃሴ እንደ ሆነ እና ተስፋ 

እንደማይቆርጡ ያስታውሱ ፡፡ ስለሆነም በውይይቱ ውስጥ ያለው አፅንዖት በጠቅላላ 

መጠጥ ላይ መከልከል ላይ ሳይሆን እንዲሆን ይመከራል የጉዳት ቁጥጥር እና መቀነስ 



- በአንድ ክስተት ላይ አንድ ብርጭቆ በመጠጣት አደጋው የት እንደሚገኝ ለመረዳት 

ይቸገራሉ ወይም በእራት ጊዜ አንድ ቢራ መጠጣት - ስለዚህ የመጠጥ ቁጥጥር 

አስፈላጊነት ላይ አፅንዖት መስጠት አስፈላጊ ነው ወደ አደገኛ ሁኔታዎች ውስጥ 

ላለመግባት ፡፡ 

9.በጉዳዩ ላይ የሚደረግ ውይይት “ዘባንግ” ሳይሆን አንድ ጊዜ ሊሆን አይችልም እና 

ጨርሰናል - ይመከራል በድግሶች ፊት ብቻ ወይም በአንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ጉዳዩ 

ሁል ጊዜ በቤት ውስጥ እንደሚሆን ይታወቃል፡፡ 

 


