Eዚ ገጽ’ዚ ትግርኛ ንዝዛረቡ ሰባት ብዛEባ CAMHS ጽማቚ ሓበሬታ የቕርብ። ተወሳኺ ሕቶታት ወይ
ስክፍታታት Eንተ ኣሎኹም ካኣ፡ በጃኹም ምስ ናይ ከባቢኹም ናይ CAMHS ኣገልግሎት (መEተዊ
ናብዚ ‘ኣገልግሎት ርኸቡ’ ዝብል ገጽ) ተረኻኸቡ። ብEንግልዝኛ ንምዝራብ ደገፍ ዘድልየኩም Eንተ
ኰይኑ ካኣ፡ ናይ CAMHS ሰራሕተኛ፡ ኪሕግዘኩም ዝኽEል ኣስተርጓሚ ኪቕርበልኩም ይኽEል Iዩ።
CAMHS Eንታይ Iዩ?
CAMHS (ቈመኣጥኣ)፡ ነቲ ቈልዓን በጽሒ/ ጐርዞ መንEሰይን ናይ ኣEምሮ ጥEና ኣገልግሎት ንዝብል
ዝርዝር፡ ኣሕጽሮተ-ቃል Iዩ። ቈመኣጥኣ: ንቈልUን ንበጽሒ/ ጐራዙ መንEሰያትን (ካብ 0-18 ዓመት
ዝEድሜOም) ንስድራ ቤቶምን ይድግፍ። Eዚ ኣብ ቈመኣጥኣ ዝሰርሕ ጉጅለ፡ ዝተፈላለዩ ክEለታት ኣሎዎ፤
ብመሰረት’ቲ ነፍሲ ወከፍ ቈልዓን ስድራ ቤቱን ዘድልዩዎም ነገራት ካኣ፡ ዝተፈላለዩ ዓይነት ደገፋት
የቕርብ። ነቶም መንEሰያት ንበይኖምን፣ ከምU’ውን ምስ ስድራ ቤቶም ብሓባርን የዘራርብዎም።
‘ናይ ኣEምሮ ጥEና’ ኪብሃል ከሎስ Eንታይ ማለት’ዩ?
ብሓንጎልን ኣካልን መንፈስን ጽቡቕ ኪስማዓና Eንከሎ፡ ከምU’ውን ኣብ Eለታዊ ጉEዞ ህይወትና ጽቡቕ
ክንጐዓዝ ከሎና፡ ኣብ ጽቡቕ ናይ ኣEምሮ ጥEና ኣሎና ኪብሃል ይካኣል።
ናይ ኣEምሮ ጥEና ሽግራት፡ ሰባት በቶም ኣብ ማዓልታዊ ህይወት ኣሉታዊ ውጽIት ዘኸትሉ ጉዳያት ከመይ
ይሓስቡን፣ ይስምOምን ምስ ካልOት ከመይ ይሳነዩን ዝህሉ ጸገማት ኪትኣሳሰር ይኽEል Iዩ። ከምዚ
ዝኣመሰሉ ሽግራት፡ Eድሜ፣ ዓሌት፣ ሃይማኖት ወይ ብልህነት (intelligence) ብዘየገድስ ብዝኰነ ይኹን
ሰብ ዝሕለፉ ተሞኲሮ ኪኰኑ ይኽEሉ Iዮም። ሓደ ሓደ ጊዜ፡ ገለ ናይ ጸበባ Eዋን ወይ ኣጨናቒ ነገር
ከጋጥም ከሎ፡ Eዞም ሽግራት ኪምEብሉ ይኽEሉ Iዮም። ሓደ ሓደ ጊዜ’ውን፡ ዝንኣሱ ጭንቀታት ኣብ
ነዊሕ ጊዜ ኪዓብዩ ይኽEሉ Iዮም። Eዚ ካኣ መንEሰያት ወይ ስድራ ቤት፡ ንዘጋጥምዎም ሽግራት
ንምምሕዳር ክኽEሉ ዝሕግዞም Eኹል ደገፍ ምስ ዘይረኽቡ ኪኸውን ይኽEል Iዩ። ኣብ ካልE ጊዜታት
ካኣ Eዞም ሽግራት ስለምንታይ ይመጹ ንጹር ኣይኰነን።
ብዛEባ ናይ ኣEምሮ ጥEና፡ ሰባት ዝተፈላለዩ ሓሳባትን Eምነታትን ኣሎውዎም። ቈመኣጥኣ: ነዚ ተኽብሮ
Iያ፤ ንስድራ ቤትኩም ደገፍ ንምሃብ ካኣ ምሳኻትኩም ሓቢራ ክትሰርሕ Iያ።

ቈመኣጥኣ ከመይ ንዝበሉ ሽግራት Iያ ክትሕግዝ ትኽEል?
ቈመኣጥኣ: በቢዓይነቱ ዝተፈላለዩ ሽግራት ንዘሕልፉ ቈልUን መንEሰያትን ስድራ ቤቶምን ክትሕግዝ

ትኽEል Iያ። ሓደ ሓደ ጊዜ፡ Eቶም ዝመጹና ቈልU/ መንEሰያት ኣብ ገዝOም ምስ ስድርOም፣ ኣብ ቤት
ትምህርቲውን ምስ የEሩኽቶም ሽግራት ዘሎዎም Iዮም። ገሊOም ሕልናOም የEርቡ፣ ይጭነቑ ወይ’ውን
ብዙሕ ሸቐልቐል ይብሉ። ገሊOም ካኣ ኣብ ምብላEን፣ ሕርቃን ኣብ ምግታEን ጸገማት ዘሎዎም ይኰኑ።
ገለ ካልOት ካኣ፡ ኣትኲሮም ከቕልቡን የEሩኽቲ ኪምሓዘዉን ከቢድ ዝኰኖም ኪኰኑ ይኽEሉ። ገለ
Eውን፡ ንኻልOት ሰባት ዘየጋጥምዎም ነገራት ናይ ምራይን ምስማEን ተሞክሮታት የሕልፉ Iዮም። ኣብ
ገለ ጊዜታት ገለ ካብዞም ሽግራት ክትሙከር ንቡር’ኳ Eንተኰነ፡ ኣብ Eለታዊ ህይወትካ ኪቈጻጸሩኻ
Eንተድኣ ጀሚሮም፡ ገለ ተወሳኺ ደገፍ ዘድልየካ ኪኸውን ይኽEል Iዩ።
ሓደ ሓደ ጊዜ፡ መንEሰያት ንምጻሩ ከቢድ ኰይኑ ክረኽብዎ ከለዉ፡ ነብሶም ምጒዳE ክፍትኑ ወይ ካብቲ
ጊዜቲ ንድሓር ክነብሩ ከምዘይደልዩ ምሕሳብ ኪጅምሩ ይኽEሉ Iዮም። መንEሰያት ብዛEባ ከምዚOም
ዝኣመሰሉ ሓሳባትን ስምIታትን ክሕገዙ ይኽEሉ Iዮም። ነብስኻ ንምጒዳE ወይ ነብስኻ ንምቕታል
ሓሳባት Eንተ ኣልዩካ፡ ወይ’ውን ነብሱ ንምጒዳE ወይ ንምቕታል ዝሓስብ Eትፈልጦ ሰብ Eንተልዩ፡
ንEትኣምኖ ዓቢ ሰብ ምዝርራብ ኣገዳሲ Iዩ። ኣብ ህጹጽ ናይ ሓደጋ ኩነታት ካኣ ናብ ዶክቶርካ ወይ
ናብ ናይ ከባቢኻ ሆስፒታል ናይ ህጹጽን ሓደጋን ክፍሊ ክትከይድ ይግብኣካ።

ኩሎም Eቶም ኣብዚ ዝገለጽናዮም ሽግራት፡ ንቈልUን/ መንEሰያትን ንቤተሰቦምን ዘሻቕሉ ኪኰኑ ይኽEሉ
Iዮም። ቈመኣጥኣ ኣብዚ ዘላ፡ ስድራ ቤታት ነቲ ሽግራት ንኺርድUዎን ህይወቶም ንቕድሚት ብጽቡቕ
ንኺመርሑን ኣዎንታዊ መንገድታት ንኺረኽቡን ንምሕጋዝ Iዩ። ቈመኣጥኣ: ምስ ሶሻል ሰርቪስስ ሕደ
ኣካል ኣይኰነትን። ነቲ ናባና ዝሰደደኩም ኣካል ኩሉ ዚካየድ ስራሕ ብቐጻሊ ክንሕብሮ Iና፤
ይኹንምበር፡ ንባEልኻ ወይ ንኻልE ሰብ ብኸቢድ ከይጉዳE ዘስክፍ ነገር Eንተዘይረኺብና፡ Eቲ ምሳና
Eትዘራረቦ ኩሉ ዝስተር Iዩ። Eዚ ማለት፡ ብፍቓድካ Eንተዘይኰይኑ ናይ ሽግራትካ ዝርዝር ዋላ ንሓደ
ሰብ ኣይነካፍልን Iና። ክንሕግዘካ Iና ኣብዚ ዘሎና።
ናይ ቈመኣጥኣ ቈጸራይ ብኸመይ ክሕዝ EኽEል?
መብዝሕትOም ሰባት ንዶክቶሮም ወይ ንቤት ትምህርቶም ወይ’ውን ብምኽንያት Eቲ ቈልዓ ወይ ቤተሰብ
ዘሎዎ ሽግራት፡ ኣብ ምሕብሓብ ውላዶም ንዝሳተፉ ኻልOት ሰብ ሞያ ይነግሩ። Eዚ ዝንገር ሰብ Eምብኣር
ናብ ቈመኣጥኣ ደብዳቤ ኪሰድድ Iዩ። ሓደ ሓደ ናይ ቈመኣጥኣ ክሊኒካት Eውን ነፍሰ-ምርቋሕ (Eዚ
ማለት፡ ስድራ ቤት/ መንEሰይ ቈጸራ ንምሓዝ ብቐጥታ ምስ ቈመኣጥኣ ኪዘራረቡ ይኽEሉ) ይቕበላ Iየን።
Eቲ ክፍሊ ኣብ ቈመኣጥኣ ንኹሉ ዝቐረበ ሪፈራል ይመያየጠሉ። ቈጻራ መታን ክንፈልየልኩም ካኣ
ብቐጥታ ክንረኻኸበኩም Iና። ንውላድኩም ወይ ንስድራ ቤትኩም ክንሕግዞ ንኽEል ዘሎ ኰይኑ Eንተ
ዘይተራEዩና፡ ምኽንያቱ ንምብራህ፡ ንዓኻ ወይ ነቲ ዝልኣኸካ ሰብ ከነዘራርበኩም Iና።
ኣብ መጀመሪያ ቈጸራ Eንታይ ይግበር?
ኣብ መጀመሪያ ቈጸራ፡ ብዛEባኻን ብዛEባ ንውላድካ ዘድልዩ ነገራትን ብዝበለጸ ንኽንርዳE ኪሕግዘና
ምEንቲ ከም፡ ‘ውላድካ ከመይ ዝበሉ ሽግራት Iዩ ዘሕልፍ ዘሎ?’፣ ‘ማዓስ ጀሚርዎ?’፣ ‘ነገራት
ንኺመሓየሹ ዝሕግዝ Eንታይ Iዩ?’፣ ‘ነገራት ኪኸፍU ዝገብር’ከ Eንታይ Iዩ?’፣ ‘ህይወት ኣብ ገዛ/ ኣብ
ቤት ትምህርቲ ከመይ ይመስል?’፣ ከምU’ውን፡ ‘ኪመጽE ተስፋ Eትገብረሉ ለውጢ Eንታይ Iዩ?’፣ ዝበሉ
ገለ ሕቶታት ክንሓተካ Iና። ኣብ ናይ መጀመሪያ ቈጸራ ኣብ ቈመኣጥኣ: ገለ ሰባት ቁሩብ ምርባሽ
ይስምOም Iዩ። Eዚ ይርድኣና Iዩ፤ ከምU’ውን ንዝኰነ ይኹን Eተቕርብዎ ሕቶን ዝህልወኩም ሻቅሎትን
ክንስምE Iና። ብEንግልዝኛ ንምዝራብ ነብስኻ ዘይትትኣማመን Eንተኰንካ ካኣ (ዋላ ውላድካ ዝዛረብ’ውን
Eንተዀይኑ)፡ ኣብቲ ቄጸራ ዝሕግዘካ ኣስተርጓሚ ኪህሉ ክንገብር ንኽEል Iና።
ድሕሪቲ ቀዳማይ ቈጸራ’ኸ፡ Eንታይ ይኸውን?
ናብቲ ዝገለጽካዮ ሽግራት ዘብጽሐ ምኽንያታት Eንታይ ምዃኑ ንምርዳE ኪሕግዘና ምEንቲ፡ ቈመኣጥኣ
ነቲ ኣብቲ ዝሓለፉ ሒደት ኣኼባታት ዝተዘርበሉ ሓበሬታ ክንጥቀመሉ Iና፤ ከምUውን ብዛEባ ክንገብረልካ
EንኽEሎ ደገፍ Eንታይ ኪህሉ ከም ዝኽEል፡ ምሳኻ ብሓባር ክንሓስብ/ ክንዘራረብ Iና።

