
- ነቲ ኣብ መንጎ ደረት ንእስነትን በጽሕነትን ዘሎ ህይወት ምውግጋን

ሓበሬታ 
ካብ ጥዕና ተምሃሮ  
ንኣኻ ከም ወላዲ  

መጠን  

2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ



ጥዑይ ኣገባብ ኣነባብራ 
ፍልልይ ይገብር ኢዩ
ንኣሉታዊ ጭንቅትን ኣካላዊ ሕማምን ንምብዳህ፡ ጽቡቕ ጥዕና ምህላው 
ንኹሉ ኣገዳሲ ኢዩ።

ንድቃስን መግብን ምንቅስቓስን ብዚምልከት ጥዕና ንምርካብ ጽቡቕ መደባት ኪህልወካ ኣገዳሲ 
ኢዩ፡ ንሱ ኸኣዩ ጽቡቕ ጥዕና ንኺህልወናን ዕዉታት ንኺንከውን ዚሕግዘና። ኣብ ናይ ሎሚ 
ማሕበረሰብ ብመገዲ ማሕበራዊ መራኸቢ ብኣወንታን ብኣሉታን ዚጸልዉና ንብዙሕ ርእይቶን 
ሓበሬታን እተቓላዕና ኢና። ብፍላይ ኣብ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ፡ መንእሰያት ብመገዲ ኣዕሩኽን 
መራኸቢ ብዙሃንን በቲ ምስ ቤትትምህርቲ ዚዛመድ ኩነታት እተቓልዑ ኢዮም። ኣብዚ፡ ንሕና 
ንመንእሰያትና ኣብቲ ንመጻኢ ህይወቶም ዚጸሉ ብዙሕ ተኽእሎታት ዚህሉዎ ጥዑይ ህይወት 
ንኪረኽቡ ክንድግፎም ሓላፍነትን ሓባራዊ ዕማምን ኣሎና። ኣብቲ ቀዳማይ ዓመት ኩሎም 
ተመሃሮ ምስቲ ናይ ቤትትምህርቲ ተሓጋጋዚ ሓኪም ብዛዕባ ጥዕና ኪዝትዩ ይዕደሙ። 
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ጽቡቕ መደባትን 
ጽቡቕ ጥዕናን 

መብዛሕትኡ ግዜ ናብ 
ጽቡቕ ናይ ትምህርቲ 
ውጽኢት ይመርሕ



• መዓልታዊ ምንቅስቓስን ጥዑይ ኣየርን

• ቅድሚ ናብ ዓራት ምኻድካ ዕርፍ በል

• ቅድሚ ምድቃስካ ሓደ ሰዓት ኣቐዲምካ ካብ ሰማያዊ ናይ ስክሪን መብራህቲ ተቖጠብ

• ሞባይልካ ኣብቲ ናይ ኣውሮፕላን ሞድ ግበራ

• ቅድሚ ምድቃስካ፡ ሽኮር፡ ናይ ቡን መስተ ወይ ካልእ ዘነቓቕሕ ነገራት ኣይትውሰድ

• እቲ ክፍሊ መደቀሲኻ ብዚከኣል መጠን ዝሕል ዝበለን ጸልማትን ይኹን

ምኽሪ ንኣደቓቕሳ፥
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ድቃስ
ድቃስ፡ ካብቲ ብዙሓት መንእሰያት ዚሓስቡዎ ንላዕሊ ኣገዳሲ ኢዩ። 
መንእሰያት ኣብ ሓንቲ ለይቲ ካብ 9-10 ሰዓታት ኪድቅሱ ይግባእ፡ 
ንጥዕናኦም ድማ ጽቡቕ ኢዩ።

ኣካላትና ናቱ ሰዓት ኣለዎ። እቲ ናይ ኣካላትና ሰዓት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለ ኢዩ፡ ግን እቲ 
ፍልልይ ውሑድ ኢዩ። ዝበዝሑ ሰባት እቲ ዝበለጸ ድቃስ ካብ ሰዓት 10 ምሸት ክሳዕ ሰዓት 7 
ንግሆ ኢዩ። ኣካላትን ሓንጎልን ስሩዕ ናይ ግዜ መግብን ግዜ ድቃስን ኣገባብ ምስ ዚኽተሉ ጥዕና 
ይስምዖም። ውላድካ ናይ ድቃስ ጸገማት ምስ ዚህሉዎ፡ እቲ ናቱ መዓልታዊ ኣገባብ ኣነባብራ 
ከመይ ከም ዚመስል ክትምርምር ምጅማር ጽቡቕ ኢዩ። 

 ልዋም ድቃስ  
ንጥዕና ኣዚዩ 
ኣገዳሲ ኢዩ 



እቲ እትገድፎ 
ምንቅስቓስ 
- ንሱ ኢዩ 
እቲ ጽቡቕ 
ምንቅስቓስ
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ምንቅስቓስን መግብን
ጽቡቕ ድቃስ ምስ መግብን ምንቅስቓስን እተኣሳሰረ ኢዩ። ስሩዕ ምንቅስቓስን 
ምውስዋስን ንኣእምሮኣውን ኣካላውን ጥዕና የደንፍዕ፡ ከምእውን ንትምህርቲ።

ስሩዕ ናይ መግቢ ኣወሳስዳ፡ ከም ቁርስን ምሳሕን ድራርን ከምኡውን ክልተ ግዜ ጠዓሞትን 
ምውሳድ ንኣካላት ጽቡቕ ኢዩ። ነቲ ኣብ መንጎ ኣመጋግባን ምንቅስቓስን ዘሎ ሚዛን ምስ እትረኽቦ፡ 
እቲ ኣሉታዊ ናይ ኣእምሮ ጭንቀትካ ይጎድል ኢዩ። 

• ብዙሕ ጻዕሪ ዘየህልኽ ምንቅስቓስ ከም ዙረት ዘብዘብ ምባልን ምሕምባስን ኣብ ድቃስ 	

	 ጽቡቕ ጽልዋ ይገብር ኢዩ።

• ንትርግታ ልቢ ዚውስኽን ንብቕዓት ኣካላት ዘመሓይሽን፡ ንጭንቀት መድሃኒቱ ኢዩ።
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ማሕበራውያን መራኸቢታት
ኣብዚ እዋንዚ እቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ነቲ ናይ መንእሰያት ህይወት 
ዓብሊሉዎ ኢዩ። ኣብዚ እዋን'ዚ ኮምፕዩተራት ቀንዲ ናይ ስራሕ መሳርያ 
ብምዃነን ብዙሓት ተመሃሮ ምስቲ መምህሮም ዚህቦም ትምህርቲ ብምሕዋስ 
ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ወይ ካልእ ነገራት ኪጥቀሙ ይደልዩ ኢዮም።

ኣብዚ ግዜ`ዚ ሰባት ንብዙሕ ነገራት ብሓደ ግዜ ኪገብሩ ምድላይ ዳርጋ ልሙድ እናኾነ ይኸይድ 
ኣሎ፡ ከም ኢመይል ምምላሽ፡ ኣብ ኢንተርነት ምስ ብጾት ምርኻብ፡ ከምኡውን ናይ ትምህርቲ ዕዮ 
ብኮምፕዩተር ምስራሕ። እዚ፡ ብዝሐ-ግብሪ ኢዩ ዚብሃል። ብዝሐ-ግብሪ ንቐለልትን ተደጋገምቲ 
ስራሕን ምሹእ ኢዩ፡ ግን ነቲ ናይ ውጽኢት ስራሕና ብቕዓት ብኣሉታ ይጸልዎ ኢዩ።

ብዝሐ-
ተግባራት
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ኣብዚ ንውላድካ ዚኾኑ ምኽርታት 
ኣለዉ፡ ውጽኢታውያን ከም ዝኾኑ ድማ 

ንፈልጥ ኢና።

•	 እቲ መምህር ኪገልጽ ከሎ ወይ ኣብ ክላስ ናይ ትምህርቲ 

ዕዮ ክትሰርሕ ከሎኻ እቲ ሓንጎል ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ 

ነገር ጥራይ ከም ዘተኩር ግበር -ንሞባይልካ ኣልግሳ

•	 እቲ ሓንጎል ኣብቲ ምህሮ ጥራይ የተኩር፡ ስለዚ ነታ 

ሞባይል ኣብ ካልእ ቦታ ኣቐምጣ

•	 ኣብ መዓልቲ ነታ ሞባይልካ ንሓንሳእ ካባኻ ከተርሕቓ 

ተለማመድ - ሓንሳእ ንግሆ፡ ሓንሳእ ድሕሪቀትሪ



ANDTS – ኣልኮል፡ ድሮጋ፡ 
መደንዘዚ፡ ትምባኾ፡ ቁማር
ኣብቲ ናብ በጽሕነት ዚወስድ መገዲ፡ ነቲ ሓድሽ ተመክሮ ንኽትፍትኖ 
ብማለት፡ ህንጡይነት ይዕብልለካ ኢዩ።

2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣብ ህይወት ብዙሕ ነገራት ዚፍጸሞ ግዜ ኢዩ፡ ካብ መባእታዊ 
ቤትትምህርቲ ናብ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ምስጋር ማለት ከኣ ሓድሽ ዝምድናን ተኽእሎን 
ምፍጣርን ሓደስቲ ኣዕሩኽን ብጾትን ምጥራይን ማለት ኢዩ። እዚ ግዜ'ዚ ጽምብላትን ደጋዊ 
ህይወትን ዝመልኦ ኢዩ፡ ኣብዚ ድማ እቶም መንእሰያት ንትምባኾን ኣልኮልን ድሮጋን ይቃልዑ፡ 
ገሊኣቶም ግን ንምፍታን ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ዝኾነኾይኑ እዚ ኣብቶም ወለዲ ሻቕሎትን 
ብድሆታትን የኸትል ኢዩ።

ከም ወላዲ መጠን በዚ ነገራትዚ ብምግዳስ ነቲ መንእሰይ ብዘይብድህ መገዲ ሕቶታት ምቕራብ 
ነቲ መንእሰይ ብዛዕባ ተመክሮኡን ስምዒታቱን ከዘንትወልካ ዘለዎ ተኽእሎ ይውስኸሉ ኢዩ። 
ንስኻ ከም መዕበዪ መጠን ኣብቲ ናይቲ መንእሰይ ጭቡጥ ኩነታት ህይወት ምስ እትኣቱ፡ ነቲ 
ግብረመልሱን ባህርያቱን ንኽትርድኦ ኪቐልለልካ ይኽእል ኢዩ። 
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እዚ፡ ክንሓስበሉ ዘሎና ጉዳይ 

ኪኸውን ይኽእል፡

• ብዛዕባ ኣልኮልን ድሮጋን ናይ በይንኻ 

ኣፍልጦ ይህልወካ

• ኣብ ገዛ ብዛዕባ ኣልኮልን ድ
ሮጋን 

ትመያየጥ

• በጽሒ ወድኻ ፍሉይ ባህርያት የርኢ 

እንተሎ ነቒሕካ ትዕዘብ

• ንስኻትኩም ወለዲ/መዕበይቲ 

ንውላድኩም ኣብ ግዜ ጽምብል/ፌስታ 

ከተብጽሑዎምን ከተምጽኡዎምን 

ትተሓጋገዙ

• ውላድኩም ካብ ጽምብል/ፌስታ ናብ 

ገዛ ምስ ተመልሰ ገለ ቃላት ትለዋወጡ

ጉጅለኣዊ ጸቕጢ  
ዓቢ ኢዩ 
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ሓላፍነት ቤትትምህርቲ - ANDTS
“ብመሰረት ትምህርታዊ ሕግን ካሪኩለምን ኩሎም ህጻናት ካብ ትምባኾ ናጻ ዝኾነን ምስ ብጾትን 
መምህራንን ጽቡቕ ሌላ ዝሰፈኖን ጥዕና ዘደንፍዕን ቤትትምህርታዊ ኣከባቢ ንምርካብ መሰል 
ኣለዎም። ከምኡውን ኣብቲ ንትምባኾን ኣልኮልን ድሮጋን ዶፒንግን ብዚምልከት ሕቶታት 
ኪለዓለሉ ዚኽእል ትምህርቲ ኪሳተፍ መሰሎም ኢዩ። እቲ ሓለቓ ቤትትምህርትቲ ንኸምዚ 
ዝበሉ ዕማማት ንምድላውን ንምምራሕን ንምክትታልን ሓላፍነት ኣለዎ። እዚ ናብ ጥዕና ተመሃሮ 
ዝዓለመ ተግባራት ነቲ ናይቲ ተመሃራይ ፍሉይ ብቕዓት ይጸልዎ ኢዩ። ምስ ካልኦት ተገደስቲ 
ኣካላት ኴንካ ምስራሕ እውን ጠቓሚ ኢዩ።” ሚኒስትሪ ትምህርቲ

ናይ ካልማርሱንድ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ብናይቲ ሃገራውን ዞባውን ናይ ANDTS-ስልቲ 
መሰረት ናይ ምክልኻል ስራሕ ይሰርሕ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ እተን ኣብያተትምህርቲ ብሓባራውን 
ሓድሓደ ግዜ ድማ ብእተፈላለየን ንጥፈታት ይሰርሓ ማለት ኢዩ።

ብዛዕባ እንታይ ከም እንገብር ተወሳኺ ክትፈልጥ ምስ እትደሊ ናብቲ ማሕበር 2ይ ደረጃ 
ኣብያተትምህርቲ ወብሳይት ኣቲኻ ነቲ ናትና ትልሚታት ኣንብቦ።

ብመሰረት 	
ሕጊ ኣብ ከባቢ  
ቤትትምህርቲ 
ምትካኽ  

ክልኩል ኢዩ።
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ዝያዳ ኣፍልጦ ኪህቡኻ ዚኽእሉ  
መላግቦታት/ሊንክ፥

1177 
www.1177.se 

UMO 
www.umo.se 

ንጸገማት ቁማር  

ዚምልከት ቀዳማይ ሓገዝ  

www.stodlinjen.se
ማእከላይ ማሕበር  
ንሓበሬታ ኣልኮልን  

ድሮጋን   
www.can.se

”Ung livsstil” 
– ንወለዲ 

መላግቦ Ung livsstil ንተመሃሮን ወለድን 

ቤትትምህርትን ዝጠመተ ኢዩ 	

www.unglivsstil.se/foraldrar/

ሓቅታት   
Drugsmart 	

www.drugsmart.com/fakta
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ኣብ ግዜ ትምህርቲ ምህላው
ንመንእሰያት ኣብ ቤትትምህርቲ ምህላውን ኣብቲ ምህሮ ብንጡፍ መገዲ 
ምስታፍን ጠቓሚ ምዃኑ ምሕባሮም ኣገዳሲ ኢዩ። ኩሉ ግዜ ምስታፍ ነቲ 
ውጽኢት ትምህርቲ ዕዉት ይገብሮ ኢዩ። ኣብቲ ቤትትምህርቲ ብዙሕ ስራሕን 
ምህሮን ይካየድ ኢዩ። እዚ ድማ ነቲ ናይ ጭንቀት ኩነታት የጕድሎ ኢዩ።

እቲ ካብ CSN ዚርከብ ናይ ትምህርቲ ድጎማ (Studiebidraget) ኣብ ንጡፍ ምስታፍ ትምህርቲ 
እተመስረተ ኢዩ። ቀጻሊ ብኩራት ምስ ዚህሉ እቲ ቤትትምህርቲ ናብ CSN ከመልክት ይኽእል 
ኢዩ፡ ንሱ ድማ ነቲ ድጎማ ንምቁራጽን ነቲ እተኸፍለ ኪምለስ ምዃኑን ኪውስን ይኽእል ኢዩ። 
ኣስተውዕል!  ናይ CSN ምንስሓብ ብወገኑ ነቲ ናይ ስድራቤት ናይ ክራይ ገዛ ድጎማ፡ ነቲ ናይ 
ህጻን መልዕሎ፡ ኪጸልዎ ይኽእል ኢዩ፡ ከምኡውን ነቲ ካብ ፎርሸክሪንካሳን ዚርከብ እተናወሐ 
ናይ ቀለብ ድጎማ። ንስኻ ከም ወላዲ/መዕበዪን እቲ መንእሰይን፡ ንብኩራትን ንተሳትፎን ንሰሌዳ 
ሰዓታትን ብዚምልከት በቲ ናይቲ ማሕበር ናይ ብኩራት ሲስተም Skola24 ጌርኩም ሓበሬታን 
ሓፈሻዊ ስእልን ኪህልወኩም ይከኣል ኢዩ። ንስኻ ከም ወላዲ/መዕበዪ መጠን ናይቲ ብኩራት 
ሪፖርት ኺህልወካ ኣብቲ Skola24 ኣብ እዋናዊ ናይ መራኸቢ ሓበሬታ እቶ። ነዚ ኣበይ ከም 
እትረኽቦን ከመይ ክትገብር ከም ዘሎካን ብዚምልከት ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ናይ ካልማርሱንድ 
ማሕበር ላዕለዋይ ትምህርቲ ወብሳይት (Kalmarsunds gymnasieförbunds) ሰፊሩ ኣሎ። 
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ብኩራት እንተ  

ደኣ ተደጋጊሙ፡እቲ 
ቤትትምህርቲ ናብ  

CSN ከመልክቶ ኢዩ።

ነቲ እዋናዊ ናይ 
መራኸቢ ሓበሬታኻ ኣብ
iSkola24 ንምእታው 

ኣይትረስዕ
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ተክኒክ ትምህርቲ 
ንግሩም ናይ ምምሃር ተክኒክ ከነስምረሉ ንደሊ። ኩሉ ኪለማመድ 
ይኽእል ኢዩ። ሓደ ተመሃራይ ናቱ ናይ ምምሃር ተክኒክ ኪህሉዎ ናቱ 
ሓላፍነት ኢዩ፡ ግን ቤትትምህርትን ገዝኡን ኪመኽሩዎ፡ ኪድግፉዎ 
ኪጸልዉዎ ይኽእሉ ኢዮም።

ፍሉይ መምህርን ፍሉይ ምሁር ስነ-ትምህርትን ኣብ ቤትትምህርቲ ኣገደስቲ ኢዮም። ኣብ 2ይ 
ደረጃ ቤትትምህርቲ እቲ ጠለባት ስለ ዚውስኽ፡ ውሕሉል ውጥንን ቅርጽን ትምህርቲ ፍጹም 
ኣድላዪ ኢዩ። እዚ ድማ ነቶም ኣብ መባእታዊ ቤትትምህርቲ ብዘይ ጻዕሪ ጽቡቕ ነጥቢ ኪርከብ 
ይኽእል ኢዩ ኢሎም ዝኣምኑ ዝነበሩ ይምልከቶም ኢዩ። 

ኣብ ኢንተርነት 
ዚርከብ  
ደገፍ ኣሎ፥

”Orka plugga” 
www.ur.se/orkaplugga/
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ኤርጎኖሚ
ኣካላትና - ጭዋዳታትን ሓንጎልን - ንኮፍ ምባልን ንቐጻሊ ስክሪን ምርኣዪን ኣይተፈጥሩን። ስለዚ 
ንኣካላትና ከመይ ጌርና ብጽቡቕ መገዲ ክንጥቀመሎምን ናይ ምንቅስቓስ ምቅይያር ብምዝውታር 
ድማ ከም ዘይጕድኡ ክንገብር ይግበኣና። ኣብዚ ዚስዕብ ንኣካላትን ንትዅረትን ብኣወንታዊ መገዲ 
ንምጽላው ዚጠቕሙና ምኽርታት ኣለዉ።

ምቅይያር-20
• ኣብ ነፍስወከፍ 20 ደቃይቕ ደጋጊምካ ሕፍን 
ኮፍን በል።

• ካብቲ ስክሪን ቅርብ ኢልካን ርሕቕ ኢልካን ጠምት።
• ሞባይልካ ከተዘውትር ከሎኻ ንየማንን ንጸጋምን 
ቀያዪር።

ምጥውዋይ-20
• ካብቲ ስክሪን እንተ ወሓደ 65 ሴ.ሚ ርሓቕ።
• ብምዕሩይ መገዲ ሰም ሰም ሰም በል።
• ነቲ ናይ ኣካላትካ ቁመና ኣስተብህለሉ።
• ኩሉ ግዜ ናብ ስክሪን/ስማርትፎን ክትጥምት ከሎኻ፡ 
ርእስኻ ናይ 20 ዲግሪ ዙርያ ጠመተ ይሃሉዎ።

ምንቅስቓስ-20
• ንመንኩብካ ንድሕሪት ዘርግሓዮ።
• ነእዳውካ ንላዕሊ ንደገ ንቕድሚት ዘርግሓዮ።
• ደው ኢልካ ከሎኻ ሰጉም፡ ብርክኻ ዕጸፍ።
• ንቕድሚት፡ ንድሕሪት፡ ንደገ፡ ንውሽጢ ተንቀሳቐስ 
(ኣካላትካ ብምዝላቕ)።

ናይ ዕዮኻ  
ኣቃውማ 
ለዋውጦ

ናይ ዕረፍቲ 
ልምምድ  
ግበር
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ሓበሬታ መራኸቢ 
ናይ ተመሃሮ ጥዕና ተሓጋገዝቲ፡ ኣብ ነፍስወከፍ ናይ 
ቤትትምህርቲ ወብሳይት ትረክብ፥   

Jenny Nyströmskolan
Smålandsgatan 25, Box 804, 391 28 Kalmar

ቴለ. 0480-45 17 00

www.jennynystromskolan.se
www.gyf.se/gymnasiesarskolan
jennynystromskolan@gyf.se

Lars Kaggskolan
Lorensbergsgatan 56, Box 832, 391 28 Kalmar

ቴለ. 0480- 45 16 00

www.larskaggskolan.se
larskaggskolan@gyf.se

Stagneliusskolan
Fredriksskansgatan 5, Box 824, 391 28 Kalmar

ቴለ. 0480-45 15 30

www.stagneliusskolan.nu
stagneliusskolan@gyf.se

Ungdomsmottagningen Kalmar
Kurator
0480-45 15 12

Barnmorska och sjuksköterska
Ungdomsmottagningen
0480-817 89

ርኸበና ሞ 
ንእተፈላለዩ ሕቶታት 

መልሲ ክትረክብ 
ኢኻ!
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ናብ ተመሃሮ ዝጠመተ  
ናይ ተመሃሮ ጥዕና  
ጥዕና ተመሃሮ ወይ ኤለቭሄልሳን ቅድሚ ኩሉ ጽቡቕ ጥዕና ንምድንፋዕን ንመሰናኽላት ንምልጋስን 

እቲ ተመሃራይ ኣብ ናይ ትምህርቱ ግዜ ዚደልዮ ደገፍ ንምሃብን ይሰርሕ። ተመሃሮ ነቲ ብናይ 

ቤትትምህርቲ ነርስታትን ኣማኸርትን ናይ ስነ-ትምህርቲ ክእሊታትን ናይ ትምህርቲን ሞያን 

ክኢላታት መራሕትን ዝቖመ ኤለቭሄልሳን ኪውከሱዎ ዕዱማት ኢዮም። ኣብቲ ናይቲ ቤትትምህርቲ 

ናይ ተመሃሮ ጥዕና ጉጅለ፡ እቲ ሓለቓ ቤትትምህርቲ እውን ኣሎ። ናብቲ ናይቲ ቤትትምህርቲ 

ሓኪም ወይ ናይ ስነኣእምሮ ክኢላ ንምኻድ መጀመርያ ነቲ ኤለቭሄልሳን ከተማኽሮ ይግባእ። ናይ 

ኤለቭሄልሳን መራኸቢ ሓበሬታ ኣብ ነፍስወከፍ ናይቲ ቤትትምህርቲ ወብሳይት ይርክብ።

gyf.se


