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እቲ ኣሰቓቒ ናይ ግምቢ ግረንፉል ኣሕዛኒ ኩነት ሓደ ዓመት ናብ ዝመልኣላ መዓልቲ ክንቀርብ ከሎና፣ እቶም ቖልዑ ብዛዕባ 

ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበሮም ስምዒትን ዘርኣይዎ ግብረ-መልስን ብጥብቒ  ክዘኻኸሩ ኣለዎም። ዓበይቲ፣ እቶም ቖልዕ ኣብ`ቲ 

ዝኽሪ-በዓል ከመይ ዓይነት ስምዒትን ግብረ-መልስን ክህልዎም ከምዝግባእ ብኸመይ ክሕግዝዎም ይኽእሉ? እዚ ኣብ ታሕቲ 
ዘሎ ሓበሬታ፥ ቅድሚ ሕጂ ብዘሕዝንን ዘፍርህን ኩነታት ምስ ዝሓለፉ ቆልዑ ካብ ዘሎና ተመኩሮን ነዚ ጉዳይ ኣገደስቲ ካብ 
ዝኾኑ መጽናዕታዊ ጽሑፋትን እተመስረተ ሓበሬታ እዩ።  ብተወሳኺ ድማ፥ ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ዘድሊ ክተሓጋገዛ ናይ 
ዝኽእላ ትካላት ዝርዝር ኣብ መወዳእታ ቀሪቡልኩም ኣሎ።  

 

ግብረ-መልሲ ናይ ዝኽሪ በዓል እንታይ እዩ? 

ናይ ዘጓነፈካ ሕማቕ ነገር ዝኽሪ በዓል ኣሉታዊ ግብረ-መልሲ ክህልወካ ንቡርን ኣብ ኩሉ ዝረኣን ጉዳይ እዩ። እዚ ድማ  ‘ግብረ-

መልሲ ዝኽሪ በዓል’ይበሃል።  ዋላ እኳ እቶም ቖልዑ ነቲ ዝኽሪ ሓዊ ክርስዕዎን ኣብ ዝደለይዎ እዋን ጥራይ ክሓስብዎ እንተ 
ፈተኑ፡ እቲ ጽምብል ዝኽሪ በዓል ሓያል መዘኸሪ ክኾኖም እዩ።  

መጽናዕቲ ከምዝሕብሮ፡ እቲ ዝዓበየ ጸቕጢ ኣእምሮን ዝለዓለ ደረጃ ናይ ብድሕሪ ከቢድን ኣሕማምን ተጓንፎ ዝለዓል ምልክታት 
ጭንቀት ኣብቲ ውሽጢ እቲ ሕምቕ ተጓንፎ ዘጋተመሉ ወርሒ ከም ዝኽሰት እዩ። ኩሉ ሰብ ግብረ መልሲ ናይ ዝኽሪ በዓል 

የጋጥሞ ማለት ከም ዘይኮነ ምሕባር ኣድላዪ`ኳ ይኹን እምበር፡ ከጋጥም ዝኽእል ነገር ኣቐዲምካ ምፍላጥ ግና ሓጋዚ እዩ።  

 

ንምንታይ እዩ  ‘ግብረ-መልሲ ናይ ዝኽሪ በዓል’  ዘጋጥም? 

እቲ ግብረ መልሲ ናይ ዝክሪ በዓል ዘመልክቶ ነገር እንተ`ሎ፡ ገና ነቲ  ዘጋጠመና ኣሰምባዲ ተረኽቦ ነሰሳስሎ ምህላውና እዩ 
ዘመልክት፣ እዚ ድማ ንቡር መስርሕ ሓዘን ናይቲ መህሰይትና እዩ።  ሓንጎልና፡ ውሽጣዊ ናይ ሰቓይ ስምዒትና ንምውጻእ፡ ናብ 
ሕሉፍ ቅጥዒ ኣተሓሳስባ ይመልሰና።  

ዋላውን (ብዘየገድስ እቲ ቀጻሊ ኣጨናቒ ዝኾነ ኣብ ኣእምሮና ዝቕረጽ ስእላዊ ተዘክሮታት እቲ ግምቢ) ነቲ ኣጨናቒ ተረኽቦ 
ረሲዕና ብጽቡ እኳ ክንነብር እንተ ጀመርና፡ እንታይ የጋጥመና ከም ዘሎ ከይተረድኣና ኣብ መዓልታ ወይ  ሰሙናት ቅድሚ 
እቲ ዝኽሪ በዓል ግና ጋሻ ዝኾነ ምልክታት እቲ ማህሰይቲ ክስመዓና ይኽእል። እዚ ድማ ነቲ ዘማዕበልናዮ ኩኖ እቲ ማህሰይትና 
ናይ ምሕላፍ ኣተሓሳስባ ክዝርዝረልና ስለ ዝኽእል ኣእምሮናን ሰብነትና ዝህብዎ ግብረ መልሲ ምርዳእ ኣገዳሲ  

እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክንጽበ? 



ቆልዑ ድሕሪ ኩነታት ግራንፌል ብትብዓት ንኽነብሩ ምሕጋዝ - ሓደ ዓመት ኣብ ምድላው 

ግብረ-መልሲ ዝኽሪ በዓል 
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እቲ ምብዛሕቱ  ልምድ ዝኾነ ኣብ ዓመት እቲ ዘጋጠመ ከቢድ ሃንደበታዊ ሕማቕ ተረኽቦ ዝርከብ ግብረ መልሲ፡  ስምዒታዊ 
ምድግጋም፣ ኣካላዊ መልሲን ምንጽብራቕ ኣብቲ እዋን ሓደጋ ዘጋጠሙ ሓሳባትን እዩ።   

ን ናይ ዉሽጢ ዓዲ ማሕበር ብሓዘን ተታሒዞም ኔሮም፣ ኣብቲ  ዝኽሪ በዓል ዝግበረሉ ሰዓታት ነቲ ናይ ስምዒት ዝክሪ 
ዝቐስቕስን ንሓያል ፍርሕን ቓንዛን ዝዳርጎም እዩ፡ እቲ ናይ ተስፋምስኣን ተስፋቁርጸትን ምስንባድን ናይ ንዴት ስምዒታት 
ምዝኽኻርን ሓደሽቲ ናይ ስምዒትን ኣካላዊ ጭንቒ ምልልምማድ እዩ።   እዚ ምስ ቡዙሓት ነገራት ተተሓሒዙ መሕረቒ 
ክኽዉን ይኽእል እዩ ንኣብነት፣ ኣብቲ ዕቑባ ሕጂ እዉን ምህላዎም ፣ናይ እዚ ስምዒታትን ናይ ምሕዋይ ስምዒታትን ክኾኑ 
ይኽእሉ እዮም።   

እዚ ኣብቲ ዝኽሪ በዓል ሰዓታት ዓብዩ ናይ መዘኻኸሪ ቓዕታ ክኾን ይኽእል እዩ፣ ንኣብነት፣ ሮሞዳን ምጅማሩ( እዚ ኣብ ዕለት 

14-16 ግንቦት ዝጽድቕ እዩ)፣ እቲ ህዝባዊ ሕቶ (21ይ ግንቦት)፣ ከምኡ እዉን እቲ ናይ ዝኽሪ በዓል ዕለት።  

እቲ ዝኽሪ ሓያል ካብ ምኻኑ ዝተልዓለ ን ሕራስን ን ምስትውዓልን ሕማቕ ጠንቒ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ሓደሓደ ሰባት ኣብቲ 
ጫፍ እንተኾኑ ናይ ዘይምርግጋእ ስምዒት ፣ወይከዓ ዝለል ዝለል ዝብል ሁውከት ክስመዖም ይኽእል ።  ሓደ ሓደ ሰባት እዉን 
ኣብ ታሕቲ ምድሪ ውሕስና ዝፈትዉዎም ሰባት ኢሎም ክስመዖም ኢሎም ይመርጹ።   

 

ቖልዓ ከመይ ዓይነት ስምዒት ይስመዖ ይከዉን? 

ናይ ቖልዑ ኣረኣያ ነንሕድሕዶም ክፈለለ ይኽእል እዩ።  ኣብቲ ናይ ዝኽሪ በዓል ዕለት ስተፈላለዩ ስምዒታት ክስመዖም ይኽእል 
እዩ። ናይ ሓዘን ንዴት ወይ ሕርቓን ስሞዒታት ክጽበዩ ይኽእሉ እዮም ምንም ዓይነት ስምዒት እንተ ዘይተሰሚዕካ ክገረሞም 
ይኽእሉ እዩ። እሱ ድማ ሕማቕ ስሚዒት ክፈጥርልካ ይኽእል እዩ  

እቶም ቖልዑ እቲ ኩነታት ፣ ዝሰኣንዎም ደቒ ክፍሎም ዝፈትውዎ ሰባትን እንትዘኻኸሩ  ናይ ምፍራሕ ጭንቀት ኩነትታ 
ክስመዖም ይኽእል፣ ወይ ከዓ ናይ ሓዘን ስምዒት ክስምዖም ይኽእል ኣዩ።  

እቶም ቖልዑ ናይ ተመላላሲ ናይ ስምዒት መጥቓዕቲ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ናይ ተስፋምስኣንነት፣ምፍራሕ፣ህራስ 
ምስኣን፣ምርሃጽ፣ ሕልምታትን ካብ ወለዲ ተፈሊካ ናይ ዘይምንባር ስሚዒት ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ።  እዚ ን ምህራስ 
ክኸብዶም ይክእል እዩ፣ኣብ ምምሃር ምስትውዓል እዉን ከምኡ። 

ሰዉነትና ከምኡ ድማ ሓንጎልና እቲ ሕማቕ ተጓንፎ ስምዒት ይዝክረ እዩ ዝለዚ በዚ ዝተሎኣለ ናይ ኣካልዊ ሕማማት እናጥቕዕዎ 
እውን ይህሉው ይኽእሉ እዮም።  

እቶም ቖልዕ እቲ ክስተታት፣ቦታታት፣ኩነታት ወይ ነቲ ሓዘን ዝተተሓሐዙ ሰባት እቲ መሕዘኒ ስምዒት ስልዝቐሳቐስሎም  
ከርሕኽዎም ይምኩሩ ይኽኑ እዮም፣ ሓደ ሓደ ቖልዑ ድህሪ እቲ ናይ ሓደጋ ሓዊ ግዘ፣ ትዕግስቲ፣ምርድዳእ ወይ ከዓ ናይ 
ስነልቦና ሓገዝ  የድልዎም ይኸዉን 

 

ዓበይቲ ንክሕግዙ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም? 

‘ ስራሕና፡ ጽንዓት እቶም ቖልዑን ተስፈኦምን ብምብርትታዕ ብምልኣት ንምሕዎይ ምሕጋዝን እዩ’ 1 

ን ቐጻሊ ትልሚታት ንውጻእ ብዝተኽኣለ መጠን ሓጋዚ እዩ። ምስ እቶም ቖልዑ ብዛዓባ እቲ ዝመጽሎ ናይ ዝኽሪ በዓል 

ተዘራረብ-እንታይ ከምዝክሰት ታይ ነቲ ጭንቐት ከምዘላቕቖምን እንታይ ከምዘጨናንቖምን ምዝርራብ።   

 “ዝኾነ ሕማቕ ነገር እንተጋጥም፣ ከም ግሪንፉል ባርዕ ሓዊ ፣ሓንጎልናን ሰውነትናን እቲ ዝኽሪ ከምይ ከምዘየጠተመ ከምከምዝተሰመዖን ይሕዞ እዩ።   

ሓደ ሓደ  ግዜ እቲ ዝኽርታት ሓያላት ዘይምዃኖም ዘየሕርቑን ምዃኖም ምስትውዓል ይከኣል። ነገር ግን ኣብ ካልኦት ግዜን ሓንጎልካን ንሰውነትካን 

እንታይ ከምዘጋጠመ ተዘኻኽር ኢኻ-ከም ገለ ንእሽተይ ጨናታት፣ድምጽታት፣ምስሊ ወይ ከኦ ቓላት’ግሪንፌል’-እቶም ቓትዛ ዘለዎም ሓያላት ዝኽርታት 
እዉን ከም ሓዱሽ ክደጋገሙ ይኽእሉ እዮም። ከም ዕብዩ ነገር ዝጻዓነካሎም ስምዒት ክስመዐካ ይክእል። 

                                            
1 James Gordon ማእኸል መድሓኒት ርእሲ-ነብስን (2011) 
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እዚ ዝክሰት ድማ መብዛሕትኡ ምስ እቲ ዕለት ባርዕ ሓዊ ዘጋጠመሉ ዝተሓሐዘ እዩ-ከም እቲ ዝሓለፈ መበል 14 ሰነ ዝነበረ ዝክሪ በዓል መዓልቲ።  
ቡዙሓት ሰባት ከመይ ከምዝስመዖም የጨናንቖም እዩ። ዋላኳ ቡዙሓ ናይቱ ሓዊ ምሕሳብ ተዘይከኣልካ ፣ናብቲ መዓልቲ ምስቀረብካ እንታይ 
ከምዝስመዐካሎ ኣይትፈልጥን።  

ክትናደድን  ክትሓርቕ፣ወይ ክትሻቐልን ክትፈርህ ትኽእል ኢኻ። ክድንዝዘካ ወይ ምንም ዘይክስምዐካ ይኽእል እዩ። እዞም ስምዒታት ንቡር ስምዒታት 

እዮም ድሕሪ ሓደ ዓመት ካብዚ ሕማቕ ሓደጋ።  እዞም ስምዒታት ንዘለኣለም ከምዘይነብሩ ምፍላጥ ጠቓሚ እዩ-መጀመርታ ክኸብድካ እዩ ግን ድሕሪ 
ሰሙን ካብቲ ዕለት እናሓሸካ እዩ ዝመጽእ። 

ምስ ቖልዓ ሓቀኛ ኹን። ቖልዑ እስኻን ካልኦት ተኣመንቲ ዓበይቲን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ሂወቶም ሑርቓት ምኻኖም 
የስተውዕሉ እዮም። ምስ እቶም ቖልዑ ስምዒትካ ምዝርራብ ምንም ኣይብልን። እቲ ናይ ዝክሪ በዓል መዓልቲ ከቢድ ከምዝኾነ 
ነጊርካ እስካን እሶምን ምንም ከምዘይትኾኑ ኣረጋግጸሎም። ናይ ዓርስኻ ስምዒት ኣካፊልካ ምስኦም ምዉድዳር።  ቖልዑ ካብ 
ወለዶም ስለ ዝመሃሩ እዚ ከዓ ስምዒቶም ንከተካፍሉን ንከርእዩን ይሕግዝ እዩ።   

ኣብቲ ግዝ እሱ ኣብ ተሌቪዥን፣ኢንተርኔትን ሚድያታትን እዚ ኸበድቲ ምስላታት ከምዝረኣዩ እስተባህል። ገለ ገለ ምስልታት 

ካብ ዉላድካ ክትሓብእ ፈትን፡ ምኽንያቱ ጭንቒ ክፈጥረሉ ስለዝኽእል። ንዕድመኦም ስሩዕ ወይ ዘይርብሽ 2 ዘመሓላልፉ 
ድሕረገጻት ወይ ዜና መደባት ብምእላእ ነቶም ቖልዑ ኣርኢካ ነቶም ቖልዑ ሕቶታት ንክሓቱን ክመያየጡን ምትብባዕ።   

ንቖልዑ ጥዕናዊ ሂወት ንክነብሩን ንባዕሎም ንስሚዒቶምን ብሳዕሲዕት፣እንቅስቃሴ፣ስፖርት፣ጸወታ፣ሙዚቃ፣ኣርትን ምጽሓፍን 
ወዘተ ንክገልጹን ምሕጋዝ።   

እቶም ቖልዑ እቲ ዕለት ባዕሎም ክሓስብዎ ምግባር። ገለገለ ቖልዑ ነቲናይ ዝኽሪ በዓል መዓልቲ  ከምዘየለ ክርስዕዎ ድሌት 
ከምዘሎዎ ከርእዩ ይኽእሉ እዮም። ነቶም ቖልዑ ናብቲ ስነስርዓት ዝክበረሉ ዝኽሪ በዓል ክሳተፉ ዘይምግዳድ፣ወይ ብሓበሬታት 
ዘይምጭንናቕ። እቶም ምልክታት ካብቶም ቖልዑ ዉሰድ። ዘይትኽክል ዝበሃል ስምዒት የለን።  

 

መንፈሳዊ ነገራትን ገለ ንጥፈታትን ሓገዝቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም 

ገለገል ሰባት ናይ መንፈሳዊ ነገራት ምትላም ሓጋዚ እዩ ኢሎም ይሓስቡ-እዚ ድማ ቕልል ዝበለ ነቲ ዝክሪ በዓል ዝኾዉን 
ዝተለምዱ ንጥፈታት እዮም። እቲ ዉሉድካ ድሌት እንተሃሊዎ፣እብቲ ከባቢ ዘለዉ ጉዳያት ምስ ቖልዑ ዝተተሓሓዘ ማሕበር 

እንተሃልዩ ኣጣይቕ(ከም ሃይማነታዊ  ንመንፈሳዊ ዝግጅታት)ዝኾኑ። እዚ ምስ እቶም ናይ እቲ ማሕበር ሓገዝ ብምርካብ ንናይ 
ምቕዳሕ ክእለት ዝበራታትዕ ይኸዉን። 

ካልኦት መንፈሳዊ ስርዓታት ን ዉሉድኻ ሓጋዚ ክኾን ይኽእል  
ከም፡ 

 ሓደ ሓደ ደርፍታት 

 ዘስሕቑን ዘንብዑን ፊልሚ ምርኣይ 

 ምስ ካላኦት መሓዙቱ ምዝኾኑ ንጥፈታጥ ከም ምኽሻን፣ምጉያይ፣ብሽክሌታ ምዙዋር፣ምስፋይ፣ምድራፍ፣ምስዕሳዕ፣
ዮጋ ነገራት ምግባር 

 ናብ ቕድሚ እቲ ሓዘን ዝነበረ ጽቡቕ ጊዜ ዘዘክሮም ቦታ ምውሳድ 

 ድሕሪ እቲ ሓዘን ዘጽናዕነዕም ሰባት ምጽዋዕ  

 ዕምበባ ውይ ዛፍ ምስኣል 

 ካብቲ ሓዘን ከረሳስዕ ዝኽእል ሰብ ምርካብ 

 

ዝሓለፍኩምዎ ሓያል ፈተነታት እቶም ቖልዑን(እስኻን) ነቶም ቖልዑ ምዝኽኻር  ዝራእኻዮ ናይቶም ቖልዑ ጽቡቕ ማንነት 
ምዝራብ ከም ጥንካርኦም፣ሕልየቶም፣ተሰፋሃላዉነት ወዘተ።  

ናይ እቶም ቖልዑ ገለ ሕም፣ቕ ዝኽሮም ብ ኻልኦት ክትክእዎ(ከም ምስኣል ኣብ ወረቐት ሲእልካ ምድምሳስ)  ምሕጋዝ ፈትን 

ሙሉእ ቡሙሉእ ናብ እቲ ዝነበሩዎ ክምለሱ ግዝ ክወስደሎም እዩ፣ ግን ቀስ ብቀስ እቲ ዝኽሪ እናህሰሱዎ ክኸዱ እዮም(ን 

ኣብነት፣ካብ ድሕሪት ስክሪን ንምርኣይን ምዝካርን ምፍታን)፣ናይ እንታይ ዓይነት ዝኽሪ ክሕዙ ከም ዝደልዩ ምምራጽ።  ከም 

                                            
2 ንንንንን Newsround, CBBC ንን First News  
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ቖሎዑ እንታይ ዓይነት ጥንካረ ከብቲ ሓዘን ከም ዘምጸኡ ጠይቕ፣ወይ ኸዓ እንታይ ዝኽሪ ከም ዘለዎም ኣብዚ ኣብዚ ዓመት  
እዚ እንታይ ዓይነት ሓልየት ከም ዝሓገዞምን ምፍላጥ።  እዚ ነቲ ሕማቕ ዝኽሪ ንምርሳዕ ክሕግዞም እዩ።  

 ነቶም ቖልዑ ከቢድ ጊዜ ሓላፊ ሙዃኑ ምንጋር . ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ቕነ እቲ ምልክታት ክርስዕዎ ክጅምሩ እዮም-ኣብ ጫፍ 
ጸልማት ብርሃን ከም ዘሎ ምፍላጥ ከይትፈርሕ ዝገብር እዩ። እስኩምን ዉሉድኹሙን ናይ ስነሉቦና ስምዒት ተተሰሚዕኩም፣ 

ናብ እቶም በዓል ሞያ ምኻድ(ካብ ታሕቲ ዘለዉ መራኸብታት ብምርኣይ)።  

‘ ዋላ ሕማቓት ነገራት የምሁሩና እዮም good ከም - ከም ምርዳእ፣ትብዓት፣ሕልዮት ወዘተ ከምይ ይሕሸካ ኣብ ሕማቕ 

ግዘ’3 

 

ጠቐምቲ ነገራት ንቖልዑ፡ 

‘ምዝንጋዕ ብ ካትሪን ኦ`ኒል (መጻወቲ ቖልዑ). እዚ መጽሓፍ ናይ ጭንቐት ቖልዑ ምልክታት ዝሕብረና እዩ፣ከምኡ እዉን 
ከመይ እዚ ከምዝቐርፍዎ ይህብር።  

‘ሕማቕ ነገር እንተጋጥም’ ብማርገ ሄጋርድ (Woodland Press). ናይ ኣርት መጽሓፍ ን ቖልዑ ካብ 6 – 12 ዕድመ-
ንይ ቖልዕ ፍርሒ፣ምድንባር፣ብ ናይ ሕማቕ ነገር ዝኽሪ ምርካብን መንገዲ እዩ።  

‘Muddles, Puddles and Sunshine’ ብዊንስቶን ዊሽ. ናይ ንጥፈታት መጽሓፍ መልመድን ሓጋዝን ን ሰብ 
ዝሞቶም ቖልዑ። 

‘ክሕግዙ ዝኽእሉ ነገራት’ ብTriborough ኢፒሲኤስ (EPCS) ዝተሓተመ. ናይ ነገራት መጽሓፍ ንምርግጋዕ 

ዝዕድም፣ዓርሰ እምነትን ምትሕሓዝነትን ዘለዎ ንቖልዑ ካብ 5 – 16 ዓመቶም ዝሕግዙ። ብኽብረቶም ናይ EP መራኸቢ 
ን ተወሳኺ ቕዳሕ ይተቐሙ።  

 

መራኸቢ፡  

ቤት ትምህርቲ፡  ሕድሕድ ቤት ትምህርትታት ናይ ሊንክ መራከብቲ ስነ ልበናዊ ትምርቲ ከም ሊንክ መራኸቢ CAMHS 

ሰራሕተኛታት ነቲ ዝተለከሙ ቤት ትምህርቲ ዝሕግዝ።  ካልኣይ መራኸቢ ካብ ግልጋሎት EP 

እዚHelen.kerslake@rbkc.gov.uk and the CAMHS manager is 

David.bailey4@nhs.net.እዩ 

NHS response: ጥንኩር ናይ NHS መለስቲ ግልጋሎትን ናይ ኣእምሮ ጥዕና ዝሕግዝ ቑጽሪ ስልኪ ከምኡ እዉን 
ሓበሪታትን ምኽርታት ንምርካን ካብ ሰሙን ናብ ሰሙን 24 ሰዓት ብ መዓልቲ 0800 0234 650 or email cnw-

tr.spa@nhs.net. NHS ኣብ ማእከል ማሕበር መመዘኒ፣4 Bard Road, W10 6TP ካብ ሰኒ እስካብ ዓርቢ፣
10am to 8pmን ቐዳምን ሰንበትን፣11am to 6pmን ናይ ሓንጎል ጥዕና ክዘራርብ ዝደሊ ንምሕጋዝ።ከምይ   

  
ከመይ Winston’s Wish፣ነቶም ሰብ ዝሞቶም ናይ ቖልዑዝኽሪ ጥምረት ክሕግዝ ዝክእል? 

እቲ ናይ ቖልዑነትዝኽሪ ሰብ ዝሞቶም ጥምርት ደረገጽ ናይ መዝገበ ቓላት ዲክሺነሪ ግልጋሎት 

ኣለዎ(www.childhoodbereavementnetwork.org.uk/directory)ምስ ሰብ ዝሰኣኑ ቖልዑን 
ኣናእሽተይ ሰባትን ሓገዝ። ብተወሳኺ፣እቲ ዝስዕብ ማህበረሰብ ናይ መዘናገዒ ሓገዝ ነቶም  ሰብ ዝሞቶም ቖልዑ ኣለዎ።  

 

ናይ ዊንስቶን ዊሽ (Winston’s Wish)  

                                            
3 Marge Heegaard (1991) ንንን ንንን ንንንንንን  (Woodland Press)  

mailto:David.bailey4@nhs.net
mailto:cnw-tr.spa@nhs.net
mailto:cnw-tr.spa@nhs.net
http://www.childhoodbereavementnetwork.org.uk/directory
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 መብራርህራሂ፣ካብ ዝኾነ ሰብ ዝሰኣነ ቖልዓ ዝርከብ ሓገዝን ሓበሬታን። Winston’s Wish ነቶም ብ ቕትለት ወይ 
ነፍሲ ምትፋእ ሰብ ዝሰኣኑ ቐደማይ ሓገዝ ይህብ። 

Head Office, 17 Royal Crescent, Cheltenham, UK, GL50 3DA.  ናይ ርድኡኒ ነጻስልክታት፡ 

08088 020 021 –ካብ ሰኒ ስካብ ዓርቢ ክፉት, 9am ናብ 5pm። መጠየቂታት: +44 (0) 1242 515157  

Email: info@winstonswish.org.uk 

www.winstonswish.org.uk 

Child Bereavement UK 

ሓበርቲ ፣ሓበሬታን ሓገዝን ንወለዱ ዝሰኣነ ቖልዓ ዝጭነቕ 

ናይ ረድኤት መስመር፡ 0800 02 888 40-ካብ ሰኒ ስካብ ዓርቢ ክፉት, 9am ናብ 5pm። 

Email: info@childbereavement.org.uk 

www.childbereavement.org.uk 

 

ክሩስ (Cruse) 

ነቶም ሰብ ዝሰኣኑ ሓገዝ፣ናይ ጥምረት ከባቢታት ዘጠቓለለ 

0844 477 9400 – ካብ እስካብ ዓርቢ ይኽፈት, 9.30am to 5pm 

Email: helpline@cruse.org.uk 

www.cruse.org.uk 

 

ናይ ሞት ቖልዓ ረዲኤት መስመር 

ናይ ረድኤት መስመር ን ዝኾነ በቲ ሞት ዝተጎድአ ኣብ ዝኾነ ዕደመ ዘሎ ሰብ 

0800 282 986 

www.childdeathhelpline.org.uk 

 

እቶም ሩህሩሃት መሓዙት 

ነቶም ናይ ኣብ ዝኾነ ዕድመ ብ ዝኾነ ኩነታት ዉላድ ዝሰኣኑ ሰባት ሓገዝ። 

ስልኪ፡ 0845 123 2304 

E-mail: info@tcf.org.uk 

www.tcf.org.uk   

 

መስመር ቖልዑ (Child Line) 

ናይ ረዲኤት መስመር ን ዝኾነ ዘጭንቖም ዝደልዩ ቖልዑ 0800 1111 24 ሰዓታት ኩሉ መዓልቲ   

www.childline.org.uk 

 

_______________________________________ 

 እዞም ዝስዕቡ መወከሲታት ብምጥቃም: 

http://www.winstonswish.org.uk/
http://www.childbereavement.org.uk/
http://www.cruse.org.uk/
mailto:info@tcf.org.uk
http://www.tcf.org.uk/
http://www.childline.org.uk/


ቆልዑ ድሕሪ ኩነታት ግራንፌል ብትብዓት ንኽነብሩ ምሕጋዝ - ሓደ ዓመት ኣብ ምድላው 

ግብረ-መልሲ ዝኽሪ በዓል 

6 ብ Bi-borough ኣገልግሎት ትምህርትን ስነልቦናን ዝተዘጋጀወን ዝተሓላለፈን ሚያዝያ 2018 v7 

 

i) ግብረመልሲ ዝኽሪ በዓል፡ ብመጽናዕቲ እተረኽበ ብሃምብለን ፍሬድማንን ስኽኑርን የካቲት 2016 

(Anniversary Reactions: Research Findings Hamblen, Friedman and Schnurr Feb 2016) 

ii) 12 መፋትሕ ናይ ምቁጽጻር ንሃሳዪ ተረኽቦ (ትራማ) ዝምልከት ዝኽሪ በዓል ጥሪ 2017 (Coping with 

Trauma Anniversaries 12 Keys January 2017) 

iii) ሃገራዊ ናይ ቆልዑ ካብ ሃሳዪ ተረኽቦ ዝጋጥም ጭንቀት ማእከልን ናይ ስድራቤታት ፈደራሲዮን ንናይ ቆልዑ 

ኣእምሮኣዊ ጥዕና ዝምልከት መግለጺታት 2003 (National Center for Child Traumatic Stress & 

Federation of Families for Children’s Mental Health Tips for Families 2003) 

iv) ምቁጽጻር ግብረመልሲ ዝኽሪ በዓል፥ ተዘክሮታት ከም ዝዓርፉ ምግባር፥ ማቲው ኤርሊክን ሎይድ ሴደረርን 2011 

(Mastering the Anniversary Reaction: Putting Memory to Rest. Matthew Erlich and Lloyd 

Sederer 2011) 

v) 5 ንግብረ መልሲ ዝኽሪ ብዓል እንቆጻጸረለም መገድታት። ኢለን ሀንድሪክሰን ናይ ቦስቶን ዩኒቨርሲቲ ናይ ስምባድን 

ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ጸገማትን ማእከል መስከረም 2016 (5 ways to deal with Anniversary Reactions. Ellen 

Hendriksen Boston University’s Centre for Anxiety and Related Disorders. Sept 2016) 

vi) ናይ ሄይቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ግብረመልሲ ዝኽሪ በዓል። ጀምስ ጎርዶን ን ኣእምሮን-ሰብነትን መድሃኒት ማእከል 

ጥሪ 2011 (Haiti Earthquake Anniversary Reactions. James Gordon. Center for Mind-Body 

Medicine. January 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


