
Tigrinja

ንምንታይ ደቅና 
ናብ ቤት ትምህርቲ ብእግሪ  
ወይ ብብሽክለታ ክጒዓዙ  

ይምረጽ?     



ጥዑያት ተምሃሮ
ምንቅስቓስ ኣካላት ዘዘዉትሩ ቆልዑ ኣብ ትምህርቲ’ዉን ንጡፋት 
ተምሃሮ’ዮም ዝኾኑ። እዚ ናይ ምምሃር ዓቕሚ ክዉስኹ ማለት 
ከስተዉዕሉ ይሕግዝ። ኣብ ግዜ ለይቲ ጥዑም ዝድቅሱ ኣብ ግዜ ቀትሪ 
ድማ ብዙሕ ዘስልጡ ቆልዑ ድማ ይኾኑ። 

ብእግሪ ምንቅስቓስ ወይ ድማ ብብሽክለታ ካብን ናብን ቤት ትምህርቲ 
ምምልላስ ፡ ኣብዚ ኮፍ ዝበዝሖ መዋእል ፡ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። 
ምስኡ’ዉን ንምምዕባል ደረጃ ንቕሓት ቆልዑ ኣብ ተጠቃምነት ጽርግያ 
ወሳኒ ተራ ኣለዎ።   

ካብን ናብን ቤት ትምህርቲ ብእግሪ ወይ ብብሽክለታ ምምልላስ ፡ 
ልዑል ኣካላዊ ምንቅስቓስ እዩ። እዚ ድማ ሙሉኣት ጥዕና ዝኾኑ ፡ 
ንቑሓትን ኣብ ትምህርቲ ንፉዓትን ቆልዑ ንክኾኑ ይሕግዝ። 

ትፈልጡ’ዶ:

ቆልዑ መዓልታዊ እንተዉሓደ ን 60 ደቒቕ 
ክንቀሳቐሱ ኣለዎም። እዚ ተግባራዊ 
ዝኸዉን ፡ ናብ ቤት ትምህርቲ ብእግሪ ወይ 
ብብሽክለታ ምስ ዝጒዓዙ ጥራይ እዩ።  



ኣርኣያታት
ንሕና ዓበይቲ ንቆልዑ ኣርኣያታት ኢና። በዚ ምኽንያት’ዩ ድማ ወለዲን 
መምህራንን እነዘዉትሮም ዓይነታት መጓዓዝያ  ፡ ኣብቶም ቆልዑ ዓብዪ 
ጽልዋ ዘለዎም። ልምዲ ኣብ ንኡስ ዕድመ ስለ ዝጥረ ፡ ቆልዑ ጽቡቕን 
ነባሪን ዝኾነ ዓይነት  መጓዓዝያ ንኽመርጹ ኣርኣያ (ኣብነት) ክንኮኖም 
ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። 

ኣርኣያታት ኩኑ – ናብ ስራሕኩም ፡ ካብ ብመኪና ብእግሪ 
ወይ ብብሽክለታ ተጓዓዙ 
መብዛሕትኡ ጊዜ ብእግሪ ወይ ብብሽክለታ ምስ ንጒዓዝ ፡ ኣብ ስራሕና 
ንጡፋት ኮይንና ኢና ንዉዕል። መኪና ብብዝሒ ዘይምጥቃም ድማ 
ኣብ ምንካይ ብከላ ኣከባቢ ኮነ ኣብ ጥዕናና ኣወንታዉ ዉጽኢት ኣለዎ። 
ብተወሳኺ ኣብ ቁጠባና እዉን ጽልዋ ኣለዎ። እዚ ህዱእን ዉሑስን 
ኣከባቢ ክህልወናን  ጭንቀት ዘይብሉ ዕለታዊ መነባብሮ ክንመርሕን 
ይሕግዘና።    



ABC 123

ጽሩይ ኣየር
ጽላት መጉዓዝያ ሰብን ንብረትን ፡ ሕብረተሰብ ካብ ዘፍርዮም ፡ ንብከላ 
ኣየር ጠንቂ ዝኾኑ ተርእዮታት ሓደ እዩ። ንዝሓሸ ኣከባቢን ፡ ተረከብቲ 
ወለዶ ግዳይ ክሊማዊ ለዉጢ ንኸይኮኑን ፡ ብከላ ኣየር ክንንኪ ሕልናዊ 
ሓላፍነት ኣለና። 

መኪና ጠቓሚት መጓዓዝያ ኳ እንተኾነት ኣብዚ እዋን ካብ ኣድላይነቱ 
ንላዕሊ ንጥቀመላ ኣሎና። ብከላ ካርቦንዳይኦክሳይድ ንምንካይ 
፡ ብፍላይ ሓጸርቲ ጉዕዞታት ፡ መኪናና ኣብ ገዛ ገዲፍና ብእግሪ ፡ 
ብብሽክለታ ወይ ድማ ብናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ክንጉዓዝ ይግባእ። 



ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎም ብሱላት 
ቆልዑ
ካብን ናብን ቤት ትምህርቲ ባዕሎም ዝመላለሱ ቆልዑ ሕጉሳትን 
ኣድማዕትን እዮም። 

”ብነጻነት ንበይኖም ማለት ብዘይ ወለዶም ካብን ናብን ዘይንቀሳቐሱ 
ቆልዑ ፡ ተፈጥራዊ ዕድላት ኣከባቢኦም ክመራመሩ ዘይክእሉን ርእሶም 
ክኢሎም ምስ ኣዕሩኽቶም ክጽንበሩ ዝሽገሩን ይኾኑ። ብተወሳኺ 
ብዛዕባ ከባቦም ርእሰ ተኣማንነትን ትብዓትን ዝጎድሎም ይኾኑ። 
መጽናዕትታት ከም ዝሕብሩዎ ፡ ብዝሒ ምዝዉታር መኪና ምስ ኣብ 
ቆልዑን ኮተቴታትን ዝርኣዮ ምዉሳኽ ስነ-ኣእምሮኣዊ ዘይምጥዓይ 
ምትሕሓዝ ኣለዎ።”
ምንጪ፡ ጀሲካ ቬስትማን ፡ ናይ ሳይኮሎጂ ዶክቶር ኣብ CTF, Centrum för tjänsteforskning ካርልስታድ ዩኒቨርሲቲ 
(Karlstads universitet).

ጉዕዞ ቤት ትምህርቲ ንቆልዑን ኮተቴታትን ፡ ሙሉእ መዓልቲ ንቑሓትን 
ሕጒሳትን ኮይኖም ንኽዉዕሉ ዝሕግዙ ንጥፈታት ኣብ ምግባር መሰረት 
ዘትሕዝ ዕድል እዩ።  



ዉሑስ ጽርግያ ቤት ትምህርቲ
ኣብ ኣፍ ደገ ኣብያተ-ትምህርቲ ዘጋጥም ጻዕቂ ተሽከርከርቲ ፡ 
መብዛሕትኡ ግዜ  ጠንቂ ዘይዉሑስን ኣስጋኢን ኩነታት ጽርግያ እዩ። 
እዚ ጻዕቂ ተሽከርከርቲ ብ ደቆም ከብጽሑን ክወስዱን ናብ ከባቢ ቤት 
ትምህርቲ ብመኪና ዝኣትዉ ወለዲ ዝፍጠር እዩ። 

ዉሑስን ዘየስግእን ከባቢ ኣብያተ-ትምህርቲ ንኽህልወና ፡ ናይ ግድን 
ብመኪና ጥራይ ዝብጻሕ እንተዘይኮይኑ ፡ ደቅና ብመኪና ምምልላስ 
ከነወግድ ይግባእ።   

መኪና እታ እንኮ ኣማራጺት እንተኾይና ግና ፡ ወለዲ ንደቅኹም 
ብዉሑስ ኣገባብን ኣብ ዉሑስ ቦታን ከተዉርድዎም ይግባእ።  

ከም ንኣብነት ካብ ከባቢ ኣብያተ-ትምህርቲ ርሕቕ ኢልኩም 
ከተዉርድዎም ትኽእሉ ኢኹም። ካብኡ እቲ ቆልዓ ባዕሉ ወይ ድማ 
ምስ ወላዲኡ ብመገዲ ኣጋር ወይ ብሽክለታ ፡ እታ ዝተረፈት ጒዕዞ ቤት 
ትምህርቱ ክኸዳ ይኽእል። 

ኣብ ኣፍ ደገ ኣብያተ-ትምህርቲ ዝህሉ ጻዕቂ ተሽከርከርቲ ንምንካይ ፡ 
ምስ ካልኦት ብሓደ ሓቢርካ ምጒዓዝ’ዉን ዝበለጸ ኣማራጺ እዩ።

ደቅና ኣብ ተጠቃምነት ጽርግያ እኹል ንቕሓት 
ኣለዎም’ዶ?
ቆልዑ ብዉሕስነት ብእግሮም ወይ ብብሽክለታ ክጒዓዙ ፡ ከምኡ ድማ 
ኣብ ተጠቃምነት ጽርግያ እኹል ንቕሓት ክህልዎም ፡ ገና ኣብ ንኡስ 
ዕድሚኦም ክለማመዱን ተሞክሮ ክቐስሙን የድልዪ። እዚ ድማ ናይ 
ቤት ትምህርትን ናይ ወለድን ፡ ናይ ሓባር ሓላፍነት እዩ።   



መዓስ ደረጃ ንቕሓት ኣጠቓቕማ ጽርግያ ናይ ደቅኹም ይዓብዪ ፡ 
መዓስከ ጽርግያ ተሳጊሮም ባዕሎም ክኸዱ ይጅምሩ ፡ ካብ ሰብ ናብ 
ሰብ ይፈላለ’ዩ። ከም ወለዲ ድማ ናይ ምግምጋም ሓላፍነት ኣለኩም። 
ቀልጢፎም ምእንቲ ክነቕሑን ተሞክሮ ክቐስሙን ፡ ብነኣሽትኦም 
ኣብ ጎደናታት ክንቀሳቐሱ ፡ ኩነታት ኣጠቓቕማ ጽርግያ ፡ መገዲ ፡ 
ተሽከርከርቲን ኣሽከርከርትን ክግንዘቡ ይግባእ። እዚ ተግባራዊ ክኸዉን 
ዝኽእል ድማ ምስ ወለዶም ብእግሪ ወይ ብብሽክለታ ናብ ቤት 
ትምህርቲ ወይ ናብ ካልኦት ንጥፈታት ክንቀሳቐሱ ከለዉ እዩ።     

ቆልዑ እኹል ደገፍን ምርሒትን ምስ ዝረኽቡ ፡ ባዕሎም ናብ ቤት 
ትምህርቲ ክኸዱን ኩነታት ኣጠቃቕማ ጽርግያን ኣገባቡን ክርድኡ 
ይኽእሉ። 

ደረጃ ንቕሓት ኣብ ተጠቃምነት ጽርግያ ናይ ክሳብ 10 ወይ 12 ዓመት 
ብመኪና ጥራይ ዝመላለሱ ቆልዑ ፡ ምስ ገና ካብ መዋእለ-ሕጻናት 
ጀሚሮም ፡ ንበይኖም ኮነ ምስ ወለዶም ፡ ብእግሪ ወይ  
ብብሽክለታ ዝጒዓዙ ቆልዑ ክወዳደር ኣይክእልን እዩ።  



ትፈልጡ ዶ... 
...ምኽንያት ኣብ ከባቢ ኣብያተ-ትምህርቲ ዝርኣዩ 
ኣስጋእትን ሓደገኛታትን ኩነታት ኣጠቓቕማ ጽርግያ ፡ 
መብዛሕትኡ ግዜ ወለዲ ንደቆም ብመኪና ስለ ዘመላልሱ 
ከም ዝኾነ።

...ናብ ቤት ትምህርቲ ብእግሪ ወይ ብብሽክለታ ምጒዓዝ  
ዘዘዉትሩ ቆልዑ ፡ ዝያዳ ዝደንፍዐ ብቕዓት ከም ዘለዎም።   

...ቆልዑ ካብ ብመኪና ነበጻጽሖም ፡ ባዕሎም ክኸዱ ከለዉ 
ኣብ ተጠቃምነት ጽርግያ ዘለዎም ንቕሓት ንምዕባይ ከም 
ዝሕግዝ።   

...ኣብ ሱንድስቫል ብመኪና ካብ ዝግበሩ ጉዕዞታት 
50% ካብ ሓሙሽተ ኪሎሜተር ንታሕቲ ኮይኖም ፡ 
መብዛሕትኦም ብብሽክልታ ወይ ብእግሪ ክትክኡ ዝኽእሉ 
ከም ዝኾኑ።

...ቁራዕ ርእሲ ብሽክለታ ፡ ካብ ጠንቂ ከበድቲ መጉዳእቲ 
ርእሲ ዝኾኑ ሓደጋታት ብ40 % ከም ዝቕንስ። 


