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መመሪያዎች 
• ይህንን ፎርም ለመሙላት ሹል ጫፍ ያለቸውን ብEሮች Aይጠቀሙ፡፡ 
• ክቡን ሙሉ ለሙሉ ይቀቡ፡  Eንደዚህ፡ Eንደዚህ Aይደለም፡  
 

ማሳሰቢያ፡ የEርስዎን ቤተሰብ በማህበረሰቤ ውስጥ የልጆች Eና የቤተሰቦች መደበኛ Eንቅስቃሴዎች ላይ 
Eሳተፋለሁየማይመለከቱትን መግለጫዎች Aለመመለስ ይችላሉ፡፡ 

የቅድመ Eርዳታ Aገልግሎቶች ቤተስብዎ ላይ ያለቸው ተጽEኖ 

ባለፈው ዓመት የቅድመ Eርዳታ Aገልግሎቶች Eኔን Eና/ወይም ቤተሰቦቼን  

ረደተውኛል/ናል: 

- በማህበረሰቤ ውስጥ የልጆች Eና የቤተሰቦች መደበኛ Eንቅስቃሴዎች ላይ Eሳተፋለሁ    
- በማህበረሰብ ውስጥ ያሉትን Aገልግሎቶች Aውቃለሁ፡፡  
- የልጄን ፍላጎት ለማሟላት Eርዳታ ለማግኘት ወዴት መሄድ Eንዳለብኝ Aውቃለሁ፡፡  
- የቤተሰቤን ፍላጎት ለማሟላት Eርዳታ ለማግኘት ወዴት መሄድ Eንዳለብኝ Aውቃለሁ፡፡  
- ልጄ Eና ቤተሰቤ የሚያሰፈልጋቸውን Aገልግሎቶች ያገኛሉ፡፡  
- ልጅ በማሰዳግ ችሎታዬ በደንብ Eተማመናለሁ  
- የልጄን ልዩ ፍላጎቶች የሚያሟላ ከሆነ በቤተሰቤ የቀን ተቀን ውሎ ላይ ለውጦችን Aደርጋለሁ፡፡  
- የልጄን ባህሪ በመግራት ላይ የበለጠ Aመርቂ ነኝ  
- ደስተኛ ባልሆንኩበት ጊዜም ቢሆን ለልጄ ጥሩ የሆኑ Eንቅስቃሴዎችን Aደርጋለሁ፡፡  
- ልጄ Eና ቤተሰቤ የሚያስፈልጓቸውን Aገልግሎቶች ማግኘት Eንደምችል ይሰማኛል፡፡  
- የቅደሚያ Aገልግሎት ስርዓት Eንዴት Eንደሚሰራ Eረዳለሁ፡፡  
- ልጄ ምን ያህል Eድገት Eንዳሳየ ለመገምገም Eችላለሁ፡፡  
- ልጄ በማህበረሰቡ ውስጥ ተቀባይነት Eና ተፈላጊነት Eንደሚኖረው ይሰማኛል፡፡   
- ቤተሰቤ በማህበረሰቡ ውስጥ ተቀባይነት Eና ተፈላጊነት Eንደሚኖረው ይሰማኛል፡፡  
- ከልጆቼ Eና ከቤተሰቤ ጋር የሚሰሩ ሰዎች ጋር በAመርቂ ሁኔታ Eግባባለሁ፡፡  
- ከልጆቼ Eና ከቤተሰቤ ጋር የሚሰሩ ሰዎችን ሚና Eረዳለሁ (ይገባኛል)፡፡  
- ልጆች Eና ቤተሰቦች የቅድመ Eርዳታ Aገልግሎቶችን በተመለከተ ያሏቸውን መብቶቸ Aውቃለሁ  
- ከልጄ ጋር ለልጄ Eድገት ጠቃሚ የሆኑ ተግባራትን Eናከናውናለን  
- የልጄን ልዩ ፍላጎቶች Aውቃለሁ (Eርዳለሁ)፡፡   
- ጥረቴ ልጄን Eየረዳው Eንደሆነ ይሰማኛል፡፡  
- ችግሮች Eንደተከሰቱ መፍተሄ Aፈላልጋለሁ  
- ልዩ ፍላጎት ያለውን(ያላትን) ልጅ ማሳደግ የሚፈጥሩብኝ ችግሮችን መቋቋም Eንደምችል 
ይሰማኛል፡፡ 

 

ለተሳትፎዎ Eናመሰግናለን! 

 

ከልጄ ጋር ያለኝ ዝምድና፡  ወደ ቅደሚያ Aገልግሎት ሲመጣ/ስትመጣ የልጁ/ የልጅቷ Eድሜ፡ 
Eናት Aሳዳጊ  ከወሊድ Eስከ Aንድ ዓመት 
Aባት ሌላ:  1 -2 ዓመት 
Aያት   2-3 ዓመት 

ከዚህ በታች ለተሰጡት 
ለEያንዳንዱ መግለጫ Eባክዎ 
ከተሰጡት ምርጫዎች ውስጥ 

Aንዱን 
ይመልሱ፡፡

ፎርም #7337289616 

 


