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ሰላም ለእናንተ ይሁን፤ 

አሁን በምንገኝባቸው ቀናቶች የደረሱት ክስተቶች በአብዛኞቻችን ላይ ውጥረትን ፣ ፍራትንና እንዲሁም 
የጭንቀት ስሜትን ፈጥረውብናል ፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ በልጆችም ላይ እነዚህ ስሚቶች ይታያሉ ፡፡ 
አብዛኛውን ጊዜ ልጆች ያለንበትን ሁኔታ በብቃት ለመቋቋም የሚያስችል ግንዛቤ እና አቅም የላቸውም 
፣ ስለሆነም እኛ ልናስረዳቸው ይገባናል። 

ይህን ለመቋቋም ከሚረዱ አንዳንድ ጠቃሚ ምክሮች የተወሰኑት፣ 

1.ነግሮችን ማጣራትና ማስረዳት - ልጆች የፀጥታ ሁኔታን ውስብስብነት ለመረዳት እና ለመገንዘብp
አስቸጋሪ ይሆኑባቸዋል እናም በተቻለ መጠን ለመገናኛ ብዙሃን ያላቸውን ተጋላጭነት በትንሹ ለመቀነስ 
እንሞክር። በተጨማሪ በሚመጥን ቋንቋ ለእነሱ ማስረዳት አስፈላጊ ነው ፡፡  

ለምሳሌ እንዲህ ማስረዳት ይቻላል-ብዙ ልጆች አንዳንድ ጊዜ ሲደባደቡ ፣ ብዙ ሀገሮች ሲጣሉ እና 
ሚሳኤል በሚወረወርበት ጊዜ ፤ ክርክሩ ወይም ጠቡ እስኪያበቃ እና እንደገና ጸጥ እስኪል ድረስ በተቻለን 
መጠን በተረጋጋ ሁኔታ የሚቻለውን ሁሉ እናደርጋለን ፡፡ 

2. እራስን መቆጣጠር- በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንኳን በልጆች ቁጥጥር ስር ያሉ ነገሮች አሉ ፡፡ ማስጠንቀቂያp
ደውሎ ሲሰማ በቀላል እና በአጭሩ ማስረዳት ፤የሚወሰዱትን እርምጃዎች መጥቀስ እና ውጤታማነቱን 
ማጉላት አስፈላጊ ነው ፡፡ ከመጠለየው ቦታው ከወጣን በኋላ ወደ ተለመደው የሕይወት ኑሮአችንp
መመለሱንም ማንጸባረቅ ተገቢ ነው ፡፡ ለምሳሌ የለት ከእለት ተግባራችን እንደ ምግብ ፣ ሻወር ፣ የጨዋታ 
ጊዜ እና የመኝታ ጊዜ የመሳሰሉት፡፡ 

3. ሀሳብን መስረቅ- በቤት ውስጥም ሆነ በመጠለያ ቦታው ከአደገው ስጋት ማሰብን 
የሚያርቋቸው ጨዋታዎችን ፣ ታሪኮችን እና እንቅስቃሴዎችን አሰሯቸው፡፡ 

4. ግልጽ ውይይትና ስሜትን መጠበቅ - ልጆች ጥያቄዎችን እንዲጠይቁ እና ስሜታቸውን እንዲገልጹ 
መፍቀድ አስፈላጊ ነው ፡፡ እያንዳንዱ ውይይታቸው በራስ መተማመንን እና ጥንካሬን ይሰጣቸዋል። 

 

በቅርቡ ወደ ፀጥታ ኑሮአችን እንድንመለስ እንመኛለን ፡፡ 

ጌሃ - የአእምሮ ጤና ማዕከል 

 

 ,ךל םולש
ףא ונקלחבו תואדו רסוח ,חתמ לש תושוחת ונבורב םיררועמ םינורחאה םימיב םיעוריאה
 םיעוריאל תורישי םיפושח םה יכ םא ןיב ,תומוד.תושוחת םיווח םידליה םג .הדרח 
  םילכהו הנבהה.תא ןיא בורל םהל .םהלש םייחה תרגשב םייונישה ךרדו ונכרד םא ןיבו
  .םהל עייסל םילוכי ונחנא ךכבו ,הליעי הרוצב בצמה םע דדומתהל
 
 :תודדומתהל תוליעומ תוצע המכ ולא
 
בושח ןכ לעו ינוחטבה בצמה תובכרומ תא סופתלו ןיבהל ושקתי םידלי - ךוויתו ןוניס .1

  תואיצמה תא םהל ךוותלו יחרכהה םומינימלתרושקתל םתפישח תא םצמצל
  : רמול רשפא אמגודל .םליגל תמאתומו תנבומ הפשל התוא םגרתלו
 .םיליט תוחלושו תומחלנ ןה תובר תונידמשכ .םיציברמ םימעפל םה םיבר םידלישכ"
  בוש היהיו םייתסי בירהש דע םיחוטב תויהלידכ ךירצש המ לכ דחיב השענ ונחנא
 ״עוגרו טקש

 
 ריכזהל בושח .םתטילשב םהש םירבד שי וזה היצאוטיסה ךותב םג - הטילש תייווח .2

 .תוליעי תא שיגדהלו הרצקו הטושפ הרוצב הקעזא.עמשיה םע םישועש תולועפה תא
אמגודל .ןגומה.בחרמהמ האיציה רחאל םייחה תרגשל הרזחה תא שיגדהל םג  יאדכ
  .הניש ןמזו קחשמ ןמז ,תוחלקמ ,תוחורא ומכ םוי רדס 
 

  םכתעדו םתעד תא וחיסיש תויוליעפו םירופיס ,םיקחשמב וברה - תעד תוחסה .3
 .ןגומה בחרמה.ךותב םגו תיבב ,ינוחטיבה ןוכיסהמ

 
  תא אטבלו תולאש לואשל םידליל רשפאל בושח - ישגר ףוקיתו החותפ תרושקת .4
  ןוחטיב תנתונ ונתיא וילע רובידה םצעו ,םוקמ.ול שיו ימיטיגל אוה שגר לכ .םהיתושגר
 .תקזחמו
 

 .הטקש הרגשל הרהמב בושל ונלוכל םילחאמ
 . ךרה ליגל הקלחמב תויגולוכיספ ,ראצע ןורשו ימע ןב תירוד ר"ד
 

 ? ינוחטב םוריח בצמ םע תודדומתהב םידליל רוזעל ךיא


