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አስደንጋጭ የነበረውን የግሪንፌል አደጋ መታሰቢያ የሆነው አንድ አመት ላይ ስንደርስ፣ ልጆች በጣም ጠንካራ የሆነ 
የእሳት አደጋው ትውስታ እና በዚህ ጊዜ ላይ እንዴት ተሰምቷቸው አንደነበር ትውስታ ይጫርባቸዋል፡፡  ልጆች በዚህ 
የአንድ አመት መታሰቢያ ላይ እንዴት አይነት ስሜት ማስተናገድ አንዳለባቸው፣ አዋቂዎች እንዴት አድርገው ነው ድጋፍ 

ሊያደርጉላቸው የሚችሉት? ከዚህ በታች ያለውን መረጃ ያጠናቀርነው በከባድ ሁኔታ ውስጥ ያለፉ ልጆችን በማማከር 

ውስጥ ያለንን ልምድ አጠናቅረን እና ከዚህ በፊት ምርመራ የተደረገባቸውን ጽሁፎች ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው i፡
፡ በስተመጨረሻም ድጋፍ ሊያደረጉ የሚችሉ ድርጅቶች ዝርዝሮችም እዚህ ጋር ይገኛሉ፡፡  

 

‘የመታሰቢያ በአል ምላሽ’ ምንድን ነው? 

በሚያስጨንቅ ትውስታ የመታሰቢያ በአል ላይ አሉታዊ ስሜት ማዳበር ተፈጥሮአዊ እና የተለመደ ነው፡፡ ይህም 

‘የመታሰቢያ በአል ምላሽ’ በመባል ይጣራል፡፡ ልጆች ምንም ያክል ይህንን የእሳት አደጋ ትውታቸውን ወደኋላ ትተው 
ለማለፍ ቢሞክሩ እና በሚፈልጉበት ጊዜ ብቻ የሚያስቡት ቢሆንም ይህ መታሰቢያ በአል ትልቅ ትውስታ ቀስቃሽ መሆኑ 
የማይቀር ነው፡፡  

ምርምሮች ከፍተኛ የሆነ መጨናነቅ እና ከፍተና የሆነ ድህረ ጭንቀት ምልክቶች የመጀመሪያው ኩነት በተከሰተበት ወር 
ላይ እንደሚፈጠሩ ያሳዩናል፡፡ ሁሉም ሰው በዚህ አይነት ስሜት ውስጥ እንደማያልፍ ማወቅ ያስፈልጋል፣ ነገር ግን 
ቀድሞ ምን መጠበቅ አንደሚያስፈልግ ማወቅ እርዳታ የሚያደርግ ሊሆን ይችላል፡፡  

 

 

 

 

‘የመታሰቢያ በአል ምላሽ’ የሚከሰተው ለምንድን ነው? 

የመታሰቢያ በአል ምላሽ መኖር ማለት ያ ሰው በዚህ ሁኔታ ውስጥ አልፎ ለመሄድ እየሞከረ ነው ማለት ነው፡፡ ጤናማ 
የሆነ የሀዘን ስሜት ሂደት ነው፡፡ የሚያሳምሙ ስሜቶችን የሚቀሰቅስ ትውስታ ውስጥ ጭንቅላታችን ይወስደናል፡፡  

አየተሻሻለ ባለ ሁኔታ ውስጥ ያለን ቢመስለንም፣ (ህንጻው የሚወክለው ቀጣይነት ያለው የእይታ ማስታወሻነት ቢኖርም 

ማለት ነው) ያልተለመዱ አይነት ስሜቶችን ከ መታሰቢያ በአል ምላሽ ቀናት ወይም ሳምንታት በፊት እና በኋላ ላይ 



ከግሪንፌል ከአንድ አመት ቆይታ በኋላ ልጆች ጠንካራ ሆነው መቆየት እንዲችሉ ድጋፍ የሚያደርግ - 

ለመታሰቢያ በአል ዝግጅት ማድረግ 
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ሊያጋጥመን ይችላል፡፡ ይህም ምንም አይነት አልፈን የመሄድ ስሜታችን ላይ ተጽእኖ ሊያደርግ ስለሚችል አእምሮእችን 
እና ሰውነታችን እንዴት አይነት ምላሽ እንደሚሰጥ ልንረዳ ያስፈልጋል፡፡  

 

ምን አይነት መላሾችን ልንጠብቅ እንችላለን? 

ከአንድ ከባድ የሆነ ስሜት የሚረብሽ ኩነት አንድ አመት በኋላ ልንጠብቀው የምችለው ምላሽ የስሜት መደገም፣ 
የሰውነት ምላሽ እና በዚህ ክስተት ወቅት የተፈጠሩ ሀሳቦች ናቸው፡፡ 

ለአካባቢው በዚህ ምክንያት ጉዳት የደረሰበት ማህበረሰብ፣ ከፍተኛ የፍርሀት ስሜት እና ያለፉበትን ህመም 
የሚያስታውስ ስሜት የሚፈጠርበት ጊዜ ማለት የመታሰቢያ በአል የሚደረግበት ሰሞን ማለት ነው፡ እርዳታ የማጣት 
ስሜት፣ ጭንቀት፣ ድንጋጤ እና ንዴት እንዲሁም አዲስ አይነት አካላዊ እና ስሜታዊ ጭንቀቶች ናቸው፡፡ ይህም ለምሳሌ 
ከጊዜያዊ መጠለያ ውስጥ ጋር መሆን ጋር በተያያዘ አና ከዚህ ጋር በተያያዘ ስሜት ላይ ከፍተኛ የሆነ የአለመረጋጋት 
ስሜት እንዲከተል ሊያደርግ ይችላል፡፡  

በዚህ በመታሰቢያ በአል ላይ ብዙ የሆኑ ስሜት ቀስቃሽ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ለምሳሌ፣ የረመዳን ጅማሬ (ቀኑ ወደፊት 

ይረጋገጣል ነገር ግን ከ ሜይ 14-16 ባለው ጊዜ ውስጥ ሊሆን ይችላል) የህዝብ ጥያቄ (ሜይ 21) እንዲሁም 
የመታሰቢያ በአሉ ራሱ፡፡  

እነዚህ ትውስታዎች ከፍተኛ አቅም ያላቸው አና ጥርት ብለው የሚታዩ ሊሆኑ ስለሚችሉ መተኛት እና አንድ ነገር ላይ 
ማተኮር ከባድ ሊሆን ይችላል፡፡ አንዳንድ ሰዎች ያለመረጋጋት ስሜት እና ጫፍ ላይ የመሆን ስሜት ወይም በቀላሉ ቁጡ 
እና ደንጉጥ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ሌሎች ደግሞ ይበልጥ ጥንቁቅ መሆን እና የሚወዷቸውን ሰዎች መጠበቅ እንዳለባቸው 
ሊሰማቸው ይችላል፡፡   

 

ልጄ እንዴት አይነት ስሜት ሊኖረው ይችላል? 

የልጆች ምላሽ አንዱ ከሌላው ሊለይ ይችላል፡፡  ባልተጠበቀ መንገድ በዚህ በአል ላይ ምላሽ ሊኖራቸው ይችላል፡፡ 
ይህም የሀዘን፣ ንዴት እና የሚያደርጉትን ማጣት ስሜት ውስጥ እንዲገቡ ሊያደረጋቸው ይችላል፡፡ ምንም አይነት ስሜት 
ስለሌላቸው ግራ ሊጋቡ እና በዚህም ምክንያት የጥፋተኛነት ስሜት ሊሰማቸው ይችላል፡፡  

ያላቸውን ነገሮች፣ የክፍል ጓደኞች እና ቤቶች ማጣቸው ትዝ ሲላቸው ልጆች የፍርሀት እና ጭንቀት፣ ወይም ከፍተኛ 
ሀዘን ሊሰማቸው ይችላል፡፡ 

ልጆች ከፍተኛ የሆነ የስሜት ምላሽ ሊያጋጥማቸው ይችላል፡፡ ይህም እርዳታ የማጣት፣ የፍርሀት፣ የእንቅልፍ መቆራረጥ፣ 
አልጋ ላይ መሽናት፣ ቅዠት፣ ከቤተሰብ ጋር በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ አለመለየት ስሜት ውስጥ አንዲገቡ 
ሊያደርጋቸው ይችላል፡፡ ይህም እንቅልፍ መተኛት ከባድ እንዲሆን አና ትምህርት ላይም ማተኮር እንዳይችሉ 
ሊያደረጋቸው ይችላል፡፡ 

ሰውነታችንም ሆነ አእምሮአችን ከባድ የሆኑ የጭንቀት ስሜቶች ስለሚያስታውሱ ልጆች አካላዊ ህመም በዚህ መታሰቢያ 
በአል ጊዜ ላይ ሊያጋጥማቸው ይችላል፡፡  

ልጆች ኩነቶችን፣ ቦታዎች እና ሁኔታዎችን ወይም ከዚህ የግሪንፌል እሳት ጋር የተያያዙ ሰዎችን ላለማግኘት ምርጫ 
ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ስሜታቸው በሚቀሰቀስበት ወቅት ላይ ከፍ ያለ የስሜት መረበሽ ሊያጋጥማቸው ይችላል፡፡ አንዳንድ 
ልጆች ተጨማሪ ሰአት፣ ትግስት፣ መረዳት እና ስሜታዊ ድጋፍ በዚህ ጊዜ ላይ ሊያስፈልጋቸው ይችላል ይህም ልክ 
የእሳት አደጋው እንደተፈጠረ ወቅት ላይ ያገኙትን አይነት ድጋፍ ማለት ነው፡፡ 

 

አዋቂዎች እንዴት ነው ድጋፍ ሊያደርጉ የሚችሉት? 



ከግሪንፌል ከአንድ አመት ቆይታ በኋላ ልጆች ጠንካራ ሆነው መቆየት እንዲችሉ ድጋፍ የሚያደርግ - 

ለመታሰቢያ በአል ዝግጅት ማድረግ 

3 | በባይ ብሮ ትምህርት ስነልቦና ማማከር አገልግሎት አፕሪል 2018 v7 ላይ የተሰበሰበ እና የተጠናቀረ 
 

‘የእኛ ስራ የልጆቹን ጽናት እና ተስፋ ከፍ የሚያደርግ እርዳታ ማድረግ እና ወደ ሙሉነት እንዲመለሱ ድጋፍ ማድረግ 

ነው1 

በተቻለ መጠን ቀድሞ ዝግጅት ማድረግ እና ማቀድ እርዳታ የሚያደርግ ነገር ሊሆን ይችላል፡፡ ከልጆች ጋር እየቀረበ 

ስላለው የመታሰቢያ በአል ውይይት ለማድረግ ጊዜ ይመድቡ - ምን ሊፈጠር እንደሚችል እና እንዴት አይነት ስሜት 
ሊያገጥማቸው እንደሚችል ማውራት የተወሰነውን ጭንቀታቸውን እንዲጥሉት ሊያግዛቸው ይችላል፡፡ 

 “አንድ አሰቃቂ ነገር በሚፈጠርበት ወቀት ላይ፣ ልክ እንደ ግሪንፌል እሳት ማለት ነው፣ ሰውነታችን እና አአምሮአችን 
በዚህ ጊዜ የተፈጠረውን ነገር እና ያጋጠመንን ስሜት ያስታውሱታል፡፡  

አንዳንድ ጊዜ ትውስታዎች ይህንን ያክል ጠንካሮች እንዳልሆኑ እና ይህንን ያክል እንደማያበሳጩ ልናውቅ እንችላለን፡፡ 
በሌሎች ጊዜዎች ውስጥ ግን አንዳንድ ነገሮች አአምሮችን እና ሰውነታችን ይህንን ነገር እንዲያስታውሱት የሚያደርጉ 

ነገሮች እንዲፈጠሩ ሊያደርጉ ይችላሉ -ይህም አንደ ሽታ፣ ድምጽ ወይም ‘ግሪንፌል’ የሚለው ቃልም ሊሆን ይችላል -  
እናም አነዚህ ከባድ የሆኑት ስሜቶች እንደገና ጠንክረው ሊከሰቱ ይችላሉ፡፡ ልክ ትልቅ ማእበል የወደቀበን እንዲመስለን 
የሚያደርግ አይነት ስሜት ሊሆን ይችላል፡፡ 

ይህም ከእሳቱ ጋር ግንኙነት ያለው ቀን ጋር የተያያዘም ሊሆን ይችላል - ይህም እንደ የአንድ አመት መታሰቢያው ጁን 

14 አይነት ቀን ሊሆን ይችላል፡፡ ብዙ ሰዎች የጭንቀት ስሜት ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ፡፡ ስለ እሳቱ ባያስቡም እንኳን፣ 
ወደቀኑ ስንደርስ ስሜትዎ ውስጥ ምን እንደተፈጠረ ላያውቁ ይችላሉ፡፡  

ከፍተኛ የሆነ የንዴት ስሜት ወይም ጭንቀት እና ፍርሀት ስሜት ሊሰማዎ ይችላል፡፡ ስሜት አልባ እና ምንም አይነት 
ስሜት የማይሰማዎ ሊሆን ይችላል፡፡ ከአንድ አሰቃቂ አደጋ አንድ አመት በኋላ እንደዚህ አይነት ስሜቶች የተለመዱ 

ናቸው፡፡  እነዚህ ስሜቶች እስከመጨረሻው ድረስ እንደማይዘልቁ ማወቅ ወሳኝ ነገር ነው - ከባድ የሆነ ጊዜ ሊሆን 

ይችላል ነገር ግን ከቀኑ አንድ እና ሁለት ሳምንት በኋላ የተሻለ ስሜት ይሰማዎታል፡፡ ” 

ለልጅዎ እውነቱን ያሳውቁ፡፡ ልጆች እርሶ እና ሌሎች ታማኝ የሆኑ አዋቂዎች በዚህ ጊዜ ውስጥ ይበልጥ ያለመረጋጋት 
ስሜት ውስጥ አንደሆኑ ያውቃሉ፡፡ አንዳንድ የራስዎን ስሜት አና ምላሾች ማጋራት ምንም አይነት ችግር አያስከትልም፡፡ 
በዚህ መታሰቢያ በአል አካባቢ ያለው ጊዜ ከበድ ሊል እንደሚችል ነገር ግን ምንም አይነት ክፉ ነገር እንደማያገኛቸው 
ያሳውቋቸው፡፡ የራሳቸውን ስሜት መረዳት ይችሉ ዘንድ የራስዎን ስሜት ያጋሩዋቸው፡፡ ልጆች ወላጆቻቸውን ከማየት 
የሚማሩ ሲሆን ይህም የራሳቸውን ስሜት ለማሳየት እና ለማጋራት ያስችላቸዋል፡፡  

ብዙ ጭንቀት የሚያስከትል ምስል እንደገና TV፣ ኢንተርኔት እና ማህበራዊ ድረገጽ ላይ ሊታይ እንደሚችል ይወቁ፡፡ 
ልጅዎ ለዚህ ያለውን ተጋላጭነት ለመቀነስ ይሞክሩ ምክያቱን እንደዚህ አይነት ምስሎች ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ 
እንዲገቡ ሊያደርጋቸው ስለሚችል፡፡ እድሜን ከግምት ውስጥ በሚያስገባ መንገድ ምስሎች የሚያስተላልፉ ድረገጾችን 

እና ዜናዎችን ይፈልጉ 2 እንዲሁም ልጆች ያዩትን ነገር እና የሰሙትን ነገር ውይይት አንዲያደርጉበት ያበረታቱዋቸው፡፡  

ልጆች ጤናማ እና አዎንታዊ የሆነ ራሳቸውን የመግለጽ ልምድ እንዲኖራቸው ያድርጉ ይህንንም በዳንስ፣ ስፖርት፣ 
ጨዋታ እርት ፣ጽሁፍ ሊያድርጉ ይችላሉ፡፡ 

ልጆች በራሳቸው መንገድ ይህንን ቀን እውቅና እንዲሰጡት ያድርጉ፡፡ አንዳንድ ልጆች ይህንን ነገር ከግምት ውስጥ 
ሊያስገቡት ሌሎች ደግሞ ይህንን ችላ ሊሉት ይችላሉ፡፡ ልጆች በዚህ በመታሰቢያ በአል ላይ ተሳትፎ እንዲያደርጉ 
አያስገድዱ ወይም በመረጃ ብዛት አያጨናንቋቸው፡፡ ከልጅዎ ላይ ጫናዎችን ያስወግዱ፡፡ አንድ አይነት ትክክለኛ ምላሽ 
የመስጫ መንገድ የለም፡፡  

 

እርዳታ ሊያደርጉ የሚችሉ ልምምዶች እና ድርጊቶች፡ 

                                            
1 ጄምስ ጎርዶን የ ሰውነት አእምሮ መድሀኒት ማእከል (2011) 

2 ምሳሌ. ዜና ማእከል CBBC አና ፈርስት ኒውስ  



ከግሪንፌል ከአንድ አመት ቆይታ በኋላ ልጆች ጠንካራ ሆነው መቆየት እንዲችሉ ድጋፍ የሚያደርግ - 

ለመታሰቢያ በአል ዝግጅት ማድረግ 

4 | በባይ ብሮ ትምህርት ስነልቦና ማማከር አገልግሎት አፕሪል 2018 v7 ላይ የተሰበሰበ እና የተጠናቀረ 
 

አንዳንድ ሰዎች ልምምዶችን ማድረግ እርዳታ የሚደረግ ሆኖ ያኙታል - ይህ በቀላሉ አንድ ኩነት ላይ ምልክት አድርገው 
የሚያልፉበት ነው፡፡ ልጅዎ ፍላጎት ያለው ከሆነ፣ አካባቢው ውስጥ ይህንን ኩነት ለማክበር የሚደረጉ ድርጊቶችን ላይ 

ተሳትፎ እንዲደረግ የሚያስደርጉ ኩነቶች ላይ አንዲሳተፉ ያድርጓቸው ይህንንም ከሌሎች ልጆች ጋር ያድርጉ (ይህም 

እንደ ሀይማኖት መንፈሳዊ ነገሮች የሚያካትት ሊሆን ይችላል)፡፡ ይህም ድጋፍ ከሚያደርጉ የማህበረሰብ አባላት ጋር 
የመላመድ አቅም ላይ እርዳታ የሚያደርግ ሊሆን ይችላል፡፡ 

ልጅዎ መልካም ሆኖ የሚያገኛቸው ሌሎች ልምምዶች የሚከተለውን ሊያካትቱ ይችላሉ፡ 

 አንድን ሙዚቃ ማድመጥ 

 የሚያስቅ ወይም የሚያስለቅስ ፊልም ማየት 

 ከጓደኞች ጋር አንድ ላይ ነገሮችን ማድረግ ማለትም እነደ ማብሰል፣ ሩጫ፣ ብስክሌት መጋለብ፣ መስፋት፣ 
መዝፈን፣ መደነስ፣ ዮጋ 

 ከአደጋው በፊት ያለውን ህይወታቸውን እንዲያስታውሱ የሚያደርግ ሌላ ቦታ መውሰድ 

 ከአደጋው በኋላ ድጋፍ ያደረገላቸው ሰው ጋር መደወል  

 አበባ ወይም ዛፍ መትከል 

 ከአደጋው በኋላ ወዲያው ድጋፍ ያደረገላቸውን ሰው ማግኘት 

 

ባለፈው አመት ውስጥ (እርሶ) እና ልጆችዎ አንድ ላይ ሊወጡት የቻሉትን ተግዳሮት እንዲያስታውሱት ማድረግ፡፡ 
ልጆቹ ላይ ያዩትን መልካም ባህሪ ማለትም እንደ ድፍረት፣ ደግነት፣ ደስታ፣ እርዳታ ሰጪነት ማድነቅ ወዘተ 

ልጆች አንዳንድ መልካም ያልሆነውን ትውስታቸውን ለመቀየር የሚችሉበትን መንገድ እንዲያውቁ መርዳት (ይህም 

ማለት ወረቀት ላይ መሳል ከዚያም መሰረዝ)፡፡ ሙሉውን ጽናታቸውን መልሰው እስከሚያገኙ ድረስ ረጅም ጊዜ 

ሊወስድባቸው ይችላል፣ ነገር ግን ትውስታውን እያሳነሱት መምጣት ይጀምራሉ (ለምሳሌ ከርቀቶች ለማስታወስ 

በመሞከር ከጀርባው እንደሚያዩት ማስመሰል) አናም ከትውስታው ውስጥ የትኛውን ማስታወስ እንደሚፈልጉ ውሳኔ 

በማድረግ፡፡ ከአደጋው በኋላ ልጆች ምን አይነት ጥንካሬ ሊያዳብሩ እንደቻሉ መጠየቅ፣ ወይም አንድ ነገር/አንድ ሰው 
ማስታወስ ይችሉ አንደሆነ መጠየቅ ይህም በዚህ አመት ላይ በደግነት አንድ ነገር ለመወጣት እንዲችሉ ያደረጋቸውን 
ማለት ነው፡፡ ይህም አንዳንድ የሚያስጨንቁ ስሜቶች አና ዝርዝር ትውስታዎችን አንዲለቁ እርዳታ ያደርግላቸዋል፡፡  

ልጆች ይህ ከባድ የሆነው ጊዜ አጭር ጊዜ ብቻ የሚቆይ እንደሆነ ያስታውሷቸው፡፡ በአንድ ሳምነት ወይም ሁለት 

ሳምንት ጊዜ ውስጥ የተሻለ ስሜት የሚሰማቸው ሲሆን በራሳቸው እየደበዘዙ ይመጣሉ - በስተመጨረሻም ብርሀን 
እንዳለ ማወቅ ጉድጓዱ ያለው አስፈሪነት ዝቅ እንዲል ያደርገዋል፡፡ እርስዎ ወይም ልጅዎ ከፍተኛ የሆነ የስሜት መረበሽ 

ውስጥ ያላችሁ እንደሆነ፣ የባለሞያን እርዳታ ሊጠይቁ ይችላሉ (ከዚህ በታች ያሉትን አድራሻዎች ያጢኑ)፡፡  

‘በጣም ክፉ የሆኑ ነገሮች አንኳን አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ነገሮችን- ማለትም እንደመረዳት፣ እንክብካቤ፣ ድፍረት…እና 

እንዴት ደህና መሆን እንደሚቻል በከባድ ጊዜዎች ውስጥ ያሳውቀናል’3 

 

ጠቃሚ የሆኑ ግብአቶች ለልጆች፡ 

‘ሪላክስ በካትሪን ኦኒል’ (የልጆች ጨዋታ)፡፡ ይህ መጽሀፍ በልጆች ውስጥ ያለውን የጭንቀት ምክንያት እና ምልክት 
እንድናውቅ እርዳታ ያደርጋል እናም ልጆች እንዴት አድርገው ከዚህ አይነት ሁኔታ ጋር ቀላል እና ደስ የሚል በሆነ 
መንገድ መጋፈጥ እንዳለባቸወ ያሳወቃል፡፡ 

                                            
3 ማርጅ ሂጋርድ (1991) አንድ ከባድ ነገር በሚፈጠረበት ወቅት ላይ (ውድ ላንድ ፕሬስ)  



ከግሪንፌል ከአንድ አመት ቆይታ በኋላ ልጆች ጠንካራ ሆነው መቆየት እንዲችሉ ድጋፍ የሚያደርግ - 

ለመታሰቢያ በአል ዝግጅት ማድረግ 

5 | በባይ ብሮ ትምህርት ስነልቦና ማማከር አገልግሎት አፕሪል 2018 v7 ላይ የተሰበሰበ እና የተጠናቀረ 
 

‘አንድ ከባድ የሆነ ነገር በሚፈጠርበት ወቅት ላይ በ ማርጅ ሂጋርድ (ውድላንድ ፕሬስ)፡፡ አድሜያቸው ከ 6 እስከ 12 
ለሆኑ ልጆች የአርት መጽሀፍ ሲሆን ለልጆች ፍርሀት ግራ መጋባት እና ደህንነት ማጣትን እንዴት አድርገዉ ሊጋፈጡ 
እንደሚችሉ የሚያስረዳቸው ነው፡፡  

‘መድልስ, ፐድልስ እና ሰንሻይን’ በ ዊንስተስ ዊሽ፡፡ የድርጊት መጽሀፍ ሲሆን ትልቅ ዋጋ ባለው የልምምድ አና ከፍተኛ 
የሆነ ድጋፍ የሚያደርግ የልጆች መጽሀፍ ነው፡፡ 

‘እርዳታ ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች’ በ ታራይብሮው EPCS የተቀናበረ፡፡ መረጋጋትን፣ በራስ መተማመንን እና 

ግንኙነትን ሰዎች ጭንቀትን እድሜያቸው ከ 5 እስከ 16 የሆነ ልጆች እንዴት አድርገው መወጣት እንደሚችሉ 

የሚያስተምር ነው፡፡ እባክዎ ሊንክ EPዎን ተጨማሪ ግልባጮችን እንዲሰጥዎ ያድርጉ፡፡  

 

እውቂያዎች፡  

ትምህርት ቤቶች፡  እያንዳንዱ ትምህርት ቤት የሊንክ ትምህርት ቤት ስነልቦና ባለሞያዎች አንዲሁም የ CAMHS 

ሰራተኞ ያላቸው ሲሆን እነዚህም ሰዎች ለሁሉም ትምህርት ቤቶች ድጋፍ የሚያደርጉ ናቸው፡፡ ለ EP አገልግሎት 

ከፍተኛ የሆነ አገልግሎት ሰጪዎች Helen.kerslake@rbkc.gov.uk እና የ CAMHS አስተዳዳሪ ደግሞ 

David.bailey4@nhs.netናቸው፡፡ 

NHS ምላሽ: ለዚሀው አላማ የሆነ ይህንን ብቻ የሚሰራ የ NHS ምላሽ አገልግሎት ቁጥር ከአአምሮ ጤና አገልግሎት 

ጋር ና መረጃ ጋር ምላሽ የሚያገኙበት ቦታ ሲሆን የ 24 ሰአት አገልግሎት አና 7 ቀናት አገልግሎትን ለማግኘት ይችሉ 

ዘንድ ያደርግዎታል 0800 0234 650 ላይ ይደውሉ ወይም በ cnw-tr.spa@nhs.net ላይ ኢሜይል ያድርጉ፡

፡ NHS በ ከርቭ ማህበረሰብ ማእከል ውስጥ 4 Bard Road, W10 6TP  ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ 10am እስከ 

8pm ቅዳሜ እና እሁድ ደግሞ 11am እስከ 6pm ይሰጣል ይህም ከአአምሮ ጤና አገልግሎት ጋር በተያያዘ አንድን 
ባለሞያ ለማናጋር ለሚፈልጉ ሰዎች ነው፡፡   

  

ዊንስተን ዊሽ፣ የልጆች ብሪቭመንት ኔትወርክ እና ሌሎች ድርጅቶች እርዳታ ሊያደርጉ የሚችሉት? 

የልጀች መጎዳት ኔትወርክ ድረገጽ የሁሉም አገልግሎት ሰጪዎች አድራሻ አለው  

(www.childhoodbereavementnetwork.org.uk/directory) እነዚህም ጉዳት የደረሰባቸው ልጆች 
እና ወጣቶች ሁሉ ድጋፍ ያደርጋሉ፡፡ በተጨማሪም የሚከተሉት ድርጅቶች ብሄራዊ በጀት ያላቸው ሲሆን ለልጆች እና 
ሰዎች በሞት ምክንያት የሚመጣ ጉዳት ላይ የተጎዱ ሰዎችን እርዳታ ያደርጉላቸዋል፡፡ 

ዊንስተስን ዊሽ  

ለማንኛውም ሀዘን ውስጥ ላለ ልጅ እንክብካቤ ለሚያድርጉ ሰዎች ምክር እና ድጋፍ፡፡ ዊንስተን ዊሽ በተጨማሪም ልዩ 
የሆነ ድጋፍን በነብስ ማጥፋት ምክንያት ሀዘን ለደረሰባቸው ሰዎች ያደርጋል 

ዋናው ቢሮ፣ 17 Royal Crescent, Cheltenham, UK, GL50 3DA ነጻ የስልክ መስማር፡ 08088 020 

021 – ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ ክፍት ነው, 9am እስከ 5pm. ጥያቄዎች: +44 (0) 1242 515157  ኢሜይል:  

info@winstonswish.org.uk 

www.winstonswish.org.uk 

 

የልጆች ሀዘን ጉዳት አንግሊዝ 

ምክር ድጋፍ እና መረጃ ለሁሉም በሀዘን ምክንያት ለተገዳ ልጅ ሁሉ 

የእርዳታ ስልክ መስመር፡ 0800 02 888 40 –ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ ክፍት ነው፣ 9am እስከ 5pm 

mailto:David.bailey4@nhs.net
mailto:cnw-tr.spa@nhs.net
http://www.childhoodbereavementnetwork.org.uk/directory
http://www.winstonswish.org.uk/


ከግሪንፌል ከአንድ አመት ቆይታ በኋላ ልጆች ጠንካራ ሆነው መቆየት እንዲችሉ ድጋፍ የሚያደርግ - 

ለመታሰቢያ በአል ዝግጅት ማድረግ 

6 | በባይ ብሮ ትምህርት ስነልቦና ማማከር አገልግሎት አፕሪል 2018 v7 ላይ የተሰበሰበ እና የተጠናቀረ 
 

ኢሜይል: info@childbereavement.org.uk 

{1>www.childbereavement.org.uk<1} 

 

ክሩዝ 

በሀዘን ምክንያት ለተጎዱ፣ ይህም ኔትወርክን ጨምሮ ድጋፍ 

0844 477 9400 – ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ ክፍት, 9.30am እስከ 5pm 

ኢሜይል: helpline@cruse.org.uk 

www.cruse.org.uk 

 

የልጆች ሞት ስልክ እርዳታ ማስረመር 

የእርዳታ መስመር ለማኛውም በየትኛውም እድሜ ላይ ላለ ሰው የሚሆን እርዳታ ነው፡፡ 

0800 282 986 

www.childdeathhelpline.org.uk 

 

አዘኔታ ያላቸው ጓደኞች 

በሞት ምክንያት ሀዘን ለደረሰባቸው ሰዎች በማንኛውም እድሜ ላይ ማለት ነው ድጋፍ ማድረግ፡፡ 

ስልክ፡ 0845 123 2304 

ኢሜይል: info@tcf.org.uk 

www.tcf.org.uk  

 

ቻይልድ ላይን 

ስለማንኛውም የሚስጨንቃቸው ነገር ለልጆች በስልክ መስመር እርዳታ ማድረስ ለ 24 ሰአት በቀን 0800 1111 24  

www.childline.org.uk 

 

 

 

ከሚከተለው ጋር ዝርዝር መረጃዎችን ይዞ፡፡ 

i) የመታሰቢያ በአል ምላሾች፡ Research Findings Hamblen፣ ፍሪድማን እና ስችኑር ፌብሩዋሪ 

2016 

ii) ከአስደንጋች ሁኔታዎች ጋር ራስን ማላመድ 12 ኪስ ጃንዋሪ 2017 

iii) ብሄራዊ የልጆች ስሜትን የሚያስጨንቅ ማእከል እና የቤተሰቦች ፌደሬሽን ለልጆች አአምሮ ጤና ምክሮች 

ለቤተሰቦች 2003 

iv) የመታሰቢያ በአልን በብቃት መወጣት፡ ትውስታን ማሳረፍ፡፡ ማቲው ኢርሊች እና ስዴረር 2011 

v) ከመታሰቢያው በአል ስሜቶች ጋር እንዴት መተላለፍ እንደሚቻል  መንገዶች፡፡ ኤለን ሄንድሪክሰን ቦስተን 

ዩንቨርሲቲ ማእክል ለ ጭንቀት እና ግንኙነት ያላቸው ችግሮች፡፡ ሴፕቴምበር 2016 

vi) የሃይቲ መሬት መንቀጥቀጥ መታሰቢያ ምላሾች፡፡ ጄምስ ጎርዶን፡፡ የአአምሮ-ሰውነት መድሀኒት ማእከል፡፡ 

ጃንዋሪ 2011 

                                            

mailto:info@tcf.org.uk

