
ልጄ እርዳታ/ዕገዛ 

ይፈልጋል?/ትፈልጋለች  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

የመጀመሪያ እርምጃዎች:   
ጠቃሚ መረጃና ድጋፍ ለታዳጊ ልጆችና 
ወጣቶች ወላጆች 



ድንጉጥ… 

 የተከፋ…  

ቁጡ… 

ግድየለሽ…  

ህግ ተላላፍ … 
ለወላጆችና መምህራን አለመተዘዝ 

… 

እነዝህ በህርያት  በወጣቶች ላይ በተወሰኑ 

የዕድሜ ክልል ዉስጥ የምታዩ ” 

የተለመዱ “ ስሆኑ ሆኖም ግን ከሰዎች ጋር 

ወይም የዕለት ተለት እንቅስቃሴዎቻቸው 
ዉስጥ ጣልቃ ለመግባት ሲጀምሩ 

ወይንም አሉታዊ ተጽህኖ መምጣት 

ስጀምሩ ግን  እርዳታ ለማግኘት ጊዜው 

አሁን ነው።  
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መግቢያ–እዉናታ፤ የተለመደ: ልታከም የምችል 

በትምህርት ቤት ውስጥ እገዛ  

ጭንቀት እና የትኩረት ማጣት ስጋቶች  

ባህሪያዊ እና ስሜታዊ ስጋቶች  

ሰዉናታቸዉን / መተልተል፤ጭንቀትናውጥረት አሰቃቅ ክስተት  

ስጋት አለኝ አሁን ምን ላድርግ? 

  ጠቃሚ የማህብረሰብ  መረጃዎች 
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ወላጅ ከሆንክ/ሽ ልጆችን ማሳዳግ እጅግ በጣም ከባድ ስራ መሆኑን ለአንተ/ች መንገር "ልጅ እናቷን ምጥ አስተማረች  እንደምሉት ተረት ነው"። 

አንዳንድ ጊዜ ለልጆቻችን የሚያስፈልገውን ነገር ለማቅረብ የተቻለንን ሁሉ ጥረት ብናደርግም እንኳን  ችግሮች ይፈጠራሉ። ምንም እንኳን ስለ 

ሁኔታው ማሰብ  አስፈሪ፤አሳፋሪ ወይንም ከአቅም በላይ ቢሆንም እንኳ  እርዳታን አለመፈለግ ግን የሚያስከትለው መዘዝ እጅግ አስከፊ ሊሆን 

ይችላል።ሰለ ልጅዎ/ትዎ ማህበራዊ፤ ስሜታዊ ወይም ባህሪይ  የሚያሳስብዎት ነገር ካለ ይህ መጽሔት ለእርስዎ ነው። ወጣት  ልጆችን  ልያገጥሟቸው 

የምችሉትን  ብዙ የተለመዱ ችግሮች እና ቤተሰቦች እንዴት  ለማገዝ እንደምችሉ  የምያስረዳ  ብዙ ጠቃሚ መረጃዎች አሉት ፡ በመጀመሪያ ግን ሦስት 

በጣም አስፈላጊ ነጥቦችን ለእርስዎ  ለማካፈል እንፈልጋለን ፡ 

 
 
 

እዉን የስሜታዊ እና የባህሪይ ችግሮች እዉን ነቸው 
ልክ እንደ አዋቂዎች ሁሉ አብዛኞቹ ልጆች እና ወጣቶች ውድቀትን/አለመሳካትን  

አይፈልጉም:: ተማሪዎች ከሰው ጋር የመግባባት ፤እና ስሜቶቻቸዉን የመቆጣጣር ችግር፤  
ወይም አዋቂዎችን አለመታዛዝ ችግር ካለባቸዉ  ስኬታማነት እንደይኖራቸው የምያደርግ 
አንድ  የምጎላቸው ነገር አለ።ምናልባትም የጎዳላቸው ነገር  ለጉዳዩ የተለያዩ አቀራረቦች ወይም 
አዲስ ክህሎት ወይም ምናልባትም የሕክምና እርዳታ ሊሆን ይችላል ያም ሆነ ይህ ልጆቻችን 
ስኬታማ እንዲሆኑ የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ ማቅረብ  የወላጆች  ስራ/ሃላፍነት  ነው 

የተለመደ ስሜታዊ እና ባህሪይ ችግሮች የተለመዱ ናቸው 
ብሔራዊ የአእምሮ ጤና ተቋም እንደገለጹት ከ8 እስከ 15 ዓመት ዕድሜ ላይ የሚገኙ ልጆች 
13% የምሆኑት መታካም ያለበት የአይምሮ ጤና ችግር እንደነበረቸውና ከ 13 እስከ 18 
ዓመት ዕድሜ ላይ የምገኙ ልጆች  21% ወይንም (ከ5 ልጆች ዉስጥ 1  )  ደግሞ   አንዳንድ 
ዕለታዊ እንቅስቃሴዎቻቸዉን በትክክክል እንዳይወጡ የምያደረጋቸው በጣም ከባድ የሆነ 
የአይምሮ መቀዋስ ችግር እንደለባቸው በለፈው አመት ተገጿል ።ወላጆች ልጃቸው ስኬታማ 
ያልሆነ/ች ብቸኛ ሰው ነው/ናት ወይንም ይህ መአት የወረደው በልጄ ብቻ ነው ብለው 
መሰባቸው  የተለመደ ነገር ነው።  ነገር ግን  እባክዎን ልጅዎ እና እርስዎ  ብቻዎን 
አለመሆናችዉን እርግጠኛ ሁኑ። 

መታከም 
የምችል  
ነው 

የስሜት እና የባህርይ ችግሮች ህክምና አላቸው 
እንደ እድል ሆኖ አሁን የልጆቻችንን  ስሜታቸውን እና ባህሪን እንዴት መርዳት እንዳለብን 
ላይ ከድሮ  በተሻለ ሁኔታ  አሁን እናውቃለን። ስሜታዊ ወይም የባህሪ ችግር ያለባቸው 

አብዛኛዎቹ ልጆች የሚያስፈልጋቸውን እርዳታ አያገኙም. ሆኖም አብዛኛውን ጊዜ እርዳታ 
የምያገኙ ልጆች  የስኬታቸውን እንቅፋቶችን ማሸነፍ ይችላሉ።በጊዜ፤ ጥረት እና በሰለጠነ 
ባለሙያ እርዳታ ታዳጊ ልጆቻችንና ወጣቶቻችን ደስተኛ፤ ጤናማ እና ምርታማ ህይወት 
ለማግኘት ይችላሉ። 
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ስለዚህ በዝህ ሁኔታ ላይ  የትምህርት ቤቶች ሚና ምንድነው? 
የቼሪ ክሪክ የትምህርት ድስትሪክት ተልእኮ መግለጫ ልጆችን ማንበብ ፤ መጻፍ እና የሂሳብ ትምህርት ከማስተማር ያለፈ አላማ እንደለው የበለጠ ግልጽ ያደርገዋል።
የማኅበራዊ፤ የስሜታዊ ወይም የባህሪ ችግሮች  በተማሪዎች ትምህርት ላይ አሉታዊ  ተጽህኖ ማምጣት እንደሚችሉ እንረዳለን።ስለሆነም አንድ ተማሪ ከነዚህ 
ጉዳዮች በአንዱ ላይ ሲታጋል ስናይ ተማሪዎች በህይወታቸውና በትምህርታቸው ስኬታማ እንድሆኑ  የሚያስፈልጋቸውን ነገር ለልጃቸው ወይም ለወጣት ልጃቸው 
ለማቅረብ  ከወላጆች ጋር በህብረት ለመስረት የምያስፈልገዉን ጥረት ሁሉ እነደርጋለን። 

 
ቀዳሚ ሃሴት/ምንጭ. በቼሪ ክሪክ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ውስጥ እያንዳንዱ ት / ቤት የአእምሮ ጤና ባለሙያ (የስነ-

ልቦና ባለሙያ እና / ወይም ማህበራዊ ሰራተኛ)  እና እንዲሁም በመከከለኛና በሁለተኛ ደረጃ  ትምህርት ቤቶች ደግሞ 

የመጀመርያ የመረጃ ምንጮች የሆኑ አማካሪዎች አሉ። የልጅዎ/ትዎ  ስሜቶች ወይም ባህሪዎች “የተለመዱ” ወይ "ጊዜያዊ 

የበህርይ ለዉጥ"  መሆን አለመሆኑን ለማወቅ ፣ወይም በአንድ ሁኔታ ላይ ትንሽ ምክር ከፈለጉ ፣ የትምህርት ቤትዎ የሥነ 
ልቦና ባለሙያ ፣ ማህበራዊ ሰራተኛ ወይም አማካሪ በጣም አጋዥ ሊሆኑ ይችላሉ። ለመደወል አይፍሩ ፣ እዝያ የምገኙት 
እርስዎን ለማገዝ ነው። በአነስተኛ ጉዳዮች ላይ  አሁን መርዳት በኋላ ላይ ትላልቅ ችግሮችን ያስወግዳል።በተጨማሪም 
በአንድ በተወሰነ ሁኔታ ላይ ልረዳዎት የምችልን መረጃ እንደያገኙ በማህበረሰቡ ውስጥ ወይም በዲስትሪክቱ ውስጥ ወዳሉት 
ምንጮችም ልጠቁሞት ይችላሉ። የቼሪ ክሪክ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ለወላጆች የተለያዩ ድጋፎችን ለምሳሌ   የልጆች 
አስተዳዳግ ሴሚናሮችን እና መረጃዎችን ያቀርባል። ለቤተሰቦች የድጋፍ መረብን ለማቅረብ በማህበረሰቡ ውስጥ ካሉ ብዙ 
ኤጀንሲዎች ጋር በአጋሪነት እንሰራለን  ለተጨማሪ መረጃና ለወላጆች የምሰጡትን ትምህርቶችን በተመለከተ   ይህንን 

ድረገጽ ይጎብኙhttps://www.cherrycreekschools.org/Page/2780  

ቀጥተኛ አገልግሎቶች  I፡የልጅዎ ማህበራዊ ፣ ስሜታዊ ወይም ባህሪ ጉዳይ በትምህርቱ ውስጥ ጣልቃ እየገባ ከሆነ ወይንም አሉታዊ ተጽህኖ እየፈጠረበት ከሆነ  

የትምህርት ቤትዎ የስነ-ልቦና ባለሙያ ወይም ማህበራዊ ሰራተኛ ለልጅዎ ቀጥተኛ አገልግሎቶችን መስጠት ይችሉ ይሆናል።ይህ ከእርስዎ ወይንም ከልጅዎ 
መምህራኖች ጋር የአጭር ጊዜ የቡድን ወይም የግል ድጋፍ ለማድረግ መመካከር ወይንም ስለ ልጅዎ ጥንካሬዎች እና ፍላጎቶች ላይ የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት 
ግምገማዎችን ማካሄድ ልሆን ይችላል ። 

 

የት / ቤት -ተኮር የምክር አገልግሎት በማህበረሰቡ ዉስጥ የምሰጠዉን የአይምሮ ጤና ህክምናን 
አይተካም።የትምርት ቤት ተኮር የምክር አገልግሎቶች ምንም እንኳን አጋዥ እና ጠቃሚ ብሆኑም  
አገልግሎቱ ቅዳሜና እሁድ እንደዝሁም ከትምህርት ሰአት ቦሃላና ትምህርት ቤቶች ለዕረፍት ስዘጉ 

አይሰጡም ። እና በእርግጥ ደግሞ ፣ የአንድ ሙሉ ጊዜ  የአይምሮ ጤና በለሙያ ለ300-1000 
ተማሪዎች  ስለተመደበ እያንዳንዱን ተማሪን ለማማካር የምኖረው ጊዜ ዉሱን ነው። 

የቡድን ጥረት፤ . የቡድን ጥረት፤ የልጆችን ስሜታዊነት ወይም የስነምግባር  ችግር ውጤታማ በሆነ 

መንገድ ለመፍታት የጋራ የሆነ ጥረት ይጠይቃል።ይህ የወላጆች እና የት / ቤት እና እንዲሁም ከልጅዎ 
ጋር የምሰሩትን  በማንኛውም ሌሎች በለሙያዎች መከከል  አብሮ መስራትን ይጠይቃል  ግልጽ  እና 
ሐቀኛ የሁለትዮሽ ግንኙነት ፣መተማመን እና መከባበር የዚህ አጋርነት አስፈላጊ ገጽታዎች ናቸው። 

አንዳንድ ጊዜ:የልጆች ስሜታዊ ወይም 

የስነ -ምግባር ችግር ከአንዱ ቦታ 

በሌላው ቦታ በበለጠ ሁኔታ ልታይ 

ይችላል  ለምሳሌ    (ትምህርት ቤት  

ወይም ቤት በሌሎች ጊዜያት ደግሞ  

ችግሩ በልጅዎ/ትዎ ህይወት ዉስጥ 

በሁሉም  ቦታዎች  ይታያል።

በበየትኛውም ሁኔታ ቢሆን ፣ 

ከምታስቡት በላይ ዕገዛ  ምናልባት 

ቅርብ ሊሆን ይችላል ፡፡  

. 

http://www.cherrycreekschools.org/Page/2780
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ልጅዎ በትምህርት ቤት ውስጥ እየታገለ ከሆነ ፣ የትምህርት ቤቱ ሰራተኞች ፣ ወይም እርስዎ ፣ የችግር መፍቻ ቡድን ወይንም  (PST) የምባለዉን  
ቡድን ስብሰባ እንድጠሩ መጠየቅ ይችላሉ። ይህ  የመምህራንና የትምህርት ቤት ስፔሻሊስቶች  ቡድን ስብሰባ በልጅዎ ፍላጎቶች ላይ ለመወያየት እና 

እነዚህን ፍላጎቶች ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማሟላት የሚያስችሉበትን መንገድ ለመቀየስ የሚያስችል ጥሩ  አጋጣሚ/ዕድል  ነው። እርስዎ የዚህ 
ቡድን አስፈላጊ እና ጠቃሚ  አካል ነዎት፤ እና እይታዎና እና ሀሳብዎን   በነፃነት ማቅረብ አለብዎት 

የልጅዎ ስሜታዊ ወይም ባህሪይ ፍላጎቶች በትምህርት ቤት ውስጥ በሚሰጡት መደበኛ ፕሮግራሞች ላይ  አሉታዊ ተጽእኖ ማድረጉን ከቀጠለ የት / 

ቤትዎ የአእምሮ ጤና ባለሙያ ልጅዎ(IEP)በምባለው  በግለሰብ ትምህርት እቅድ ፕሮግራም እንድመለመል ከእርስዎ ጋር መወያያት ይችላሉ IEP 
የምባለው ለልጅዎ ልዩ ፍላጎቶች ልዩ አገልግሎት የሚሰጥ ሰነድ ነው።ይህ ቡድን የትምህርት ቤት ባለሙያዎች እና እርስዎንም ያቀፈ ነው። 

 

 

በጣም የተለመደ በይሆንም፤ የልጅዎ  የስሜታዊ ወይም የባህሪ ፍላጎቶች በጣም ከባድ ከመሆነቸው የተነሳ  ልጅዎ  ከመደበኛ የትምህርት ክፍል 
ውስጥ አግባብ ያለው ትምህርት ማግኘት የማይችሉባቸው  አንዳንድ ሁኔታዎች አሉ። በነዚህ ሁኔታዎች፤ዲስትሪክቱ የልጅዎን ልዩ ፍላጎቶች 

ለማሟላት ለዝህ ጉዳይ በተለይ የተወቀሩትን  የተለያየ  አማራጮችን  ያቀርባል።ከእነዚህ ውስጥ ሁሉም ሳይሆኑ አብዛኛዎቹ  የሚገኙት  የIEP 
ፕሮግራም ላላቸው ተማሪዎች ብቻ ነው። ልክ እንደ ሁሉም አስፈላጊ የትምህርት ውሳኔዎች፤ አንድ ልጅ ወደ አማራጭ የመማሪያ ፕሮግራም 
እንዲቀይር ውሳኔው ከልጅዎ ጋር አብረው የሚሰሩ ቡድኖች ሲሆን የቡድኑ ዋና አካል ደግሞ እርስዎ ኖት።እነዚህን ውሳኔዎች በሚያደርጉበት ጊዜ 
አፅንኦት የሚሰጠው በልጁ ፍላጎት ላይ ተመስርቶ  ነው። 

 

 

ይህ ብሮሹር በዝህን ዘመን አብዛኛዎቹ ተማሪዎች የሚገጥሟቸውን አንዳንድ ስሜታዊ እና የስና ምግባር ችግሮችን  ያብራራል።በልጅዎ የሚከተሉትን 

መግለጫዎች/በህርያት ካዩ ከልጅዎ  ትምህርት ቤት የሥነ-አእምሮ ባለሙያ / ሶሻል ወርከር ፤ አማካሪ፤ ወይም ሐኪም ጋር የልጅዎን የአእምሮ ጤንነት በተመለከተ 
ውይይት ለመጀመር ጊዜው አሁን ነው። ይህ ብሮሹር ምን አይነት ጥያቄዎች እንደሚጠይቁ እና ምን አይነት መረጃዎች ለእርስዎ እንደሚገኙ ለማወቅ ይረዳዎታል። 
ወላጆች በልጃቸው  ላይ ስሜታዊ ወይም የስነምግባር  ችግር  መኖሩን ሲገነዘቡ አንድ ነገር ወይም ግለሰብ ተጠያቂ ማድረግ የተለመደ ነው ።እንደ ወላጅ  ስህተት 

አድርጌያለሁ? በእኩዮች ተጽዕኖ እየተደረገባቸው ነው?ትንኮሳ እየደረሰባቸው ነውንምናልባትም አስተማሪዎቻቸው በልጄ ላይ በጣም ከባድ/ክፉ ሆነው ሊሆን 

ይችላል? ይህ በማኅበረሰቡ ተጽዕኖዎች ምክንያት ነው?ልጄ ጥፋተኛ ነውን?/ልወቀስ ይችላል? ከአእምሮ ጤንነት ሁኔታ ጋር ተያይዘው ከሚታወቁ የተለያዩ 

ምክንያቶች አንጻር ይህ ምንም አያስገርምም።ምንም እንኳን ብዙውን ጊዜ   እንደ አካላዊ ሕመሞች የዘር ውርስ እና ስነ-ተፈጥሮ  ለአይምሮ ጤንነት ዋናው  መንስሄ  
ቢሆኑም ነገር ግን  ለምሳሌ እንደ ውጥረት፤ የስሜት ቀውስ እና አዎንታዊ የማህበራዊ ድጋፍ መገኘት ወይም አለመገኘትም  የአእምሮ ጤንነት ሁኔታ/ህመም ላይ 
ተጽህኖ ልያሳድሩ ይችላሉ። የአእምሮ ጤንነት መንስኤ አንድ ነገር ብቻ የመሆን ሁኔታ በጣም ዝቅተኛ ነው። የአእምሮ ጤንነት በተፈጥሮው ውስብስብ  ችግር  
በመሆኑ መፍትሄዉን ለመፈለግ  በርካታ ገፅታዎችን መመልከት  አስፈላጊ ነው።

የበሽታዎች ቁጥጥር ማዕከል 
(ሲዲሲ) እንዳለው ከሆነ 
የአእምሮ ህመም ካለባቸው 
ልጆች አፋጣኝ ህክምናን 
የምያገኙት  ግማሽ ያህሉ 
ብቻ  ነቸው። 
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የጭንቀት/መረበሽ/መታወክ ሥጋት 
ሁሉም ልጆች ይጨነቃሉ።አንዳንድ ጭንቀት  በልጅነት ወቅትና በልጆች  የዕድገት ደረጃዎች   በተወሰኑ  ጊዜያት ዉስጥ የሚጠበቁ እና የተለመዱ ናቸው ለምሳሌ 

ከ8 ወር እስከ ቅድመ ትምህርት ቤት  ዕድሜ ክልል ያሉት ጤናማ ልጆች ከወላጆቻቸው ወይም በጣም ቅርብ ከሆኑት ሰዎች ጋር ሲለያዩ ከባድ ጭንቀት  ሊያሳዩ 

ይችላሉ.በተለይ ትንንሽ  ልጆች ጊዜያዊ የሆኑ ፍርሃት ለምሳሌ  እንደ ጨለማ፤ ማእበል ወይም ጸጉረ-ለዉጥ የመሳሳሉት ነገሮች ልያስፈሯቸው ይችላል። ሆኖም ግን 
ፍርሀት ልጆች የዕለት ተእለት እንቅስቃሴያቸዉን እንዳያከነዉኑ ስያደርጋቸዉና ሁኔታው እየባሰበት ሲሄድ ወይንም ያልተለመደ ጭንቀት ሲኖርባቸው፤ በመረበሽ 
የመታወክ በሽታ ሊሰቃዩ ይችላሉ።  
 
 

 

ልጅዎ . . . 

■ ነገሮች ከመከሰታቸው በፊት ይጨነቃል/ትጨነቃለች? 

■ ስለ ቤተሰብ,፤ትምህርት ቤት፤ ጓደኞች፤ ወይም 

እንቅስቃሴ ስጋቶች ወይም ጭንቀቶች አሉት/ሏት? 

■ ተደገገሚ፤ያልተፈለጉ ሐሳቦች ወይም 

ድርጊቶች ይመጡበታል? 

■ ስህተቶችን የመፈጸም ወይንም እፍረትን ከመጠን በላይ 

የመፍራት ችግር? 

■ ከማህበራዊ ኑሮ እራስን ማግለል? 

■ በአንድ የተወሰነ ነገር ወይም ሁኔታ ላይ በጣም 

አስፈሪ ወይም ያልተለመደ ፍርሀት ያጋጥመዋል? 

■ ትምህርት ቤት ለመሄድ ፈቃደኛ አለመሆን? 

■ እንቅልፍ ያለ ማግኘት ችግር ? 

■ ብዙ ጊዜ ቅዠት /አስፈሪ ህልም ያልማሉ? 

እንደዚያ ከሆነ ከትምህርት ቤትዎ የስነ-ልቦና ባለሙያ፤ ከትምህርት ቤት 
ማህበራዊ ሰራተኛ፤ አማካሪ ወይም የአእምሮ ጤና ባለሙያ ጋር 
ውይይት ለመጀመር ጊዜው አሁን ነው። 
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ትኩረት፤የትኩረት ጉድለት ችግሮች ;ስሜታዊነት 
እያንዳንዱ ልጅ የትኩረት ማጣት ፤የስሜታዊነት ስሜት እና / ወይም የመረበሽ ምልክት  ሊታይበት/ባት ይችላል።ሆኖም ግን  ፣የዝህ ችግር ተጠቂ 

ወይንም የትኩረት ማጣት ችግር ያለበት ልጅ እነዚህን ምልክቶች እና ባህሪዎችን በተመሳሳይ ዕድሜ ላይ ካሉ ከሌሎች ልጆች በበለጠ ብዙ ጊዜ እና 

ችግሩም  ጠንክሮ  ይታያል። ይህ በትምህርታቸው ፣ በስነምግባራቸው  ወይም በማህበረዊ ኑሯቸው ላይ ጣልቃ ልገባ /ተጽህኖ ልኖረው ይችላል። 

ብሔራዊ የአእምሮ ጤና  ተቋም እንደሚለው ከሆነ  ፣  ADHD የምባለው የአይምሮ መታወክ ህመም በጣም ከታወቁት የልጆች የአእምሮ ጤንነት 

ሁኔታ ሲሆን ከ 8 እስከ 15 ዓመት ዕድሜ ክልል ዉስጥ  ያሉት ልጆች ከ 8 እስከ  9% ቱ  ላይ ይህ ህመም ይከሰታል። 

 
 

ልጅዎ/ትዎ . . . 

■ በቀላሉ  ትኩረትን የመስጠት ችግርና  እና በቀላሉ 

ትኩረቱ  ይከፈፈላል? 

■ ለዝርዝሮች ቸልተኛ መሆን እና ግድየለሽ ስህተቶችን 

ያደርጋል/ታደርጋለች? 

■ የመማሪያ መጽሃፍ፤ደብተሮች ወይንም ለትምህርት ቤት 

የምያስፈልጉትን ነገሮች  መጣል   ወይንም  የቤት ስራን 

መመለስን መርሳት? 

■ የቤት እና የክፍል ስራዎችን  ማጠናቀቅ ችግር 

አለባቸው? 

■ ብዙዉን  የወላጆች/መምህራን ትዕዛዞችን ማዳመጥ እና 

የመከተል/ሥራ ላይ አላማዋል ችግር አጋጥሟቸዋል? 

■ ትዕግስት በማጣት እጅ ሳያወጡ  መልስ መስጠት ሌሎች 

ስናጋሩ ማቋረጥ  እና እንደዝሁም በሰዎች ንግግር ዉስጥ ጣልቃ 

መግባት? 

■ በተደጋጋሚ ጊዜያት መንከባላል፤ ወይም  ከመጠን በላይ መሮጥ ወይንም 
በጠረጴዛ እነ በመሰሰሉት ላይ መዉጣት? 

■ በተደጋጋሚ ጊዜያት መንከባላል፤ ወይም  ከመጠን በላይ 

መሮጥ ወይንም በጠረጴዛ እነ በመሰሰሉት ላይ መዉጣት? 

■ በጣም ወረኛ መሆንና  እና በፀጥታ መጫወት አለመቻል? 

 
በልጆዎ ላይ ከዝህ በላይ ያሉት ሁኔታዎችን ካዩ  ከልጅዎ ትምህርት ቤት 

የስነ-ልቦና ባለሙያ፤ ከትምህርት ቤት ማህበራዊ ሰራተኛ፤አማካሪ ወይም 
የአእምሮ ጤና ባለሙያ ጋር ውይይት ለመጀመር ጊዜው አሁን ነው። 
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የስነ-ምግባር ጉዳዮች 
አንዳንድ ጊዜ ሁሉም ልጆች እና ታዳጊዎች ተከራካሪ ሊሆኑ ይችላሉ ፣ ህጎችን ይጥሳሉ ፣ለወላጆች እና መምህራንን አይታዘዙም ፣ ይከራከራሉ  

እንደዝሁም በቃልም ይሁን በአካል ጠበኛ ልሆኑ ይችላሉ። ይህ ዓይነቱ ስነ-ምግባር በጣም በተደጋጋሚናት ስከሰትና  እንደዝሁም   ተመሳሳይ ዕድሜ 

ካላቸው ሌሎች ልጆች ጋር ሲነፃፀር ጎልቶ የሚወጣ እና የልጆችን የየቀን እንቅስቃሴና ከሰዎች ጋር ያላቸዉን ግንኙነት ላይ ተጽህኖ ማድረግ ስጀምር ግን  

ጉዳዩ  አሳሳቢ ይሆናል። 

 
 

ልጅዎ/ትዎ  . . . 

■ በሰዎች ወይም በእንስሳት ላይ ክፉ  መሆን  ወይንም ይጎዳቸዋል?   

■ የንብረት ውድመት ያደርሳል/ታደርሳለች? 

■ አታላይ ፣ ዋሾ ወይም የእጅ አመል አለባቸው? 

■ ከባድ ደንቦችን መጣስ? 

■ ብዙውን ጊዜ  ግልፍተኞች ነቸው? 

■ ከአዋቂዎች  ጋር ከልክ ያለፈ ክርክር፤ወይንም ዓመጸኛ 

መሆን፤ እና የአዋቂዎችን ጥያቄዎች አለማክበርእና 

አሻፈረኝ ባዮች ነቸው?  

■ ሰዎችን ሆን ብሎ ለማበሳጨት ወይም ለማነደድ 

መሞከር?  

■ በእሳት መጫወት? 

■ ህገ-ወጥ እጾችን እንደሚጠቀሙ የምጠረጠሩ ነቸው? 

■ ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ቁጣ ወይም ንዴት ያሳያሉ? 

በልጆዎ ላይ ከዝህ በላይ ያሉት ሁኔታዎችን ካዩ ከልጅዎ 

ትምህርት ቤት የስነ-ልቦና ባለሙያ፤ ከትምህርት ቤት 
ማህበራዊ ሰራተኛ፤አማካሪ ወይም የአእምሮ ጤና ባለሙያ 
ጋር ውይይት ለመጀመር ጊዜው አሁን ነው። 

 



1
0 

 

ስሜታዊ  ችግሮች 
ሀዘን ፣ድብርት ፣ የብቸኝነት እና የስሜት መለዋወጥ የልጆች እና የአሥራዎቹ ዕድሜዎች ክልል ዉስጥ ያሉ ልጆች እንኳን ሳይቀር የሕይወት ክፍል ናቸው። 
ሆኖም ግን  ፣ሀዘኑ ወይም የስሜት መለዋወጡ  እየባሰ ሲሄድ እና ከባድ በሚሆንበት ጊዜ  እና በልጅዎ በልጅዎ የእለት ዕለት እንቅስቃሴና ከሰዎች ጋር 
በላቸው ግንኙነት ዉስጥ ጣልቃ መግባት ስጀመሩ ግን ሁኔታው በጣም  አሳሳቢ ይሆናል። ድብርት ወይንም ጭንቀት  ከአሳቃቂ ነገር ክስተት ቦሃላ 
ወይንም በከፍተኛ ኪሳራ/እጦት ምክንያት ልቀሰቀስ ብችልም አንዳንዴ ግን እንደ "ዱብዕደ " ያለ ምንም ምክንያትም ልመጣ  ይችላል ፡፡ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
ልጅዎ ራሱን ሊገድል ይችላል ወይንም አስቸኳይ ትኩረት ይፈልጋል 
ብለው ካመኑ፣ በፍጹም ብቻዉን/ዋን አይተዉት/ትዋት 911ወይንም 
ፖልስ ጋር ወይንም በዝህ ጉዳይ ለማማከር  የሰለጠና በለሙያ ጋር ለመገነኘት  
የኮሎራዶ የቀውስ ጊዜ  አገልግሎቶች (Colorado Crisis Services )በዝህ 
ስልክ ይደዉሉ 1-844-493-8255  ወይንም “TALK” 
ወደምባለው በዝህ ቁጥር አጭር  የስልክ መልእክት ይላኩ 
 38255) 

 

 

        ልጅዎ/ትዎ. . . 

■ ራሱን የማጥፋት ሀሳብ አለው/ላት ? 

■ የሐዘን ስሜት መሰማት ወይም ከመጠን በላይ ማልቀስ? 

■ ድሮ ማድረግ የምወዱትን እንቅስቃሴዎችን ለመስራት  

ፍላጎት ወይንም ደስታ ማጣት? 

■ በጣም መነጫነጭ? 

■ ድካም ፣ ዝቅተኛ የኃይል ደረጃ ወይም የማተኮር ችግር 

■ ከተለመደው የበለጠ ወይም ያነሰ መተኛት? 

■ ከተለመደው የበለጠ ወይም ያነሰ መመገብ? 

■ ብዙውን ጊዜ ስለ አካላዊ ህመም ለምሳሌ ስለ ራስ ምታት 

ወይም የሆድ ህመም መነገር  

■ ተስፋ መቁረጥ ወይም እራሳቸዉን ከሰው በታች አድርገው 

ማሰብ? 

በልጆዎ ላይ ከዝህ በላይ ያሉት ሁኔታዎችን ካዩ ከልጅዎ 

ትምህርት ቤት የስነ-ልቦና ባለሙያ፤ ከትምህርት ቤት 

ማህበራዊ ሰራተኛ፤አማካሪ ወይም ከአካባቢዎ ካሉት 
የማህበረሰብ ጤና ተቋማት የአይምሮ ጤና ባለሙያ ጋር 

ውይይት ለመጀመር ጊዜው አሁን ነው። . 
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ራስን መጉዳት/ማቁሳል 
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ  ሆን ብለው  ሰዉናታቸዉን እንደ መተልተል  ወይም ማቃጠል 
ያሉት  ክስተቶች በጉርምስና ዕድሜ እና በወጣቶች ዕድሜ ክልል ዉስጥ በጣም 
የተለመዱ እየሆኑ መጥተዋል።ወጣቶች ከብዙ ምክንያቶች የተነሰ  እራሳቸዉን ይጎዳሉ ፣
ግን አብዛኛውን  ጊዜ  የህመም ስሜቶችን ለማስታገስ የምያደርጉት ጤናማ ያልሆነ  

ሙከራ ነው።እንዲሁም እራሳቸዉንም  የመበቀል/የመቅጣት  መንገድ ልሆን ይችላል።
ስሜታቸው ስደነዝዝ የበለጠ ህያዊነት ይሰማቸዋል ።ወይንም  ጓደኞችን ለመኮረጅ 

ልሆንም ይችላል  እንደዝሁም እራስን መጉዳት/መቁረጥ  የምወድሱ/የምያበረታቱ  
ሙዚቃዎችን ማዳመጥ  ወይም አንዳንድ ጊዜ የሌሎችን ትኩረት ለመሳብ ወይም 
እንክብካቤን ለመሻት ልጆች እራሳቸዉን ልጎዱ ይችላሉ 

ልጅዎ በእራሱ ላይ ጉዳት እያደረሰ ከሆነ  ከዝህ በታች ያሉትን  ብዙ 
ነገሮችን ማስታወስ አስፈላጊ ነው 

■ ለልጅዎ ዕገዛ እና ተስፋ አለ ፡፡ሰውነትን መተልተል/መቁረጥ ህክምና አለው። አስቸጋሪ 

የሆኑትን  ስሜቶችን ጤናማ በሆኑ መንገዶች እንዴት መቋቋም እንደሚችሉ መማር 
ይችላሉ። ከአእምሮ ጤንነት በለሙያ ጋር ወዲያውኑ ውይይት ይጀምሩ። 

■ ይረጋጉ እንደዝሁም ( እራስዎን  ወይም ልጅዎን) አይውቀሱ ።ልጅዎ ከእርስዎ ነቀፋ 
ወይም ጥቃት እንደደረሰባቸው የምያስቡ ከሆነ ድብቅ ልሆኑና ነገሮችን ከእርስዎ መደበቅ  
ይጀምራሉ ወይንም በነጻነት ከእርስዎ ጋር ላያወሩ ይችላሉ።የዕፍረት ስሜት ጤናማ 
ያልሆነውን የራስን መጉዳት ዑደትን እንደገና ሊያራምድ ይችላል። ልጅዎ ሃሳቦቻቸውን 
እና ስሜቶቻቸውን ለእርስዎ ለማጋራት ምቾት እንድሰማቸው ሰላማዊ  አከባቢን 
ይፍጠሩ። 

■ ልጆችዎ እራሳቸውን የመጉዳት  ስሜት ስመጣባቸው ለርስዎ መንገርን የምያካትትና አስቸጋሪ ስሜቶቻቸዉን ለመቋቋምና ከጉዳት ጋር የማይጣጣም ጤናማ  
የመቋቋም ስልቶችን ዝርዝር ዕቅድን ያዉጡ ። 

■ ተገቢ በሚሆንበት ጊዜ ወጥነት ያለዉና እና የሚጠበቅባቸዉን  ስነ-ስርዓት ማዘርጋትዎን  ይቀጥሉ ነገር ግን በሰውነታቸው ላይ ጉዳት በማድረሳቸው ምክንያት 

አይቅጧቸው  እንደዝሁም በሰዉነታቸው ላይ ያለዉን ጭረቶችን ለማየት   ገላቸዉንም/ሰዉነታቸዉንም በጥልቀት  አይፈትሹ። ልጆችዎ ስሜቶቻችዉን 

በጤናማ መንገድ ለመቋቋም ለምያደርጉት ጥረት አዎንታዊ /የምያበረታታ ምላሽ /ትኩረት ይስጡ። 

■ ብዙውን ጊዜ በሰውነታቸው ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ሰዎች በወቅቱ  ራሳቸውን የማጥፋት ድርጊት ባይፈጽሙም ብዙዎች ግን  ራሳቸውን የማጥፋት 
ሀሳቦች ጋር  እየታገሉ ነው። ልጅዎ የራሳቸውን ሕይወት የማጥፋት ሀሳብ እንዳላቸው ለመጠየቅ አይፍሩ። 

■ ይህ  ሁኔታዉን ሳይታወቅ ሊያጠናክረው ስለሚችል ለባህሪው ከመጠን በላይ ትኩረት አይስጡ። ነጻና  እና ሰላማዊ  የንግግር  ሁኔታን ይፍጠሩ ለምን 

ራሳቸውን እንደሚጎዱ ለማወቅ  ልጅዎን ያነጋግሩ -  ያስታውሱ ምንም እንኳን ምክንያታቸው  ከአዋቂ እይታ አንጻር  የዋዛ/ቀልድ ቢመስሉም ይህ 
አመለካከት እና ስሜታቸው ግን  የእነሱ እውነታ ነው።  

■ ራሳቸውን ልጎዱ የምችሉበትን ነገሮችን ከአይን ያርቁት እንደዝሁም  በዝያ ዙርያ የተለመዱ ተግባሮችን ያርቁ ወይንም ያዛናጓቸው 

ልጅዎ/ትዎ.  . . 

■ ልጅዎ ያልተለመዱ አልባሳት (ረጅም ሱሪዎችን)እና / 
ወይም በሰመር ወይንም በሙቃት ጊዜ ውስጥ ረዥም 

እጅጌ ያላቸዉን ልብሶችን ይላብሳል? ትላብሳለች)? 

■ ከቤተሰብ በመለየት ብዙ ጊዜን  ለብቻ ማባከን? 

■ በሰዉነታቸው ላይ ስላሉት  ጭረቶች  ፣ ቁስሎች እና  ፣
ቃጣሎዎች መንስሄዎችን  በበቂ ሁኔታ አለማብራራት 

■ ራስን  የመጉዳት መጥፎ ባህሪን  
የሚያበረታታ/የምወድስ  ሙዚቃን ማደመጥ? 

■ እራሳቸዉን የመጉዳት በህርይ ካላቸው ልጆች 

ጋር ጓደኝነት መፍጠር? 

 በልጆዎ ላይ ከዝህ በላይ ያሉት ሁኔታዎችን ካዩ ከልጅዎ 

ትምህርት ቤት የስነ-ልቦና ባለሙያ፤ ከትምህርት ቤት 
ማህበራዊ ሰራተኛ፤አማካሪ ወይም ከአካባቢዎ ካሉት 
የማህበረሰብ ጤና ተቋማት የአይምሮ ጤና ባለሙያ ጋር 
ውይይት ለመጀመር ጊዜው አሁን ነው። 
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ትራማ /አሰቃቂ ክስተቶች እና ሥር የሰደደ ጭንቀት 
መጠነኛ እና የተለመዱ ጭንቀት ልጆች የዓለምን ተግዳሮት  ለመቋቋም እንዲችሉ ያዘጋጇቸዋል።ሆኖም በልጆች  የእድገት ዓመታት ውስጥ ረዘም 
ላለ ጊዜ ፣ ከባድ ፣ ወይም ያልተለመደ ጭንቀት ፣ ወይም ተደጋጋሚ ትራማዎች ግን ችግሮች አሉት።የአእምሮ እድገት ይነካል፤ ይህ ደግሞ  በልጆች 
አካላዊ ፣ ግንዛቤ ፣ ስሜታዊ እና ማህበራዊ እድገት ላይ አሉታዊ ተፅእኖዎችን ያስከትላል።፤ ልጆች ደጋግሞ ፍርሃት ሲሰማቸው ወይም ሲጨነቁ 
በእውነቱ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ውስጥ እንኳን ችግር  እንደሚከሰት  ሊሰማቸው ይችላል። ይህ ደግሞ  ወደ ጸበኛ ጠባይ ፣ አለመታታዝ ፣ 

ወይንም" በቅዠት አለም " ዉስጥ ወደመሆን ልያመራ ይችላል።በተጨማሪም ፣ ወላጆች ከመጠን በላይ ውጥረት ሲያጋጥማቸው ከልጆቻቸው  ጋር 
ያላቸው ግንኙነት ሊበላሽ ይችላል።ይህ ለልጆች ከሰዎች ጋር አዎንታዊ ግንኙነቶችን እንዳያዳብሩ ፈታኝ ሊያደርገው ይችላል። 

 

ልጅዎ ከዝህ በታች ያሉት ነገሮች አጋጥመዉት ከሆነ... … 

■ Chr               ሥር የሰደደ ቸልተኝነት ወይንም የወላጆች ግድየለሽነት 

■ Repeated inv               ተደጋጋሚ ከባባድ የሕክምና ሂደት 

■  
                                                                                                                              የአደንዛዥ ዕፅ ሱሰኛ ወይም የአእምሮ ህመምተኛ ተንከባካቢ/ሞግዝት ነበራቸው? 

■ ,አካላዊ ፣ወሲባዊ ወይም ስሜታዊ በደል ደርሶባቸው ነበር 

■ በቤት ውስጥ ለአመፅ/ለግጪት መጋለጥ 

■ ከባድ  የቤተሰብ  የኑሮ ሸክም ወይንም  የኢኮኖሚ 

ችግር አለባቸው? 

■ Other ሌሎች ሁኔታዊ/ጊዜያዊ አሰቃቂ ክስተቶች  (የተፈጥሮ ወይንም  ሰው ሰራሽ 
አደጋዎች)  

■ በማህጻን ዉስጥ ለአደንዛዥ ዕፅ ወይም ለአልኮል  ወይም ለእናቶች 
የእርግዝና  ውጥረት ተጋላጭነት 

■ የመጀመሪያ ተንከባካቢን በሞት ማጣት 

■ የመጀመርያ ሞግዝት/ተንካባካቢ  መቀየር? 

■ Repeatedተደጋጋሚ የዘረኝነት ወይም የሌሎች ዓይነቶች አድልዎ 

ወይም ኢ፟-ሰብአዊ ፍጡር ተገለጪነት 

በልጆዎ ላይ ከዝህ በላይ ያሉት ሁኔታዎችን ካዩ ከልጅዎ ትምህርት 

ቤት የስነ-ልቦና ባለሙያ፤ ከትምህርት ቤት ማህበራዊ ሰራተኛ፤
አማካሪ ወይም ከአካባቢዎ ካሉት የማህበረሰብ ጤና ተቋማት 
የአይምሮ ጤና ባለሙያ ጋር ውይይት ለመጀመር ጊዜው አሁን 
ነው። 

 

 

ለአሰቃቂ ክስተቶች የተጋለጡ ልጆች ላይ  
የምንጸባረቁ  በህርያት እነዝህን  ሊያካትት ይችላል 

■ ጠበኝነት፤አለመታታዝ፤  

■ ገለልተኝነት 

■ የማህባራዊ ወይንም የትምህርት አቀባባል ችግር 

■ ጨካኝ 

■ ፍራቻ 

■ ከወላጆች መለየትን አለመፈለግ/ በወላጆች ለይ 

መለጠፍ(በተላይ ህጻነት) 

■ የእንቅልፍ መዛባት /ቅዠት) 

■ በመደበኛ  የዕለት ዕለት እንቅስቃሴዎች ውስጥ ፍላጎት 
ማጣት 

■ ትኩረትን መቀነስ  

■ የትምህርት ዉጤቶች መቀነስ 

■ ንዴት /ብስጩ 

■ ሁሉንም መቆጣጣር  በዙርያቸው ያለዉን ነገሮችን 
በትኩረት መከታታል  

■ ገለልተኝነት በዙርያቸው  እየሆነ  ያለዉን ነገር 
አለመገንዘብ 

■ አስተማማኝ  ግንኙነቶችን የማጎልበት ችግር 

■ የሌላውን ችግር የመረዳት ችግር/ለሰው አለማዘን 



 

የሚያሳስበኝ ጉዳይ አለኝ አሁን ምን ላድርግ 
ይህንን መረጃ ካነበቡ በኋላ የበለጠ ጥያቄዎች ልኖርዎት ይችላል እና ከባለሙያ ጋር መነጋገር በጣም ይረዳል። ልጅዎ/ትዎ የምያስፈልጋቸዉን 

እርዳታ እንድያገኙ እርስዎ የሚፈልጉት መረጃ እና የሚወስዷቸው ቀጣይ እርምጃዎች እነሆ 

■ በትምህርት ቤቶችና በማበረሰቡ ዉስጥ ስላሉት ሃሴቶች/ አቅርቦትና እንድሁም  ምክሮች የበለጠ መረጃን  ለማግኘት የትምህርት 

ቤትዎን የስነ-ልቦና ባለሙያ ፣ማህበራዊ ሰራተኛ ወይም አማካሪን ያነጋግሩ። 

■ የጤና እንሹራንስዎ ለልጅዎ ለአእምሮ ጤንነት ህክምና እንድካፍል ከፈለጉ በመጀመሪያ ምን ዓይነት ጥቅማ ጥቅሞች እንዳሏችሁ ማወቅ  

ይኖርብዎታል እንደዝሁም  የምፈልጉት የህክምና አገልግሎቶች /ሃኪሞች መኖር  አለመኖራቸውን ያረጋግጡ።በአቅራቢያዎት  ዉስጥ የምገኙትን 

የህክምና አቅራቢዎች  ስም ዝርዝር ከተሰጠዎት ፣ አንዳንድ ምክሮችን  ለማግኘት ዝርዝሩን ለት / ቤትዎ የሥነ-ልቦና ባለሙያ ወይም ለማህበራዊ 

ጉዳይ ሰራተኛ ማጋራት ይፈልጉ ይሆናል። አገልግሎት ሰጭውን /ሃኪሞቹን ሲያነጋግሩ ከኢንሹራንስዎ ጋር አብረው እንደሚሰሩ ያረጋግጡ 

■ የጤና እንሹራንስ ከሌሌዎት ወይም በኢንሹራንስ ኩባንያዎ በኩል የአእምሮ ጤና ሽፋን ከሌለዎት የትምህርት ቤትዎ ነርስ ስለ ልጆች ኢንሹራንስ 

መረጃ ልሰጡዎት  ይችላሉ።እንዲሁም ስለ ልጆች የጤና እንሹራንስ ተጨማሪ መረጃን ለማግኘት   ይህን ድረገጽ www.cchp.org  

መጎብኘት ይችላሉ ፡፡(CHP +) እና ሜዲኬይድ የምባሉት የጤና እንሹራንሶች  የኮላራዶ ነወሪ ለሆኑት ልጆችና  እና ነፍሰ ጡር ሴቶች ነፃ 

ወይም አነስተኛ ዋጋ ያላቸው የጤና  ዋስትና አማራጮች ናቸው።ወላጆች  ብዙውን ጊዜ መስፈርቱን አሟልተው እንሹራንሱን ሲያገኙ 

ይደነቃሉ። በተጨማሪም በሚከተለው ክፍል ውስጥ የተዘረዘሩት ብዙዎቹ የማኅበረሰብ ኤጀንሲዎች የጤና ሽፋን/እንሹራንሶች ለሌላቸው 

ቤተሰቦች በቅናሽ ክፍያ አገልግሎት ይሰጣሉ 
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የማህበረሰብ እሴቶች 
የሚያሳስቧቸውን ነገሮችን በተመለከተ ከሐኪምዎ ጋር መነጋገር ይፈልጉ ይሆናል። ለስሜታዊም ሆነ ለባህሪ ችግር አስተዋፅ የሚያበረክተውን አካላዊ 

ሁኔታን ለማወቅ  ሊረዱዎት ይችላሉ።እንደ ማህበረሰብ የአእምሮ ጤና ማእከሎች ፣ የግል ክሊኒኮች ፣ የግል ሐኪሞች ፣ የሃይማኖት ድርጅቶች ፣ 

ሆስፒታሎች ፣ ወዘተ የመሳሰሉትን በማኅበረሰቡ ውስጥ ስላለው ሰፋ ያለ የህክምና እርዳታ ከእርስዎ ጋር መወያያት  ይችላሉ ፡ሆኖም ግን  በጠቅላላ  

ሕክምና  ስፐሻላይዝድ የሆኑ ሐኪሞች በስሜታዊና ባህሪያዊ ጉዳዮችን በተመለከተ  በዝህ ሙያ በተላይ  የተካኑ ባለሙያዎች ጋር  ተመሳሳይ 

የሥልጠና እና የሥራ ልምድ እንደሌላቸው መገንዘብ  ያስፈልጋል 

በአዕምሮ ጤንነት ላይ የተካኑ የተለያዩ በለሙያዎች እነሆ ሁላቸዉም ስሜታዊ እና ባህሪያዊ ችግሮችን መመርመር እና ህክምና ወይም ምክር ሊሰጡ 

ይችላሉ ፡የአእምሮ ጤና አገልግሎት ሰጭዎች አንዳቸው ከሌላው በጣም ሊለያዩ ይችላሉ። በልጅዎ ፣ እና / ወይም በቤተሰብዎ ልዩ ፍላጎት ላይ 

በመመስረት ለቤተሰብ ፣ ለቡድን ወይም ለግል ሕክምና ይሰጣሉ። አገልግሎት ሰጭው ሀኪም  የቤተሰብ ህክምና/ምክር እንደምያስፈልግ ቢጠቁም 

እርስዎ የሆነ ጥፋት  አጥፍተዋል ወይም መጥፎ ወላጅ ነዎት ማለት አይደለም።ብዙውን ጊዜ ልጅን ወይም ወጣቶችን የሚንረዳበት በጣም 

ውጤታማው መንገድ አዳዲስ የመግባባት መንገዶችን ለማግኘት ከመላው ቤተሰብ ጋር አብሮ መሥራት ነው ፡፡ 

 
የአእምሮ ጤና ባለሙያዎች 

■ የሕፃናት / የአዋቂዎች ሳይካትሪስት– –በልጆች  ስሜታዊ እና ባህሪያዊ ችግሮች ምርመራ ውስጥ ልዩ 

ስልጠና ያለው የሕክምና ዶክተር ፡፤ የሥነ አእምሮ(ሳይካትሪስት) ሐኪሞችም አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ 
መድሃኒት ሊያዝዙ ይችላሉ። ሆኖም ብዙዎቹ  በአእምሮ ጤንነት መስክ የምገኙ በለሙያዎች 
አብዛኛዎቹን  የስሜታዊ ወይም ባህሪ ችግሮችን ፣  በመድሃንት ብቻ  ከማካም ምክርና መድሃንትን 
ጎን ለጎን ማካሄድ  በመድኃኒት ብቻ   ከምሰጠው ህክምና የበለጠ ውጤታማ እንደሆነ ይስማማሉ ፡ 

■ ክሊኒካል ሳይኮሎጂስት - በሥነ-ልቦና ውስጥ የዶክትሬት ዲግሪ አለው (Psy.D. ወይንም  Ph.D. 

■ ክሊኒካዊ ሶሻል ዎርከር– በሶሻል ዎርክስ ትምህርት ውስጥ የማስተር ድግሪ አለው (M.S.W. 

ወይንምL.C.S.W.) ከሰብአዊ አገልግሎቶች ዲፓርትመንት ሰራተኛ ጋር መምታታት የለበትም። 

■ ፈቃድ ያለው አማካሪ– – በሳይኮሎጂ  ወይንም በአማካሪናት ወይም ተዛማጅ መስክ የማስተርስ 

ድግሪ ያለው(L.P.C.)  

■ የጋብቻና እና የቤተሰብ ቴራፒስት –በጋብቻ እና በቤተሰብ ህክምና  ልዩ ስልጠናና የማስተር 

ድግሪ እና ትምህርት አለው (L.M.F.T.)   

■ የሥነ-አእምሮ/ሳካትሪስት  ነርስ ባለሙያ– በነርሲንግ  ማስተርስ ወይም የዶክትሬት ዲግሪ 

ያለው/ላት ሲሆን እንደ P.M.H.N.P የምባለዉን  እውቅና ለማግኘት ፈተናን ትወስዳለች/  

■ የእምነት አባት አማካሪ(ፓስተር)– ክሊኒካዊ እንዲሁም የሃይማኖት ስልጠና ትምህርት 

አለው(C.P.C.) 
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ከአእምሮ ጤና አገልግሎት አቅራቢ ጋር ከመገናኘትዎ በፊት 
ከአእምሮ ጤና አገልግሎት አቅራቢ ጋር በአካል ከመገነኝትዎ  በፊት  ለጥቂት ደቂቃዎች  በስልክ ማውራት ይፈልጉ ይሆናል። ከህመምተኞች ጋር 

ለመስራት ስላላቸው አቀራረብ ፣እንደዝሁም ሰለ ፍልስፍናቸው ፣ ስልጠናቸው  ወይም ትኩረታቸው እና ፣ምን ዓይነት ኢንሹራንስ እንደምቀበሉ 

ይጠይቋቸው። ከዚህ ግለሰብ ጋር ምቾት የሚሰማዎት ከሆነ ወይንም ከተስማሙ ቀጠሮ ይያዙ ፡፡ 

 

ከቀጠሮው በፊት ልጅዎን ማዘጋጀት አለብዎት ፡፡ ለልጅዎ ሰለ ቀጠሮው ስነገሩ በእድሜው ላይ በመመስረት ቴራፒስቱን   ስያስተወዉቁት እንደ  

አንድ የምረደ ሰው ወይንም  አሰልጣኝ ወይም ዶ/ር ጋር እንሄዳለን ማለት ይችላሉ።ከህክምና ባለሙያው ጋር መገነኘት ለመጥፎ ባህሪ ቅጣት 

ሳይሆን ነገር ግን ለውጦችን ለማድረግ ጥሩ እድል  መሆኑን ራስዎንና ልጅዎን ማስታወስ ያስተዉሱ። 

እርስዎ የሚሞክሩት የመጀመሪያ አቅራቢ በጥሩ  ሁኔታ ካልረዳችወ ወይም ለልጅዎ ፣ ወይም ለቤተሰብዎ በጣም የማይመች ሆኖ ከተሰማዎት ተስፋ 

አይቁረጡ። ሸማች እንደ መሆንዎ መጠን ልጅዎን ወይም ወጣት ልጅዎ የሚያስፈልጋትን/ያስፈልገዉን  እርዳታ እንድያገኝ/ታገኝ ያለዎትን ስጋት 

ከጤነ ባለሙያዎ  የማጋራት ወይም ሌላ ባለሙያን መምረጥ መብትዎ ነው ፡፡ 

 
 
 

ሊጠይቋቸው የሚፈልጓቸው ጥያቄዎች: 

■ የአካዳሚክ ትምህርትዎ ደረጃዎ እና የህክምና ስልጠናዎ ምንድን ነው? 

■ ከእንደዚህ አይነቱ ጉዳይ ላይ  ለመስራት  ምን ያህል ልምድ አለዎት? 

■ ምን አይነት ልዩ ስልጠና እና ፈቃዶች አለዎት? 

■ ምን ዓይነት ቴራፒ (ቴራፒዎችን ይሰጣሉ?(በመነገገር ፣ በማየት ፣ በአርት / ሙዚቃ ቴራፒ  

በጨወታ ላይ የተመሰረተ ቴራፒ ፣ ወዘተ.)  

■ በቴራፒው ጊዜ ምን ይደረጋል ? ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል? 

■ ወላጆች በልጃቸው ህክምና /ቴራፒ ውስጥ እንዴት ይሳተፋሉ? ከልጄ ጋር ለመግባባት የተለያዩ 

መንገዶችን ለመማር እድሉን አገኝ ይሆን?  

■ የልጄ  መረጃ በምስጥር መያዙ  እንዴት ይረጋገጣል? ምን ያህል መረጃን ለወላጅ ታካፍላላችው 

ምን ያህሉ በእንነተና በልጄ መሃል ይቀራል? ስለ እርስዎ እና ልጅዎ  መረጃ ምስጢራዊነት 

መጠበቅን በተመለከተ  ስላለው የሕግ ገደብ መጠየቅዎን ያረጋግጡ። 

■ ከልጆቼ  ትምህርት ቤት የአዕምሮ ጤና ቡድን ጋር ለመነጋገር ወይም ለመገናኘት 

ፈቃደኛ ነዎት? 

■ በምርምር ላይ የተመሠረተ ሕክምናን ይሰጣሉ (እንደ የኮግኒቲቭ-ስነምግባር)ጭንቀት እና 

የድብርት  ሕክምና ? 
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ማንን ላነገግር/ላወያይ? 
አንድ ሰው የአእምሮ ጤና አገልግሎቶችን ለማግኘት ከወሰነ በኋላ የሚቀጥለው ጥያቄ “የት ነው የምጀምረው/የምሄደው ማንን ነው የማነግረው?” 

የሚለው ነው። በጣም ብዙ አማራጮች አሉ። 

       የአቅራቢዎችን /አገልግሎት ሰጪዎችን ስም ዝርዝር ይጠይቁ 

 

ለጤና ኢንሹራንስ ኩባንያዎ ይደውሉና በአቅራቢያዎ የምገኙትን የአገልግሎት ሰጪዎችን ስም ዝርዝር ይጠይቁ ፡፡ ብዙውን ጊዜ ወላጆች እና 
አሳዳጊዎች ስለ የአገልግሎት ሰጭዎቹ የሚታወቅ መረጃ ካለ ለማየት  ያንን ስም   ዝርዝር ወደ ትምህርት ቤታቸው የአእምሮ ጤና ቡድን 

ያመጣሉ።ማወቅ ያለብዎት መረጃ የሚከተሉትን ያካትታል  

■ ምን ያህል ሽፋን አለዎት ምን ያህል ወጪዉን ይሸፍናሉ? 

■ ከእኔ ምን ያህል  ክፍያ ይጠበቃል? 

■ ተቀናሽ የሚሆን ከሆነ? 

■ ወደ ማንኛውም አቅራቢ መሄድ ይችላሉ ወይንስ ተቀባይነት ያገኙ የአቅራቢዎች ዝርዝርን መጠቀም አለብዎ? 

ሪፈራል ይጠይቁ 

ከት /ቤትዎ የአእምሮ ጤንነት ሪፈራል እንዲሰጥዎ ይጠይቁ።የት / ቤት የአእምሮ ጤና ቡድኖች የማህበረሰብ የአእምሮ ጤና ማእከላትን 

ጨምሮ ፡አጠቃላይ የሆነ የመረጃ ምንጮች አሏቸው። 

የማህበረሰብ የአይምሮ  ጤና ማእከሎች 

የማኅበረሰብ የአእምሮ ጤና ማእከሎች (ሲኤም ሲ ሲ)ለአእምሮ ጤና አገልግሎቶች እና ለሱሶች( ስጋራ፤ሃሽሽ መጠጥ)የተለያዩ የህክምና  

አማራጮችን ይሰጣሉ ለምሳሌ -የግል ሕክምና ፣ የቤተሰብ ቴራፒ ፣ ድጋፍ ሰጪ ቡድን ማማከር ፣ የልጆች አስተዳዳግ ትምህርትን  እና 

የአእምሮ የሳይካትሪስት ህክምና አገልግሎቶችን መስጠት። እንደዝሁም በሁሉም ማዕከላት የድንገተኛ ወይንም የአስቸኳይ ጊዜ ህክምናም 

አለ። 

CMHC ወይንም የማህበረሰብ የጤና አገልግሎቶች  ‹CHP + እና Medicaid› የሚባሉ የተለያዩ የጤና እንሹራንሶችን   ይቀበላሉ።

አንዳንድ ማዕከላት የጤና  ዋስትና ለሌላቸው ግለሰቦች የሚያቀርቡት የጤና አገልግሎት  ፕሮግራሞች አሏቸው። 

የመጀመሪያው እርምጃ የተሰጡትን  የስልክ ቁጥሮችን በመደወል እና የመግቢያ ቀጠሮ ማስያዝ ነው። የመግቢያ ቃለ መጠይቅ የምክር 

ክፍለ ጊዜ አይደለም።የመግቢያ ቃላ -መጠይቆቹ ከትክክለኛዎቹ አገልግሎቶች ጋር ለማዛመድ ጥቅም ላይ ይውላል።ሲደውሉ ብዙ 

ጥያቄዎችዎ ልመለስልዎት ይችላል። ወጪው አገልግሎቱን ከማግኘት የሚከለክልዎ ከሆነ ስለሚገኙ አማራጮች ይጠይቁ። 

 CMHC ወይንም የማህበረሰብ የጤና አገልግሎት ቡድኖች እርስዎን ለመርዳት ዝግጁ ናቸው። 
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              እነዚህ የጤና  አገልግሎት ሰጪዎች  በፍላጎትዎ መሰረት የቋንቋ ድጋፍ አገልግሎቶችን ይሰጣሉ ፡፡

Colorado Crisis Services 
1-844-493-8255 (TALK) 
ወይንም TALK  38255 

www.coloradocrisisservices.org 
ለማንኛዉም ለተቸገረ ሰው ሚስጥራዊናቱ የተጠበቀ የ24/7 ሰአትና ቀን 
ለአደጋ/ቀዉስ ጊዜ   መረጃንና የእና የአእምሮ ጤንነት ሪፈራል የምሰጥ 
ማዕካል24/7 

Health One Behavioral Health and 
Wellness Center 
303-360-3125 (ዋና ቁጥር) 
844-556-2012 (የቀዉስ ግዜ) 
https://auroramed.com/campaigns/behavioral-
health ለችግር ግምገማ አገልግሎቶች ሁለት ቦታዎች አሉት 24/7 
ሰአትና 7 ቀን ክፍት ነው. Medical Center of Aurora – 
700 Potomac St., Aurora 80111 (Walk-in) 
Centennial Medical Plaza – 14200 E. Arapahoe 
Rd., Centen- nial 80112 ((እባክዎ ልብ ይበሉ- በዝህ ቦታ 
የምደረገው የችግር ግምገማው የሚከናወነው በቪዲዮ ውይይት በኩል ነው 
.) 

Children’s Hospital 
Anschutz Medical Campus 
Pediatric Mental Health 
Institute 720-777-6200; M-F, 
8am-6pm 
https://www.childrenscolorado.org/doctors-
and- departments/departments/psych/ 
13123 E. 16th Ave., Aurora 80045 
የአእምሮ ጤና አገልግሎቶችን ለህፃናት ፣ ለወጣቶችና እና ለቤተሰባቸው 
ይሰጣል) 

Aurora Mental Health 
Center 303-923-6500 (Crisis 

Walk-in Center) 303-617-2300 
(Non-emergency) 
www.aumhc.org 

ያለቀጠሮ መሄድ ይችላሉ–  – 2206 Victor St., Aurora, 80045 
Connect to Care Services – 791 Chambers Rd., 
Aurora, 80011 ቀጠሮ መያዝ አያስፈልጎትም ከሰኞ-ሃሙስ ከ 8ኤ.ኤም-
7ፒኤምየልጆችን ፣ ታዳጊዎችን እና ቤተሰቦቻቸውን የአእምሮ ህመም ችግሮችን 
እና የስሜት መረበሽዎችን ለመቋቋም የሚረዱ ልዩ ፕሮግራሞች አሏቸው 
ሌሎች ቅርንጫፎችን በድረ-ገጹ  ላይ ያገኛሉ። 

       

Highlands Behavioral Health System 
720-348-2805 (intake) 
www.highlandsbhs.com 
8565 S. Poplar Way, Littleton 80130 
የ24/7 ሰአትና ቀን  የአእምሮ ጤና ግምገማዎች ይሰጣሉ ያለ ቀጠሮም (በእግረመንገድም) 
መሄድ ይችላሉ 

All Health Network 
303-730-3303 ((የድንገተኛ /አስቸኳይ እነ የቀዉስ ጊዜአገልግሎቶች) 
303-730-8858 (አስቸኳይ ያልሆነ አገልግሎት)  

www.allhealthnetwork.org 
የ24/7  ሰአት እና ቀን  ያለቀጠሮ  እግረመንገዶን መሄድ ይችላሉ – 6509 S. 

Santa Fe Dr., Littleton, 80120 
ለአእምሮ ጤንነት ፣ ለባህሪይ ጤና እና ለሱስ ችግሮች  ህክምና ይሰጣል ፡፡ሌሎች 
ቅርንጫፎች  በድረገጹ ላይ ይገኛሉ። 

. 

Families First 
877-695-7996 
www.familiesfirstcolorado.org 
የልጆች አስተደዳግ ትምህርቶችና መረጃ  ለወላጆች . 

National Suicide Prevention Lifeline 
800-273-8255 (TALK) 
24/7 ሰአትና ቀን ነፃ እና ሚስጥራዊ ድጋፍ በጭንቀት ዉስጥ ላሉት ሰዎችና  
እንደዝሁም ፣ ለእርስዎ እና ለቤተሰብዎና ችግር ከመፈጠሩ በፍት የምሰጥ ግንዛቤና 
መረጃ 

CCSD Parent Academy 
720-554-4247 
https://www.cherrycreekschools.org/Page/2780 
በCCSD የአእምሮ ጤና እና አማካሪዎች የተመቻቸነ በአነስተኛ ወጪ 
ለወላጆች የምሰጥ የልጆች አስተደደግ ኮርሶች፡ 

Parent Information Network (PIN) 
www.pinccsd.org 
ወቅታዊ የልጆች አስተዳዳግ ላይ  ተገቢነት ባላቸው ጉዳዮች ላይ 
የክፈለግዛቱና እና ብሄራዊ ተናጋሪዎች። 

.Colorado Safe2Tell 

1-877-542-7233 
safe2tellco.org 

የ24/7 ስውር ሪፖርት ማድረጊያ 
መሣሪያን በመጠቀም ጠቃሚ 
ምክሮችን እና የደህንነት ጉዳዮችን 
ሪፖርት ያድርጉ። 

 

http://www.coloradocrisisservices.org/
http://www.childrenscolorado.org/doctors-and-
http://www.childrenscolorado.org/doctors-and-
http://www.aumhc.org/
http://www.highlandsbhs.com/
http://www.allhealthnetwork.org/
http://www.familiesfirstcolorado.org/
http://www.cherrycreekschools.org/Page/2780
http://www.pinccsd.org/


 

የትምህርት ቤትዎ የመረጃ  ምንጭዎ/አቅራቢዎች 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ልጄን  እንደገና የማሳዳግ ዕድል ቢሰጠኝ 

ቤቴን ከመገንባቴ/ከመስራቴ በፍት የልጄን የራስ መተማማን ብቃቷን/ቱን 

እገነበ ነበር ፡ 

ጣቴን ብዙ ከመቀሰር ከልጄ ጋ በጣቴ ሰእልን በብዛት እስል ነበር 

ለልጄ ትንሽ እርማት እና ብዙ መግባባት እሰጠው ነበር 

ዓይኖቼን ከሰአቴ ላይ አንስቼ ልጆቼን በዓይኖቼ እመለከተቸዋለሁ።

ለልጆቼ ብዙ ጊዜ እሰጣቸዋለሁ። 

ከልጆቼ ጋር ብዙ የእግር ጉዞ እና በሜዳ ዉስጥ ብዙ እጫወት ነበር  

ብዙ ከመኮሳተር ከልጆቼ ጋር በብዛት እጫወት ነበር 

ከልጆቼ ጋር በብዛት አባሮሽ እጨወትና በማታ  ከዋክብትን እመለከት ነበር 

  ልጆቼን ከመግፋት በብዛት አቅፋቸው ነበር 

Diane Loomans, from “If I Had My Child To 

 Raise Over Again” 

 

 

 
 
 
 

 
የትምህርት ቤቶች ሳይኮሎጅስቶች  የትምህርት ቤቶች ሶሻል ዎርከር  የትምህርት ቤቶች አማካሪ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          


