
ከልጅዎ ሐኪም ጋር  
የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አጋርነት መመስረት፡-

ከወላጆች  
እና ለወላጆች  
የተሰጠ ምክር



ወላጅ እንደ'ደመ ሆንዎ የልጅዎን ፍላጎት 
እርስዎ ከማንም በተሻለ ያውቃሉ። እንዴት ማሳቅ 
እንደሚችሉ እና እንዴት ማረ ጋጋት እንደሚችሉ 
ያውቃሉ። ምርጥ ችሎታዎቿ የትኞቹ እንደሆኑ  
እና ምን እንደምትፈልግም ያውቃሉ። 

ስለሆነም ልጅዎ የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶ 
ችን በሚያገኝበት ጊዜ፣ የልጅዎ ሐኪም* የልጅዎን 
ጥን ካሬዎች እና ፍላጎቶች በተሻለ እንዲያውቅ  
እና እንዲረዳ እና ምን ዓይነት አገልግሎቶች አጋዥ  
ሊሆኑ እንደሚችሉ እንዲወስን ለማገዝ እርስዎ  
ቁልፍ ሚና ይጫወታሉ። 

የልጅዎ ሐኪም ስለጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎት 
በየጊዜው መረጃ እንዲኖረው ማድረግ ይችላሉ፣ ወይም 
ደግሞ እንዲሳተፍ/እንድትሳተፍም ሊፈልጉ ይችላሉ። 
አብዛኛውን ጊዜ በሐኪሞች እና በወላጆች መካከል 
የሚፈጠር “የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አጋርነት”  
ወዲያ ውኑ አይፈጠርም። ይልቁንም እጅግ  
በጣም ስኬታማ የሆኑ አጋርነቶች የሚፈጠሩት 
እናንተ - ወላጆች - ስለፈ ጸማችሁት ነው!

ከልጅዎ ሐኪም ጋር የሚፈልጉትን አጋርነት እና 
ግንኙነት ለመመስረት ሊወስዷቸው የሚችሉ  
በርካታ እርምጃዎች አሉ። ይህ የመረጃ መጽሄት 
ከአዲስ ሐኪም ጋር ለመጀ መር እና ካለዎት  
ሐኪም ጋርም ያለን አጋርነት ለማሻሻል ምክሮችን  
እና ሐሳቦችን ይሰጣል።

*ቀለል ለማድረግ “ሐኪም” የሚለው ቃል ጥቅም ላይ 
ይውላል ነገር ግን እነዚህ ሐሳቦች ለሌሎች የመጀመሪያ 
ደረጃ እንክብ ካቤ ሰጪዎች እንደ ነርስ፣ ተለማማጅ 
ሐኪሞች፣ የሐኪሞች ረዳቶች እና ለሌሎችም ይረዳሉ።
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ሐኪምን መምረጥ 

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሊፈልጓቸው የሚችሉ  
አጠቃ ላይ ችሎታዎች ናቸው፡-

ክሊኒካዊ ክህሎቶች እና ዕውቀት 

ለልጅዎ ፍላጎቶች ተፈላጊ የሆኑ የሥልጠና እና  
የልዩ ሙያ ፍላጎቶች አሉት ወይም አሏት?

በልጆች ዕድገት፣ ልዩ ፍላጎቶች ወይም በተወሰነ  
የም ርመራ ዓይነት ልዩ ፍላጎት ያለው ሐኪም  
ሊሆን ይችላል እርስዎ የሚያስፈልግዎት።

የስራ ልምድ 

ሐኪሙ ከልጅዎ ጋር ተመሳሳይ የምርመራ ውጤት 
ያለውን ወይም የዕድገት መዘግየት ወይም አጠቃላይ 
አካል ጉዳት ያለባቸውን ሌሎች ልጆች ተንከባክቦ 
ያውቃል?

እንደዚህ ዓይነቱ የስራ ልምድ ሐኪምዎ እርስዎ እና 
ልጅዎ ተጠቃሚ ሊሆኑባቸው የሚችሉ መረጃዎችን  
እና ሊሰጡ የሚችሉ አገልግሎቶችን በተመለከተ  
ይበልጥ ግንዛቤ እንዲኖረው ያደርጋል።

እርስ በርስ የመከባበር እና የመግባባት ስሜት 

ሊቀርቧት/ሊቀርቡት የሚችሉ ዓይነት ሰው ናት/ነው? 
ምቾት እንዲሰማዎ ታደርጋለች/ያደርጋል? ከልጅዎ  
ጋር ያላቸውን ግንኙነት ይወዱታል? 

የልጅዎን ጤና በተመለከተ ይህንን ሰው ያምኑታል? 

አንድ ሐኪም ከሌላው በተለየ በአንድ ዘርፍ  
የተሻለ ሊሆን ይችላል። አንድ ሐኪም መምረጥ 
ማለት በቴ ክኒክ ክህሎቶች፣ ከሰው ጋር በመግባባት 
ክህሎት እና በስራ ልምድ መካከል አመጣጥኖ 
መምረጥ ማለት ነው። 

በአሁኑ ሰዓት እርስዎ እና ልጅዎ ምን እንደሚፈልጉ 
እርስዎ ይወስናሉ። የሚፈልጉት ነገር ከጊዜ ወደ  
ጊዜ ሊቀየር ይችላል።

ግንኙነት መመስረት

አጋር ሁኑ  

ከልጅዎ ሐኪም ጋር ምን ዓይነት አጋርነት እንደሚ 
ፈልጉ ይወስኑ። ለልጅዎ እንክብካቤ እና አገልግ 
ሎቶችን በማስተባበር ላይ ሐኪሙ በምን መልኩ 
ተሳታፊ እንዲሆኑ ይፈልጋሉ? የሕክምና እና የጤና 
ውሳኔዎችን በመስጠት ሂደት ውስጥ እርስዎ ምን 
ዓይነት ሚና ይፈልጋሉ? 

የትኛውም ዓይነት አጋርነት ቢኖራችሁ፣ ጥያቄዎችን 
ለመጠየቅ፣ ሐሳብዎን ለማጋራት ምቾት ሊሰማዎ 
ይገባል እንዲሁም እርስዎ እና ሐኪሙ የቡድኑ  
አካል እንደሆናቸው ሊሰማዎ ይገባል። 

በምላሹም፣ ሐኪሙ ለሚያነሷቸው ጥያቄዎች  
እና አስተያየቶች ክፍል መሆን አለብዎ እንዲሁም 
የቡ ድንዎ አካል አድርገው መቀበል አለብዎ።

አርአያ ይሁኑ 

እርስዎ እንዲስተናገዱ በሚፈልጉበት መንገድ እና 
ልጅዎም እንዲስተናገድ በሚፈልጉበት መንገድ 
ሌሎችን በማስተናገድ ምሳሌ ይሁኑ

መደመጥ ከፈለጉ፣ እርስዎም ጥሩ አዳማጭ ይሁኑ። 
ሐኪሙ በልጅዎ ደስተኛ እንዲሆን ከፈለጉ፣ እርስዎም 
በልጅዎ ደስተኛ መሆንዎን ያሳዩ።

የሌሎችን ስሜት ይረዱ

አብዛኛውን ጊዜ ሐኪሞች በየ 15 ደቂቃው ወይም ከዚያ 
ባነሰ ጊዜ ተከታታይ ቀጠሮዎች ይኖሩባቸዋል። ሐኪሙ 
ወደ ቀጣዩ ቀጠሮ ለመሸጋገር ጥድፊያ ላይ ከሰመለዎት፣ 
ምናልባትም ልክ ሊሆኑ ይችላሉ! 

ተጨማሪ ጊዜ የሚፈልጉ ከሆነ፣ ያሳውቋቸው እና ይህንን 
ለማመቻቸት ፈቃደኛ ሊሆኑ ይችላሉ። ተጨማሪ ጊዜ 
ማግኘትን በተመለከተ ሐሳቦችን ለማ ግኘት ከቀጠሮዎ 
የበለጠ መረጃዎችን ማግኘት የሚለ ውን ክፍል 
ይመልከቱ።

ሐኪሙ ልጅዎን ሙሉ በሙሉ እንዲያውቀው 
ያድርጉ

ስለጥሩ ጥሩ ነገሮች እንዲሁም ስለሚያሳስቡዎት 
ነገሮች ይናገሩ። ልጅዎን በይበልጥ እንዲያውቀው እና 
እንዲረዳው ፎቶዎችን ያሳዩት እንዲሁም ታሪኮችን 
ይንገሩት።

ምስጋናዎን ይግለጹ 

በአካል ወይም በጽሁፍ አመሰግናለሁ ይበሉ። የትኛው 
ይበልጥ አጋዥ እንደነበረ እና ጥሩ ስራ እንደሰራ ለሐ 
ኪምዎ ያሳውቁ።



ፍጹምነትን አይጠብቁ 

እያንዳንዱ ግንኙነቶች ፈታኝ ጊዜያት ይኖሩታል፤ 
ይህም እንደዛው። አስፈላጊ ከሆነ፣ ለውጦችን ለማድ 
ረግ ፈቃደኛ ይሁኑ። ሐኪሞችም ሰዎች መሆናቸውን 
ይገንዘቡ፣ እናም ነገሮችን እንዲያሻሽሉ ዕድል ይስ 
ጧቸው። 

አብዛኛውን ጊዜ በልጅዎ ሐኪም ደስተኛ ከሆኑ፣ አስቸ 
ጋሪ ጊዜያትንም ለመወጣት ጥረት ማድረግ ይገባል  
ማለት ነው። 

ለውጥ ለማድረግ ከመረጡ ግን መረጃ ለማግኘት 
ሐኪሞችን ለመለወጥ መወሰን የሚለውን ክፍል 
ይመልከቱ።

ጥሩ ተግባቦትን  
መለማመድ

የሁለትዮሽ ውይይት 

ከሐኪምዎ ጋር መነጋገርን በወዳጅነት እንደሚደ ረግ 
በአክብሮት የተሞላ ንግግር ይውሰዱት። ይህም ማለት 
የሁለትዮሽ መሆን እና ሁለታችሁም ጥያቄዎቻ ችሁን፣ 
ስጋቶቻችሁን፣ ስኬቶቻችሁን እና ተስፋችሁን ለውይይት 
የምታቀርቡበት መሆን አለበት ማለት ነው። 

እንዴት መግባባት እንዳለብዎ ግልጽ  
ሃሳብ ይኑርዎ

የልጅዎን እንክብካቤ በተመለከተ በየትኛው መንገድ 
መረጃ መለዋወጥ የተሻለ እንደመሆን ሐኪምዎን 
ይጠይቁ። 

በቀን ውስጥ ለመደወል ጥሩ የሆነ ጊዜ አለ?

ሐኪምዎ፣ በቀጠሮዎችዎ መሀል ጥያቄዎች ካሉዎት 
አስቀድመው የቢሮውን ነርስ ቢያነጋግሩ ይመርጣሉ? 

ሐኪሙ ቤታቸው ሆነው እንዲደውሉላቸው የሚመር 
ጡባቸው ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ? 

ሐኪምዎ በኢሜይል የሚደረግ የመረጃ ልውውጥ 
ይቀበላሉ? ፋክስስ? ሌሎች መንገዶች?

በቀጠሮዎች መካከል ምክር ቢፈልጉ  
ምቾት ይሰማዎት 

በቀጠሮዎች መካከል የሚያሳስብዎት ነገር ቢኖር እና 
ከልጅዎ ሐኪም ምላሽ እንደሚያስፈልግ ወይም እንደ 
ሚፈልጉ ቢሰማዎት ፣ እንዲደውሉልዎት ለማድረግ ነር 
ሶችን ይጠይቁ።

እስካሁን ሊገልጹት በማይችሉት ምክንያት - ከመደ 
በኛው ጊዜ በላይ የተጨነቁ መሆኑን ያብራሩ - እናም 
ሐኪሙን በቀጥታ ቢያነጋግሯቸው ደስ እንደሚልዎት 
ያብራሩ። 

አስተያየትዎን ይስጡ 

ይበልጥ ባሳሰበዎት ጉዳይ ወይም ጥያቄዎችዎ ላይ 
ለመወያየት ችለዋል? ይህ ካልሆነ፣ የሚፈልጉትን  
መረጃ ለማግኘት ይህ ተስማምቶዎታል ወይስ የተዘ  
ጋጀ ዕቅድ አለ? 

የልጅዎ የጤና እንክብካቤ ቡድን አጋር እንደሆኑ  
ይሰ ማዎታል? ለሚቀጥለው ጊዜ በተለዩ ሁኔታ 
ሊያደርጉት የሚፈልጉት ነገር አለን?

ሐኪሞችን ለመለወጥ መወሰን 

አብዛኞቹ ወላጆች በልጆቻቸው ሐኪሞች ደስተኞች 
ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ሁኔታዎች ልክ እንዳልሆኑ  
ሊሰማ ይችላል። የሚከተሉት ራስዎን ሊጠይቁ  
የሚ ገባዎት ጥያቄዎች ናቸው፡-

• ቢሮው ስራውን የሚሰራበት መንገድ ለእርስዎ 
ተስማሚ ነው? 

• ሐኪሙ ሲፈልጓቸው ይገኛሉ?

• አብዛኛውን ጊዜ ስለሚሰጡዎት ምክሮች እና  
የተ ወሰኑ ሕክምናዎች ለምን እንደሚታዘዙ  
ግራ ይገ ባዎታል?

• ስጋቶችዎ በአግባቡ እየታዩ እንደሆነ ይሰማዎ ታል? 
ይህ ሁኔታ የራስዎን ወይም የሐኪምዎን አስ ተሳሰብ 
እንዲጠራጠሩ ያደርግዎታል?

ውስጥዎ የሚነግርዎትን ይመኑ። ግንኙነታችሁ ትክክለኛ 
እንዳልሆነ ከተሰማዎት እና ሊያሻሽሉት ካልቻሉ፣ ጊዜው 
ሐኪምዎን መቀየር የሚያስፈልግ በት መሆኑን ይወቁ። 

ይህንንም አወንታዊ በሆነ መንገድ ለማድረግ ይሞክሩ።

“ለልጄ ላደረጉለት ነገር በሙሉ አመሰግ 
ናለሁ። ከእኛ ጋር ያሳለፉትን ጊዜ በሙሉ 
በጣም አድርገን እናደንቃለን። ነገር  
ግን አሁን ሁኔታዎች ለቤተሰባችን  
ሙሉ በሙሉ የሚስማሙ ባለመሆኑ - 
ልጄ ሌላ ሰው እንዲያይ እፈልጋለሁ።”



በጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገል 
ግሎት ፕሮግራም ላይ ሐኪም 
ዎን ማሳተፍ 

ሐኪሞች በልጁ የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎት 
ፕሮግራም ላይ ለመሳተፍ ፍላጎት አላቸው። ነገር  
ግን የተጣበበ ሰዓት ያላቸው መሆኑ ንቁ ተሳትፎ  
እን ዳያደርጉ ይገድባቸዋል። 

በጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ ውሳኔዎች ውስጥ ሐኪምዎ 
ለማሳተፍ እና አስተያየቱንም እንዲሰጥ ለመጋበዝ 
ከቆረጡ፣ የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገል ግሎቶት 
አጋርነት መስርተው ያገኙታል! 

የሚከተሉትን አስተያየቶች ይመልከቱ፡-

መረጃ ይስጡ 

ሐኪምዎ የልጅዎን ፕሮግራሞች በሚመለከቱ የመ 
ልዕክት ዝርዝሮች ላይ ሁሉ መካተቱን ያረጋግጡ። 

በተለየ ሊወያዩባቸው የሚፈልጓቸውን ሪፖርቶች  
ወደ ቀጠሮው ይዘዋቸው ይምጡ። 

በሐኪሙ እና በጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎት 
ፕሮግራሙ መሰረት ድልድይ ይሁኑ- እናም ጥያቄዎ  
ችን እና ስጋቶችን ከአንዱ ወደ ሌላኛው ያመላልሱ። 

መዘጋጀት 

ከቀጠሮው ምን ማግኘት እንደሚፈልጉ አስቀድመው 
ያስቡ፡- 

• ማጋራት የሚፈልጓቸውን ጥያቄዎች፣ ስጋቶች እና 
ሌሎች መረጃዎች በዝርዝር ይያዙ።

• ከጤና ጋር የተያያዙ የማይመስሉ ነገር ግን ለእር ስዎ 
እና ለልጅዎ ወሳኝ የሆኑ ጉዳዮችን ማንሳት ይቻላል።

• ከዘረዘሯቸው ጉዳዮች መሀል ለእርስዎ በጣም ወሳኝ 
የሆኑትን የትኞቹ እንደሆኑ ይወስኑ።

የጥያቄዎችዎን እና ስጋቶችዎን ቅጂ አስቀድመው  
ማየት የሚፈልጉ እንደሆነ ሐኪሙን ይጠይቁ።  
ኢሜይል ማድረግ፣ ፋክስ መላክ ወይም ከቀጠሮው  
በፊት ዝርዝርዎን ማድረስ ሐኪሙ ለጥያቄዎችዎ  
ይበልጥ የተሟሉ ምላሾችን እንዲሰጥዎ ተጨማሪ  
ጊዜ ይሰጣል።

ይጋብዙ 

በግል የሚሰጥ የቤተሰብ አገልግሎት ዕቅድ (IFSP) 
ስብሰባ እና ሌሎች የቡድን ውይይቶች ላይ መገኘት 
የሚችል እንደሆነ ይጠይቁ። ተመራጭ ጊዜ እና ቦታዎ 
ችን ይጠይቁ። 

ሐኪምዎ ስብሰባዎችን ለማድረግ ፈቃደኛ የሚሆነው 
ለታካሚዎች ቀጠሮ ባልተያዘበት ጊዜ፣ በጠዋት፣ ወይም 
በስራ ሰዓት ማጠናቀቂያ ላይ ሊሆን ይችላል። በሐኪምዎ 
ቢሮ ውስጥ የቡድን ስብሰባዎችን ማድረግ ሐኪምዎ 
እንዲሳተፍ ቀላል ሊያደርግለት ይችላል።

ከቀጠሮዎ የበለጠ መረጃዎ  
ችን ማግኘት 

ቀጠሮ አያያዝ 

የሚጠብቁበትን ጊዜ ለመቀነስ ከፈለጉ የሐኪሙን 
ጉብኝት የቀኑ የመጀመሪያ ቀጠሮ ላይ ወይም ከምሳ  
በኋላ የመጀመሪያው ቀጠሮ ላይ ያድርጉ። 

ከተለመደው በላይ የሆነ ጊዜ የሚፈጁ ጥያቄዎች 
ወይም ስጋቶች ካሉዎት፣ የቢሮ ሰራተኞች ረዘም ያለ 
ቀጠሮ እንዲይዙልዎት ይጠይቁ። ሐኪምዎ እና ሠራ 
ተኞቹ ቀደም ብለው የሰጧቸውን ማሳወቂያ ያደንቃሉ 
እንዲሁም እርስዎም በቂ ጊዜ ባለማግኘትዎ ጭንቀት 
ውስጥ አይገቡም።



መሳተፍ 

በቀጠሮው መጀመሪያ ላይ ያሉዎትን የጥያቄዎች ወይም 
ስጋቶች ዝርዝር ለሐኪሙ ያጋሩ። ሐኪሙም በዚህ 
ቀጠሮ ሊፈጽማቸው ያሰቡ የራሱ ዝርዝሮች ይኖ ሩታል። 
በጋራ በመሆኑ በዚህ ቀጠሮ ላይ በየትኞቹ ጉዳዮች 
ላይ እንደምትወያዩ እና የትኞቹን ደግሞ ለወ ደፊት 
እንደምታስተላልፉ መወሰን ይኖርባችኋል። 

በቀጠሮው ወቅት ሁኔታዎች በአፋጣኝ ስለሚከናወኑ 
ምን እንደተባለ ማስታወስ ከባድ ሊሆን ይችላል። 
ለማስታወስ የሚያግዙ ሐሳቦችን እነሆ፡- 

• ማስታወሻ ይያዙ። በእያንዳንዱ ቀጠሮ ላይ ጥያ 
ቄዎችዎን እና መልሶችን ለመጻፍ አንድ ማስታ ወሻ 
ደብተር ይጠቀሙ። ይህም በጊዜ ሂደት ያገ ኟቸውን 
መረጃዎች በሙሉ በቀላሉ ለማስታወስ ይረዳል።

• እያዳመጠ ማስታወሻ ሊይዝ የሚችል ሰው አብሮ 
ዎት እንዲመጣ ያድርጉ - እና ድጋፍ እንዲሰጥዎ 
ያድርጉ።

• ንግግራችሁን በቴፕ መቅዳት የሚችሉ መሆኑ 
ይጠይቁ። 

አንዳንድ ጊዜ ውይይቱን ወደ ራስዎ ስጋት መመለስ 
ያስፈልግዎታል። ይህንን ለማድረግ የተወሰኑ  
መንገዶች አሉ፡-

• ጥያቄ ይጠይቁ። “ስለጥያቄው ምን ዓይነት አስተ 
ያየት ይሰጣሉ...” 

• በልጅዎ ህይወት ውስጥ የተፈጠረ እና ሊወ  
ያዩበት የሚፈልጉት ነገር ካለ እሱን የሚመለ  
ከት ታሪክ ለሐኪሙ ይንገሩ። “አንድ ቀን  
በIFSP ስብሰባ ወቅት…”

• በቀላሉ ርዕሱን ይጠይቁ። “ሌላ ከእርስዎ ጋር  
ልነ ጋገርበት የምፈልገው ጉዳይ...”

• ሐኪምዎ ለመረዳት አስቸጋሪ ወይም ከባድ የሆነ 
መረጃ ከሰጠዎት፣ ጥያቄዎችዎን በድጋሚ እንዲ 
መለከታቸው በድጋሚ ሊደውሉለት ይችሉ እንደ 
ሆነ ይጠይቁ።

• ሐኪምዎ የ IFSP ስብሰባ ላይ መሳተፍ ካልቻለ፣ 
አስተያየቶችን እና ግብአቶችን አስቀድመው 
ይጠይቁ።

“በልጄ IFSP ላይ የምጠይቃቸው  
ጥያ ቄዎች እነዚህ ናቸው።  
ምን ታስባለህ?” 

ሐኪምዎ የሰጠዎትን ግብዓቶች ለ IFSP ቡድን ያጋሩ። 

ልጅዎ ያስፈልገዋል ብለው የሚያምኗቸውን አገልግሎ 
ቶች ለማግኘት ሐኪምዎ አጋርዎ በመሆን ሊያግዝዎ 
ይችላል።

• ያስፈልጋል ብለው የሚያስቡትን ነገር በተመለከተ 
ያነጋግሯቸው። ሐኪምዎ ከተስማማ፣ የጋራ አስተ 
ያየቶቻችሁን የያዘ ደብዳቤ ለ IFSP ቡድን እንዲጽ 
ፍልዎ ወይም እንድትጽፍልዎ ይጠይቁ። 

• አስተያየቶቹ ላይ ለመወያየት የቡድኑ አባል የሆነ 
ሰው ሊጠይቀው የሚችል ስለመሆኑ ሐኪምዎን 
ይጠይቁ።

ማሳወቅ 

በጤናማ ሕጻን ጉብኝቶች እና በሌሎች ቀጠሮዎች  
ላይ ልጅዎ በጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎት ፕሮ 
ግራሙ ውስጥ እያሳየ ስላለው ለውጥ ለሐኪምዎ 
ይንገሩ። አገልግሎቶቹን በተመለከተ ማንኛውንም  
ጥያቄ ይጠይቁ እንዲሁም ያለዎትን ማንኛውንም  
ስጋት ያካፍሉ። 

የልጅዎን ለውጥ አስመልክቶ ለሐኪሙ መረጃ የሚ 
ሰጡበት ሌላኛው አስደሳች እና የሚታወስ መንገድ 
አልፎ አልፎ ለውጡን የሚያሳይ የልጅዎን ፎቶግራፍ 
በመላክ ነው፡-

“ሴት ልጄ በእራት ሰዓት እየተዝናናች 
ያለችበት ፎቶ ይኸውልህ። በጨቅላነት 
ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቱ ላይ፣ ይበልጥ 
ጠረጴዛ ላይ የሚበሉ ምግቦችን 
እንድት በላ እንዴት እንደማበረታታት 
ተምሬያለሁ። አሁን ምግብ ስታይ ቋቅ 
የሚላት እና የምታ ለቅሰው ነገር የለም፤ 
ስለ ዕድገቷም ብዙ አልጨነቅም። 
የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገ ልግሎት 
ከልጄ ጋር ጥሩ ግንኙነት እንዲኖ ረኝ 
ረድቷል፣ ቤተሰቤንም ረድቷል - አሁን 
የምግብ ሰዓታት የጦርነት ሰዓታት  
መሆና ቸው አብቅቷል! ወደዚያ  
ስለላከን በጣም እናመሰግናለን!”



የልጆች፣ ወጣቶች እና ቤተሰቦች መምሪያ 

Department of Early Learning 
PO Box 40970 • Olympia WA 98504-0970 
ስልክ (360) 725-3500 • ፋክስ (360) 413-3482 
www.dcyf.wa.gov

የቤተሰብ ለቤተሰብ የጤና መረጃ ማዕከል - የ PAVE  
ፕሮግራም የዋሽንግተን ቤተሰቦች ድምጽ
ስልክ (253) 565-2266 • (800) 572-7368 
www.familyvoicesofwashington.com 
www.wapave.org

ለበለጠ መረጃ፡- 

ለጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ  
አገልግ ሎት ተሟጋች መሆን 

ለጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎት ዋጋ ይሰጣሉ? 
ልጅዎ ከዚህ ቀደም ብሎ ወደዚያ ተመርቶ ቢሆን ኖሮ 
ብለው ይመኛሉ? ሐኪሞች ስለጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ 
አገልግሎቶች ይበልጥ ማወቅ አለባቸው ብለው ያስባሉ? 
የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎት አስተዋ ዋቂ  
መሆን ይፈልጋሉ? 

አብዛኛውን ጊዜ ይበልጥ የማስተዋወቅ ኃይል ያላቸው 
ወላጆች ናቸው። የሚያካፍሏቸው የግል ተሞክሮዎች 
እና እውነተኛ የኑሮ ልምዶች ያሉዎት እርስዎ ነዎት። 

የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶችን አስፈላጊነት 
አስመልክቶ መረጃውን ለማሰራጨት ሊወስዷቸው 
የሚችሉ ቀላል እርምጃዎች የሚከተሉት ናቸው፡- 

ማንን ማነጋገር ይችላሉ... 

ከሚያውቁት እና ወዳጆችዎ ከሆኑ ቡድኖች ይጀምሩ - 
የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶችን አስመልክቶ እና 
እርስዎን እና ቤተሰብዎን በምን መልኩ እንደረዳ ዎት 
ለቤተሰብዎ እና ለጓደኞችዎ ይናገሩ። 

ይህንን መልዕክት ለልጅዎ ሐኪም ያጋሩ፣ እና ይህንን 
መልዕክት የርሱ ታካሚዎች ለሆኑ ሌሎች ሰዎች ለማካ 
ፈል ሃሳብ ያቅርቡ። 

የአካባቢዎን የክፍለ ሐገር የኤጀንሲዎች አስተባባሪ 
ምክር ቤት (County Interagency Coordinating 
Council) ይቀላቀሉ። ለጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግ 
ሎቶች ያለዎትን ጥልቅ ስሜት የሚጋሩ ሌሎች ሰዎችን 
ያገኛሉ። እንዴት መቀላቀል እንደሚችሉ የእርስዎን የቤ 
ተሰብ መረጃ አስተባባሪ (FRC) ይጠይቁ። FRC ከሌለ 
ዎት 1-800-322-2588 ላይ መደወል ይችላሉ

የቤተሰብ ጤና ሆትላይን) ሲሆን በአካባቢዎ የሚገኘ  
ውን መሪ FRC መጠየቅ ይችላሉ። 

በሕዝብ ፊት የሚደረግ ንግግር የሚያስደስትዎ ከሆነ 
ደግሞ፣ በወላጆች ፓናል ላይ መሳተፍ ወይም መደበኛ 
ንግግሮችን ማቅረብ ይችላሉ። 

ንግግር በሚያቀርቡበት ጊዜ ምን መናገር 
እንዳለብዎ... 

አንዳንድ ሰዎች በጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶች 
ላይ የጥናት ግኝቶችን መስማት ይፈልጋሉ። ለበርካታ 
ሰዎች አንድ ፕሮግራም በልጆች እና በቤተሰቦቻቸው 
ሕይወት ውስጥ እንዴት ለውጥ እንደሚያመጣ እንድ 
ንረዳ የሚያግዙን የግል ታሪኮች ናቸው። ለተሻለ ነገር 
ለውጥ እንድናደርግ የሚያበረታቱን ታሪኮች ናቸው። 

ከሚከተሉት የጥናት ነጥቦች መካከል ለአንዱ ወይም 
ከዚያ በላይ ለሆኑት ህይወት የሚሰጡ ምን ዓይነት 
ታሪኮችን ወይም ምሳሌዎችን ማካፈል ይፈልጋሉ? 

የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶች 
ቤተሰቦች ይበልጥ ከሁኔታዎች ጋር  
እንዲ ላመዱ እና እንዲሻሻሉ ያግዛሉ። 

ልጅዎ ያገኘው እርዳታ ለቤተሰብዎ ምን ዓይነት  
ለው ጦችን አምጥቷል? የተወሰነ ውጥረት እና ጭንቀት 
እንዲቀል ያደርጋል? ከልጅዎ ጋር ያለዎትን ግንኙነት 
በተመለከተ ጥሩ ስሜት እንዲሰማዎ እገዛ ያደርገል  
ዎት ምንድነው?

የጨቅላነተ ጊዜ የድጋፍ አገልግሎት ሕጻናት 
ችሎታቸውን እንዲጠቀሙ ያስችላል። 

ለልጅዎ ተስፋ የሚያደርጉት ምን ምንድነው?  
የጨ ቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶች በምን  
መልኩ እና እንዴት ያግዛሉ ወይም አግዘዋል? 

ይበልጥ ስኬታማ የሆኑት የጨቅላነት  
ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶች በጨቅላነት  
ጊዜ የተጀመሩ ናቸው። 

ስለልጅዎ ከዚህ ቀደም የነበረዎ ጭንቀት ምን ነበር? 
ሐኪሙ ምን ዓይነት ምላሽ ሰጠ ወይም እርስዎ  
ምን ዓይነት ምላሽ ቢሰጥ ደስ ይልዎት ነበር?  
FRC አገልግሎቶች፣ ሐብቶችን፣ የገንዘብ ድጋ  
ፎችን እና የመገኛ አድራሻዎችን በማግኘት  
ቤተሰቦ ችን በምን መልኩ እንደሚረዳ ያብራሩ። 

በጣም ውጤታማ የሆኑ ፕሮግራሞች 
ወላጆችን ያሳትፋሉ። 

እርስዎ በምን መልክ ነው የሚሳተፉት? ስለፕሮግራሙ 
የሚወዷቸው ነገሮች ምን ምንድናቸው? 

ጠቃሚው መልዕክት፡- የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገ 
ልግሎቶች ለሕጻናት እና ለቤተሰቦቻቸው ነው የሚሰ 
ሩት፣ ስለዚህም እባክዎ ይጠይቁ፣ ሕጻናት መጠበቅ 
አይችሉም።
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በሁሉም ፕሮግራሞች እና ተግባ ራት 

መድልዎ የተከለከለ ነው። ማን ኛውም  

ሰው በዘር፣ በቀለም፣ በሐይ ማኖት፣ 

በእምነት፣ በመጣበት አገር፣ በጾታ፣  

በዕድሜ ወይም በአካል ጉዳት   

መድልዎ ሊደረግበት አይገባም።


