Tigrinya

ክፍሊ/ዓመት 1 ‘ን 2 ‘ን

ቁጽርታት:
ኣብ ገዛ ምምሃር
ትርጉም ሕሳብ ንምርዳእ
ናይ ሕሳብ ትምህርቲ ናብ ውላድኻ ሕይወት ንክመጽእ ክሕግዘኻ
ዝኽእል ሓደሓደ ውጥን ሓሳባት ቐሪቦም ኣለው።
• ንቁጽሪታት፣ ሰዓት ክጥቐም፣ ቦታ አቐማምጣን ዕቐና ክትገብር
እንከሎ ዓቢ ጠመተ ግምት ብምሃብ እሞ ሕሳብ ክንደየናይ
ጠቓሚ ክኸውን ከምዝኽል ውላድኻ ይርእዮ እዩ። ንኣብነት:
እኹል ቱፋሕ ፍረ ይህልወና ዶ ይኸውን? ከምኡ’ውን ርግጸኛ
ንምዃን ንቁጸሮ።
• ውላድኻ እንታይ ይገብሩ ከምዘለው እንዳተዛረቡ ክገብርዎ
ንውላድኻ ምትብባዕ። ሕቶታት ብምሕታት ውላድኻ‘ውን
ሕቶታት ክሓትት ምግባር። እዚ ዝሕግዞም ነገራት ንክርድኦምን
እሞ እንታይ ይገብሩ ከምዘለው ንክርድኦም ይሕግዝ እዩ።
ንምምሃር እዚ ዓቢ መንገዲ እዩ።
• ኣብ ገዛ ውሽጥን ከባቢ ንዘሎ ኣቕሑት ንውሓትን ቍመት
ኣነጻጺርካ ሰሪዕካ ምቕማጥ። ንኣብነት: ኣይኑ መዕቍሪ እዩ
ዝነውሐ? ኣይኑ ካልሲ እዩ ዝነውሐ? ከምኡ’ውን ነዞም ኩባያታት
ብቕደም ተኸተል ካብ ሓጺር ክሳብ ነውሕ ክተቕምጥ ትኽእል’ዶ?
• ወላድኻ ንናይ ኣቕሑት መግለጺ ጽሑፋት ንከንብቡ ምትብባዕ፤
ንኣብነት፡ ዋጉኦም ካብ $5 ዶላር ንታሕቲ ዝኾኑ ኣቕሑት ኩሉ
ደሊዮም ክረኽቡ ኣለዎም። በዚ ዝስዕብ ዘኣመሰሉ ሕቶታት
ምጥያቕ: ብ $10 ዶላር ክንደይ ታኒካታት ምግዛእ ንኽእል?
ከምኡ’ውን ዝሕንሸሽ $50 ዶላር እንተሃልዩኻ እንታይ ክትገዝኣሉ
ትኽእል?
• ኣብ ከባቢ ውሽጢ ኣካይዳ ንድፊ ንምጥቓምን ከስተውዕሉ
ምትብባዕ፤ ንኣብነት፡ ወረቐቲ፣ ናይ ገዛ ኣቕሑት፣ ናይ ክሳድ
ሓብሊን ክዳውንቲ ንምጥቕላል ኣሰራርሓ ከይዲ። ካብ
መቍጸሪታትን ሕንጻ ቁራጻት ቅድመ ኣካይዳ ምፍጣር።

• በብማዓልቱ ብዛዕባ ትሰርሖም ነገራት ንውላድኻ

ምሕታት፤ ስለዙይ ኣብ ቐዳማይ ዕድሚኦም ብዛዕባ
ሕሳብ ቁጽሪ ንከስተንትንን ክዛረብ ይጅምር። ሕቶታት
ምሕታት ከም: ኣብኡ ክንደይ ኣለው? እዚ ኣየኑ መንገዲ እዩ?
ኣብቲ ቦታ ይኣኽሎ ድዩ? ንኹልና ዝኸውን እኹል ኣሎ‘ዶ?
ከምኡ’ውን ክደየናይ ገዚፍ ዓቢ እዩ?
• ውላድኻ ዋላ’ዃ ዝሃብዎ ጌጋ መልሲ እንተኾይኑ፤ ስለዝፈተነ
ምውዳስ እዩ። ነቲ መልሲ ዘይፈልጥዎ እንተኾይኑ ክሳብ
ዝዕልሹ ግዘ ብምሃብ መልሲ እንተሂብካዮም፣ ብኸመይ
ከምዝረኸብካዮ ምንጋር እዩ። እዚ ናይ ምምሃር ንዘለዎም
እምነት ይሃንጸሎም እዩ። ንናትኻ ሕቶ ክሳብ መልሲ ዝህቡ
ንክሓስቡ ግዘ ብምሃብ። ዓቕሊ ምግባር።
ጽቡቕ ወርቓዊ ዝኾነ ደንቢ
‘ንእሽቶን ብዙሕ ግዘ/little and often’ ምኽታል –
ብዛዕባ ቁፅሪ በብማዓልቱ ዝኻየድ ትምህርቲ ቁሩብ ደቒቓታት
ካብ 30 ደቒቓታት ናይ ሕሳብ ትምህርቲ ዝሓሸ እዩ።
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3...

ተለቪዥን ምዕጻው። ዘይርብሽ ኵነታት እንተሃልዩ
ንውላድኻ ኣትኵሮት ንምግባር ቀሊል እዩ።

ዝበለጸ መረዳእታ ንምርካብ
ኣብ ገዛ ምምሃር ሓቓዊ ጽሑፍ ወረቐቲ
ኣብ ዌብሳይቲ education.wa.edu.au.
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