KUPOL (ኩፖል)– ሃዋህው ቤትትምህርቲ
ኣብ ስነኣእምሮኣዊ ጥዕና መንእሰያት ዘለዎ
ኣገዳስነት ዝድህስስ መጽናዕቲ
ንወላዲ ወይ ንሞግዚት

kupolstudien.se

መሕትት ንወላዲ ወይ ንሞግዚት
ነቲ ቅጺ ብኸምዚ ኣገባብ ምላእ

መልሲ ብማሺን ስለ ዚምዝገብ ብግቡእ ኣገባብ ምልኣዮ
•

ጥዑይ ጸሊምርሳስ ተጠቐም። ቢሮ ኣይትጠቐም

•

መልስኻ ብንጹር መገዲ ኣብቲ እተዳለወ ቦታ ምላእ። ካብቲ መስመር ሳጹን ኣይትውጻእ

•

ብእተኻእለ መጠን ነቲ ኤክስ ኣብ ውሽጢ ሳጹን ኣንብሮ
ከምዚ:
ኣይከምዝን:

•

እቲ መልሲ ብኣሃዛት ዚወሃብ ምስ ዚኸውን እውን ኣነጺርካ ጸሓፍ
ከምዚ:
ኣይከምዝን:

•

7 2
72

ብጌጋ ኣብ ዘይቦታኡ ኤክስ ምስ እትገብር ነታ ሳጹን ብምልእታ ኣጸልማ፣ ሽዑ እታ ማሺን ኣይተንብቦን ኢያ
ከምዚ :

ገለ ሕቶታት ኣሎካዶ?
ብዛዕባ መጽናዕቲ ኩፖል ዝያዳ ክትፈልጥ ምስ እትደሊ ወይ ድማ ብዛዕባ ኣመላልኣ መሕትት፣ ናብዚ ዚስዕብ ክትውከስ ትኽእል፥
Elin Arnö ብኢመይል elin.arno@ki.se ብተለፎን 08-524 80 108.

ናይ መልሲ ግዜ
ነቲ ኣብ ቅጺ ዚምለሽ መልስታት ብዝቐልጠፈ እዋን ክትልእኩዎ ንሓትት፣ እንተ ተኻእለ ኣብ ውሽጢ ኣብ ዉሑዳት መዓልታት

ስለ ምትሕብባርካ ነመስግን!

ከም ኣላዪ/ናባዪ መጠን ብዛዕባኻ ዚገልጽ ናይ ድሕረባይታ ሓበሬታ
1.

ምስቲ ኣብ 7ይ ክፍሊ ዘሎ ውላድካ እንታይ ኢዩ ዝምድናኻ?

 ኣደ

 ኣቦ

 ሰይተቦ

 ሰብኣይ ኣደ

 ሞግዚት

 ሞግዚት

 ካልእ፣ ግለጽ? ___________________________________
2.

ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ሰሙን ምስ መን ትቕመጥ?

ብዙሕ መልስታት ክምለስ ይከኣል

 ምስ ናትካን ወይ ዘይናትካ ቆልዓ (ንሕቶ 3 እውን መልሻ)
 ምስ በዓልቤትካ/በዓልቲ ቤትኪ/መናብርቲ/ዓርኪ
 ምስ ወለድኻ/ኣሕዋትካን ኣሓትካን
 ምስ ካልኦት ዓበይቲ
3.

ምስ ውላድካ ወይ ምስ ናይ ካልኦት ውላድ ትቕመጥ እንተ ኾንካ፣ ክንደይ ቆልዑን ከም ዘለዉን ዕድመኦምን ግለጽ
ነቶም እንተ ወሓደ ፍርቂ ግዜ ምሳኻ ዚነብሩ ቆልዑ ኣብ ቍጽሪ ኣእትዎም፣ ወላውን እቲ ኣብ 7ይ ክፍሊ ዘሎ ወድኻ
ነፍስወከፍ ኣብ መንጎ 0-5 ዕድመ ዘሎ ቆልዓ
ነፍስወከፍ ኣብ መንጎ 6-12 ዕድመ ዘሎ ቆልዓ
ነፍስወከፍ ኣብ መንጎ 13-19 ዕድመ ዘሎ ቆልዓ
ነፍስወከፍ ኣብ 20 ዕድመ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዘሎ ቆልዓ

4.

ዕድመኻ:

5.

ጾታኻ:

6.

ኣየናይ ኢዩ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርትኻ?
ኣስተውዕል! ሓንቲ ጥራይ ምረጽ

 ኣንስታይ

ተባዕታይ

 ካልእ

 ኣይተመሃርኩን
 መባእታ ደረጃ ወይ ከኣ ተመሳሳሊ
 ናይ 2 ዓመት ካልኣይ ደረጃ ወይ ናይ ሞያ ትምህርቲ
 ናይ 3 ዓመት ካልኣይ ደረጃ
 ናይ 4 ዓመት ካልኣይ ደረጃ
 ካብ 3 ዓመት ዚውሕድ ናይ ዩኒቨርሲቲ ወይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ
 ናይ 3 ዓመት ወይ ካብኡ ዚልዕል ናይ ዩኒቨርሲቲ ወይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ
 ካልእ ትምህርቲ፣
ግለጽ?______________________________________________

7.
ኣብዚ እዋን’ዚ ቀንዲ ስራሕካ እንታይ ኢዩ?

ኣስተውዕል! ሓንቲ ጥራይ ምረጽ

 ቀዋሚ ስራሕ
 ግዜኣዊ ስራሕ (ንኣብ፣ ናይ ፕሮጀክት ስራሕ፣ ሰዓታዊ ስራሕ፣ ከም መቐየርታ፣ መፈተኒ)
 ናይ ውልቂ ትካል
 ካብ ሰላሳ መዓልታት ዚበዝሕ ናይ ሕክምና ዕረፍቲ
 ኣቐዲምካ ጥሮታ ምእታው/ናይ ሕማም ወይ ስራሕ ካሕሳ
 ናይ እርጋን- ወይ ናይ ጥሮታ ስምምዕ
 ተመሃራይ
 ናይ ስራሕ ወይ ናይ ወላድነት ዕረፍቲ
 ደላይ ስራሕ ወይ ኣብ ናይ ዕዳጋ ስራሕ መደብ
 ኣብ ገዛ ዝሰርሕ/ስድራ ዘካይድ
 ካልእ፣ ግለጽ?_________________________________________________________

8.

ሀ) ሞያኻ ወይ ዕዮኻ እንታይ ኢዩነይሩ?

ብእተኻእለ መጠን መገለጺ ሞያኻ ኣዚዩ እተዘርዘረ ኪኸውን ፈትን። ኣብዚ እዋን’ዚ ዘይትሰርሕ እንተ ኾንካ ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ስራሕካ ዝነበረካ
ቀንዲ ሞያ/ዕዮ ጥቐስ
እነሆ ገለ ኣብነታት፥ ንኣብነት ኣብ ክንዲ ተሓጋጋዚ፥ ናይ ዕድጊ ተሓጋጋዚ፣ ናይ ኣካውንቲን ተሓጋጋዚ፣ ናይ ረክላም ተሓጋጋዚ። ንኣብነት ኣብ ክንዲ
መምህር፥ ናይ ቅድመ-ትምህርቲ መምህር፣ ናይ መባእታ መምህር፣ ወይ ናይ ዓለባ መምህር። ንኣብነት ኣብ ክንዲ ሾፈር፥ ናይ ኣውቶቡስ ሾፈር፣ ናይ
ታክሲ ሾፈር ወይ ናይ ጽዕነት ማኪና ሾፈር።
ሞያ:

ሀ) ነቲ ቀንዲ ዕዮኻ ተጠንቂቕካ ግለጾ
እንተ ደኣ ናይ ፕሮጀክት መራሒ ኾንካ ንኣብነት ከምዚ ኢልካ ጸሓፍ ’’ኣብ ናይ ስራሕ ኩነታት ናይ ሽማግለታት ጥዕናን ድሕነትን ንምምሕያሽ
ሓላፍነት ዘለዎ’’ ወይ ከኣ ’’ኣብ ናይ ጻውዒት ማእከል ንጥፈታት ናይ ምጽባይ ግዜ ንምሕጻር ስልቲ ምምዕባል ሓላፊ’’

9.

ኣበይ ሃገር ተወሊድካ?
____________________________________________________________
(ኣብ ሽወደን እንተ ዘይኮይኑ፣ ንሕቶታት 10-11 መልሽ)

10.

ኣበየናይ ዓመት ናብ ሃገር ሽወደን መጺእካ?

11.

ስለምንታይ ናብ ሽወደን መጺእካ?

 ዑቕባ ክሓትት/ሰብኣዊ ርህራሄ
 ንኽመሃር
 ንኽሰርሕ
 ነቲ ዑቕባ ዝተዋህበ/ሰብኣዊ ርህራሄ ዝመጸ ዘመዱ እየ (ንኣብ፥ ወለዲ፣ መጻምድቲ)
 ዘመዱ ንኻልእ ሰብ (ንኣብ፥ ወለዲ፣ መጻምድቲ)
 ከም ውላድ ተቖጺረ (ወዲ ጡብ)
 ካልእ ምኽንያት፣ ግለጽ?________________________________________________
12.

ኣብዘን ዝሓለፋ 12 ኣዋርሕ ይውሓድ ይብዛሕ ብስሩዕ ምስ ካልኦት ሓቢርካ ኣብ ንጥፈታት ተሳቲፍካ ትፈልጥዶ?
ንኣብነት ኣብ ስፖርት፣ ሙዚቃ/ተያትር፣ ናይ መጽናዕቲ ክበብ፣ ሃይማኖታዊ ኣኼባ፣ መዝሙር፣ ናይ ስፌት ማሕበር፣ ፖለቲካዊ ማሕበር ወይ ካልእ
ማሕበራዊ ንጥፈታት

 እወ
13.

 ኣይፋል

ኣብ ህይወትካ ውልቃዊ ጸገማት ወይ ወጥሪ ንምምካት ውልቃዊ ሓገዝ ዝህበካ ሰብ ወይ ዝህቡኻ ሰባት ኣለዉኻዶ?

 እወ፣ ኩሉ ግዜ
 እወ፣ ዝበዝሕ እዋን
 ኣይፋልን፣ ዝበዝሕ እዋን ኣይፋልን
 ኣይፋልን፣ ብፍጹም

14.

ኣብዘን ዝሓለፋ ምርጫታት ኣድሚጽካዶ (ፓርላመንታዊ፣ ወረዳዊ ወይ ከባብያዊ)?

 እወ

15.

 ኣይፋል

ኣብዘን ዚስዕባ ማሕበራዊ ትካላት እንታይ እምነት ኣሎካ?
ኣብ ነፍስወከፍ መስመር መልስኻ ሃብ
ኣዚዩ ዓቢ

ዳርጋ ዓቢ

ውሑድ

ወላ ሓንቲ

ርእይቶ የብለይን

ክንክን ጥዕና











ማሕበራዊ ኣገልግሎት











ፖሊስ











ፓርላማ











መንግስቲ











ኣብ ኮምዩነይ ዘለዉ ፖለቲከኛታት











ነቲ እሰማማዓሉ ወይ ኣይሰማማዓሉን ትብሎ ምልክት ግበር
•

ፍጹም ኣይሰማማዕን ኣይሰማማዕን

ርእይቶ የብለይን

እሰማማዕ

ምሉእ ብምሉእ
እሰማማዕ

16. ብሓፈሻ ሰብ ተኣማኒ ኢዩ











17. ዝበዝሑ ሰባት ፍትሓውያን ኢዮም ንኻልኦት ድማ











ንረብሓ ኣይጥቀሙሎምን

ብዛዕባ ናይቲ ቆልዓ ካልእ ኣላዪ
18. ምስቲ ናይቲ ቆልዓ ካልእ ኣላዪ ዲኻ እትነብር/ሪ?

 እወ፣ ኩሉ ግዜ ወይ ሓድሓደ ግዜ (ኣብ ግምት ብምእታው)
 ኣይፋል
 ካልእ ኣላዪ የልቦን (ናብ ሕቶ 25 ኪድ)
19. ናይቲ ኣላዪ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ኣየናይ ኢዩ?

ኣስተውዕል! ሓንቲ ጥራይ ምረጽ

 ምንም ትምህርቲ የብለይን
 መባእታ ደረጃ ወይ ከኣ ተመሳሳሊ
 ናይ 2 ዓመት ካልኣይ ደረጃ ወይ ናይ ሞያ ትምህርቲ
 ናይ 3 ዓመት ካልኣይ ደረጃ
 ናይ 4 ዓመት ካልኣይ ደረጃ
 ካብ 3 ዓመት ዚውሕድ ናይ ዩኒቨርሲቲ ወይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ
 ናይ 3 ዓመት ወይ ካብኡ ዚልዕል ናይ ዩኒቨርሲቲ ወይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ
 ካልእ ትምህርቲ፣ ግለጽ?________________________________________
20. ኣብዚ እዋን’ዚ እንታይ ኢዩ ቀንዲ ስርሑ/ሓ?

ኣስተውዕል! ሓንቲ ጥራይ ምረጽ

 ቀዋሚ ስራሕ
 ግዜኣዊ ስራሕ (ንኣብ፣ ናይ ፕሮጀክት ስራሕ፣ ሰዓታዊ ስራሕ፣ ከም መቐየርታ፣ መፈተኒ)
 ናይ ግሊ ዋኒን
 ካብ ሰላሳ መዓልታት ዚበዝሕ ናይ ሕክምና ዕረፍቲ
 ኣቐዲምካ ጥሮታ ምእታው/ናይ ሕማም ወይ ስራሕ ካሕሳ
 ናይ እርጋን- ወይ ናይ ጥሮታ ስምምዕ
 ተመሃራይ
 ናይ ስራሕ ወይ ናይ ወላድነት ዕረፍቲ
 ደላይ ስራሕ ወይ ኣብ ናይ ዕዳጋ ስራሕ ትልሚ መደብ
 ኣብ ገዛ ዝሰርሕ/ስድራ ዘካይድ
 ካልእ፣ ግለጽ?_________________________________________________________

21. ሀ) እንታይ ኢዩ/ነይሩ ሞያኻ ወይ ዕዮኻ?

ብእተኻእለ መጠን ብዛዕባ ገለጻ ሞያኻ ኣዚዩ እተዘርዘረ ኪኸውን ፈትን። ኣብዚ እዋን’ዚ ዘይትሰርሕ እንተ ኾንካ ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ስራሕካ ዝነበረካ
ቀንዲ ሞያ/ዕዮ ጥቐስ
እነሆ ገለ ኣብነታት፥ ንኣብነት ኣብ ክንዲ ተሓጋጋዚ፥ ናይ ዕድጊ ተሓጋጋዚ፣ ናይ ኣካውንቲን ተሓጋጋዚ፣ ናይ ረክላም ተሓጋጋዚ። ንኣብነት ኣብ ክንዲ
መምህር፥ ናይ ቅድመ-ትምህርቲ መምህር፣ ናይ መባእታ መምህር፣ ወይ ናይ ዓለባ መምህር። ንኣብነት ኣብ ክንዲ ሾፈር፥ ናይ ኣውቶቡስ ሾፈር፣ ናይ
ታክሲ ሾፈር ወይ ናይ ጽዕነት ማኪና ሾፈር።
ሞያ:

ሀ) ነቲ ቀንዲ ዕዮኻ ተጠንቂቕካ ግለጾ
እንተ ደኣ ናይ ፕሮጀክት መራሒ ኾንካ ከምዚ ኢልካ ጸሓፍ ’’ኣብ ናይ ስራሕ ኩነታት ናይ ሽማግለታት ጥዕናን ድሕነትን ንምምሕያሽ ሓላፍነት ዘለዎ’’
ወይ ከኣ ’’ኣብ ናይ ጻውዒት ማእከል ንጥፈታት ናይ ምጽባይ ግዜ ንምሕጻር ስልቲ ምምዕባል ሓላፊ’’

22. ኣበይ ሃገር ተወሊዳ/ዱ? ____________________________________________________________
(ኣብ ሽወደን እንተ ዘይኮይኑ፣ ንሕቶታት 23-24 መልሽ)

23.

ኣበየናይ ዓመት ናብ ሃገር ሽወደን መጺኣ/ኡ?

24. ስለምንታይ ናብ ሽወደን መጺኣ/ኡ?

 ዑቕባ ክሓትት/ሰብኣዊ ርህራሄ
 ንትምህርቲ
 ንስራሕ
 ነቲ ዑቕባ ዝሓተተ/ሰብኣዊ ርህራሄ ዝመጸ ዘመድ እያ/ኢዩ (ንኣብ፥ ወለዲ፣ መጻምድቲ)
 ዘመዱ ንኻልእ ሰብ (ንኣብ፥ ወለዲ፣ መጻምድቲ)
 ከም ውላድ ተቖጺራ/ሩ (ወዲ ጡብ)
 ካልእ ምኽንያት፣ እንታይ?________________________________________________
 ኣይፈልጥን
 ኣብ ሽወደን ኣይነብርን/ኣይትነብርን

ብዛዕባ ውላድካ
ነቲ (ዘይሓቂ፣ ሓድሓደ ግዜ ሓቂ ወይ ብፍጹም ሓቂ) ኢልካ እትሓስቦ ኤክስ ግበረሉ። ወላኳ ብዛዕባ ገለ ሕቶታት ርግጸኛ እንተ ዘይኮንካ ወይ ከኣ እቲ ሕቶ ብርቂ
ኮይኑ እንተ ተሰመዓካ ንኹሉ ሕቶታት ክትምልስ እንተትኸእል ንዓና ሓጋዚ እዩ ። እቲ ሕቶታት ነቲ ኣብዘን 6 ኣዋርሕ ውላድካ ዘርኣዮ ባህርያት ይምልከት።
ዘይሓቂ

ሓድሓደ ግዜ
ሓቂ

ኩሉግዜ
ሓቂ

25. ሓላይን ብዛዕባ ናይ ሰባት ስምዒት ዝግደስን







26. ርቡጽ እዩ፣ ንነዊሕ ሃዲኡ ኣይቅመጥን







27. መብዛሕትኡ ግዜ ርእሰይ ሓሚመ ይብል፣ ከብዱ ይሓሞ፣ ይጽልኦ







28. መብዛሕትኡ እዋን ንኻልኦት የማቕል (ንኣብነት፥ ካራመላ፣ ጸወታ፣ ፒሮ)







29. መብዛሕትኡ ግዜ ኣዝዩ ይሓርቕን ቀጨውጨው ይብሎን







በይኑ ምዃን ይፈቱ፣ ነገራት በይኑ ይገብሮ







31. ኩሉ ግዜ ምእዙዝ ኢዩ፣ ንዓበይቲ ይሰምዕ







32. ብዙሕ ይጭነቕ፣ እተሸገረ ይመስል







33. ሰብ ምስ ዚጉሂ ወይ ሕማቕ ምስ ዚስምዖ፣ ይሕግዞ







34. ኣብ ሓደ ኮፍ ኪብል ኣይክእልን፣ ኩሉ ግዜ የዕለብጥ







35. ብውሑዱ ሓደ ዓርኪ (ብጻይ) ኣለዎ







36. ምስ ካልኦት ቆልዑ ብዙሕ ይበኣስን ይቋየቚን፣ ይድንድኖም/ ይዕምጽዎን ድማ







37. መብዛሕትኡ ግዜ ሕዙን እዩ፣ ጉሁይን ንብኽያት ቀረባን እዩ







38. ብሓፈሻ ብኻልኦት ቆልዑ ፍቱው እዩ







39. ብቐሊሉ ይርበሽ፣ ኣብ ሓደ ንምትኳር የሸግሮ







40. ኣብ ሓድሽ ኩነታት ፍርሂ ይስምዖ፣ ብቐሊሉ ስምዒት ድሕነቱ የጥፍእ







41. ምስ ነኣሽቱ ህጻናት ሕያዋይ እዩ







42. ብዙሕ ግዜ ይሕሱን የታልልን







43. ካልኦት ቆልዑ የላግጹሉ ወይ ይዕምጽዎን ይድንድንዎን







44. ብዙሕ ግዜ ንሰባት ክሕግዝ ድሉወ’ዩ (ወለዲ፣ መምህራን፣ ካልኦት ቆልዑ)







45. ቅድሚ ሓደ ነገር ምግባሩ/ራ ይ/ትሓስበሉ







46. ኣብ ገዛን ቤትትምህርትን ካብ ካልእ ቦታን ዘይናቱ የላዕል







47. ካብ ምስ ካልኦት ቆልዑ ምስ ዓበይቲ ይሰማማዕ







48. ኣዚዩ ይፈርህ፣ ብቐሊሉ ይርዕድ







49. እተዋህቦ ስራሕ ይውድኦ፣ ጽቡቕ ናይ ምትኳር ክእለት ኣለዎ







30.

50. ካልእ ኪጥቀስ ዘለዎ ጸገማት ወይ ርእይቶ ኣሎካዶ?

___________________________________________________________________________________

51. ብሓፈሻ ውላድካ ኣብ ሓንቲ ወይ ሓያሎ ናይዘን ዚስዕባ ኩነታት ጸገማት ዘለዎ ኮይኑዶ ይስመዓካ፥ ስምዒት፣ ትዅረት፣ ኣደብ ወይ ምስ ካልኦት ሰባት ናይ
ምሕዋስ ዘለዎ ባህርያት?
ኣይፋል

እወ፣ ነኣሽቱ ጸገማት

እወ፣ ርኡያት ጸገማት

እወ፣ ዕቱባት ጸገማት









መልሱ ’ኣይፋል’ እንተ ኾይኑ፣ ናብ ሕቶ 56 ስገር

•

52. እቲ ጸገም ክንደይ ገይሩ?
ካብ 1 ወርሒ ዝውሕድ

•

•

•

1-5 ኣዋርሕ





ብፍጹም

ቁሩብ





ልዕሊ ዓመት

6-12 ኣዋርሕ





53. ውላድካ በቲ ጸገማቱ ይጭነቕ ወይ ይሳቐ ዲዩ?
ዳርጋ ብዙሕ

ኣዚዩ ብዙሕ





54. እቲ ጸገማት ነቲ ናይቲ ቆልዓ መዓልታዊ ናብራ ኣብዚ ዚስዕብ ይርብሾ ዲዩ?
ብፍጹም

ቁሩብ

ዳርጋ ብዙሕ

ኣዚዩ ብዙሕ

ኣብ ገዛ/ምስ ስድራቤት









ምስ ኣዕሩኽ









ኣብ ቤትትምህርቲ









ኣብ እዋን ዕረፍታዊ ንጥፈታት









55. እቲ ጸገማት ንኣኻ ወይ ንመላእ ስድራ ሸኸም ይኾና ዲዩ?
ብፍጹም

ቁሩብ



ዳርጋ ብዙሕ



ኣዚዩ ብዙሕ





ነቲ ብዝበለጸ መገዲ ይምልሾ ኢዩ ኢልካ እትሓስቦ ኤክስ ግበረሉ
ፍጹም
ኣይሰማማዕን

ኣይሰማማዕን

ርእይቶ የብለይን

እሰማማዕ

ምሉእ ብምሉእ
እሰማማዕ

56. ወላኳ ምስቲ ዚብሎ እንተ ዘይተሰማማዕኩ፣ ንወደይ ጽን
ኢለ እሰምዖ እየ











57. ንርእይቶ ውላደይ አኽብሮ እየ











58. ኣብ ስድራቤትና ነናይ ሕድሕድና ርእይቶታት ክንሰምዕ
ግዜ ንህብ ኢና











ብፍጹም

ሳሕቲ

ሓድሓደግዜ

ዝበዙሕ ግዜ

ኩሉ ግዜ

59. ውላድካ ኣብ ትምህርታ/ቱ ኣብ እተፈላለየ ዓይነት
ትምህርቲ ከመይ ከም ዚኸይድ/እትኸድይድ ንስድራ
ት/ይዛረብዶ-ሕጂ ኣብዚ ዘላቶ/ዘለዎ ዓመተትምህርቲ?











60. ውላድካ ኣብ ቤትትምህርታ/ቱ ከመይ ከም ዘላ/ሎ
ንስድራ ት/ይነግርዶ (መርመራታት ከመይ ከም ዝሓለፈ፣
ርክብ ምስ መምህራን፣ ወዘተ)?











61. ውላድካ ኣብ ግዜ ዕረፍታ/ቱ ዚጓነፋ/ፎ ዘበለ ኩሉ
ብምስጢር ዲያ/ዩ ት/ዝሕዞ?











62. ውላድካ ብግዜ ምሸትን ቀዳመሰንበትን እት/ዚገብሮ
ነገራት ካብ ስድራቤት ት/ይሓብኦዶ?





















63. ውላድካ ምሸት ወጺኣ/ኡ ምስ እተ/ዘምሲ ምስ መን ከም
ዝነበረ/ት ንስድራቤት ት/ይነግርዶ?

ብፍጹም

ሳሕቲ

ሓደ ሓደ ግዜ ዝበዝሕ ግዜ

ኩሉ ግዜ

64. እቲ ውላድ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ኣብ ደገ ከምሲ
ፍቓድ ኣለዎ ዲዩ?











65. ውላድካ ምስ የዕሩኽታ/የዕሩኽቱ ሓደ ቀዳም
ምሸት እንታይ ክገብሩ ቅድሚ ምውሳን፡
ንሳ/ንሱ ኣቐዲሞም ዶ ፍቓድ ክሓቱ ኣለዎም?











66. እንተ ደኣ ውላድካ ሓደ ቀዳም ምሸት ደገ ወጺኡ፡
ንሳ/ንሱ ናበይ ከምእትኸይድ/ከምዝኸይድ፡ ኣቐዲሞም
ዶ ኽሕብሩ ኣለዎም?











67. እቲ ውላድ ምሸት ኣበይ ከምዘምሰየን ንሳ/ንሱ ምስ
መን ከምዝራኸቡን፡ ንኽትፈልጡ ኣትሪርኩም ዶ
ትሓትዎም?











68. እንተ ደኣ እቲ ውላድ፡ ሓደ ምሸት ብጣዕሚ ኣምስዩ፡
ንሳ/ንሱ እንታይ ከምዝገበሩን፡ ምስ ኣየኖት ብጾቶም
ከምእተራኸቡን ብጣንቃቐ ንኽገልጹልኩም ኣትሪርኩም
ዶ ትሓትዎም?











ኣይፋል
ፈጺሙ

ኣይፋል, ብጣዕሚ
ውሑድ

እወ, ግን
ብመጠኑ

እወ,
ብዙሕ

እወ, ምሉእን
ፍጹምን

69. እቲ ውላድ ሕማቕ መካይድቲ ከምዘይብሉ
ትኣምኑ ዶ?











70. እቲ ውላድ ብገንዘባ/ብገንዘቡ ጥንቁቕ ከምዝኾነት/
ከምዝኾነ (ኣብ ዕዳ ንኸይትኣቱ/ንኸይኣቱን፡ ዘየድልይ
ነገራት ከምዘይትገዝእን/ከምዘይገዝእን) ትኣምኑ ዶ?











71. ኣብ ልዕሊ ውላድኩም እሙንቶ ኣሕዲርኩም፡
ኣብ ነጻ ግዚኦም ንሳ/ንሱ ሓላፍነት ናይ ሂወቶም
ንኽወስዱ ትገድፍዎም ዶ?











72. እቲ ውላድ ኣብዛ ትምህርታዊ ፍርቂ ዓመት
ዝከኣሉ ከም ዝገበረ ኣሚንኩማ/ኣሚንኩሞ ዶ?











73. እቲ ውላድ ኣብ ነጻ ግዜኣ/ግዜኡ ገለ ሕማቕ
ነገር ከም ዘይገበሩ ትኣምንዎም ዶ?











74. እቲ ውላድ ቀዳም ምሸት ንሳ/ንሱ ክንገብሮ
ኢና ዝብልዎ ትኣምንዎም ዶ?











75. ክሳዕ ሕጂ በቲ ውላድካ ኣብ ቤትትምህርቲ ዚረኽቦ ትምህርቲ ዕግበትካ ከመይ ኢዩ?
ብዙሕ ዕጉብ
ኣይኮንኩን

ኣዝየ ዕጉብ እየ

1

2

3

4

5

6

7















76. ቤትትምህርቲ ንውላድካ ኣብ መጻኢ ናይ ስራሕ ህይወቱ ክሳዕ ክንደይ ዘዳለዎ ይመስለካ?
ብዙሕ ዘሐጉስ
ኣይኮነን

ኣዚዩ ዘሐጉስ እዩ

1

2

3

4

5

6

7















እዚ ዚስዕብ ክሳዕ ክንደይ ንውሉድካ ኣገዳሲ ኪኸውን ኣለዎ ኢልካ ትሓስብ?
77. ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ቀዋሚ ስራሕ ኪረክብ
ብፍጹም ኣገዳሲ
ኣይኮነን

ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ

1

2

3

4

5

6

7















እዚ ዚስዕብ ክሳዕ ክንደይ ንውሉድካ ኣገዳሲ ኪኸውን ኣለዎ ኢልካ ትሓስብ?
78.

ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ፣ ኣብ ዩኒቨርሲቲ/ላዕለዋይ ደረጃ ኣትዩ ኪቕጽል
ብፍጹም ኣገዳሲ
ኣይኮነን

ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ

1

2

3

4

5

6

7















ፍጹም ኣይሰማማዕን

ኣይሰማማዕን

ርእይቶ የብለይን

እሰማማዕ

ምሉእ ብምሉእ
እሰማማዕ

79.

ውላደይ ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ
ትምህርቲ ኪቕጽል ተስፋ ኣሎኒ











80.

ውላደይ ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ኪመሃር
ኣገዳሲ ኢዩ











81.

ትምህርቲ ንመጻኢ ዕድሉ ኣገዳሲ ኢዩ











82.

ትምህርቲ ንውላደይ ብዙሕ ዕድላት
ኪኸፍተሉ እዩ











83.

ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ውላደይ ትስፉው
እየ











84.

ውላድካ ኪበጽሖ ተስፋ እትገብረሉ ደረጃ ትምህርቲ ኣየናይ እዩ?

 ኣይፈልጥን
 ካልኣይ ደረጃ - ሞያዊ
 ካልኣይ ደረጃ - ኣካደምያዊ
 ብዲግሪ ክምረቕ
85.

ውላድካ ኪበጽሖ ኢዩ ኢልካ እትሓስቦ ደረጃ ትምህርቲ ኣየናይ እዩ?

 ኣይፈልጥን
 ካልኣይ ደረጃ - ሞያዊ
 ካልኣይ ደረጃ - ኣካደምያዊ
 ብዲግሪ ኪምረቕ

ነቲ ብዝበለጸ መገዲ ይምልሾ ኢዩ ኢልካ እትሓስቦ ኤክስ ግበረሉ

•
•

ብፍጹም

ሓድሓደ ግዜ

መብዛሕትኡ ግዜ

86.

ምስ ውላደይ ነቲ ኣወንታዊ ሳሕቲ ከኣ ነቲ ኣሉታዊ እዛረበሉ እየ







87.

ኣብ ውላደይ ዘሎኒ ሓበን ብንጹር አርእዮ







88.

ንውላደይ ፍሉይ ስምዒት ዚህቦ ነኣሽቱ ነገራት እገብረሉ







89.

ንውላደይ ብቓላትን ምልክትን ከም ዝፈትዎ አርእዮ







90.

ንውላደይ ዝገበረ ይግበር ከም ዝፈትዋ/ዎ አርእዮ







91.

ንውላደይ ብዘይ ፍሉይ ምኽንያት እንእዶ







92.

ንዝጉቡዝ ዘሎ ቆልዓ፡ ኣብ ህይወቱ ይዓቢ ወይ ብኹሉወገናት ይዕወት ከምዘሎ ብኸመይ ትፈልጥ? ብናትካ ገምጋም መን እያ ንሳ/ንሱ፣
ናበይ ገጻ/ገጹኸ ት/ይኸይድ ኣላ/ሎ?

ብዛዕባ ጥዕናኻ
93.

ሎም-መዓልቲ ጥዕናኻ ጽቡቕ ወይ ሕማቕ ምህላዉ ግለጽ
እቲ ዝበለጸ ኪሕሰብ ዚኽእል ኩነታት ጥዕና ብ100 ተመልኪቱ ኣሎ፣ እቲ ዝሓመቐ ኪሕሰብ ዚኽእል ኩነታት ጥዕና
ድማ ብ 0 ተመልኪቱ ኣሎ፥

ዝበለጸ ክሕሰብ
ዝኸል ኩነታት ጥዕና

ዝሓመቐ ክሕሰብ
ዝኸእል ኩነታት
ጥዕና
94.

ብውሕዱ ን 6 ኣዋርሕ ዚኸውን ዳርጋ መዓልታዊ ሽጋራ ኣትኪኽካ ትፈልጥዶ?

 ኣይፋል (ናብ ሕቶ 85 ስገር)
 እወ
95.

ኣብዚ እዋን’ዚ ዳርጋ መዓልታዊ ተትክኽዶ?

 ኣይፋል
 እወ ፣ ብገምጋም ኣብ መዓልቲ ክንደይ ሽጋራ ተትክኽ?

96.

ብውሕዱ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ዳርጋ መዓልታዊ ሰፊፍካ ትፈልጥዶ?

 ኣይፋል (ናብ ሕቶ 87 ስገር)
 እወ
97.

ኣብዚ እዋን’ዚ ዳርጋ መዓልታዊ ትሰፍፍዶ?

 ኣይፋል
 እወ ፣ ብገምጋም ኣብ ሰሙን ክንደይ ትንባኾ ትሰፍፍ

98.

ብሓደ ኣጋጣሚ ብውሕዱ ምስዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ዓቐናት ክንደይ ዝዓቐኑ ኣልኮል ትሰቲ?
•
•
•
•

ፍርቂ ጥርሙዝ ኣልኮል
ወይ ክልተ ጠራሙዝ ቪኖ
ወይ 6 ዕሹግ ታኒካ ደረቕ ቢራ
ወይ 12 ጠራሙዝ ድራፍት ቢራ

 ዳርጋ መዓልታዊ (ብውሕዱ 5 መዓልታት ኣብ ሰሙን)
 ቁሩብ መዓልታት ኣብ ሰሙን(3-4 ግዜ ኣብ ሰሙን)
 ሓንሳብ ኣብ ሰሙን
 2-3 ግዜ ኣብ ሰሙ ን
 ሓንሳብ ኣብ ወርሒ
 1-6 ኣብ ዓመት
 ፍጹም
 ጠቕላላ ኣልኮላዊ መስተ ኣይጥዕምን እየ

ንተሳትፎኻ ነመስግን! ነዚ ናይ መሕትት ኣብቲ ተዳሊዩ ዘሎ ናይ መልሲ ጶስጣ ኣእቲኻ ለኣኮ።

