
ንኽትሳተፉ ፍቓደኛ ምዃንን  ንምሽራኽ ሓበሬታን 

ንደቂ  9 – 14 ዓመት ዕድሜኦምን ንወለዶምን/ መዕበቶምን 

መጽናዕቲ ናይ ጹቡቕ መነባብሮ ኣብ መንእሰያት ዘለዎ ጽልዋ 

ኣብዚ ናይ ጽቡቕ መነባብሮ ናይ መንእሰያት (Youth Impact Survey) ክሳተፍ እንከለኹ ዝህቦም መልሲ፡ ብቺልድረን ኤንድ ዩዝ 
ፕላኒን ቴብል ናይ ዋተርሉ ሪጅንን ( Children and Youth Planning Table (CYPT) of Waterloo Region)፡ ብኬነድያን ኢንደክስ 
ኦፍ ዌልቢን ኣብ ዋተርሉ ዩኒቨርሲቲ (Canadian Index of Wellbeing (CIW) at the University of Waterloo)፡ ከምዝእከቡን፡ 
ንምምሕያሽ ናብራ ናይ ኣብ ዋተርሉ ሪጅን ዝነብሩ ሕጻናትን መንእሰያትን ከምዝኾነ ተርዲኡኒ ኣሎ። 

ኣብዚ መጽናዕቲዚ ምስታፍኩም፡ ምሉእ ብምሉአ ወለንታዊ አዩ፣ ምላሽኩምውን ብስቱር ክዕቀብ አዩ። ምላሽ ናይ ኩሎም ተሳተፍቲ 
ብሓደ ክጥርነፍ ስለ ዝኾነ፡ መን አንታይ ከምዝመለሰ ክፍለጥ ኣይከኣልን አዩ። ኣብዚ ዝግበር መጽናዕቲ፡ ኣስማትኩም ይኹን 
ኣድራሻኹም ኣይንሓትትን ኢና። ምላሽ ክትህብሉ ንዘይትደልዩ ሕቶ ድማ፡ ክትዘልዎ ትኽእሉ ኢኹም።  ነዚ መጽናዕቲዚ ንገብረሉ 
ዘሎና ቀንዲ ምኽንያት፡ እኹል ሓበሬታ እንድሕሪ ደኣ ኣኪብና፡ ንመነባብሮ ናይ ቆልዑን መንእሰያትን፡ ብዝያዳ ክንርድኦ ስለእንኽእል 
ኢዩ። ኣብዚ መጽናዕቲዚ ምስታፍ፡ ከምጽኦ ዝኽእል ሳዕቤን፡ ዋላሓደ የልቦን። 

ኣብ መንጎ ናይዚ ምጽናዕቲ ግዜ፡ ሓሳብኩም ክትቅይሩ ትኽእሉ ኢኹም። ተሳታፍነትኩም ከተቋርጹ እንተደልኹም፡ ንሕቶታትና ምላሽ 
ከይሃብኩምና ሱቕ አንተበልኩም፡ እኹል እዩ። ምላሽኩም ምስ ለኣኽኩምልና ግን፡ ንተሳታፍነትኩም ከተቋርጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም። 
ምኽንያቱ፡ እንቕበሎ ምላሽ፡ ናይ መን ምዃኑ ክንፈልጥ ስለ ዘይንኽእል። ንዝኣከብናዮም ሓበሬታ፡ እንተወሓደ ንዓሰርተ (10) ዓመታት 
ክንሕዞ ኢና።  ድሕሪኡ፡ ከም ሕጊ ናይ ዋተርሉ ዩኒቨርሲቲ፡ ከነጥፍኦ ኢና። ዝኣከብናዮም ሓበሬታ፡ ሓፈሻዊ ገምጋም ውጽኢት ናይዚ 
መጽናዕቲ ንምጽሓፍ ክንጥቀመሉ ኢና። ምስተዳለወ ኸኣ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ CYPT ብምኻድ፡ ኩሉ ክጥቀመሉ ከምዝከኣል፡ 
ክኸውን እዩ። 

ንመሻርኽቶምን  ንኣብ ዋተርሉ ዩኒቨርሲቲ ዝርከብ ኬነድያን ኢንደክስ ኦፍ ዌልቢን ኣብ ዋተርሉ ዩኒቨርሲቲ (Canadian Index of 
Wellbeing (CIW) at the University of Waterloo)፡ ንውጽኢት ናይዚ መጽናዕቲዚ ክጠቅም፡ ንዝህቦ ምላሽ ክጥቀምሉ 
አፍቅደሎም ኣለኹ’።  

በዚ ኣብ ላዕሊ ተዋሁቡኒ ዘሎ ሓበሬታ መሰረት፡  

ንቺልድረን ኤንድ ዩዝ ፕላኒን ቴብል ናይ ዋተርሉ ሪጅንን ( Children and Youth Planning Table (CYPT)፡ ንዝህቦም 
ምላሽ፡ ነዚ መጽናዕቲዚ ምስ ተጠቕሙሉ፡ ብወገነይ፡ ካብ ዝኾነ ናይ ገንዘብ ይኹን፡ ብኻልእ ሕጋዊ ሕቶታት ኣይክኸሶምን አየ። ንዝህቦ 
ምላሽ፡ ነዞም ዝስዕቡ ጥቕምታት ክውዕሉ፡ ክሕዝዎም፡፣ ክሻረኽዎም፣ መወዳእታ ድማ ከጥፍእዎ፡ አፍቅደሎም ኣለኹ፡- 

(1) ንምምሕያሽ ናብራ ናይ ኣብ ዋተርሉ ሪጅን ዝነብሩ ሕጻናትን መንእሰያትን
(2) ሓፈሻዊ ገምጋም ውጽኢት ናይዚ መጽናዕቲ ንምጽሓፍን፡ ብቑዕ መልሲ ንምርካብን
(3) ብኬነድያን ኢንደክስ ኦፍ ዌልቢን ኣብ ዋተርሉ ዩኒቨርሲቲ፡ ንምምሕያሽ ጽቡቕ መንመባባሮ ክኸውን፡ ክጥቀምሉ።

ነዚ ምስቲ ንኽሳተፍ ፍቓደኛ ምዃነይ ዝሕብር ቅጺ ተተሓሒዙ ቀሪቡለይ ዘሎ ሓቤረታ፡ ኣምቢበዮን ፡ ነየናይ ኣገልግሎት 
ከምዝውዕልንውን ተረዲኡኒ ኣሎ.። ንመጽናዕቲ ናይ ጹቡቕ መነባብሮ ኣብ መንእሰያት ዘለዎ ጽልዋ ከምዝውዕልውን ተረዲኡኒ፡ 
ተቐቢለዮ ኣለኹ።  

* ኣስተውዕል፡- እዚ
መጽናዕቲዚ፡ ብቛንቋ
ኢንግሊዜኛ እዩ።


