እውይ...
...ተማሃሮ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኴንና ኣለና

ንወለዲ ዝምልከት
ሓበሬታ ካብ ክፍሊ
ጥዕና ተመሃሮ
(elevhälsan)
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ጽቡቕ ልምድታት
መግቢ፡ ናይ
ኣካላትን መንፈስን
ትምህርትን
እዮም።
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ጽቡቕ ልምድታት ኣነባብራ
ንተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ –
እንታይ እዮም?
ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝመሃር ውላድ ንዘለኩም ወለዲ ወይ ወኪልዝምልከት
ምኽርን ሓበሬታን።
ኣሉታዊ ጸቕጢ፡ ኣካላዊ ምልክታት ሕማምን ስነ-ኣእምሮኣዊ ዘይምጥዓይን ናይቶም ኣብ ካልኣይ
ደረጃ ዝመሃሩ ኮተቴ ወይ መንእሰያት ንምውጋድ፡ ጥዕንኦም ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ክህሉ ኣገዳሲ እዩ።
ጽቡቕ ልምድታት፡ ንኣካላትን፡ መንፈስን ትምህርትን መግቡ እዩ። ኮተቴ ወይ መንእሰይ ፡ ንከም
ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ንጸቕጥን ካልእ ኣሉታዊ ምልክታትን ተቓሊዖም ኣይፈልጡን እዮም። ኣብ
ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ምጅማር ዓቢ ዝላ ንቕድሚት እኳ እንተኾነ፡ ካብ መብዛሕትኦም ተመሃሮ
ዝሓስብዎ ንላዕሊ ውን ብዙሕ ነገራት ዝሓተካ መድረኽ እዩ። ብመንገዲ ማሕበራዊ-ሜድያ፡
ዓርከ-መሓዛ ሆይሆይታ ፌስታታትን ኣብ ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ ዝወርድ ጽልዋን ጸቕጥን ኣዝዩ
ከቢድ እዩ። ሓደ ተመሃራይ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዘሕልፎም ዓመታት ካብ ህጻን ናብ በጽሒ
ዝሰጋገረሉ መድረኽ-ህይወት እዩ። ኣብዚ ጎደና ዝተጸንበረ ሰብ ከኣ፡ ኣብ ቕድሚኡ ብዙሕ
ክቆጻጸሮን፡ ክድህስሶን ክፍትኖ ወይ ውን ከይፈተኖ ዝሓልፍ ብዙሕ ነገራት ይገጥሞ እዩ።
እኹል ድቃስን ጽቡቓት ልምድታትን ከኣ፡ ንኣካላውን ስነ-ኣእምሮኣውን ጥዕና ዘውሕሱ ኣገደስቲ
ረቋሒታት እዮም።
ብዛዕባ ነብሶምን ድሕነቶምን ብዙሕ ነገራት ዝፈልጡ ኮተቴ ወይ መንእሰያት ፡ እቶም ጽቡቕ
ጥዕናን ዝነኣድ ውጽኢታት ትምህርትን ዘለዎም ተመሃሮ እዮም። ኣብዚ ጉዳይ`ዚ፡ ንስኹም ከም
ወለዲ ንሕና ኸኣ ከም ቤት-ትምህርቲ፡ ሓባራዊ ጻዕርን ሓባራዊ ሓላፍነትን ኣለና።
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ድቃስ
ድቃስ፡ ካብ ርድኢት ኮተቴ ወይ መንእሰይ ንላዕሊ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኮተቴ
ወይ መንእሰይት ኣብ ሓደ ለይቲ ካብ 9 ክሳብ 10 ሰዓታት ክድቅሱ
ኣለዎም። እኹል ሰዓታት ምድቃስ ከኣ፡ ክሳብ መወዳእታ ህይወትና
ንጥዕናና ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር እዩ።
ኩላትና ሰባት ብኣካላዊ-ባህርያት እንዝወር ኢና። ኣካላዊ-ባህርያት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክፈላለ
ዝኽእል እኳ እንተኾነ እቲ ፍልልይ ግን ኣዝዩ ጸቢብ እዩ። መብዛሕታኦም ሰባት እቲ ዝበለጸ
ዝድቅሱሉ ሰዓታት ካብ ሰዓት 22 ክሳብ 07 ኣብ ዘሎ ግዜ እዩ። መዓልታዊ ህይወትና ብስሩዕ
ሰዓታት ዝተማእዘነ ምስዝኸውን፡ ማለት ስሩዕ ኣመጋግባን ድቃስን፡ ኣካላትናን ኣእምሮናን
ጽቡቕ ይስምዖ። ኮተቴ ወይ መንእሰይ ዝኾነ ውላድኩም ናይ ምድቃስ ጸገማት ምስዝህልዎ
ኩነታት መዓልታዊ ህይወቱ ከመይ ከምዘሎ ምርኣይ ሓጋዚ እዩ። ብስሩዕ ዝተማእዘነ
መዓልታዊ ህይወት ንህይወትናን ትምህርትና ኣዝዩ ዝተቓለለ ይገብሮ!
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ንድቃስ ዝምልከት ምኽሪ:
• መዓልታዊ ምንቅስቓስ
• ጹሩይ ኣየር ምውሳድ/ምስትንፋስ
• ቅድሚ ምድቃስካ ምዝናይ
• ቅድሚ ምድቃስካ ፡ ሰመያዊ ሕብሪ ዘለዎ ስክሪናት ካብ ምርኣይ
ምቚጣብ
• ተለፎንካ ኣብ ነፋሪት ከምዘለኻ ግበራ (flygplansläge)
• ቅድሚ ምድቃስካ፡ ሽኮር፡ ካፈይን ዝሓዘ ዝስተ ነገራት ወይ ውን
ካልእ ዘነቓቕሓካ ነገር ካብ ምውሳድ ተቈጠብ
• መደቀሲ-ክፍሊ ብዝተኻእለ መጠን፡ ህዱእን ጸልማትን ይኹን።
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ምንቅስቓስን መግብን
ጽቡቕ ምድቃስ ምስ ኣመጋግባን ኣካላዊ ምንቅስቓስን ዝተተሓሓዘ እዩ።
ስሩዕ ምንቅስቓስን ምውስዋስን ስነ-ኣእምሮኣውን ኣካላውን ጥዕና ኣብ
ምጒልባት ወሳኒ ተራ ይጻወት።
ቊርስን ምሳሕን ድራርን ከምኡ ውን ክልተ ጠዓሞታት ኣብ መንጎ፡ ብስሩዕ ምብላዕ
ንኣካላትና ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ። ሽኮራዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ነገራት ከም ኮካ-ኮላ፡ ሬድቡልን ካሪመለን
ምውጋድ፡ ጽቡቕ እዩ። ኣብ መንጎ ምንቅስቓስ ኣካላትን ስሩዕ ኣመጋግባን ሚዛን ምሕላው
ኣሉታዊ ጸቕጢ ኣብ ምንካይ ወሳኒ ተራ ይጻወት።

• ፍኹስ ዝበለን ሓጺርን ኣካላዊ ምንቅስቓስ፡ ከም ኣብነት ብእግሪ
ምጒዓዝ፡ ዘብዘብታን ምሕንባስን ንድቃስ ሓጋዚ እዩ።
• ትርግታ ልብና ዘልዕልን ኩነተ-ኣካላትና ዘመሓይሽን ምንቅስቓስ
ዝበለጸ ጸረ-ጸቕጢ ዝኾነ መድሃኒት እዩ።

ኣብ ዝኾነ እዋን
እነካይዶምንቅስቓስ –
ጽቡቕ ምንቅስቓስ እዩ
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ማሕበራዊ ሜድያታት
ኣብዚ እዋን እዚ ፡ ማሕበራዊ ሜድያታት ዝዓበየ ክፋል ህይወት ኮተቴ ወይ
መንእሰያት እዩ። ምስ ማሕበራዊ ሜድያ ዝተኣሳሰረ ጽቡቕ ልምድታት ምጥራይ፡
ሓደ ካብቶም ተመህሮና ክገብርዎ ዝኽእሉ፡ ጥዕና ዝመጽኡ ኣገደስቲ ጻዕሪታት እዩ።
ኣብዚ እዋን እዚ፡ ኮምዩተር ኣገዳሲት መሳርሒት ኣብ ዝኾነትሉ እዋን፡ ንመምህር
ምስማዕ ኣቋሪጾም ኣብ ኢንስታግራም ወይ ውን ካልእ ነገር ኣትዮም ክርእዩ
ዝፈታተኖም ኩነታት’ዩ ተፈጢሩ ዘሎ። እታ ብእንግሊዘኛ ፎሞ (Fomo) እትብል
ኣሕጽሮተ-ቓል ምጥቃም ክንጥቀም ምግዳድና ኸኣ፡ ናይ ኣጋጣሚ ነገር ኣይኮነን።
ፎሞ ማለት ናይ ወልፊ ጸገማት ምህላው ማለት እዩ።
ኮተቴ ወይ መንእሰያት መብዛሕትኡ ግዜ፡ ኣብ ሓደ እዋን ብዙሕ ነገራት ይገብሩ እዮም--እዚ ኸኣ
ብዙሕ-ዕዮ ማለት እዩ። ኣብ ሓደ እዋን፡ ስናፕቻት፡ ሽንስታግራም፡ ዕዮ-ትምህርትን ምስ
የዕሩኽቶም ክዛረቡን ዝኽእሉ እዩ ዝመስሎም። ኣብ ሓደ እዋን ብዙሕ ስርሓት ምስላጥ ንቐለልትን
ብስሩዕ እትገብሮምን ነገራት ከተካይደሉ እትኽእል ነገር እኳ እንተኾነ፡ ኣብቲ ምስ ትምህርቲ
ዝተተሓሓዘ ሕውስውስዝበለ ኲነተ-ዕዮ ግን ኣይሰርሕን እዩ። ኣገባብ ኣመሃህራና ከነማዕብል
ምስእንደሊ፡ ምሉእ ብምሉእ ኣተኲርና ክንዓዮ እንኽእል በዳሂ ዕዮ ክገጥመና ኣለዎ ይብል
መጽናዕቲ ናይ ኣእምሮ።

ብዝሐዕዮ
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ፎሞ
(fomo)

(ከየምልጠኒ ዝብል ፍርሂ)
= oro = ኣዝዩ ኣገዳሲ ወይ
ውን ደስ ዝብለካ ነገር
ከየምልጠካ ዝስመዓካ
ሻቕሎት

ነቲ ኮተቴ ወይ መንእሰይ
ንዝኾነ ውላድኩም ዘገልግል
ገለ ምኽርታት ኣብ ታሕቲ
ተዘርዚሩ ኣሎ። እዚ ምኽሪ
የገልግል ምዃኑ ንፈልጥ ኢና።

3 ምኽሪ

• ንመምህር ክትሰምዕ እንከለኻ ወይ ውን ናይ
ትምህርቲ-ዕዮ ክትሰርሕ እንከለኻ፡ ኣእምሮኻ ኣብ ሓደ
እዋን ብዛዕባ ሓደ ነገር ጥራይ ከምዝሓስብ ግበር –
ሞባይል ካብ ጥቓኻ ኣርሕቈ።
• ኣእምሮኻ ምሉእ ብምሉእ ኣብቲ ዕዮ ትምህርቲ
ከምዝተኲር ግበር። ሞባይል ኣብ ካልእ ቦታ ኣርሕቕ
ኣቢልካ ኣቐምጦ።
• ዝኾነ ሰዓት ኣብ እዋን መዓልቲ ካብ
ሞባይል እተዕርፉሉ ግዜ ፍለዩ-ንግሆ ወይ ውን ንሓጺር ግዜ ኣብ
እዋን ድሕሪ-ቐትሪ።
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ንኮተቴ ወይ መንእሰይ ዝኾነ
ውላድካ ክገጥሞ ካብ ዝኽእል
ዕንቅፋት ከምዝእለ ምግባር
ናብ ናይ ዓለም ኣባጽሕ ክትጽንበር እንከለኻ፡ ሓድሽ ነገራት ንኽትፍትን
ዝደፋፍኣካ ህንጡይነት መዳርግቲ የብሉን። እቶም ደቅና ዝኾኑ ኮተቴ ወይ
መንእሰያት ምስ ኣልኮላዊ-መስተ ምትእስሳር ክፈጥሩ ምርኣይ ክገርመና የብሉን።
ኣባጽሕ ክንከውን ኣብ እንቐርበሉ ዕድመ፡ ብዙሕ ደገ-ደገን ፌስታታን ዊን ይብለና እዩ። እዚ ማለት
ከኣ፡ እቶም ኮተቴ ወይ መንእሰያት ኣብ ድሮጋን ኣልኮላዊ-መስተን ብብዝሒ ዝርከቦ ቦታታት
ክዝምብዩ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ካልማር ውን እንተኾነ፡ ምሻጥን ዝውተራን ኣልኮላዊ-መስተ፡
ድሮጋን ከኒናታትን ይርአ እዩ።

ጸቕጢ መዘና
ከቢድ እዩ

ስለዝኾነ ከኣ መሓዙት ውላድካ
መን እዮም ዝብል ሕቶ ውን
ኣገዳሲ ይኸውን።
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ቤት-ትምህርቲ፡ ከም ወለዲ መጠን ምሳኹም
ኢድን-ጓንትን ብምዃን ክሰርሑ ይደልዩ እዮም።
ትዂረትኩም ድማ ወሳኒ ይኸውን። ውላድኩም
ኣልኮላዊ-መስተን ድሮጋን ኣብ ዘልዎ ከባቢታት
ይመላለስ ከምዘሎ ጌርኩም ወሲድኩም ተበገሱ።
ካልማሹንድስ ጂሚናሴምፎርቡንድ
(Kalmarsunds gymnasieförbund) ናይቲ ካብ
2016 ክሳብ 2020 ዝምጠጠጥ ንድሮጋ ዝምልከት
ፖሊሲታት ምምሕዳር ከተማ ካልማር መሰረት
ብምግባር ነቲ ሽግራት ንምውጋድ ጻዕሪታት ኣብ
ምክያድ ይርከብ። እዚ ማለት ከኣ፡
ኣብያተ-ትምህርታት ውን ኣብ ክሊ ናይዚ ጻዕሪ፡
ምስዚ ዝኸይድ ወይ ውን ፍልይ ዝበለ ንጥፈታት
የካይዳ እየን።
ጂሚናሴምፎርቡንድ ነዚ ብኣሕጽሮተ-ቓል ANDT
(alkohol, narkotika, dopning och tobak)
ዝተሰምየ ነገራት ዝምልከት– ማለት ኣሕጽሮተ ቓል
ናይ ኣልኮላዊ-መስተ፡ ድሮጋ፡ ኣደንዛዚ ዕጽን
ትምባኾን፡ ብፍሉይ ዘውጽኦ መደብ-ዕዮ ኣለዎ።

እዚ ዝስዕብ ምናልባት
ክትሓስብስሉ ዝግባእ
ነገር ክኸውን ይኽእልዩ̀:

• ወለዲ ኣብ መንጐኹም
ምትሕግጋዝ ከምዝህሉ
ምግባር። ካብ ፌስታ ኬድኩም
ውን ውላድኩም ተምጽኡ።
• ውላድኩም ምቕይያር ናይ
ባህሪ ኣርእዩ’ዶ ኣየርኣየን
ትከታተሉ።
• ውላድኩም ካብ ፌስታ
ክምለስ እንከሎ ገለ ቃላት ወስ
ተብሉሉ።
• ንኣልኮላዊ-መስተን ድሮጋን
ዝምልከት ናትኩም ፍልጠትን
ስነ-መጐትን ኣዳልዉ።
• ብዛዕባ ኣልኮላዊ-መስተን
ድሮጋን ኣብ ገዛ ምዝራብ።
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ትምባኾ

ብሕጊ ክርአ እንከሎ፡ ኣብ ውሽጢ ካንሸሎ ቤት-ትምህርቲ ሽጋራ ምትካኽ ክልኩል እዩ። ዕላማ ናይቲ
ጸረ-ድሮጋ ዝኾነ ፖሊሲ ምትካኽ ሽጋራ ኣብ ክሊ ደቂ-ታባዕትዮ ብ5% ኣብ ክሊ ደቂ-ኣንስትዮ ከኣ
ብ15% ምንካይ ዝብል እዩ። ዝበዝሑ ኮተቴ ወይ መንእሰያት ካብ 9ይ ክፍሊ ክሳብ ቀዳማይ ዓመተ
ትምህርቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዘሎ ግዜ እዮም፡ ሽጋራ ምትካኽ ዝጅምሩ። ኣብያተ-ትምህርትን
ምስቲ ብዞባ ደረጃ ዝስርሓሉ ዘሎ ዝውተራ ትምባኾ ንምውጋድ ዝዓለመ ተበግሶ (Tobaksfri
utmaning) ውን ተሓባቢሩ ይሰርሕ እዩ።

ኣልኮላዊ-መስተን ድሮጋን

ዳርጋ ርብዒ ናይቶም ነበርቲ ካልማር ዝኾኑ ኣብ ካልኣይ ዓመት ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም
ተጸሚዶም ዝርከቡ ኮተቴ ወይ መንእሰያት ብብዝሒ ኣልኮላዊ መስተ ምስታይ የዘትሩ። ብብዝሒ
ክንብል እንከለና፡ እቲ/እታ ተመሃራይ/ሪት ኣብ ወርሒ፡ እንተወሓደ ሓንቲ ጥርሙዝ ነቢት ወይ ውን
ክንድኡ ዝኸውን ካልእ መስተ ይሰቲ ማለትና እዩ። ንድሮጋ ወይ ሓሺሽ ብዝምልከት ከኣ፡ 16% ካብ ደቂተባዕትዮ 11% ከኣ ካብ ደቂ-ኣንስትዮ ሓሽሽ ተጠቂሞም ይፈልጡ። (ምንጪ-CAN-rapport 2017).
ክፍሊ ጥዕና ተመሃሮ (Elevhälsan) ብመንገዲ ተመሃሮ
ኣቢሉ እንታይ ዓይነት ድሮጋ ከምዘዘውትሩ ሓበሬታ
ይረክብ እዩ። ብዘይካ ኣልኮላዊ-መስተ፡ ካናቢስ ዝተሰምየ
ሓሺሽ፡ ኮከይን ዝተሰምየ ዓይነት ድሮጋ ከምኡ ውን
ኢክስታሲ ዝተሰመየ ኣደንዛዚ ዕጽን ከምኡ ውን ከም
ትራማዶል ዝኣመሰለ ዕጽ ዝቊጸር መድሃኒታት በዞም
መንእሰያት ይዝውተሩ እዮም።
እቲ ዝውተራ ዕጽን ኣልኮላዊ-መስተን ንምውጋድ
ብቤት-ትምህርቲ ዝካየድ ጻዕሪታት፡ ኣካል ናይቲ እንህቦ
ትምህርታት እዩ። ብዛዕባ’ዚ ተወሳኺ ሓበሬታ
ምስዘድልየኩም ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ዪምናስየፎርቡንደት ኣቲኹም ንመደብ-ዕዮ ንጥፈታትና
(aktivitetsplan) ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም።
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ብመሰረት ሕጊ እዚ
ዝስዕብ ተግባራዊ
ክኸውን ይግባእ

ምትካኽ
ክልኩል እዩ
ኣብ ቀጽሪ ቤትትምህርቲ

ንኣልኮላዊ-መስተን ኣደንዘዝቲ ባእታታትን
ብዝምልከት ናትኩም ምጉት ከተጥርዩ
ዝሕግዘኩም ሊንክታት ወይ መኽፈቲ
መስመራት:
8 ኣባህላታት ብዛዕባ ካናቢስ
www.pelleolsson.se/books/19

ጽቡቕ ሓበሬታ – ድሩግስማርት
www.drugsmart.com/fakta/

እቲ ሓቀኛ ሓበሬታ ብዛዕባ ካናቢስ
www.youtube.com/watch?v=vsacZIyaRnc

”ቅዲ ናብራ መንእሰያት” – ንወለዲ
ኣብዚ ሊንክ ብምጥዋቕ እትረኽብዎ ሓበሬታ ንመንእሰያት፡
ወልድን ንቤት-ትምህርትን ዘገልግል ሓበሬታ ኣለዎ
www.unglivsstil.se/foraldrar/
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ተሳትፎ ኣብ ትምህርቲ
ነዞም ኮተቴ ወይ መንእሰያት ዝኾኑ ተመሃሮ፡ ኣብ ትምህርቲ ክርከቡን ኣብ እዋን
ትምህርቲ ብንጥፈት ክሳተፉን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብ ኣእምሮኦም
ከምዝስቆሮም ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ትምህርቲ ንኽትዕወት፡ ተሳታፍነት
ኣዝዩ ኣገዳሲ ረቋሒ እዩ። መብዛሕታኦም ዕዮ ትምህርትን መጽናዕትን ኣብ
ቤት-ትምህርቲ ከተሰላስሎም ትኽእል ኢኻ። ከምዚ ዝገብር ተመሃራይ ካብ
ኣሉታዊ ጸቕጢ ክናገፍ ይኽእል እዩ።
እቲ ብበዓል-መዚ ድጋፍ ትምህርቲ (CSN) ዝወሃብ ሓገዝ ተመሃሮ ውን እንተኾነ፡ ኣብ ትምህርቲ
ብንጥፈት ንክትሳተፍ ዝብል ቅድመ-ኲነት ዘቐመጠ እዩ። ተደጋጋሚ ብኲራት ካብ ትምህርቲ
ምስዘጋጥም፡ ቤት-ትምህርቲ ነዚ ወሃቢ ሓገዝ ዝኾነ መንግስታዊ ትካል ክትሕብር ትግደድ። ከምዚ
ዓይነት ጸብጻብ ምስዝረክብ ከኣ፡ እቲ ትካል ነቲ ንተማሃራይ ዝህቦ ሓገዝ ደው ብምባል፡ ኣቐዲሙ
ዝተኸፍለካ ገንዘብ ምለስ ውን ክብለካ ይኽእል። ኣስተውዕሉ! እቲ ናይ ተመሃራይ ሓገዝ ድው
ምስዝብል፡ ስድራቤት ተመሃራይ ወይ ተመሃሪት ካብ
ፎርሸክሪንግስካሳን ዝረኽቦ ዝነበረ ሓገዝ ክራይገዛ ገንዘብ ጡረታ ንህጻናት ከምኡ ውን ዝተመጠጠ
ሓገዝ ክንክን ህጻናት ዝብሉ ሓገዛት ውን ብኣሉታ
ክጸልዎ ይኽእል እዩ።
ተሳትፎ ውላድኩም ኣብ ቤት-ትምህርቲ፡ ውጥን
ትምህርቱን ነጥብታቱን ከመይ ኣሎ ክትከታተሉ
ምስእትደልዩ ዴክትሰር ዝተሰምየት ብልሓት ሓጋዚት
ኮይና ክትረኽብዋ ኢኹም። ውላድኩም ክበኲር
እንከሎ ብቐጥታ መልእኽቲ ክመጸኩም ምስእትደልዩ፡
እትርከቡሉ ኣድራሻ ከም ኢመይል ወይ ተለፎን መሳሊ
ኣብ ብልሓት ዴክስተር ከተመዝገቡ ኣለኩም! ብዛዕባ
ምምልካት ብኲራትን ብልሓት ዴክስተርን ኣብ
መርበብ-ሓበሬታ ቤት-ትምህርቲ ኣለኩም።
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ኣይትረስዑ

እትርከቡሉ ኣድራሻ
ከም ኢመይል ተለፎን
መሳሊ ኣብ ዴክትሰር
ምምዝጋብ ኣይትረስ

ብኩራት ብተደጋጋሚ
ምስዘጋጥም ቤትትምህርቲ ንበዓል-መዚ
ድጋፍ ትምህርቲ (CSN)
ናይ ምሕባር ግዴታ
ኣለዎ።
15

16

ቅዲ ትምህርቲ
ኣገዳስነት ጽቡቕ ዝኾነ ቅድመ- ትምህርቲ ውን ኣብዚ ከነልዕሎ ንደሊ ኢና። ነዚ
ቅዲ’ዚ ኩሉ ተለማሚዱ ኣብ ተግባር ከውዕሎ ይኽእል እዩ። ተመሃራይ ውጽኢታዊ
ዝኾነ ቅዲ-ትምህርቲ ክህልዎ ናቱ ሓላፍነት እኳ እንተኾነ፡ ቤት-ትምህርትን ወለድን
ውን ምኽሪ፡ ሓገዝ ክልግሱን ኣወንታዊ ጽልውኦም ከሕድሩን ይኽእሉ እዮም።
ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝያዳ ጻዕሪታት ክገብር ዝጠልብ ደረጃ ትምህርቲ ብምዃኑ፡
ትምህርትኻ ብግቡእ ምውጣንን ስርዓት ምትሓዝን ኣገዳሲ እዩ። እዚ ኣበሃህላ’ዚ ነቶም ኣብ
መባእታዊ ደረጃ ከይደኸምካ ጽቡቕ ነጥቢ ምርካብ ዝለመዱ ተመሃሮ ውን፡ ዝምልከት
ኣበሃህላ እዩ።

”ከተጽንዕ ዓቕሊ
ይሃሉኻ”
ኣብ ኢንተርነት ክትረኽቦ እት
ኽእል
ብዙሕ ሓጋዚ ነገራት ኣሎ።
ንዝርዝር ሓበሬታ ኣብዚ
ዝስዕብ
መርበብ-ሓበሬታ ኣቲኹም
ኣንብቡ:
bloggar.ur.se/orkaplug
ga/
categor y/pluggvanor
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ኤርጎኖሚ

ኣካላትና — ጭዋዳታትናን ሓንጎልናን — ንምውዝንዛንን ብዙሕ ቅድሚ ስክሪን
ተወጢርና ኮፍ ክንብልን ዝምችኦ ነገር ኣይኮነን። ጽቡቕ ቊመና ኣካላትና ንዕቅብ፡
ዝተፈላለዩ ነገራት ክንገብር ከማኡውን ምውስዋስን ምንቅስቓስን ክንገብር
ዝሕግዘና ምኽሪ ተጠቒምና፡ ናይ ምድሃብ ዓቕምና ከምዝሕይልን ካብ ቃንዛን
ካልእ ዘይምቹእነትን ዘስዕብ ነገራት ንርሓቕ!
ምቅይያር-20
•
•
•

ኣብ ነፍሲ-ወከፍ 20 ደቒቕ ኣቀማምጣኹም ደው
ኢልኩም ምስእትጸንሑ ኮፍ፡ ኮፍ ኢልኩም
ምስእትጸንሑ ኸኣ ደው በሉ።
ሓንሳብ ናብ ስክሪን ቅርብ ኢልኩም ክትርእዩ ድሕሪ
ምጽናሕ ፍንትት ኢልኩም ውን ክትርእዩ ፈትኑ።
ሞባይልካ ክትጥቀም እንከለኻ ኣብ ክንዲ ብሓደ ኢድካ
ጥራይ ምጥቃም ኢድ እንዳቐያየርካ ተጠቀም።

ምዂርናዕ-20
•

ኣቀማምጣ
ኣካላትኩም
ኣይትረስዑ

•
•
•

ካብ ስክሪን ርሕቀት ሓልዉ። እንተወሓደ 65
ሴንቲ-ሜተር።
ጸጸኒሕኩም ዓይኹም ኣንቀሳቕሱ፡ ክፍት-ዕጹው ኣብልዎ።
ኣቀማምጣ ኣካላትኩም ኣይትረስዑ።
ስክሪን ወይ ሞባይል ክትርእዩ እንከለኹም ብ20 ዲግሪ
ኣጠማምታ ዓይኒ ጠምቱ።

ምንቅስቓስ-20
•

ምንቅስቓስ
ዕረፍቲ
ግበሩ
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ክትሰርሑ
እንከለኹም
ኮፍ ወይ ደው
ኣባህላኹም
ቀያይሩ

•
•
•

ነብስኹም ዘርግሑ። መንኩብኩም ንድሕሪት ገጽኩም
ኣንቀሳቕስዎ።
ቀላጽምኩም ንላዕሊ፡ ንደገን ንቕድሚትን ገጽኩም
ኣወሳውስዎ።
ኣብቲ ዘለኹሞ ቦታ ተንቀሳቐሱ፡ ኣብራኽኩም ውን
ዕጸፉ።
ርእስኹም ንቅድሚት፡ ንድሕሪት፡ ንደገን ንውሽጥን ናብ
ኣካላትኩም ገጽን ኣንቀሳቕስዎ (ተዛኒኹም ምውጥጣር
ዘይብሉ)።

ተወከሱና

መወከሲ ሓበሬታ

ሰራሕተኛታት ክፍሊ ጥዕና ተመሃሮ
ንምርኻብ፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ መርበብሓበሬታ ቤት-ትምህርቲ እተዉ:
የኒ ኒስትሮምስ-ስኮላን

Smålandsgatan 25, Box 804, 391 28 Kalmar
ቊጽሪ-ስልኪ. 0480-45 17 00
www.jennynystromsskolan.se
www.gyf.se/gymnasiesarskolan
jennynystromsskolan@gyf.se

ላሽ ካግስ-ስኩላን

Lorensbergsgatan 56, Box 832, 391 28 Kalmar
ቊጽሪ-ስልኪ. 0480- 45 16 00
www.larskaggskolan.se
larskaggskolan@gyf.se

ስታግኔልዩስ-ስኩላን

Fredriksskansgatan 5, Box 824, 391 28 Kalmar
ቊጽሪ-ስልኪ. 0480-45 15 30
www.stagneliusskolan.nu
stagneliusskolan@gyf.se

ኦላንድስ ጂምናስዩም

Åkerhagsvägen, Box 500, 387 01 Borgholm
ቊጽሪ-ስልኪ. 0485-88420
www.olandsgymnasium.se
olandsgymnasium@gyf.se

ብኸምዚ ኣብ
ታሕቲ ዘሎ ኣገባብ
ንዝተፈላለየ ሕቶታት
ዝምልከት ሓገዝ
ትረኽቡ!

ክፍሊ መቐበሊ ኮተቴ ወይ መንእሰያት

ኣማኻሪ ማሕበራዊ ጉዳያት (Kurator)
0480-45 15 12
መሕረስትን ኣለይቲ ሕሙማትን (Barnmorska och
sjuksköterska)
Ungdomsmottagningen
0480-44 89 00

ካልኦት ደዊልኩም ምኽሪን ድጋፍን
ክልግሱልኩም ዝኽእሉ ወገናት

መቐበሊ ኣልኮላዊ-መስተን ድሮጋን (Alkohol- och
drogmottagningen)
0480-45 09 00
ኤቢሲ ABC (anorexi- och bulimicenter)
0480-844 61
ክፍሊ ጥዕና ህጻናትን ኮተተን (Barn- och
ungdomshälsan)
0480-384 80
ክፍሊ ሳይካትሪ ህጻናትን ኮተቴን ወይ መንእሰያትን
(BUP)
0480-816 94
ምስ ቤት-ጽሕፈት ማሕበራዊ ጉዳያት ክትራኸቡ
ምስእትደልዩ ናብ ዋና መከፋፈሊ ቊጽሪ ስልኪ ናይ
እትነብሩሉ ምምሕዳር ከተማ ደውሉ።
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