
ኣጠቓቕማ ሜድያ ኣብ 
ዕለታዊ ናብራ ስድራቤት 
ጠቐምቲ ሓበሬታ ንወለዲ



ዝኸበርኩም ወለዲ
ኣብ ዕለታዊ ናብራ ስድራቤት መቸም ብዙሕ እዋን ዝተፈላለዩ ብድሆታት ሂወት ብሓደ እዋን 

ተደራሪቡ ንዝመጸኩም ክትብድሁ ትቃለሱ ትኾኑ። እዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ድማ ሓደ 

ሓደ እዋን ናብ ኣሸገርቲ ኩነታት ከምርሕ ይኽእል እዩ። ሓደ ሓደ እዋን‘ውን ኣየኖት ሜድያ 

ንደቅኹም ጠቐምትን መሃርትን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ትሓስቡ ትኾኑ። ኣብ ክልቲኡ ኩነታት 

ድማ ምናልባሽ ንሓድሕዱ ዝገራጮ ወይ ስክፍታታት ዝፈጥር ኩነታት ይኽሰት ይኸውን 

እንተደኣ ደቅኹም ድጂታል መራኸቢ ብዙሃን፡ ታብለት፡ ተለቪዥን ወይ ኮምፕዩተር ምስ 

ዝጥቀሙ። 

ነዘን ቴማ እምበኣር፡ ህጻናት ኤልብ ብምትሕብባር መንግስታዊ ፕሮግራም፡ “Kita-
Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung” ወይ “ኣብ ምጅማር ምህሮ ድልድል 

ምህናጽ” ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ እዋን ኮሮና ተሰሪሒሉ። እቲ ፕሮጀክት ንስድራቤት ኣብ 

ኪታ ምጅማር ይተሓባብርን ብክኢላታት ናይ ምእላይ ምትሕብባር ይገርብን። ኣብ ዝሓለፈ 

ኣዋርሕ ናይ ወለዲ ርክብ ኣም ምግባር ሓደስቲ መንገድታት ከነናዲ ነይሩና። እቲ ልሙድ 

ሓቢርካ እሂን ምሂን ምባል ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ዝበዝሕ እዋን ዝከኣል ስለዘይነበረ። እቲ 

ናይ ዲጂታል መስርሕ ድማ ሓድሽ መንገዲ ፈጢሩልና። ኣብ ስድራቤት ምጥቃም ናይ 

ዲጂታል ሜድያ ብዙሕ ከም ዝዛየደን ብሕጂ‘ውን ክዛይድ ምዃኑን ተገንዚብና ድማ ኣሎና።   

ብመሰረቱ ምጥቃም ዲጂታል መራኸቢ ብዙሃን (ሜድያ) ንህጻናት ጎዳኢ ኣይኮነን። እቲ ሕቶ 

“ኣየኖት” ከምኡ ድማ “ክንደይ እዋን” ዝብሉ እዮም ክንጥንቀቐሎም ለኖና። ኣብ ዘይንብሩ 

ኩነታት (ንኣብነት ኣብ እዋን ምውሻብ ኮሮና) ምጥቃም ሜድያ ካብቲ እታ ስድራ ትምጥኖ 

ልክዕ ንላዕሊ ክዝውተር ይከኣል ይኸውን። እዚ ግዝያዊ ጥራይ ክሳብ ዝኾነ ዘጸግም 

ኣይኮነን። ገለ ገለ ነገራት ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ዲጂታል ሜድያ ንህጻናት ክንግንዘቦም ዘለና 

ነገራት ግን ኣለው። ስለዚ ድማ ኢና እቶም ጠቐምቲ ንብሎም ሓበሬታታት ብዛባ እዚኦም 

ነጥብታት ክንውፍየልኩምን ብተወሳኺ ድማ ናይ ምቹኣትን ጠቐምትን ናይ መረጻ ትሕትዞ 

ከነቕርብልኩም በዚ በዚ መንገዲ ተዳሊና ዘለና። 



 

 እቲ ወሳኒ ነገር እቲ ዓይነት ናይቲ ሜድያ ዘይኮነስ እቲ  

 ትሕዝቶን ኣጠቓቕምኡን እዩ: 

ዲጂልታል ሜድያ ኣብዚ ዘበንና ኣብ ኩሉ ንጥቀመሉ ኮይኑ 

ኣብ ናይ ስድራቤት ዕለታዊ መነባብሮ እውን ዘሎ እዩ። 

መብዝሕትኡ እዋን፡ ኮምፕዩተር፡ ታብለት ወይ ሞባይል 

ከም መጻወቲ ወይ ናይ ስራሕ ኣቕሓ ኢና ንወስደን። 

ይኹን ደኣምበር ብጥበብን ንናይ ስድራ መቀራረቢ 

መድረኽን ክኾኑ ይኽእላ እየ እንተደኣ ንኣብነት ምስ 

ደቅኹም ሓቢርኩም ናይ ዕረፍቲ ዝገሽኩሞ ስእልታት 

ኣብ ሞባይኩም ከፊትኩም ምስ ትርእይዎን ብዛዕብኡ 

ከተዘንትውሎም ከለኹም ኣዝዩ ጠቓሚ ክኸውን ይኽእል።

 ኣብዚ እዋን ደቅኹም ካብቲ ንስኻትኩም ትጥቀምሉ  

 ዝነበርኩም ዓይነት ዝፍለ ዓይነት ናይ ሜድያ  

 እንተተጠቐሙ ንቡርን ዘይጎድእን ነገር እዩ: 

ሓደ ሓደ እዋን ምህዞ ተክኒክ ኣዝዩ ስልዝቕልጥፈና 

ክንጠራጠርን ክንፈርህን ንቡር ኩነታት እዩ። ንደቅኹም ግና 

ምስቲ ምህዞ ስለዝዓብዩ እዚ ኩነታት ኣየሻቕሎምን እዩ። 

ሓዲሽ ነገር እንተሎ ግና ደቅኹም ኣብ ዘመነ ትሕዝቶ ናይ 

መዲያ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኩሉ ዓይነት ትረኽበሉ ይዓብዩ 

ምህላዎም እዩ። ቀደም ንስኹም ኣብ ተለቪዥን መደብ 

ህጻናት ክትመጽእ ብሃንቀውታ ትጽበዩ ኔርኩም ትኾኑ፡ 

ሎሚ ግና ህጻናት ብሓንቲ ምጥዋቕ ኩሉ ዓይነት ናይ 

ሜድያ ትሕዝቶ፡ ኣፕ ወይ ዩትዩብ ክጥቀሙ ይኽእሉ። 

ስለዚ ንስኻትኩም ከም ወለዲ መጠን እምበኣር፡ ደቅኹም 

ኣብዚ ማእለያ ዘብሉ ቐረብ ሜድያ ክትጓስይዎምን ንዖኦም 

ዝጠቅም ነገራት ክረኽቡ ኣንፈት ክትህብዎምንሓላፍነት 

ትስከሙ። እዚ ድማ ብዝያዳ ምስ ኣጠቓቕማ ኢንተርነት 

ዝተሓሓዝ እዩ። 

ኣየኖት ሜድያ እየን ህጻናት 
ክርእይወን ዝኽእሉ፧



 ናይ ምጥቃም ልክዕ ናይ ግዜ ገደብ ክትገብሩ ዘይኮነ  

 ዘለኩም እቲ ዝጥቀምሉ ትሕዝቶ ምስትብሃል እዩ: 

ልክዕ ከም ካልኦት ተግባራት፡ ምጡን ግዜ ምጥቃም 

ዲጅታል ክበሃል እንከሎ፡ ኩሉ ግዜ ምስ እንታይ ዲጂታል 

ሜድያ ይጥቀሙ ደቅኹም ዝብል ሕቶ ዝተኣሳሰር እዩ። 

ደቅኹም ንኣብነት ንኣባሓግኦም ብቪድዮ ደዊሎም 

መዓልቶም ከመይ ይመስል ነይሩ የዘንትውሉ ኣለው፡ 

እቲ ምጡን ግዜ ዝበሃል ኣብዚ እቲ ዝርርብ ኣብ መንጎ 

ክልቲኦም ዘሎ ክሳብ ዝውዳእ እዩ። እንተደኣ ምስ ደቅኹም 

ፊልም ትርእዩ ኣለኹም፡ እቲ ምጡን ግዜ ዝበሃል ናይታ 

ፊልም ንውሓት እዩ። ብዝበለጸ ድማ ካብ መጀመርያ 

ንጹርን ግሉጽን ዝኾነ ዝርርብ ብዛዕባ ኣብ ሜድያ ኣትዮም 

ክጥቀሙ ዝኽእሉን ንኽንደይ እዋን ክጥቀሙ ከም 

ዝኽእሉን ምስ ደቅኹም ግበሩ። ብመሰረቱ ህጻናት መዓስ 

ለውጢ ከም ዝደልዩን ክንቀሳቐሱ ከም ዘለዎምን ባዕሎም 

ጽቡቕ ግምት ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። ፍሉይ ዝኾነ 

ነገር እንተሎ፡ መወዳእታ ዘይብሎም ጸወታ ኣብ ሜድያ 

ዘለው እዮም። እዚ ማለት፡ መመሊሶም ክቕጽሉ ዘለዎም 

ጸወታ ምስ ዝጻወቱ። ነዚኦም ጸወታ እምበኣር ባዕልኹም 

ናይ ግዜ ገደብ ክትገብሩሎም ይግባእ። ብሓፈሻ ድማ 

ዝወሓደ ግዜ ናይ ምጥቃም ዲጂታል ንዝነኣሱ ቆልዑ 

ክኸውን ይምረጽ። ኣብ ናይ መርበብ ሓበሬታ መንግስታዊ 

ትካል Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (ማዕከን ጥዕናዊ ኣፍልጦ) ንኣጠቓቕማን 

ግዜን እኹል ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ። 

 ጥዕና ክጎድእ ዝኽእል እንተደኣ ንደቅኹም ምስቲ  

 (ኣሉታዊ) ተመክሮ ንበይኖም ገዲፍኩሞም እዩ: 

ሓደ ሓደ እዋን ህጻናት ብንዓና ዓበይቲ ፍጹም 

ከነስተብህለሉ ዘይንኽእል ወይ‘ውን ኣብ መጀመርያ ኣሸጋሪ 

ኮይኑ ክስመዓና ዘይኽእል ጉዳያት ኣዝዮም ክሻቐሉ ይኽእሉ 

እዮም። ገለ ህጻናት ንኣብነት መሳጢ ሙዚቃ ኣብ ሓደ 

ፊልም ከይጻወርዎ ይኽእሉ እዮም። ገለ ህጻናት ድማ 

ነብሶም ምስ ገለ ናይ ፈጠራ ጀጋኑ ተኸታታሊ ፊልም፡ 

ፊልም ወይ ጸወታ የተኣሳስርውዋ‘ሞ ዝኾነ ዘይፍትሓዊ ነገር 

ኣጋጢሙኒ ኣብ ዝብልሉ እዋን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ግብረ 

መልሲ የርእዩ። ስለዚ ነቶም ነኣሽቱ ምልክታት ደቅኹም 

ከተስተብህልሎምን ስክፍታኦምን ሻቕሎቶምን ድማ 

ብዕቱብ ክትርእይዎ ኣገዳሲ እዩ። 

 ብዛዕባ ተመክሮኦም ምስ ደቅኹም ተመያየጡ: 

ዋላ‘ውን ደቅኹም ብዙሕ ስክፍታ ከምዘይብሎም 

እንተመሰሉ፡ ብዛዕባ ዝወዓልዎ ወይ ዝተመከርዎ 

ክትዘራረቡ ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት ኣብ ጣውላ ብሓባር ኮፍ 

ኢልኩም ኣብ ትድረርሉ እዋን፡ ኣብ ኮምፕዩተር ዝተጻወትዎ 

ጸወታ ከመይ ከም ዝነበረ ወይ ድማ እቶም ናይ ፈጠራ 

ጀጋኑ ተኸታታሊ ፍልም ዝከታተልዎም ሕጂ ከመይ ከም 

ዝኾኑ ንደቅኹም ሕተትዎም። ካብቲ ዝገልጽዎ ድማ ናይ 

ደቅኹም ስምዒታት፡ ኣተሓሳስባን ዝንባሌታትን ብዙሕ 

ክትግንዘቡ ትኽእሉ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ደቅኹም እቲ ንዕኦም 

ኣገደስቲ ዝኾኑ ምስሊ ጀጋኑን ታሪክን ብወለዶም ቅቡላትን 

ክብረት ክወሃቦም ምስ ዝርእዩ፡ ዝያዳ ዕጋበትን ውሕስነትን 

ይስመዖም። 

ህጻናት ክሳብ ክንደይ 
ዝኣክል ሜድያ ክጥቀሙ 
ይኽእሉ፧ መዓስ እዩ‘ኸ 
ንጥዕና ክጎድእ ዝኽእል፧



 ተውህቦን ተመራማሪ ብቕዓትን ደቅኹም ዘደንፍዕ  

 ዝያዳ ጽቐጡ: 

ደቅኹም ሞባይል ተሌፎን፡ ስማርት ፎን ወይ ኮምፕዩተር 

ኮነ ታብለት ተጠቒሞም ጥበቦም ከስፍሑ ዕድላት 

ሃብዎም። እቲ ዝቐለለ ኣመዓባብላ ጥበብ ክበሃል ዝከኣል፡ 

ስእሊ ምስኣል ወይ ቪድዮ ምቕራጽ እዩ። እስኪ ሓደ ሓደ 

እዋን ብናይ ስእሊ ሳፋሪ ጌርኩም ደቅኹም ዝሰኣልዎ 

ኣልቡም ረኣይዎ። ደቅኹም ዝስእልዎ ነገራት ብጣዕሚ 

ክትድነቑ ኢኹም። ደቅኹም ስእልታት ብቕብኢ ወሳሲኾም 

ወይ ስእልታት ቀያይሮም ናይ ምቕራብ ጥበብ ኣለዎም። 

ህጻናት ከም ዓቢ ክዛረቡ እንታይ ይጥዕሙ፧ ባባ ሰበይቲ 

ተዝኸውን ድምጹ ከመይ ምኾነ፧ ደቅኹም ነዚ ክፈላሰፉ 

ድምጾም መሊኦም ብቀያሪት ድምጺ ገይሮም ድማ 

ይሰምዕዎ። ምስ ደቅኹም ኮይንኩም እስኪ ኣዝዩ ፍሉጥ 

ተለሃያይ ኮይንኩም ሕለሙ። በዘን ከም Garageband 

ወይ Auxy ኣፕ ጌርኩም ምስ ደቅኹም ምሉእ ሙዚቃ 

ክትመልኡ ትኽእሉ ኢኹም። እንተደኣ ፈቲኹሞ ውላድኩም 

ምስ ጎበዘ ብStop Motion App ጌርኩም ብቐሊሉ ናይ 

ተፖሊኖ ፊልም ክትሰርሑ ትኽእሉ ወይ ብ Scratch ኣፕ 

ጌርኩም ንኣሽቱ ጸወታ ፕሮግራም ክትምህዙ ትኽእሉ። 

ደቅኹም ካብ ክልተ ቋንቋ ንላዕሊ እንዳ ተጠቐሙ ዝዓብዩ 

እንተኾይኖም፡ ብኢንተርነት ተጠቒምኩም ምስ ናይ 

መበቆሎም ቋንቋ ዝመልኩ ቤተሰብ ክራኸቡ ጠቓሚ 

እዩ። ቋንቋ ጀርመን ቀዳማይ ቋንቋ እንተዘይኮይኑ ድማ 

ብተመሳሳሊ መንገዲ ክመሃሩ ተኽእሎ ኣሎ። ንኣብነት 

AMIRA  ኣፕ ዝተፈላለዩ ሓጸርቲ ጽውጽዋይ ንህጻናት 

ብሸሞንተ ቋንቋታት ዝስምዑን ባዕሎም ዘንብብዎን 

ተአንግድ። ስለዚ ብሓባር ኮንኩም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ 

ቐረባት ምስ ደቅኹም ኮይንኩም ዳህስስዎ። ምኽንያቱ 

ቋንቋ ብዝበለጸ ህጻናት ምስ ሰብ ኢሂም ምሂን ብምባል 

እዮም ዝመልክዎ። ፍጹም ብዘይፈልጥዎን ዘይርድእዎን 

ቋንቋ ቪድዮ ክርእዮ ወይ ጽውጽዋይ ክሰምዑ ግና ንህጻናት 

ጠቓሚ ኣይኮነን። 

ኣየኖት እዮም ናይ ህጻናት 
ቅቡላት ትሕዝቶ ሜድያ፧



 ዲጂታል ሜድያ፡ ደቅኹም ከም ምስ ቤተሰብን መሓዙን  

 መራኸቢ ማዕከን ጌሮም ከም ዝጥቀሙ ግበርዎም: 

ምናልባሽ ደቅኹም ኣብ ርሑቕ ዝቕመጡ ቤተሰብ ወይ 

ዓዲ ዝቐየሩ የዕርኽቶም ይናፍቑ ይኾኑ። ብመገዲ ዲጂታል 

ሜድያ ግና ደቅኹም ርክባት ኣም ምግባር፡ ንኣብነት 

ነባሓጉኦም ስእሊ ክሰድሉ፡ ንዓባዮም ባዕሎም ተባላሒቶም 

ዝሰርሑዋ ፈጣን መኪና ከርእይዋ ወይ ከኣ እታ ኣብ 

ደገ መናፈሻ ዝረኸብዋ ምስጢራዊት ክብርቲ ዑንቂ 

ንየዕርኽቶም ከርእዩ ተኽእሎ ኣሎ። 

 ህጻናት ኣብ ናይ መዋእል ህጻናት ወይ ድማ መባእታዊ  

 ትምህርቲ ዕድመ ንበይኖም ኢንተርነት ከንሳፍፉ  

 ኣይትግደፍዎም: 

ደቅኹም ናይ ዲጂታል ሜድያ ተክኒክ ብቕልጡፍ 

ክመልክዎ ይኽእሉ እዮም። ማዕሙቕ ትሕዝቶ ኢንተርነት 

ግን ብቐሊሉ ልዕሊ ዓቕሞም ክበጽሖም ይኽእል እዩ።  

ምስ ኣብ መባእታ ደረጃ ዕድመ ዝርከቡ ህጻናት ኣብ 

ኢንተርነት ክርእይዎ ዘይግባእ ፊልምታት ወይ ስእልታት 

ከም ዘሎ፡ ንህጻናት ዘይምቹእ ምዃኑ፡ ኩሉ ኣብ ኢንተርነት 

ዝርከብ ሓቂ ዘይምዃኑ፡ ኣብዘይፈልጥዎ መርበብ 

ኢንተርነት ምስ ዝጥውቑ ገንዘብ ዝኽፈል ከም ዝህልዎ፡ 

ናይ ባዕሎም ስእልታት ቅድሚ ምዝርጋሕን ውልቃዊ 

ሓበሬታ ምሃብን ኣቐዲሞም ጽቡቕ ጌሮም ክሓስብሉ 

ከም ዘለዎም ክትሕብርዎምን ክትዘራረቡን ትእክሉ እኳ 

እተኾንኩም፡ ንከምዚኦም ዓይነት ሓደጋታት ንኽፈልጥዎ ግና 

ህጻናት ብዕድመ ቅሩብ ዝበሰሉን ናይ ንውሕ ዝበለ ክንክን 

ወለዲ ዘይተፈልዮ ተመክሮ ምጥቃም ሜድያ ዝደለቡን 

ክኾኑ ኣለዎም። ስለዚ ድማ እዩ ህጻናት ኣብ ናይ መዋእል 

ህጻናት ወይ ድማ መባእታዊ ትምህርቲ ዕድመ ንበይኖም 

ኢንተርነት ከንሳፍፉ ኣይትግደፍዎም ኢልና ኣዚና ንምሕጸን። 

 ነቲ ናይ ውሕስነት ስርርዕ ኣቀናቢርኩም ውላድኩም  

 ብልክዕ እተን ክርእየን ዝኽእል ጥራይ ግበሩሉ: 

ኣብ ታብለት ወይ ስማርት ፎን ነቲ “Geführter Zugriff” 
(ን iOS) ወይ ድማ “Bildschirm fixieren” (ን 

Android) ተጠቒምኩም ውላድኩም ንሓንቲ ኣፕ ጥራይ 

ከም ዝጥቀም ግበሩ ወይ ድማ ኣብ ናይ በረራ ኣተና 

ጌርኩም ሃብዎም። 

ብተወሳኺ ኣብ ገጽ መርበብ ኢንተርነት Deutschen 
Jugendinstitut e. V. (DJI) ወይ ድማ ኣብ ገጻት ናይ 

ተበግሶታት “Gutes Aufwachsen mit Medien” 
ኬድኩም ኣየኖት ኣፕፕ ንደቂ ክንደይ ዕድመ ይጠቕሙ 

ዝብሉ ጠቐምቲ ሓበሬታ ትረኽቡ።



ተወሳኺ ከተስተብህልሉ 
ዘለኩም እንታይ ኣሎ፧

 ሚዛናዊ ናይ ምንቅስቓስ ግዜ‘ውን ፍጠሩ: 

ደቅኹም እንታይ ከም ዘድልዮም ከርእይኹም እዮም። 

ህጻናት ንባዕሎም ኣብ ደገ ዝያዳ ክጻወቱ ከም ዝደልዩን 

ምስ መሓዝቶም ክጻወቱ ከም ዝደልዩን ኣብ መበል ሳልሳይ 

ደረጃ ናይ መጻወቲ ተክኒክ ቲቪን ዲጂታል ሜድያን 

ከም ዝብህጉ ዝፍለጥ እዩ። ስለዚ ውላድኩም ኣብ ገዛ 

ኮነ ኣብ ግዳም ኣበይ ጽቡቕ ክንቀሳቐስ ከም ዝኽእል 

ገምቱ። ምናልባሽ ንባዕልኹም‘ውን ምንቅስቓስ የድልየኩም 

ይኸውን፧ እሞ ብሓንሳብ ምስ ውላድኩም ምውስዋስ 

ኣካላት፡ ጸወኣታ (ከም ክዑሶ እግሪ) ወይ ድማ ኣብ ጎደና 

ሸናዕ በሉ። 

 ሓደ ሓደ ግዜ ውላድኩም ኣብ ሜድያ እንዳተጻወተ  

 ኣቓልብሉ ኢኹም: 

ውላድኩም እንዳተጻወተ ኣብ ሞንጎ 10–15 ደቒቕ 

እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ሕተትዎ/ንገርዎ። ግን ከኣ 

ኣይተጨናንቕዎ። እንዳተዛነኹም ምስ ትከታተልዎ፡ እቲ ህጻን 

ዝገብሮ ዘሎ‘ውን የስተማቕሮ እዩ። ምናልባሽ ንዓኹም‘ውን 

ከም ወለዲ ምስ ደቅኹም ተመቻቺእኩም ኮፍ ኢልኩም 

ግዜኹም እንዳ ኣስተማቐርኩም እንታይ ዓይነት ጥበብ ኣብ 

ጸወታ ከም ዝሕድሩ ክትከታተሉ ኣዝዩ መሳጢ ክኸውን 

ይኽእል እዩ። 

 ሜድያ ከም ዓስቢ ክውሰድ የብሉን። በንጻሩ‘ውን  

 ምኽልካል ሜድያ ከም መቕጻዕቲ ክዝውተር የብሉን: 

ግጭት ምስ ውላድኩም ኣብ መጀመርታ ምስ ምጥቃም 

ሜድያ ዋላሓንቲ ዝተሓሓዝ ዘይብሉ ምኽንያት ክኸውን 

ይኽእል እዩ። ኣብዚ ብዝያዳ ክሕግዝ ዝኽእል፡ ንውላኩም  

ከም ሰብ መጠን ክሓርቕ፡ ክቑጣዕ ወይ ሕማቕ መዓልቲ 

ክውዕል ንቡር ምዃኑ ከተብርህሉ ከለኹም እዩ። ምናልባሽ 

ብድሕሪኡ ነቲ መዓልቱ ናብ ሓጎስ ዝቕይር ገለ ነገር ይረክብ 

ይኸውን። 



ጠቀምቲ ሓበሬታ 
ብኦንላይን
 ተወሰኽቲ ናይ ሓበሬታ መርበባት 

www.klicksafe.de
www.schau-hin.info
www.internet-abc.de/eltern/die-juengsten-im-netz/kleinkinder-und-medien/
www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de
www.kindergesundheit-info.de/themen/medien/mediennutzung/

 ናይ ህጻናት መርበብ ኢንተርነትንመድለዪ ገጻት ኢንተርነትን 

www.fragfinn.de
www.blinde-kuh.de
www.klicksafe.de/fuer-kinder/
www.seitenstark.de

 ኣፕን ትሕዝቶን 

www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de/informieren/datenbank-fuer-kindermedien
scratch.mit.edu/parents
www.amira-lesen.de



Koordinierungsstelle Kita-Einstieg Hamburg

Tel. 040/228 64543-0

kita-einstieg@agfw-hamburg.de

www.kita-einstieg-hamburg.de

KITA-EINSTIEG
HAMBURG

ሓደ ሓባራዊ ፕሮጀክት ናይ ሃምቦርግ ኪታ ኣዳለውቲ ትካላት

መዋሊ

KINDER
MITTE

www.kindermitte.org

ኣዳለውቲ  

ኣሕታሚ Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH, Oberstraße 14b, 20144 Hamburg, ኣቃናባሪ ብ  André Becker 

ከምኡ’ውን  Gesa Löbner-Bonk, ስእልታት Wolfgang Huppertz (S. 8, 12), istock.com (S. 1, 2, 4, 11, 15),  

ዲዛይነር Carsten Kudlik, Lothar Ruttner, www.kudlik-ruttner.de, ማሕተም RESET ST. PAULI  Druckerei GmbH, Hamburg. 

Hamburg, ጥቅምቲ 2021, www.elbkinder-kitas.de
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