
 

 

የዴንቨርየዴንቨርየዴንቨርየዴንቨር    የሕዝብየሕዝብየሕዝብየሕዝብ    ትምህርትትምህርትትምህርትትምህርት    ቤቶችቤቶችቤቶችቤቶች    የደሕንነትየደሕንነትየደሕንነትየደሕንነት    እናእናእናእና    ጥበቃጥበቃጥበቃጥበቃ    መመሪያመመሪያመመሪያመመሪያ    ለወላጆችለወላጆችለወላጆችለወላጆች    የደሕንነትየደሕንነትየደሕንነትየደሕንነት    መጠበቂያመጠበቂያመጠበቂያመጠበቂያ    ጠቃሚጠቃሚጠቃሚጠቃሚ    
ሃሳቦችሃሳቦችሃሳቦችሃሳቦች    

• የጓደኛ ስርዓትን እንዲጠቀሙ ልጆችን ያስተምሩዋቸው። ልጆች በቡድን ሲሆኑ በተሻለ ሁኔት ደሕንነታቸው 
ይጠበቃል። በመጫወቻ ቦታዎች ላይ እና በሰፈር ውስጥ ከትምህርት ቤት በፊት እና በኋላ በቡድን ሆኖ መጫወት 
የተሻለ ነው። 

• ልጆችዎ የት እንዳሉ ሁልጊዜ ይወቁ። ከትምህርት ቤት በኋላ በቀጥታ ወደቤት እንዲመጡ ያስተምሩዋቸው። ወደ 
ጓደኞቻቸው ቤት ሲሄዱ ወይም አብረው ሲጫወቱ፣ ልጆች በወላጅ የተፈቀደላቸውን የጊዜ ሰሌዳ ሁልጊዜ ማክበር 

አለባቸው። በተማሪ ማመላለሻ የትምህርት ቤት አውቶቡስ ወይም RTD የሚጠቀሙ ተማሪዎች ሁልጊዜ 
በትክክለኛው አውቶቡስ ማቆሚያ ላይ መውረድ አለባቸው። 

• ከማያውቁት ሰው ጋር ሲገናኙ ምን ማድረግ እንዳለባቸው በተውኔት መልክ ከልጆች ጋር ይጫወቱ። የማያውቁት 
ሰው ሲያጋጥማቸው በተቻለ መጠን በርካት እርምጃዎችን ወደ ኋላ እንዲሸሹ፣ እና በመቀጠል በግለሰቡ እጅ 
እንዳያዙ መራቅ እና ደሕንነታቸው ሊጠበቅ ወደሚችልበት ቦታ እንዲሮጡ ያስተምሩዋቸው። 

• ከማስፈራራት ይልቅ ልጆችን ስለ ደሕንነት አጠባበቅ ማስተማሩ የተሻለ ውጤት አለው። ለምሳሌ፣ ልጆች 
የማያውቁትን ሰው ከማናገር እና ከመቅረብ እንዲቆጠቡ ማስተማር፣ መንገድ ሲሻገሩ በሁለቱም ተቃራኒ አቅጣጫ 
ማየት እንዳለባቸው እና በክብሪት መጫወት አደገኛ እንደሆነ ከማስተማር ጋር እኩል ቦታ ሊሰጠው ይገባል። 

• ማናቸውም ያልተለመደ ገጠመኝ ሲኖራቸው ለእርስዎ ሪፖርት እንዲያደርጉ ከልጆች ጋር ጥሩ ተግባብቶት ይፍጠሩ። 
• ልጆችዎ የወላጆቻቸውን ሙሉ ስም፣ አድራሻ፣ የስልክ ቁጥሮች እና የሚሰሩባቸውን ቦታዎች በቃላችው መያዛቸውን 

ያረጋግጡ። 
• እንግዳ የሆኑ መኪናዎች በሰፈር ውስጥ በተደጋጋሚ መታየት ከጀመሩ አስተውለው ይመልከቱ እና የሠሌዳ 

ቁጥራቸውን ይመዝግቡ። 
• የልጅዎን ስም ልብሱ ላይ ከመጻፍ ይቆጠቡ። ይህ ልማድ እንግዳ ሰዎች ልጆችን ስማቸውን በመጥራት በደንብ 

እንደሚያውቁዋቸው መስለው በቀላሉ ለማነጋገር እንዲችሉ ያስችላቸዋል። 
• ልጅዎ በመንገድ ላይ ትንኮሳ ካጋጠመው፣ "እኔ ያንተ/ያንቺ ልጅ አይደለሁም፣" ወይም "ወላጄ አይደለህም/ለሽም" 

ብለው መጮህ እንዳለባቸው መማር አለባቸው። ብዙ ጊዜ ልጆች መጮህ እንዳለባቸው ይረሳሉ። 
• ቤት ውስጥ፣ የቤት ውስጥ ሕጎችን ያውጡ እና እንዲከበሩ ያድርጉ። ስለ መጫወቻ ጊዜ እና በጎረቤት ቤት ስለ መሄድ 

የሚወጡ ደንቦች በተግባር ተፈጻሚ መሆን አለባቸው። 
• እንደ ፖሊስ እና የእሳት አደጋ ሠራተኞች የመሰሉ ለደሕንነት አስጊ ያልሆኑ ሰዎችን ልጆች ለይተው እንደሚያውቁ 

ያረጋግጡ። 
• ልጆች ራሳቸውን ለማዳን መሮጥ ካለባቸው የትኞቹ ቤቶች እና ሕንፃዎች ለደሕንነት አስተማማኝ እንደሆኑ ልጆችን 

ያስተምሩዋቸው። እርስዎ ቤት ውስጥ በማይኖሩበት ጊዜ የትኞቹ ጎረቤቶች እገዛ ለመስጠት ሊገኙ እንደሚችሉ 
ለይተው ይወቁ። ድንገተኛ አደጋ በሚያጋጥም ጊዜ፣ ልጆች ወደ አቅራቢያቸው የሚገኝ ቤት እርዳታ ለማግኘት 
መሮጥ እንዳለባቸው መማር አለባቸው። ልጆች ከመተላለፊያ መንገዶች፣ እና ባዶ መሬቶች፣ ባዶ ቤቶች እና ጋራዦች 
መራቅ እንዳለባቸው ያስተምሩዋቸው። 

• "እንግዳ የሆኑ ሰዎች" ማለት እኛ የማናውቃቸው ሰዎች ማለት እንደሆነ ያስተምሩዋቸው። ለዚህ መስፈርቱ ስሙ 
በሚገባ የሚታወቅ መሆኑ፣ ሰፈር ውስጥ የሚኖር መሆኑ ወይም ሌሎች የቤተሰብ አባላት የሚያውቁት ሰው ሆኖ 
መገኘቱ ነው። 

• እንደ ወላጅ መጠን፣ ከትምህርት ቤቶች፣ የሰፈር ውስጥ ማዕከላት እና ሕግ አስፈጻሚ አካላት ጋር ቅርብ ግንኙነት 
ይኑርዎት። ልጆችን ለይቶ ማወቅ ፕሮግራሞች እና የደሕንነት ግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሞችን በመካፈል ወቅታዊ 
መረጃዎች ይኑርዎት። 

• ልጆች የሰውነታቸው የተወሰኑ ክፍሎች በማንም ሌላ ሰው መነካት እንደሌለባቸው ያስተምሩዋቸው እና በዚህ ረገድ 
ተገቢ ያልሆነ ባሕሪ ከማንም ሰው ላይ ካዩ ወዲያውኑ ማሳወቅ እንዳለባቸው ያስተምሩዋቸው። ወላጆች ይህን ጽንሰ 
ሃሳብ በመደበኛነት ደጋግመው ማስተማር አለባቸው። 

• ወላጆች እና ልጆች ለቅርብ የቤተሰብ አባል ብቻ ግልጽ የሆነ የይለፍ ቃል ሊኖራቸው ይገባል። ይህን ይለፍቃል 
ሳይጠቀሙ ልጆች ከምንም ዓይነት እንግዳ ሰው ጋር አብረው መሄድ እንደሌለባቸው ሊነገራቸው ይገባል። 

• ምንም ዓይነት በማናቸውም ቦታ እና ጊዜ ክስተት ሲፈጠር ወላጆች ትምህርትቤቱን እና ለፖሊስ ማሳወቅ አለባቸው። 
• ከትምህርት ቤት ጊዜ በፊት እና በኋላ ስላለ የትምህርት ቤት ክትትል መረጃ በወቅቱ ያግኙ እና ልጆችን ከተገቢው 

ሰዓት አስቀድሞ መላክ እና ከትምህርት ቤት በኋላ ለረዥም ጊዜ በዛ እንዲቆዩ አያድርጉ። 

ለተጨማሪ የደሕንነት አጠባበቅ ጠቃሚ ሃሳቦች የሚከተለውን ይጎብኙ፥ www.ncpc.org  



 

 

ጥያቄ ወይም የሚያሳስባቸው ነገር ያላቸው ወላጆች በአቅራቢያቸው ያለውን የ Denver ፖሊስ መምሪያን Precinct ማነጋገር 
አለባቸው።  

• ዲስትሪክት 1 Northwest DenverNorthwest DenverNorthwest DenverNorthwest Denver 303-964-1111 303-964-1111 FREE   

• ዲስትሪክት 2 East DenverEast DenverEast DenverEast Denver 303-331-4070 303-331-4070 FREE   

• ዲስትሪክት 3 Southeast DenverSoutheast DenverSoutheast DenverSoutheast Denver 303-698-3333 303-698-3333 FREE   

• ዲስትሪክት 4 Southwest DenverSouthwest DenverSouthwest DenverSouthwest Denver 303-937-4444 303-937-4444 FREE   

• ዲስትሪክት 5 Northeast DenverNortheast DenverNortheast DenverNortheast Denver 303-376-2300 303-376-2300 FREE   

• ዲስትሪክት 6 Downtown DenverDowntown DenverDowntown DenverDowntown Denver 303-839-2100 303-839-2100 FREE   

ወይም ወደ የዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የደሕንነት እና ጥበቃ መምሪያ በስልክ ቁጥር 720-423-3911 720-423-

3911 ነፃ ይደውሉ። 

 


