ማስታወስ የምንፈልገው ምንድነው?
ልጄ እንዲያድግ እና እንዲማር ለመርዳት ምን እያደረግሁ ነው?

ገላጭ ዐረፍተ ነገሮችን መምረጫ ሐረግ
(ግብዓት)
የመምረጫ/የውሳኔ ሐረግ ምንድን ነው?
መምረጫ ሐረግ/ዲሲሽን ትሪ/ የሚባለው የIFSP ቡድን የሚጠቀመው እና ልጅዎ በሚከተሉት
ሦስት ጉዳዮች ላይ ያለውን ሁኔታ የሚያሳይ መግለጫ የሚመርጥበት አጋዥ ነው፤
1. ስለአወንታዊ ማህበራዊ ግንኙነት
2. አዳዲስ ክህሎቶችን ስለማግኘት እና መጠቀም
3. የሚፈልጉትን ነገር ለማሳካት እርምጃ ስለመውሰድ

ይህንን መገልገያ በሚጠቀሙ ጊዜ መታወስ ያለባቸው ነገሮች

የልጄ ጥንካራ ጎኖች እና መሻሻል ያለባቸው ነገሮች ምንድን ናቸው?

በተለያዩ ቦታዎች ላይ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ልጅዎ የተግባር ክህሎቶቹን ተጠቅሞ እንዴት በዕለት
ተዕለት እንቅስቃሴዎች ውስጥ እንደሚተገብር ያስተውሉ። ልጅዎ በምን ሁኔታ እየተገበረ እንደሆነ
ለማመልከት ቡድኑ የሚያወጣው መግለጫ መሠረት የሚያደርገው፡
• በአንድ ለየት ባለ አጋጣሚ ከልጅዎ የሚጠበቀውን ነገር፤ በቤትዎ ያለዎትን ባህል
መሠረት በማድረግ ተጠቅመው ልጅዎ ለዕድሜው በሚጠበቅበት ደረጃ ልክ ሥራውን
እያከናወነ ስለመሆን አለመሆኑ ይወሰኑ።
• አጋዥ ቴክኖሎጂ/ማላመጃ (የማዳመጫ መሣሪያ፣ መነጽር፣ የእንቅስቃሴ መደገፊያ
ወዘተ) የሚጠቀም መሆኑ፣ በተለምዶ የሚገኝ ከሆነ። በሚመረጡ ሁኔታዎች
የማይሰራባቸው ሆኖ ምናልባት ቴክኖሎጂው ቢኖረው/ቢኖራት በተጨባጭ በተለያዩ
ሁኔታዎች ውስጥ ለመስራት መቻል።
• የልጅዎ የቅድመታሪክ ዕድሜ፥ ያለጊዜያቸው ተወልደውም ቢሆን እንኳን።

እስቲ በመጀመሪያው ጥያቄ እንጀምር በዚህ የውጤት ረገድ በዕድሜው የሚፈለገውን
ዓይነት የተግባር ክህሎት ልጅዎ ተጠቅሞ ያውቃልን?

አዎ

አይደለም

የሚሠራበት ረቂቅ

ለመጀመሪያው ጥያቄ የሰጡት መልስ
“አይደለም” ከሆነ…

ለመጀመሪያው ጥያቄ የሰጡት መልስ
“አዎን” ከሆነ …

በዚህ ረገድ፣ ______________
የተግባር ክህሎቶችን ልክበጣም ታናሽ ከሆኑ ልጆች ወይም ደግሞ ልክ
በመጠኑ ታናሽ የሆኑ ልጆች በተለያዩ ሁኔታ እና አጋጣሚ ይጠቀማል?

በዚህ ረገድ፣ ______________
ለእድሜው/ዋ የሚጠበቀውን ክህሎት በሁሉም እና በአብዛኛው
ሁኔታዎች እና አጋጣሚዎች ይጠቀማል/ትጠቀማለች?

በጣም ከሚያንስ ልጅ እኩል

በመጠኑ ከሚያንስ ልጅ እኩል

በመጠኑ በዕድሜ አነስ ካለ
ልጅ ጋር የሚመሳሰሉ
ክህሎቶችን በምን ያህል
መጠን ይጠቀማል/
ትጠቀማለች?

በዚህ የውጤት መደብ
ተያያዥ በሆኑ የተለመዱ
ተግባራት እና እንቅስቃሴዎች
መሃል፥ በዕድሜ ከልጅዎ
ከሚያንሱ ልጆች ጋር
ተመሣሣይ የሆኑ ጠቃሚ
ክህሎቶችን ልጅዎ
ይጠቀማል።

በዚህ የውጤት መደብ ተያያዥ
በሆኑ የአዘቦት የተለመዱ እና
እንቅስቃሴዎች መሃል፥
በዕድሜ ከልጅዎ ከሚያንሱ
ልጆች ጋር ተመሣሣይ የሆኑ
ጠቃሚ ክህሎቶችን ልጅዎ
በአብዛኛው ይጠቀማል።

በዚህ የውጤት መደብ ተያያዥ
በሆኑ የተለመዱ ተግባራት እና
እንቅስቃሴዎች መሃል፥ በዚህ
ዕድሜ ከሚጠበቁ ክህሎቶች
ቀድመው ለሚመጡ ዕድሜዎች
የሚገመቱትን ክህሎቶች ልጅዎ
ይጠቀማል። እነዚህ ክህሎቶች
በመጠኑ ዕድሜው አነስ ካለ ሌላ
ልጅ ጋር ተመሣሳይ ናቸው።

አይደለም

አዎ

በምን ያህል መጠን ነው እነርሱ
ለዕድሜያቸው የሚጠበቀውን
የክህሎት ልክ በሁሉም እና
በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች
እና አጋጣሚዎች የሚጠቀሙት?

ምናልባት በዚህ ረገድ
ስለልጅዎ ክህሎት
የሚያስጭንቀው ነገር
ሌላ ሰው ይኖራልን?

ከዚህ የውጤት ረገድ
ጋር ተያያዥ በሆኑ
የዕለት ተዕለት
ልማዶች እና
እንቅስቃሴዎች
ውስጥ፥ የእርስዎ
ልጅ በዕድሜ እኩያ
ከሆኑ ጀምሮ እስከ
ታናናሽ ልጆች ባሉት
መካከል በአብዛኛው
በሚጠበቀው የሆኑ
አንዳንድ ክህሎቶችን
ይጠቀማል/ትጠቀማ
ለች።

ከዚህ የውጤት ረገድ
ጋር ተያያዥ በሆኑ
የዕለት ተዕለት
ልማዶች እና
እንቅስቃሴዎች
ውስጥ፥ እርስዎ ልጅ
በዕድሜ እኩያ
ከሆኑት ጀምሮ
በመጠኑ በዕድሜ
ታናናሽ ከሆኑት
እኩል የሆኑ
ክህሎቶችን
ይጠቀማል/ትጠቀማ
ለች ግን ለዕድሜው
የሚጠበቀውን
ክህሎቶች
በመጠቀም ነው።

አዎ

አይደለም

ከዚህ የውጤት ረገድ
ጋር ተያያዥ በሆኑ
የዕለት ተዕለት
ልማዶች እና
እንቅስቃሴዎች
ውስጥ፥ ልጅዎ
ከዕድሜ እኩዮቹ/ቿ
የምንጠብቀውን
ሁሉንም ክህሎት
የያዘ/ች ቢሆንም
የሚያሳስበን ነገር ግን
አለ።

ከዚህ የውጤት ረገድ
ጋር ተያያዥ በሆኑ
የዕለት ተዕለት
ልማዶች እና
እንቅስቃሴዎች
ውስጥ፥ ልጅዎ
ለዕድሜው
የሚጠበቁትን
ክህሎቶች ሁሉ
ይጠቀማል/ትጠቀማ
ለች።

የሚሠራበት ረቂቅ

