
ምን እንደሚሰማቸው
ከሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች መካከል ስለ እራሳቸው ጥሩ ስሜት 
የሚሰማቸው 61% ያክሉ ብቻ ናቸው – ይህም በ2017 ዓ.ም 
ከነበረበት 71% ቀንሷል። 

15% ያክሉ የመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች የተወሰነ ጊዜ 
ላይ እራሳቸውን ስለማጥፋት ያስባሉ። የዳሰሳ ጥናቱ ከመካሄዱ ከ
12 ወራት በፊት 14% ያክሉ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች በከፍተኛ 
ደረጃ እራሳቸውን ስለማጥፋት የሚያስቡ ሲሆን 9% ያክሉ ደግሞ 
የማጥፋት እቅድ አላቸው። 

ምን እንዳጋጠማቸው
ማብሸቅና ጥቃት ይደርስባቸዋል። 33% እሲያውያን የሁለተኛ 
ደረጃ ተማሪዎች፣ 28% ጥቁር ተማሪዎች እና 24% ሂስፓኒክ/ 
ላቲኖ ተማሪዎች ከነጭ እድሜ እኩዮቻቸ 13% ጋር ሲነጻጸር 
በዘራቸው/የዘር ሀረጋቸው ምክንያት ጥቃት/ማብሸቅ 
ይደርስባቸዋል። 

ከሶስት የመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች መካከል አንዱ 
ብትምህርት ቤት ውስጥ ጥቃት/ማብሸቅ 

ይደርስበታል። 

ወጣቶች ወሲባዊ ትንኮሳና ወሲባዊ ጥቃት 
ይደርስባቸዋል። የዳሰሳ ጥናቱ ከመካሄዱ ከ

12 ወራት በፊት 25% የመለስተኛ 
ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች 

በትምህርት ቤት ውስጥ ወሲባዊ 
ትንኮሳ ደርሶባቸው ነበር። 

17% ሴት የሁለተኛ ደረጃ 
ተማሪዎች የዳሰሳ ጥናቱ 
ከመካሄዱ ከ12 ወራት 
በፊት ወሲባዊ ጥቃት 
ደርሶባቸው ነበር።

እንዴት እንደሚቋቋሙ
እጾች/ንጥረ ነገሮች ይጠቀማሉ። የዳሰሳ ጥናቱ ከመካሄዱ ከ30 
ቀናት በፊት 28% የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ማሪዋና ይጠቀሙ፣ 
24% ያክሉ የአልኮል መጠጥ ይጠጡና 18% ያክሉ ሽሻ ያጤሱ 
ነበር። 

ወጣቶች ትምህርታቸውን ያቋርጣሉ። 40% ያክሉ ሴት የሁለተኛ 
ደረጃ ተማሪዎች የዳሰሳ ጥናቱ ከመካሄዱ በፊት በነበሩት 12 
ወራት ውስጥ እጅግ ደስተኛ ያልነበሩ ወይም ተስፋ አጥ የነበሩ 
በመሆኑ የተነሳ በመደበኛ ተግባሮቻቸው ላይ መሳተፋቸውን 
አቁመው ነበር– ይህም ከወንዶች ጋር ሲነጻጸር በመቶኛ ሁለት 
እጥፍ ያክል ነው። 

የሚፈልጉትን እርዳታ ስለማግኘታቸው
ብዙ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች የሚፈልጉትን እርዳታ አያገኙም። 
42% ያክሉ ሂስፓኒክ/ላቲኖ ተማሪዎች፣ 39% ያክሉ እሲያውያን 
ተማሪዎች፣ 35% ያክሉ ጥቁር ተማሪዎች እና 31% ያክሉ ነጭ 
ተማሪዎች በሚያዝኑበት፣ ባዶነት በሚሰማቸው ወቅት፣ ተስፋ 
ሲቆርጡ፣ ሲናደዱ ወይም ሲሰላቹ የሚፈልጉትን እርዳታ “በፍጹም 
አያገኙም ወይም የሚያገኙት አልፎ አልፎ ነው”። 

* *ከ2019 ዓ.ም የአርሊንግተን የወጣቶች የስጋት ባህሪ ዳሰሳ ጥናት/Arlington Youth Risk 
 Behavior Survey የተገኘ ዳታ። ይህ ዳታ የ2021-22 ዓ.ም የዳሰሳ ጥናት ውጤቶች ሲደርሱ 
 ማሻሻያ ይደረግበታል። 

https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/APCYF/YRBS-2019-Results
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በእነዚህ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ተጨማሪ 
ምንጮችና መረጃ ለማግኘት: 
https://www.arlingtonva.us/Government/Pr
ograms/Health/Project-PEACE/Askable-Adult

መጠየቅ የሚችል አዋቂ ሰው 
ለመሆን ምን ማድረግ ይችላሉ

ወጣቶች እርዳታ 
የሚፈልጉባቸውን ምልክቶች 
ይወቁ 

ለማዳመጥና የግንኙነት መስመሮችን 
ለመስጠት ጊዜ ይስጡ:    
 • ፈራጅ ሳይሆኑ ያዳምጡ 

 • በተጨማሪ ለመረዳት ለሀሳብ ክፍት የሆኑ ጥያቄዎችን 
ይጠይቁ

 • ስሜቶችን ተመልክተው ያረጋግጡ 

 • በሚጠበቁ ሁኔታዎችና ገደቦች ላይ ይወያዩ 

 • ወጣቶች የሚነግሩዎት ነገር ምንም ይሁን ምን ተረጋግተው 
ይቀጥሉ 

የሚከተሉትን ለማድረግ የግል 
ቁርጠኝነት ይኑርዎ:  
 • በህይወትዎ ውስጥ የሚያገኟቸው ወጣቶችን እንዴት 

ለእነርሱ የበለጠ መጠየቅ የሚችሉ እንደሚሆኑ ለመጠየቅ 

 • ከወጣቶች ጋር ትርጉም ያላቸው ግንኙነቶች ለመመስረት 

 • በህይወትዎ ውስጥ ለሚያጋጥሙዎ ወጣቶች አስፈላጊ 
ስለሆኑ ርዕሰ ጉዳዮች የተመለከተ ተጨማሪ መረጃ 
ለማግኘት 

 • የLGBTQ+ ወጣቶች እና በብዛታቸው አነስተኛ ከሆኑ የዘር 
ሀረጎች የሚገኙ ወጣቶች ከሌሎች ወጣቶች የተለዩ 
ተሞክሮዎች ሊኖሯቸው እንደሚችሉ ይወቁ 

የሚከተሉትን ለማድረግ የግል 
ቁርጠኝነት ይኑርዎ:  
 • የመተማመንና እርግጠኛ የሚያደርጉ ግንኙነቶችን 

ይመስርቱ

 • ወጥነት ላላቸው ግንኙነቶች ይትጉ

 • ለመተሳሰብ ግንኙነት ይትጉ

 • ንቁ ረዳት እና የድጋፍ ምንጭ ይሁኑ

ስልጡን መጠየቅ የሚችል ወጣት ስለመሆን በተመለከተ 
የበለጠ ለማወቅ ወይም ተጨማሪ ምንጮችን ለማግኘት 
የፕሮጀክት PEACEን መጠየቅ የሚችል አዋቂ ሰው 
ዘመቻ/Project PEACE’s Askable Adult 
Campaignን እዚህ ላይ ይመልከቱ:  

arlingtonva.us/Government/Programs/Health/Pr
oject-PEACE/Askable-Adult 

በአሁኑ ወቅት ሁሉም መጠየቅ የሚችል አዋቂ ሰው 
የመረጃ ምንጮች በእንግሊዘኛ የተዘጋጁ ናቸው። 
የቤተሰብ ድጋፍ ምንጮችን በአማርኛ ለማግኘት እባክዎ 
የሚከተሉትን ድርጅቶች ያነጋግሩ:

 • የሰሜን ቨርጂንያ የቤተሰብ አገልግሎቶች የተለያዩ ባህሎች 
ማዕከል/Northern Virginia Family Services 
Multicultural Center 571.748.2818 
mcir@nvfs.org, 
https://www.nvfs.org/about-nvfs/locations/multic
ultural-center/  

 • ECDC:  703-685-0510 Ext.265, 
agichile@ecdcus.org, https://www.ecdcus.org/ 

መጠየቅ የሚችል 
አዋቂ ይሁኑ

A R L I N G T O N ,  V A
ASKABLE ADULT

መጠየቅ የሚችል አዋቂ 
ሰው መሆን ምንድን ነው?

የአርሊንግተን
ወጣቶች የሚነግሩን 
ምንድን ነው?*

መጠየቅ የሚችል አዋቂ ሰው መሆን ምንድን ነው?

መጠየቅ የሚችል አዋቂ ጥሩ አቀራረብ ያለው እና ለወጣቶች 
በአእምሯቸው ውስጥ ያለውን ማንኛውንም ነገር ለመንገር 
የሚቀላቸው ሰው ነው።

ጥሩ አቀራረብ ያለን፣ መጠየቅ የምንችል አዋቂ ሰዎች ነን ብለን 
እናስባለን፤ ሆኖም ከአርሊንግተን የተገኘው ዳታ ወጣቶች 
በአኗኗራቸው ውስጥ የሚያጋጥሟቸውን ነገሮች ለመንገር ወደ 
አዋቂ ሰዎች እንደማይሄዱ ያሳያል። 

ለምሳሌ ከአርሊንግተን የመለስተኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
ተማሪዎች መካከል በቤት ውስጥ በጣም በተደጋጋሚ ወይም 
ሁልጊዜም በሚባል ደረጃ ስለሚያጋጥሟቸው ጉዳዮች ከአዋቂ 
ሰዎች ጋር የሚነጋገሩት 43% ያክሉ ብቻ ናቸው። (የ2020 ዓ.ም 
የእርስዎ ድምጽ ዋጋ ያለው የዳሰሳ ጥናት/ Your Voice 
Matters Survey)

ወጣቶች ለመነሳሳትና ዝግጁነታቸውን ለማዳበር በአኗኗራቸው 
ውስጥ ፈጣን/ ድጋፍ ሰጪ፣ መጠየቅ የሚችሉ አዋቂ ሰዎች 
ያስፈልጋቸዋል። 

መጠየቅ የሚችል አዋቂ በመሆን ህጻናትን፣ ወጣቶችና ከወጣትነት 
ከፍ ያሉ አዋቂ ሰዎችን እንዲያድጉ እና የበለጠ ጠንካራ እንዲሆኑ 
መርዳት ይችላሉ። *

አንድ ወጣት ሰው ምን ሊሰማው እንደሚችል፣ ምን 
እንዳጋጠመው፣ እንዴት እንደሚቋቋም እና ምን እንደሚፈልግ 
በጥሞና ለማዳመጥ ጊዜ ይስጡ። 

የበለጠ መጠየቅ የሚችሉ ለመሆን እና አንድ ወጣት መቼ እርዳታ 
እንደሚያስፈልገው - ወይም የሚያነጋግረው ሰው 
እንደሚያስፈልገው ለማወቅ ቀደም ሲል ያሉዎትን ችሎታዎች 
ያጠናክሩ። 

ወጣቶችን የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች ተጋፍጠው እንዲያልፉ 
ለመርዳት ሊያካፍሏቸው የሚችሏቸውን ኃብቶች ይማራሉ። 

*በታሕሳስ 2021 ዓ.ም በወጣቶች የአእምሮ ጤና ላይ የተካሄደው የU.S. Surgeon General Advisory 
ጉባዔ “አንድ ህጻን ዝግጁ ለመሆን እጅግ በጣም የሚያስፈልጋቸው ነገር ድጋፍ ከሚሰጣቸው አዋቂ ሰው 
ጋር የተረጋጋና ጽኑ ግንኙነት መመስረት ነው” በማለት ገልጿል። 

ወጣቶችን እንዴት ሊረዷቸው ይችላሉ?    
መጠየቅ የሚችሉ ይሁኑ!

መጠየቅ የሚችል አዋቂ ሰው:
✔ ታጋሽ ነው
✔ ወጥ ነው
✔ ክብር ይሰጣል
✔ ሀቀኛ ነው
✔ ትሁት ነው
✔ ጥሞና ይሰጣል
✔ ታማኝ ነው
✔ ሩህሩህ ነው
✔ ለሀሳብ ክፍት ነው
✔ ፈራጅ አይደለም
✔ አዋቂ ነው

ወጣቶች በህይወታቸው ውስጥ ደስታቸውንና ስኬታቸውን 
እንዲሁም ፈተናዎቻቸውን የሚጋራቸው ቢያንስ አንድ አዋቂ ሰው 
ቢያገኙ ተጠቃሚ ይሆናሉ። 

አንዳንድ ተግዳሮቶች የወጣቶች የመደበኛ አስተዳደጋቸው አካል 
ሲሆኑ አንዳንዶቹ በጣም ከባድ ናቸው። መጠየቅ የሚችሉ አዋቂ 
ሰዎች ወጣቶች እየታገሉባቸው የሚገኙባቸውን ምልክቶች 
የሚያውቁ ሲሆን እነዚህም የሚከተሉትን ሊያጠቃልሉ ይችላሉ፡ 

የስብዕና ወይም ባህሪ ለውጦች
 • ለትምህርት፣ ስፖርቶች ወይም ሌሎች ተግባሮች ፍላጎት 

ማጣት 

 • ከቤተሰብና ጓደኞች መነጠልና እራስን ማግለል 

 • የቀድሞ ጓደኞችን በአዲስ መተካት

 • ከልክ በላይ የፍቅር ጓደኛ በመቅጠር ላይ መጠመድ 

 • በድንገት የክፍል ደረጃዎችን መድገም 

 • የስሜት ለውጦች – የበለጠ የማዘን፣ የፍርሀት ወይም 
የመረበሽ ስሜቶች 

 • የበለጠ ተከራካሪ መሆን

 • የእንቅልፍ ልማዶች ላይ የሚታዩ ለውጦች

የአካላዊ ጤና ለውጦች
 • አቅም ማጣት

 • የአመጋገብ ልማዶች ላይ የሚታዩ ለውጦች

 • ከልክ ያለፈ የአካል እንቅስቃሴ

 • ተደጋጋሚ የራስ ምታትና የሆድ ህመም 

 • ውበትን፣ አለባበስን ወይም ገጽታን ለመጠበቅ ፍላጎት 
ማጣት 

በአርሊንግተን ውስጥ 
ስለሚገኙ የድጋፍ/መረጃ 
ምንጮች ይወቁ 
ፈጣን ድጋፍ። በቀን ለ24 
ሰዓት፣ በሳምንት ለ7 ቀናት 
ይቀርባል።  

የአርሊንግተን የህዝብ ትምህርት 
ቤቶች/Arlington Public Schools  
በ833-Me-Cigna (833-632–4462) ይደውሉ። የAPS 
የተማሪ ድጋፍ መስመር ለጥቃት፣ መገለል፣ እራስን የማጥፋት 
ሀሳቦች እና ሌሎች የአእምሮ ጤና ችግሮች ድጋፍ ያቀርባል። 
የደዋዮች ማንነት የማይገለጽና በሚስጥር የሚያዝ ይሆናል። 

የፍቅረኛነት ጊዜ ጥቃት ወሲባዊ ጥቃት
Doorways በስልክ ቁጥር: 703-237-0881 ይደውሉ እንዲሁም 
ተጨማሪ መረጃዎችን ከ:www.doorwaysva.org ያግኙ- ሁሉም 
አገልግሎቶች በነጻና በሚስጥር ይቀርባሉ

Virginia’s LGBTQIA+ Helpline በስልክ ቁጥር: 
866-356-6998 ይደውሉ ወይም በ: 804-793-9999 
የጽሁፍ መልእክት ይጻፉ ወይም በ: 
https://www.vadata.org/chat/ ቻት ያድርጉ።

የአእምሮ ጤናና የንጥረ ነገር/እጽ ሱስ 
የአርሊንግተን ካውንቲ የድንገተኛ የአእምሮ ጤና አገልግሎቶች/ 
Arlington County Emergency Mental Health 
Services: በስልክ ቁጥር፡ 703-228-5160 ይደውሉ ወይም 
የድንገተኛ አገልግሎቶችን ከ2120 Washington Blvd., 
Arlington VA 22204 ያግኙ።

Crisis Link Hotline & Suicide Prevention Lifeline. 
በስልክ ቁጥር፡ 703-527-4077 ወይም 800-273-8255 
ይደውሉ ወይም ለ: CONNECT በ85511 የጽሁፍ መልእክት 
ይላኩ፣ ለመረጃ: https://prsinc.org/crisislink/

LGBTQLifeline/The Trevor Project በስልክ ቁጥር: 
1-866-488-7386 ይደውሉ ወይም ለ: ‘Start’ በ678-678 
የጽሁፍ መልዕክት ይጻፉ ወይም በ: 
https://www.thetrevorproject.org/get-help/ ቻት 
ያድርጉ።

https://www.vtnetwork.org/wp-content/uploads/2020/02/Commit-to-Consistent-Connections-Tool.pdf
https://www.vtnetwork.org/wp-content/uploads/2020/02/Commit-to-Caring-Communication-Tool.pdf
https://www.vtnetwork.org/wp-content/uploads/2020/02/Be-a-Curious-Co-Pilot-Tool.pdf
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Health/Project-PEACE/Askable-Adult
https://www.arlingtonva.us/Home
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Health/Project-PEACE
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/APCYF
https://www.apsva.us/
http://www.secondchancearlington.org/
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Health/Project-PEACE/Askable-Adult
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Health/Project-PEACE/Get-Help
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Health/Project-PEACE/Askable-Adult
https://www.ecdcus.org/



