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ናይ stiftungNETZ ኣገልግሎታት ንወለዲ ካብ ክፍሊት ናጻ እዮም ዝወሃቡ።
ሰራሕተኛታት ሚስጢር ናይ ምሕላው ግዴታ ኣለዎም።

እቲ stiftungNETZ ኣብ መላእ Aargau ንዝርከቡ ናይ ዓይኒ ስንክልና  
ዘለዎም ህጻናት ፈዋሲ ዝኾነ ናይ ህጻንነት ትምህርቲ ይህብ



ከም መጠን ወለዲ ርጉኣት ኣይኮንኩምን፣ ምኽንያቱ

  • ቆልዓኹም ናይ ዓይኒ ስንክልና ከምዘለዎ ብምርመራ ተረጋጊጹ እዩ
  • ቆልዓኹም ዋላኳ እኩያለ እንተተገብረሉ ሕጂ እውን ኣጸቢቑ ክርኢ ኣይከኣለን
  • ብርግጽህጻንኹም ብግቡእ እዩ ዓብዩ፣ ይኹን እምበር ብዓይኒ እናረኣኻ ኣብ ዝስርሑ 
   ተግባራት ደኺሙ እዩ፣ ብግቡእ ኣይኣልዮምን፣ ከምኡድማ ብቐሊሉ እዩ ተስፋ ዝቖርጽ
  • ቆልዓኹም ኣብ ናይ ዓይኒ ዕዮታት ቀልጢፉ ይደክም

ከም መጠን ወላዲ፣ ብዛዕባ ናይህጻንኹም ብርሃን ዓይኒ ሕቶታት ኣለዉኹም፣
ምኽንያቱህጻንኹም

  • ኣብ ሽድሽተ ሰሙኑ ከሽትት ከምዘይከኣለ
  • ናይ ዓይኒ ምርድዳእ ክጠልብ ከምዘይከኣለ
  • ዝሓለፉዎ ነገራት ከርክብ ክመጣጠር ከምዘይከኣለ
  • ዝንቀሳቐስ ገጽ ወይ ነገር ከምዘይኽተል ተዓዚብኩም ኢኹም

ወይከኣህጻንኹም

  • ኣዝዮም ናብ ዓይኑ ዝቐረቡ ነገራት ወይ መጻሕፍቲ ከምጽእ ከምዘይኽእል
  • ናይ ስእሊ መጻሕፍቲ ብቕልጡፍ እናገንጸለ ክኸይድን ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ 
  ከይረኣዮም ከምዝሓልፍን
  • ነጥቢታት ተኸቲሉ ኣብ ምኻድን መስመር ተኸቲሉ ኣብ ምቑራጽን ጸገም ከምዘለዎ 
  ንጥብጣባት ክኽተል ከምዘይኽእል
  • ቀሪቡ ክርኢ ክደሊ እንከሎ ርእሱ ኣወጥም ከብል ከምዘይረኣይን ተዓዚብኩም ኢኹም

ከመይ ዝኣመሰለ ውጽኢት ክንረክብ ኢና እንደሊ?
  • ወለዲ ኣብ ኣብህጻንኦም ክእለታት ዘለዎም እምነት ንምሕያል
  • ወለዲ ንናይህጻንኦም ናይ ምርኣይ ዕብየትን ናይ ምርኣይ ክእለትን 
   ብዝለዓለ ደረጃ ከመይ ከሕይሉን ክሕግዙን ከምዝኽእሉ ክፈልጡ ምሕጋዝ
  • ወለዲ ምስ ናይህጻንኦም ዕብየት ዝሳነዩ ናይ ስራሕ ዕድላት ናይ ስራሕ ዕድላት ክላለዩ መታን
  • ወለዲ ናይ ወላዲነት ክእለቶም ከሕይሉ ምሕጋዝ
  • ናይህጻንኦም ርእሰ-ክብሪን ርእሰ-ምርኮሳን ክብ ንምባልናይህጻንኦም ርእሰ-ክብሪን ርእሰ-ምርኮሳን 
  ክብ ንምባል
  • ቆልዓኦም ምስቲ ማሕበራዊ ሃዋህው ዝወሃሃደሉ ኩነታት ንምስላጥ

ኣገልግሎታትና
ህጻናት፣ ወለዶምን ተወከልቶምን ብዛዕባ ዕብየት፣ ትምህርቲን ስልጠናን ናይህጻንኦም ንዘቕርቡዎም 
ሕቶታት ዝምልከት ሓበሬታ ንህብ፣ ንምዕድ ከምኡድማ ደገፍ ንገብር።

ገምጋም
ስነ-ትምህርታዊ-ተግባራዊ ናይ ትሑት ብርሃን ዓይኒ ምርመራታት ብምጥቃም ሙሉእ ናይ ብርሃን ዓይኒ 
ዕብየትን ናይ ብርሃን ዓይኒ ባህሪይን ገማጋም ንገብር። ብተወሳኺ፣ ንብርሃን ዓይኒ፣ ጥንካረታትን ናይ 
ህይወት ኩነታትን ፍሉይ ጠመተ ብምግባር ናይህጻንኹም ሓፈሻዊ ናይ ዕብየት ደረጃ ጸወታዊ ብዝኾነ 
መንገዲ ንምስንዶ።

ናይ ማዕዳ ኣልግሎትን ደገፍን
ኣብ ዕለታዊ ናይህጻንኹም መነባብሮ ክለዓሉ ንዝኽእሉ ሕቶታትን ስክፍታታትን፣ ብሓባር ኮይንና ፍታሕ 
ከነናዲ ኢና። ናይ ብርሃን ዓይኒ ዕብየትንን ዝለዓለ ደረጃ ብርሃን 
ዓይኒ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ከመይ ክሕይልን ክድገፍን ከምዝኽእል ብቐሊል 
መንገዲ ከነብረሀልኩም ኢና ካልኦት ናይ ስምዒት ህዋሳት ከመይ ከም መከሓሓሲ ምርጫታት 
ክጠቕሙ ከምዝኽእሉ ብዝምልከት እውን ማዕዳ ነቕርብ። ትኹረትን ምንቅስቓስን፣ ከምኡድማ ተግባ
ራዊ ናይ ህይወት ክእለታት ከኣ ካልኦት ናይ ጠመተ ነጥቢታት እዮም። ብተወሳኺ፣ ኣብ ሓፈሻዊ ዕብየት 
ናይቲ ናይ ዓይኒ ስንክልና ዘለዎህጻንኹም ደገፍ ክንገብረልኩም ኢና። ናይ ደገፋት ወይከኣ ምስኡ ዝሳነ 
ብርሃን ናይ ምስንዳእ ኣድላይነት ከነብረሀልኩም ኢና።

ምትሕግጋዝ
ምስ ወለዲ እናተመኻኸርና፣ ምስ ካልኦት ስፔሻሊስታት እውን ንሰርሕ

ምክልኻል
እቲ ዝለዓለ ናይ ብርሃን ዓይኒ ዕብየት ኣብቲ ካብ ናይ መጀመሪያ ናይ ህይወት ኣዋርሕ ክሳዕ ክልተ 
ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ እዩ ዝረኣይ። ቆልዓ ብቕልጡፍ እንድሕር ተመዝጊቡ፣ ናይ ዕብየት ዕድላቱ ከኣ 
ዝበለጸ ብዕዉት ኣባብ ይውሰዱ። ወለዲ ዕብየት ዘሳልጡ ናይ መነባብሮ ኩነታት ንምፍጣር ኣብ ዝገብ
ሩዎ ጻዕሪ ደገፍ ንህቦም።

ናትና ሜላታት
ኣብ ገዝኦም መጺና ምስቶም ህጻናት ንሰርሕ። ስምምዕ ዝተገብረሎም ናይ ግዜ ምርጫታት ይዳለዉ።

እቶም ኣገልግሎታት ካብ ልደት ክሳዕ መወዳእታ ካልኣይ ዓመት መዋእለ
ህጻናት ኣብ ዘሎ እዋን ናይ ዓይኒ ስንክልና ወይከኣ ዝተዛብዐ ብርሃን ዓይኒ 
ዘለዎም ቆልዑንት ንዘዕብዩ ስድራታት ዝምልከቱ እዮም።


