ስለ ፊዝካዊ ሁከት ለልጆች ማስረዳት፡
ጠቃሚምክር ለወላጆችና ለአስተማሪዎች

በክፍተኛ ደረጃ ዝናን ያተረፉ የ ሁከት ተግባራት፣ በተለይም በት/ቤቶች፣ ኣደጋውየ ሚሰማቸውን ወይምጓደኞቻቸውወይምየ ሚያፈቅሯቸውአደጋ ላይ ናቸው
ብለውየ ሚጨ
ነ ቁ ልጆችን ሊያደናግርና ሊያስፈራራ ይችላል። ምን ግብረመልስ መውሰድ እንዳለባቸውመረጃና አመራር ለማግኘት አቅመአዳምየ ደረሱትን
ይመለከታሉ። የ ወትሮ ሁኔታና ደህንነ ት እንዳለ በማረጋገ ጥ እንዲሁምስለጭንቀታቸውከነ ሱ ጋር በመነ ጋገ ር ወላጆችና አስተማሪዎች ልጆች ደህንነ ት
እንዲሰማቸው ማድረግ ይችላሉ።

1. ልጆች ደህና መሆናቸ አረጋግጡላቸው። ት/ቤቶች በጣምደህና ሁኔታላይ እንዳሉ አስምሩበት። ስሜታቸውምበአግባቡ መሆኑን አረጋግጡላቸው።
የ ሚያሳዝን ሁኔታሲፈጠር ሁሉምስሜቶች ተገ ቢመሆናቸውን አስረዱ። ልጆች ስለስሜታቸውእንዲናገ ሩ ፍቀዱ፣ ትክክለኛ እይታእንዲኖራቸው
አድርጉ፣ እነ ዚህንምስሜቶች በሚገ ባ ሁኔታእንዲገ ልጹ አግዟቸው።
2. ለመወያየ ት ግዜ ስጡ። ምን ያህል መረጃ መስጠት እንዳለባችሁለመገ ንዘብ ጥያቄዎቻቸውን መርህ አድርጉ። ትእግስት ይኑራችሁ። ልጆችና ወጣቶች
በኣብዛኛውስለ ስሜቶቻቸውለመነ ጋገ ር አይከጅሉም። የ መናገ ር ፍላጎት እንዳላቸውተከታተሉ፣ ለምስሌ ምግብ ስታዘጋጁሆነ የ ቀየ ስራ
ስታከናውኑ ባጠገ ባችሁሲያንዣብቡ። ከጭንቀቱ መውጫእንዲሆናቸውአንዳንድ ልጆች መጻፍ፣ ሙ
ዚቃ መጫወት ወይምየ ኪነ ጥበብ እቅድ ይመርጣሉ።
ትንንሽ ልጆች ስሜታቸውን ለመለየ ትና ለምግለጽ ተጨ
ባጭስራ ሊያስፈልጋቸውይችላል (ለምሳሌ ስእል መሳል፣ የ ስእል መጽሃፍ መመልከት፣ ወይም
አይነ ህሊናዊ ትያትር)።
3. መግለጫዎቻችሁን በተገ ቢውመንገ ድ ገ ንቢና አበልጻጊ አድርጉ።
 የ ዝቅተኛ ኤሌሜንታሪ ት/ቤት ልጆች ት/ቤታቸውና የ መኖሪያ ቤቶቻቸውደህና መሆናቸውንና ሰዎችምለነ ሱ ጥበቃ ቦታውላይ መገ ኘታቸውን
ከማፅናናት ጋር ተመጣጣኝ የ ሆነ አጫጭር፣ ቀላል መረጃ ያስፈልጋቸዋል። የ ውጭመዝጊያዎች መቆለፋቸውን ልጆች እንዲያረጋግጡማስታወስ፣
ልጆች በጭዋታሜዳ ባሉበት ወቅት ክትትል ለማድረግ ስለሚከናወነ ውጥረት፣ እና በትምህርት ቀን የ አስቸኳይ ሁኔታ ልምምዶች ማካሄድን
የ መሳሰሉ የ ት/ቤት የ ደህንነ ት ምሳሌዎች ስጡ።
 የከፍተኛ ኤሌሜንታሪና የ መካከለኛ ት/ቤት ጀማሪ ልጆች በርግጠኛ ደህና ስለመሆናቸውና ት/ቤታቸው ላይ ምን በመካሄድ
እንዳለ ይበልጥ አፋቸውን ሞልተው ጥያቄዎች ያቀርባሉ። ሃቁን ከቅዠት ለመለየት ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። አስተማማኝ
ት/ቤቶችን ለማቅረብ ት/ቤቶችና የህብረተሰቡ መሪዎች ስለሚያከናውኗቸው ጥረቶች ተወያዩ።
 የ መካከለኛ ት/ቤት ከፍተኛ ክፍሎችና የ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች በት/ቤትና በህብረተሰብ ስለመፈጠሩ ሁከቶች መነ ሾ ጠንካራና የ ተለያዩ
አስተያየ ቶች ይኖሯቸዋል.። ት/ቤቶችን ይበልጥ አስተማማኝ ለማድረግና በህብረተሰቡአሰቃቂ ሁኔታዎችን ለመከላከል ተጨ
ባጭሃሳቦችን
ያጋራሉ። የ ት/ቤት ደህንነ ት መመሪያዎችን በመከተል (ለምሳሌ ባይተዋሮች ህንጻ እንዲደርሱ ባለማድረግ፣ እንግዳ ሰዎች ቅጥር ግቢውስጥ
ሲታዩ በማስታወቅ፣ በተማሪዎች ወይምበህብረትአሰብ አባሎች፣ ወዘተርፈ የ ደህንነ ት እደጋ መጣል አዝማሚያዎች ሲታዩ በማስታወቅ)፣
ማንኛውንምየ ግል የ ደህንነ ት ስጋት ለት/ቤቱ አስተዳደር በማስታወቅ፣ እንዲሁምለስሜታዊ ፍላጎቶች ድጋፍ በማድረስ ት/ቤቶች ዘላቂ የ ሆነ
አስተማማኝነ ት እንዲኖራቸውተማሪዎች ያላቸውን ሚና ትኩረት ስጡት።
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4. የ ደህንንአት ቅደምተከተል ሂደቶች ገ ምግሙ
። ይህምበቤትና በት/ቤት ሂደቶችንና መከላከያዎችን ያጠቃልላል። አስፈሪ ነ ገ ር ሲገ ጥማቸውና አደጋ
ሲሰማቸውልጆች ሄደውመገ ናኘት ያለባቸውቢያንስ አንድ አቅመአዳምየ ደረሰ ሰውለዩላቸው።
5. የ ልጆችን ስሜታዊ ሁኔታአስተውሉ። አንዳንድ ልጆች ስጋታቸውን በቃል መግለጽ ሊሳናቸውይችላል። በስነ ምግባር፣ በምግብ ፍላጎት፣ እና
በእንቅልፍ ይዞታለውጦች መታየ ት የ ልጆችን መጨ
ነ ቅና ምቾት ማጣት ያመልክታሉ። በአብዛኛዎቹ ልጆች፣ እነ ዚህ ምልክቶች በመጽናናትና ከግዜ
ሂደት ጋር ይቃለላሉ። ቢሆንም፣ አንዳንድ ልጆች ይበልጥ ለተጠናከረ አደጋ ሊጋለጡይችላሉ። ከዚህ ቀደምአእምሮ የ ሚያናጋ ወይምየ ቅርብ ዘመድ
መለየ ት ያጋጠማቸውልጆች፣ ከጭንቀትና ከሌላ የ አኣምሮ በሽታየ ሚሰቃዩ፣ ወይምልዩ ፍላጎት ያላቸውልጆች ከሌሎች በበለጠለአሰቃቂ አደጋ
የ ሚጋለጡናቸው። የ ሚያሰጋችሁነ ገ ር ካለ የ አእምሮ ጤና ባለሞያ እርዳታፈልጉ።
6. የ ንደነ ዚህ አይነት ሁኔታዎች በቴሌቭዥን ማሳየ ት ቀንሱ/ከልክሉ። በቴሌቭዥን ማሳየ ት ቀንሱ/ከልክሉ ቴሌቪዥኑምየ ጋራ ክፍል/አዳራሽ መሆን
አለምሆኑን አስተውሉ። ለእድገ ት ተግቢያልሆነ መረጃ፣ በተለይ በትናንሽ ልጆች ጭንቀት ወይምመደናገ ር ሊያስከትል ይችላል። በልጆች ፊት፣
በጎረምሶችምቢሆን፣ ኣዋቂዎች እርስበርሳችሁስለምትነ ጋገ ሩባቸውይዘት ጥንቃቄ ኣድርጉ፣ ለቂምበቀል፣ ለጥላቻ፣ እና በንዴት ለተሞላ
አስተያየ ት የ ሚኖራቸውን መጋለጥ ወስኑ/አጥፉ።
7. የ ዘልምድ አሰራርን አጥብቃችሁያዙ። ቅደምተክተሉን የ ጠበቀ አሰራር አስተማማኝና የ አካል ጤናን የሚያራምድ ነው። ልጆቹ በቂ እንቅልፍ፣
መደበኛ ምግብና የ አካል እንቅስቃሴ ማግኘታቸውን አረጋግጡ። በትምህርት ስራቸውና ከትምህርት ውጭብሚያከናውኗቸውእንቅስቃሴዎች አበራታቷቸው
ከአቅምውጭየ ሆነ ባቸውከመሰለ ግን አትገ ፋፏቸው።
ከልጆች ጋር ስትነ ጋገ ሩ ትኩረት የ ሚደረግባቸውነ ጥቦች











ት/ቤቶች ለደህንነ ት አስተማማኝ ቦታዎች ናቸው። የ ት/ቤት ሰራተኞች ከወላጆችና ከህዝብ ደህንነ ት አቅራቢዎች (የ ቀበሌውፖሊስና እሳት ኣደጋ፣
አስችርኳይ ደራሾች፣ ሆስፒታሎች፣ ወዘተርፈ) ጋር ኣብረውይሰራሉ። ደህንነ ታችሁን ለመጠበቅ።
የ ት/ቤት ህንጻ አስተማማኝ ነ ው ምክንያቱም... (የ ት/ቢት ልዩ ስርአቶችን/ሂደቶችን ጥቀስ)።
በት/ቤት ደህንነ ት ሁላችንምሚና አለን። አስተዋይ ሁናችሁያለመምቸት፣ ድንጋጤወይምፍራቻ የ ሚያስከትል ነ ገር ስታዩ ወይምስትሰሙለአዋቂ ሰው
አስታውቁ።
በማስታወቅ፡ በመንሾካሾክና በሃሜት መካከል ልዩነ ት አለ። ለታማኝ አዋቂ ሰውየ ምታውቀውንና የ ምትሰማውን በቀጥታምሆነ በተዘዋዋሪ በመንገ ር
ጉዳትን የ ሚከላከል አስፈላጊ መረጃ መስጠት ትችላላችሁ።
ክሁሉምይበልጥ የ ከፋ ነ ገ ር ሊኖር ይችላል ብሎማሰልቸት አያስፈልግም። ማንምእንኳን መጥፎ ነ ገ ር ምንግዜምአይመጣምብሎፍጹምዋስትና መስጠት
ባይቻልም፣ ት/ቤታችንን የ ሚነ ካ አንድ ነ ገ ር ሊሆን ይችላል እና የ መሆን እድል አለውበሚሏቸውአባባሎች ልዩነ ት መኖሩን መገ ንዘብ አስፈላጊ ነ ው።
ቅጥ የ ለሽ ሁከት ለማንምቢሆን ለመገ ንዘብ ከባድ ነ ው። የ ሚያስደስታችሁን በመስራት፣ የ ተለምዶ አሰራራችሁን በመያዝ፣ እና ከጓደኞቻችሁን ከቤተሰብ
ጋር በመሆን መልካምእንዲሰማንና በሁኔታውከመጨ
ነ ቅ እንድታድኑን አደራ።
እንዳንድጊዜ ሰዎች ሌሎችን የ ሚጐዳ ድርጊት ይፈጽማሉ። ንዴታቸውን መቆጣጠር አይችሉም፣ ድራግ ወይምአልኮል አስክሯቸውይሆናል፣ ወይምከአእምሮ
ህመምበመሰቃየ ት ላይ ይሆናሉ። አዋቂዎች (ወላጆች፣ መምህራን፣ የ ፖሊስ መኮንኖች፣ ዶክተሮች፣ የ ሃይማኖት መሪዎች) እነ ዚህን ሰዎች ለመርዳትና
ሌሎችን ከመጉዳት እንዲቆጠቡአጥብቀውይሰራሉ። ክፉ ሲሰማንና ስንናደድ እርዳታእንዴት ማግኘት እንደምንችልና ከድራግና ከአልኮል እንዴት
እንድምንርቅ ማወቅ ለሁላችንምአስፈላጊ ነ ው።
ከጠመንጃዎች/ሽጉጦችና ሌሎች መሳርያዎች ራቁ። ሌላ ግለሰብ መሳርያ እንዳለውካወቃችሁለአዋቂ ሰውንገ ሩ። መሳርያዎችን ማግኘት መቻል ወደ ነፍስ
አጥፊ ሁከት ከሚያመሩት ታሳቢአደጋዎች አንዱነ ው።
ሁከት ምንጊዜምየ ግል ችግር መፍቻ አይደለም። በት/ቤት የ ጸረ-ሁከት ፕሮግራምበመሳተፍ፣ የ ግጭት እርቅ አማላጅነ ት ሙ
ያዎች በመማር፣ እና ጓደኛ
ከንዴት፣ ጭንቀት፣ ወይምከሌሎች ሊቆጣጠራቸውከማይችል ሁኔታዎች ሲታገ ል ከአዋቂ እርዳታ በመፈለግ ተማሪዎች የ አወንታዊ መፍትሄ አካል መሆን
ይችላሉ።

ስለ ት/ቤት ደህንነ ት፣ ስለሁከት መከላከል፣ ስለልጆች አእምሮ መዛባት፣ እና ስለጠንቃዊ ግብረመልስ፣ NASP ለወላጆችና መምህራን ተጨ
ማሪ መረጃ
በሚቀጥለውድረገ ጽ አስፍሯልwww.nasponline.org።
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