
“ኤም-ቻት” Tigrinya       

 
 
ብዛዕባ አደብ ውላድኩም ትዘርዚረን ዘለዋ ሕቶታት  አንቢብኩም መልስኹም “እወ” “አይኮነን” ብዚብል ሃቡ። ዝተገንዘብኩምዎ ጠባይ ካብ ክልተ ሳዕ ዘይበዝሕ እንተ ኾነ 
ግን ከም ጠባይ ውላድኩም ጌርኩም አይትርአይዎ።  

           
                                                                                                                                                          YES      NO  

1. ውላድኩም ምሕቋፍን ምስርሳር ይደሊዶ/ትደሊዶ?                                            እወ       አይኮነን 
 

2. ውላድኩም አብ ካልኦት ቈልዑ ተገዳስነት አለዎዶ?                                                       እወ       አይኮነን 
 

3. ውላድኩም ብመደያይቦ ምድያብ ይፈቱዶ/ትፈቱዶ?                                                እወ       አይኮነን   
 

4. ውላድኩም ጭርጭር ምጽዋት  ይፈቱዶ/ትፈቱዶ?                                                                                 እወ       አይኮነን 
     

5. ውላድኩም ብቴሌፎንም ከም ዚዘራረብ/ እትዘራረብ ወይ ድማ ንባምቡላ ከም ንሕጻን አጠቓቕማ ገይሩ/ገይራ ከም                          እወ       አይኮነን 
           አጠቓቕማ ገይሩ/ገይራ ከም ዚጠንቀቕ/እትጠንቀቕ የምስልዶ? 
  

6. ውላድኩም ሐደ ነገር ምስ ዚደሊ/እትደሊ በአመልካቲት አጻብዑ/አጻብዓ ምልክት ይህብዶ/ ትህብዶ?                                         እወ       አይኮነን 

7. ውላድኩም ባህ ዚብሎ/ዚብላ ኪርኢክትርኢ ከሎ/ከላ በጻዕቱ/በጻብዕታምልክት ይህብዶ/ትህብዶ?                                             እወ       አይኮነን 
 

8. ውላድኩም መጻወቲኡ/መጻወቲአ (ንእሽቶ መኪና) አብ  አፉ/አፋከየእተወ/ክየእተወት ወይ ድማ  ከይደርበየ/ከይደርበየት                 እወ       አይኮነን 
           ምጽዋትይኽእልዶ/ትኽእልዶ? 

 
9. ውላድኩም ንአኻትኩም  ኬርኢ/  ከትርኢ አቕሑት የምጽእ ድዩ ተምጽእ ድያ?                     እወ       አይኮነን 

 
10. ውላድኩም ንሐደ ወይ ክልተ ሰኮንድ ናብ ዓይንኹም ይጥምድ/ትጥምትዶ?                                     እወ       አይኮነን 

 
11. ውሉድኩም ዓው ብዝበለ ደሃይ ይህውኽ ድዩ/ ትህውኽ ድያ?       እወ       አይኮነን 

       
12. ውሉድኩም ገጽኩም ወይ ከአ ፍሽኽታኹም ብምርአይ ፍሽኽ ይብል ድዩ\ትብልድያ?     እወ       አይኮነን 

 
13. ውሉድኩም ምሳሌኹም ብምርአይ ዝገበርኩሙዎ ይገብርዶ/ትገብርዶ?(ምሳሌ)እንተተጸወግኩም ይጽወግዶ/ትጽወግዶ?  እወ       አይኮነን 

 
14. ውሉድኩም ብሽሙ ብሽማ ምስ እትጽውዕዎ፣እትጽውዕዋ መልሲ ይህብዶ/ትህብዶ?                      እወ       አይኮነን 

15. ውሉድኩም ርሕቕ አብ ዝበለ ዘሎ መጻወቲ ምልክት እንተገበርኩም ይጥምት ድዩ/ ትጥምት ድያ?    እወ       አይኮነን 
 

16. ውሉድኩም ብእግሩ/ብእግራ ይኸይድ ድዩ ትኸይድ ድያ?                               እወ       አይኮነን  
                            

17. አብ ሐደ ነገር ምስ እትጥምቱ ውሉድኩም ይጥምት ድዩ ትጥምት ድያ?      እወ       አይኮነን 
                

18. ውሉድኩም ዘይተለምደ ናይ አጻብዕቲ ምንቅስቓስ ናብ  ቅድሚ ገጹ ይገብር ድዩ/ትገብር ድያ?           እወ       አይኮነን 
  

19. ውሉድኩም አብቲ ንሱ ዚገብሮ/ንሳ እትገብሮ  ምእንቲ  ከተድህቡ ይስሕበኩም ድዩ/ ትስሕበኩም ድያ?    እወ       አይኮነን 
 

20. ውሉድኩም እዝኑ/እዝና ዘይሰምዕ ምዃኑ ተጠራጢርኩምዶ ትፈልጡ?      እወ       አይኮነን 
 

21. ውሉድኩም ሰባት ዚብልዎ የስተውዕል ድዩ/ ተሰውዕል ድያ?       እወ       አይኮነን 
 

22. ውሉድኩም ሐሐሊፉ ብዘይ ዓላማ ይጥምት ወይም ሃለውለውዶ ይብል እዩ/ትብል እያ?                               እወ       አይኮነን 
 

23. ውሉድኩም ዘፈልጦ/ዘይትፈልጦ ነገር ከጓንፎ/ከጓንፋ ኸሎ ኩነታቱ ንምፍላጥ ናባኹም ይትምትዶ/ትጥምትዶ?                               እወ       አይኮነን   
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