
ቲቪን መቃልሒን ንህጻናት 
ቖልዑ የድልዮም ዶ?

ሓበሬታ ካብ ሰደራቤት ትምህርቲ ስዊስ
ብምትሕብባር ቪክቶሪኖስን ብናሸናል
ፕሮግራም መንእስያትን ምቃልሒን

Foto Vera Hartmann Gockhausen



Auflage 3/2013 / 100‘000 Expl. / 16 Sprachen / Tigrinja

Elternbildung CH  
Steinwiesstrasse 2  
8032 Zürich  
Tel. 044 253 60 60
info@elternbildung.ch  
www.elternbildung.ch

ሕጻናት ንመጻኢ ምዕባሌኦም ዝከዉን ናይ 
ተፍጥሮ ስምዒታቶምን, ሓልዮት ፍቅሪን ከምኡ 
ድማ ምዝርራብ ምስ ናይቀረባ ቤተ-ሰቦም ፣፣ 
ሕጻናት ብብዝሒ ምዕዛብ ቲቪ, መቃልሒን ሓደ 
ዓቢ ብዶሆ ንስድራቤት ይፍጠር ከምኡ ደማ 
ተንቃፊነቶም ይዓብይ፣፣ 
 
ናኣሽቱ ሕጻናትን ቖልዑን ኣብ ቲቪን 
መቃልሒን ቀልጢፎም የስትውዕሉ
ሕጻናት ብብዝሒ ናይ መቃልሒ ነገራት ካብ ቤተ-ሰቦም 
ይረኽቡ ኢዮም, ቲቪን መቃልሒን ምስመዓልታዊ 
ሂወትና ዝተኣሳሰር ኢዩ.
መብዛሕቱኡ ጊዜ እቶም ሕጻናት ካባኹም ንላዕሊ ናብቲ 
መሳርሒ ዝያዳ ቖላሕታ ይገብሩ, ስለዚ መቃልሒን 
ቲቪን ከትጥቀሙ ኸልኩም ተጠንቀቁ ሓላፈነት ዝመሎኦ 
ኣጠቃቅማ ኽትጥቀሙ.

• ብዙሕ ምስ ሞባይልኩም ጊዜ ኣይተጥፉኡ.
• ኣብ ጥቃ ሕጻናት ደቁኹም ምስ ትህልዉ ኢንተርነት 

ኣይትጠቀሙ.
• ምስ ደቁኹም ኣብ ትህልዉሉ ጊዜ ዕረፍቲ ወሰዱ 

ካብ መቃልሒ ነገራት.
• ንደቁኩም ብቲቪን መቃልሒን ከተቃባጥርሎምን 

ክተዛናግዕዎም ኣይትፈትኑ. 

ድለት ሕጻናት
• ተካታትሊ ተግዳሰነትን ናይ ዓይኒ ረክባት.
• ቀጻሊ ዘምደና.
• ጽጥታን ዕረፍቲን.
• ናይ ገዛእ ርእሶም ትርጉምን ተሞክሮን.
• ብዙሕ ናይ መጻወቲ ቦታን ጹሩይ ነፋሰን. ናይ ምንባብ ምኽሪ

ዩንገ ኡንድ ሜዲያ.ሰሃ (jugendu
ndmedien.ch)

ናይ ዲጅታል መራኸቢ ፈልጠትን ዕድላትን

ከምኡዉን ንሓደጋ ንምቕላዕ  ዘጣመረ ኢዩ፣

ኣብ ናይዚ ሃገር
 ናይ ኢንተርነት መርበብ ሓብሬታ

ብዛዕባ መደባት ንመንእሰያትን መርበብ ሓብሬታ

ምኽሪን ማዕዳን  ንሰደራ-ቤ
ት መማሃራንን ኣለይቲ 

ሰባት

ኣብ ኸባቢኹም ኣለኩም፣፣

ናኣሽቱ ሕጽናት ካብ ቲቪን መቃልሒን ነፃ 
ዝኮነ ናይ ቦታን ሂወት የድልዮም ኢዩ!

ምጽዋት ትምህርቲ ኢዩ ምስ ኩሉ ትርጉም ን  
ምታብባዕ ናይ ኩሉ መዕባሌታትን ኢዩ.
ኣብ ገዛ ዘለዉ ነገራት ቡዙሓት ኣገስድስቲ ዝኾኑ 
መጻዉት ነገራት ኣለዉ.
እቲ ሕጻን ቖልዓ ዝክእሎም ነገራት ንኣብነት:

• ኣብ ሓደ ጎማፕ ናይ ማይ መንቀርቅር ክዳን 
ብምምላእ.

• ብማንካን ኣረጊት ባደላ ናይ ክሽነ ምጽዋት.
• ብናይ ዘኣረገ ክዳን ሻርኔራ ምጽዋት.
• ዝተፈላላዩ ዓቀን ዘልዎም ካርቶናት ብምድራብን 

ብምገጥጣምን ወይ ደማ ብምእካብን ብምብታንን.
• ወ.ዘ.ተ.

ኣብ ደገ ደማ ቡዙሓት ኣገስቲ ነገራት ኣለዉ, ንኣብነት 
ምሰማዕ, መርኣይ, ምሽታት, ምጥዓምን ምድህሳስን-
ኣርዕስቲ መሃብ ምብልሓትን:
• ንኣብነት ምፈታን,ዝተፈላላዩ ኣእማን ምድርዳር.
• ኣረጊት ዕንጨይትን ኣግራብን ኣቁጽለትን ምሽታት.
• እቲ ጽቡቅ, ልሙጽ ሓድሽ ዝውደቀን ፈልላይት 

ምፍላጥ.
• ኣብ ሑጽ ውይ ደማ ጭቃ ሙኹዓትን ምጽዋትን.
• ሓደ ብማይ ዝፈጠር ሓሰካ ምዕዛብን ምቕባርን.
• ወ.ዝ.ተ.

እዚ ሓበሬታ እዚ ብምትሕብባር ካብ ወልፊ ምኽልኻል 
ቦታ ከተማ ዙሪክ, ኪኢላዊ ንሕጻናት ሕቶ ዙሪክ, 
ምስ ዝተፈላለዩ ኪኢላታትን ሰራሕተኛታት ምስ ስዊስ 
ማሕበራትን ናይ ኣደታት ኣማኸርትን ዝተዳልው ኢዩ.


