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ናይ stiftungNETZ ኣገልግሎታት ንወለዲ ብዘይ ዝዀነ ይኹን ክፍሊት እዮም ዝወሃብዎም።
ሰራሕተኛታት ሚስጢር ናይ ምሕላው ግዴታ ኣለዎም።

stiftungNETZ ፍወሳዊ ናይ ቀዳሞት ዓመታት ትምህርቲ ይህብ 
ኣብዘን ዝስዕባ ምምሕዳራት ከባቢ፦ 



ከም መጠን ወላዲ ብዛዕባ ኣካለ-ኣእምሮኣዊ ምዕባለ ህጻንኩም ትጭነቑ ኢኹም፡
ምኽንያቱ፡ ህጻንኹም ብናጽላኡ ብዙሕ ክበኪ ትዕዘቡ፣

  • ከተተሃዳድኦ ድማ ኣጸጋሚ ይኸውን፣ 
  • ኣብ ሰባት ይኹን ኣብ ነገራት ድማ ትሑት ተገዳስነት የርኢ፣ 
  • ሳሕቲ ጥራይ እዩ ንነገራት ንበይኑ ኰይኑ ዝገብሮም
  • ዕረፍቲ-ኣልቦ ይኸውን፤ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ሓደ ነገር ኣተኲሩ ክጸንሕ ድማ ይጽገም፣
  • ኣዝዩ ቁጡብ፣ ፈራሕ ወይ ከኣ ሓደጋ ዘየለሊ ይኸውን
  • ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ንኽመሃር ነዊሕ ግዜ ይወስደሉ
  • ሳሕቲ ጥራይ ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዘጓንፍዎ ተግባራት፡ ድምጽታት 
  ወይ ቃላት ክቐድሕ ይረአ
  • ዘይዛረብ እዩ፤ ወይ ከኣ ኣዝዩ ውሑድ መጠን ቃላት ይዛረብ

ከም ወለዲ መጠን ብዛዕባ ጉዳይ ትምህርቶም ዝመጸ 
ርግጸኛታት ኣይኮንኩምን፣ ምኽንያቱ ህጻንኹም 

  • ሙሉእ ብሙሉእ ወይ ከኣ ብኸፊል ኣጋይሽ ዘይፈቱ እዩ፣
  • ብቐጻሊ ግዜ ምስ ካልኦት ህጻናት ይኳረ እዩ፣
  • “ኣይፋል” ንዝብል መልሲ ኣይቅበልን ወይ ከኣ ክሰምዖ ኣይደልን
  • ብተደጋጋሚ ነገራት ይሰብር
  • ብዙሕ ግዜ ነድሪ እተሓወሶ ቍጥዐ የርኢ

ከመይ ዝኣመሰለ ውጽኢት ክንረክብ ኢና እንደሊ?
  • ወለዲ ኣብ ህጻናቶም ንዘለዎም ምትእምማን ምሕያል 
  • ወለዲ ንናይህጻናቶም ባህርያት ብዝበለጸ ንኽርድእዎም ምሕጋዝ
   ከምኡ ንናይ ዕብየት ጠለባቶም ምልላይ
  • ንወላዲኣዊ ሜላታት ኣተኣላልያ ናይ ወለዲ ምሕያል
  • ወለዲ ምስቶም ምስ ናይ ህጻኖም ኣካለ-ኣእምሮኣዊ ዕብየት ዝጠዓዓሙ
   ዕድላት ስራሕ ከምዝላለዩ ምግባር
  • ንናይ ምግባር ዓቕሚ ኰነ ንኣምር ርእሰ-ምርኮሳ ናይ ህጻንኩም ክብ ንምባል
  • ንውሽጣዊ ድዩስ ግዳማዊ ርክባት ክብ ምባል
  • ህጻንኩም ኣብ ዙርያኡ ምስ ዘሎ ማሕበራዊ ሃዋህው ዝወሃሃደሉ ኩነታት ንምድራኽ

ኣገልግሎታትና
ብዛዕባ ኣካለ-ኣእምሮኣዊ ዕብየት፣ ትምህርቲን ስልጠናን ናይ ህጻናት ዝመጸ ኣብ ዝቐርቡ 
ሕቶታት፡ ንህጻናት፡ ንወለዶምን ንዝውክልዎም ሰባትን ሓበሬታ ንልግስ፡ ምኽሪ ንህብ ከምኡ'
ውን ደገፍ ንገብር።

ገምጋም
ናይህጻንኹም ናይ ዕብየት ደረጃ ንናይ ህይወት ኩነታት፣ ጥንካረታትን ናይ ዕብየት ዓቕሚታትን 
ፍሉይ ጠመተ ብምሃብ ጸወታዊ ብዝኾነ ኣካይዳ ንግምግሞ።

ናይ ማዕዳ ኣልግሎትን ደገፍን
ንደረጃ ዕብየት እቲህጻን ዝምጥኑ ጸወታታትን ዕለታዊ ንጥፈታትን ተጠቒምና ምስ ወለዲ ብም
ትሕብባር ነቶም ህጻናት ኣብ ማሕበራዊ ዕቤቶም ለውጢ ከምጽኡ ደገፍ ንገብረሎም።

ሓጺር ናይ ማዕዳ ኣገልግሎት
ብተሌፎን ማዕዳ ክንህበኩም ወይድማ ቆጸራ ክንሕዘልኩም ሕጉሳት ኢና።

ምትሕግጋዝ
ምስ ወለዲ እናተመኻኸርና፣ ምስ ካልኦት ስሻሊስታት እውን ብሓባር ንሰርሕ።

ምክልኻል
ቆልዓ ብቕልጡፍ እንድሕር ተመዝቡ፣ ናይ ዕብየት ዕድላቱ ከኣ ዝበለጸ ብዕዉት ኣገባብ ይግ
ምገሙ። ወለዲ ዕብየት ዘሳልጡ ናይ መነባብሮ ኩነታት ንምፍጣር ኣብ ዝገብሩዎ ጻዕሪ ደገፍ 
ንህቦም።

ናትና ሜላታት
ንሕና ኣብ ገዛኹም ወይከኣ ኣብ ናይ stiftungNETZ ክፍሊታት 
ምስህጻንኹም ክንሰርሕ ኢና ቆጸራታትብመሰረት ስምምዕ 
ዝተገብረሎም ናይ ግዜምርጫታት ይዳለዉ።

እዞም ኣገልግሎታት እዚኣቶም ህጻናት ኣብ ዘለዉወን ስድራቤታት 
ዘተኰሩ እዮም ካብ ዕለት ልደቶም፡ ናይ ካልኣይ ዓመት ትምህርቲ 
መዋእለ-ህጻናት ክሳብ ዝዛዝሙ ናይ ኣካለ-ኣእምሮኣዊ ምዕባለ ጸገም 
ንዘለዎም፡ ወይድማ ኣብ ኣጸገምቲ ናይ ትምህርቲ ኵነታት ንዝርከቡ


