


ቀንዲ ኣርእስቲታት እዚ ዘተ ዘድልዩ ናውቲ

  ምውሳኽ ዓቐንን ድግግምን ኮኾብ ምግብታት ከም ተወሳኺ ምግብታት 

  እናዘናጋዕካ ብትዕግስቲ  ምምጋብ

  ምስ ኣባላት ስድራ ብዛዕባ በጀት ገዛ ምትላምን ኮኾብ ምግብታት ምዕዳግን ምዝታይ

  ፖስተር ተወሳኺ ምግቢ ዕምባባ ህፃናት( ካብ 12-24 ወርሒ)

ብርኪ 1፡-  እንኳዕ ደሓን መፃእኹም 
ይበሉ፡	 “ናብ ታሽዓይ ዙር ምዕቡል  ዘተ ማሕበረሰብ እተን ፈለማ ሓደ 1000 መዓልትታት   እንኳዕ ብደሓን መፃእኹም”፡፡

ብርኪ 2፡- ሕሉፍ ክፍለ ግዘ ምክላስ 
1. “ዝሓለፈ ግዘ ኣብ ዘካየድናዮ ዝተምሓየሸ ዘተ ማሕበረሰብ፣ ሓፊስ ጋዓትን ዝለሓሙ ኮኾብ ምግብታትን ብምምጋብን ከምኡ’ውን 

መዓልታዊ 3 ስሩዕ ብልዕታትን 1 መማሸይን ን ብምሃብ  ዓበይቲ ኣጉሚ ህፃውንቲ ክዓብዩን ክምዕብሉን ንምሕጋዝ ስድራታት እዚ ክገብሩ 

ከምዝግብኦም ተምሂርና ነይርና፡፡’’

2. “ኩሉ መዓልቲ ንኣጉምን ዕምባባን ህፃውንቲ ብዛዕባ ክንምግቦም ዝግብኡና ዓይነታት በዓል 3 ኮኾብ፣ በዓል 2 ኮኾብን በዓል 1 ኮኾብን 

ምግብታት ከዘኻኽረና ምእንታን ስርዓት ኣመጋግባ ተማሂርና ነይርና ፡፡ 

3. ዓበይቲ ኣጉሚ ቖልዑት ኮኾብ ምግብታት ይበልዑ ምህላዎም  ንምርግጋፅ ንክሕግዘና ፀወታ ምትላም መዘኻኸሪ ዝርዝር ምግቢ ህፃን 

እውን ተፃዊትና ነይርና”፡፡

 “ንፋዓት! እስቲ ሕዚ ድማ ካብ ዝሓለፈ ኣኼባና ንደሓር ነዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ነገራት ኣብ ገዛ እንትትፍትኑ ኣብ ዘጓነፍኹም ተሞክሮታት 
ክንዘራረብ ኢና፡-

4. ክንደይ ትኾኑ ኢኹም ካባኻትኩም ነቲ ፖስተር ተወሳኺ ምግቢ ዓብዪ ኣጉሚ ንመፃምድኹምን ካልኦት ኣባላት ስድራን ዘርአኹም?

5. ክንደይ ትኾኑ ኢኹም ካባኻትኩም ኣብ ነፍስወከፍ ስሩዕ ብልዒ በዓል 3 ኮኾብ  ናይ እንሰሳት ተዋፅኦ ን በዓል2 ኮኾብ ምግብታትን 

(ፍረምረን ኣታኽልቲታትን) በዓል 1 ኮኾብ ምግብታትን ዝኾኑ ጠስምን ዘይቲ ብልዕን ኣብ ምግቦም ብምሕዋስ ንኣጉሚ ቆልዓኹም 

ክትህቡ ዝኸኣልኩም?  

6. ክንደይ ትኾኑ ኢኹም ካባኻትኩም ንኣጉሚ ቖልዓኹም ኣብ መዓልቲ 3 ስሩዕ ብልዒታትን 1 መማሸይን ን ክትምግቡ ዝኸኣልኩም? 

የዘኻኽሩ፡	 ሕድሕድ ነዞም ነገራት ዝሰርሑ በዝሒ ተሳተፍቲ ኣብ ፀብፃብ መቕረቢ ቅጥዕኹም ፅሓፉዎ፡፡ብተወሳኺ ዉን ዓበይቲ ኣጉሚ 

ህፃናተ በቢመዓለቱ ኾኸብ ምግብታት ከምዝምገቡንምርግጋፅ ንክሕግዝኩም ናይ ህፃናት መዓልታዊ ኣመጋግባ መዘኻኸሪ ፀወታ 

ተፃዊትና ኢና’

ከምዚ ይበሉ፡-	 “ተሞክሮኹም ስለዘካፈልኩምና የቐንየልና! ኣብ ከምዚ ዝዓይነቱ ጉጅለ ምህላው እቲ ፅቡቕ ነገር ፀገማትና ኣብ ምፍታሕ ክሕግዙና 

ዝኽእሉ ካልኦት ሰባት ምህላዎም እዩ፡፡

7. 1.	ብዛዕባ ንዓበይቲ ኣጉሚ ህፃውንቲ ምምጋብ ብዝምልከት ምስ ኣባላት ስድራ ኣብ ምዝታይ ፀገማት ንዘጋጠሞም ሰባት ኣብ ምፍታሕ 

ንምሕጋዝ ሓሳባት ዘለዎ ዝኾነ ሰብ ካባኻትኩም ኣሎ ዶ?

  ካልኦት ኣባላት ጉጅለ ኣብ ገዛ ክህልዎም  ንዝኽእል ፀገማት ከመይ ምቅላል ከምዝከኣል ብዝምልከት ርእይቶታትን ሓሳባትን 

ንኸካፍሉ ካብ 3 ክሳዕ 5 ሰባት ኣተባብዑ፡፡  
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ብርኪ 3፡- ናይ ሎምዓንቲ ኣርእስቲ ምልላይ፡-ዕምባባ ህፃን (12-24 ኣዋርሕ)
ሕቶ፡	 ኣብቲ ተቀለዓየ ሰሌዳ ታይ ይረኣየኩም ኣሎ

መልሲ፡	 ሕጉስ ህፃን፣ ዝተፈላለዩ ምግብታት፣ ዕምበባን

ይሕተቱ፡	 ዕምበባ ህፃን ክንብል ተለና እንታይ ማለት ከምዝኾነ ክነግረና ዝኽእል ደሎ?

ዕንበባ ህፃናት እንብሎም ካበ 12 -24 ኣዋረሕ ወይ ድማ ካበ 1 -2 ዓመት ዘለዉ ህፃናት እዮም 

“ልክዕ ከም ኣጉሚ ቖልዑት፣ ዕምባባ ህፃውንቲ እውን እንተኾነ 12  ኣዋርሕ ዕድመ ምስመልኡ ወይ’ውን ድሕሪ ቐዳማይ ልደት ዓመቶም 
ዝረአዩ ሓደሽቲ ናይ ዕብየት ምዕራፋት ኣለዉዎም፡፡ ካብኣቶም ድማ እቶም ውሑዳት ከምዝስብ ቐሪቦምልኩም ኣለዉ፡-

1. ባዕሎም ክኢሎም ጠጠው ምባል፣ ምንቅስቓስ ዋላ’ውን ሓሓሊፉ ምጉያይ ይጅምሩ 

2. ዝያዳ ሕንጡዋትን ከምኡ ድማ ኣብ ዙርይኦም ዘለዉ ነገራት ብምሓዝን ናብ ኣፎም ብምእታውን እንታይነቶም ንምፍላጥ ድሌት ኣለዎም፡፡

3. ንባዕሎም ክምግቡን ካልኦት ዓበይቲ ሰባትን ምዕባዮም  ዝኾኑ ኣሕዋቶምን ኣሓቶምን ዝገብርዎም ነገራት እናርአዩ ብምምሳል ካልኦት 

ነገራት ክገብሩን ይፍትኑ፡፡

4. ነንእሽትለይ ምዝራብ ይጅምሩን፣ ንዓኣቶም እንታይ ከምእንብሎም ዘለና ኣፀቢቖም ከምዝርድኡና ዘለዉ ንኸርእዩና ድማ ይፍትኑ፡፡

5. ስኒ እውን ብበዝሒ ምቡቃል የርእዩ- 

ከምዚ ይበሉ፡-	 “ዕምባባ ህፃውንቲ እንትዓብዩን ዝያዳ ንጡፋት እንትኾኑን፣ መዓልታዊ 3 ስሩዕ ብልዕታትን 2 ጠዓሞታትን ክንምግቦም ይግብአና፡፡ 

ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓዲኡ ስሩዕ ብልዒ ዕምባባ ቖልዑትና እንተውሓደ ከም ስጋ፣ እንቋቑሖታት፣ ደርሆ፣ ዓሳ ወይ ፀባ 

ዝኣምሰሉ በዓል 3 ኮኾብ ተዋፅኦ እንስሳ    ክንሓውሰሎም ይግባእ፡፡”

ከምዚ ይበሉ፡-	 “መብዛሕትኦምተዋፅኦ እንስሳ ዝኾኑ ምግብታት ብሓፂናዊ ባእታ ዝማዕበሉ እንትኾኑ፣ እዚ ድማ ኣካላዊን ኣእምሮኣዊን 

ክእለታቶም ዝሕልዉሎምን ካብ ሕማም ዋሕዲ ደም ድማ ዝከላኸለሎምን እዩ፡፡  

  ንዕምባባ ቖልዑት መረቕ ስጋ ወይ መረቕ ኣታኽልቲ ጥራሕ ኣይትሃብዎም፣ ምኽንያቱ እዚኣቶም በኣብዝሓ ማይ ዝሓዙን 

ክንድቲ ስጋ ይኹን ኣታኽልቲ ዝሕዝዎ ዝኣክል ብባእታታት ዝማዕበሉ ምግብታት  ስለዘይኮኑ ፡፡”“ነዞም ተዋፅኦ እንስሳ ዝኾኑ 

ምግብታት ዕምባባ ቖልዑት ኣፀቢቖም ክበልዕዎም ምእንታን በብንእሽተይ ኣድቂቅኩም!  

ከምዚ ይበሉ፡-	 “ዕምባባ ቖልዑትና ከም ፍረምረ ዝኣመሰሉ በዓል 2 ኮኾብ ምግብታት እውን ክንህቦም ዝግበኣና እንትኸውን እዚኣቶም ድማ 

ማንጎ፣ ፓፓያ፣ ባናና፣ወይ ኣቮካዶ ከምኡʼውን ከም ሓምሊ፣ ቆስጣ፣ ካሮት፣ ሽኮር ድንሽ፣ ዱባን ኮሚደረን ዘኣመሰሉኣታኽልቲታት 

ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፡፡”



መማሸይ

ምሳሕ

ሽሮ ብጎመን
ሙዝ ወይ ከኣ ኣበካዶ

      ድ

ንችና ካሮት ቆስጣ ብስጋ ብ
እን

ጀ
ራ

ስኳ

ር ድ
ንሽ ብፀባ

ድራር

መፃንሒ

ካብዞም በዓል 2 ኮኸብ ምግብታት 
አሕምልትን ፍረምረን እንተንኣሰ ሓዲኡ 
ክንውስኽ ኢና

ካብዞም በዓል 1 ኮኸብ ምግብታት 
እንተንኣሰ ሓዲኡ ክንውስኽ ኢና

ካብዞም በዓል 3 ኮኸብ ምግብታት እንተንኣሰ 
ሓዲኡ ኣብ ስሩዕ ምግቦም መዓልታዊ 

ክንውስኽ ኢና፡፡  

ስርዓት አመጋብባ ናይ ዕምበባ ህፃውንቲ

ቑርሲእንቋቕሖ ፍርፍር ብሕንባሻ



ከምዚ ይበሉ፡	 “ነዞም ነገራት ንመፃምድኹምን ኣባላት ስድራን ምሰካፈልኩም ኣብ ገዛ እንታይ ተኸሲቱ ከምዝነበረ ብዝምልከት ኣብ ቐፃሊ ኣኼባ 

ሕሉፍ ፀብፃብ ንክተቕርቡልና ፍቓደኛታት ዝኾንኩም ኢድኩም ሓፍ ኣብሉ፡፡”

 ሀ ነቲ ፖስተርን ዕምባባ ንመፃምድኹምን ካልኦት ኣባላት ስድራኹምን  እተርእዩን ነቲ ሓበሬታ ድማ እትገልፁን ፡፡ 

 ለ ነቲ ፖስተርን ዕምባባ ኣብ መንደቕ ገዛኹም እትጥቅዑ፡፡

 ሐ ዕምባባ ህፃውንቲ እንትትምግቡ ዕጉሳት ብምዃንን ግዘ ብምውሳድን ዝቐረበሎም ምግቢ ክውድኡን 
ብባዕሎም ክምገቡን እተተባብዑ፡፡

 መ ዕምባባ ቖልዑት ኣእዳዎምን ገፆምን ብስሩዕ ብምሕፃብ  እንትፉሓኹን ወይ እንትንቀሳቐሱ ንዝረስሐ 
ኣእዳዎም ወይ ኣቑሑት ናብ ኣፎም ብምእታው ዓይኒ ምድሪ ብኣፎም ከይበልዑ እትሕልዉን፣  ብሕማም 
ከይትሓዙ እትገብሩን፡፡

3. ንሕድሕድ ኣብ ላዕሊ ዝተላዕሉ ተግባራት ንምስላጥ ክንደይ ኣባላት ኣእዳዎም ሓፍ ከምዘበሉ ቑፀሩ እሞ ነቲ ቑፅሪ ኣብ መዘክር 
ደብተርኩም ፅሓፉ፡፡

ብርኪ 6፡- መዕፀዊ
1. ቐፃሊ ኣኼባ መዓዝ ከምዝኾነ ንኹሎም የዘኻኽሩ፡፡

2. ንኹሎም ተሳተፍቲ ንንጡፍ ተሳትፎኦም የመስግኑ፡፡

ጥያቄ:-	 በተገላጭ ሰሌዳው ላይ ምን ይታያችኋል

መልስ፡-	 ሕጉስ ህፃን፣ ውላዱ ዝምግብ ኣባ፣ ፀባ፣ እንቓቁሖን፣ ፍትፍት፣ ሙዝ፣ ድንች

ብርኪ 4 ፡- ንዕምባባ ህፃውንቲ እናጠበርካ ብትዕግስቲ ምምጋብ 
ከምዚ ይበሉ፡-	 “ዕምባባ ህፃውንቲ በቢኣናእሽቱ ዝተኸተፉ ዝቐርበሎም ምግብታት   ብቀረባ እናተቖፃፀርናዮም  ኣእዳዎም ተጠቒሞም ክበልዑ 

ይጅምሩ፡፡” 

ከምዚ ይበሉ፡-	 “ህፃናት ደቅኹም ንምምጋብ ግዘ ዝመደብኩም ምዃንኩም ርግፀኛ ኹኑ፡፡ኣብዚ እዋን ፍሽኽ ድማ በሉሎም፣ ጠምትዎም፣ ኣብ 

እዋን ሰዓታት ብልዒ ድማ ምስ ዕምባባ ቖልዑትኩምተዘራረቡ፡፡ እዚ ኣእምሮኣዊ ብስለቶም ንኽምዕብል እውን ዝሕግዝ እዩ፡፡”

ከምዚ ይበሉ፡-	 “ዕምባባ ህፃውንቲ ምስ ዓበይቲ ኣሕዋቶምን ኣሓቶምን ኣብ ሓደ መዓዲ ክበልዑ ኣይትፍቀዱሎም፣ ምኽንያቱ ድማ እዞም ዕምባባ 

ህፃውንቲ ገና ዝኣኽሎም ምግቢ ቅድሚ ምውሳዶም እቶም ዓበይቲ ህፃውንቲ ቐልጢፎም  ነቲ ምግቢ ስለዝውድኡሎም እዩ፡፡”

ከምዚ ይበሉ፡-	 “ዓበይቲ ኣጉምን ዕምባባን ቖልዑት ናይ ባዕሎም ዝተፈለየ መብልዒ ሽሓነ ከምዘለዎም ኣረጋግፁ፣ እቲ ዝበልዑዎ መጠን ብምዕቃን 

ዝቐረበሎም ብልዒ ክውድኡ ምእንታን ዕጉሳት ብምዃን ኣተባብዑዎም፡፡”

ከምዚ ይበሉ፡-	 “ዕምባባ ህፃናት ንስድራ ዝቐርቡ ስሩዕ ምግብታት ምብላዕ ምእንታን ክለማመዱ ብስጋ ወይ ናይ ኣታኽልቲ ፀብሒ ገይርኩም 

ንእሽተይ እንጀራ ፍትፍት ምምጋብ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም፣ ፡፡ ብልምዲ እንበልዖም ምግብታት ኣዝዮም ቅመማ ቕመም 

ዝበዝሕዎም እዮም፣ ስለዝኾነ ድማ ንዕምባባ ቖልዑትና እታ ኸብዶም ነዞም ቅመማ ቕመማት ዝበዝሖም ምግብታት ናይ ምፅዋር 

ክእለቱ ብዝድለ ደረጃ ገና ስለዘይማዕበለትዘቃፅል ምግቢ ኣይትሃብዎም፡፡ 

ብርኪ 5፡- ናብ ገዛ ዝውሰዱ ናውትን ተግባራትን
ከምዚ ይበሉ፡-	 “ሎምዓንቲ ብርኪ ዕምባባን ህፃናት ጥዑያት፣ ድልዱላትን ብሩሃትን ኮይኖም ምእንታን ክዓብዩን ብዛዕባ ክበልዑዎም ዝግብኡ 

ምግብታትን ዘቲና ኢና፡፡”

1. ፖስተር ዕምባባ ንወለዲ ወይ እኖሓጎታት/ተሳተፍቲ  ካብ 12-24 ኣዋርሕ ዝዕድሚኦም ህፃውንቲ ዓድሉ

2. 	ኣብቲ ፖስተር ዘሎ ኹሉ ነገር ኣንብቡዎ እሞ ነቲ ሓበሬታ ንኹሎም ተሳተፍቲ ግለፁሎም፡፡

  ነቲ ፖስተር ዕምባባን ንመፃምዶምን ኣባላት ስድርኦምን ንኸርእይዎምን ዕምባባ ህፃውንቲ ኩሉ መዓልቲ ዝለሓሙ ወይ 

ብደቂቑ ዝተኸተፉ ምግብታት ክበልዑ ኣባላትስድራታት ክሕግዙሉ  ዝኽእሉሉ መንገድታት ንኽዝትዩ ይንገርዎም፡፡ 


