ት
ማግኘት
ት ላይ
ይተኙ እንደሚቻል
ጥሩ እንቅል
ጥሩ እንቅልፍ እንዴት ማግኘት እንደሚቻል
ኙ ቢቆዩም፡ ሁልቀን
ك؟و ن ف
ስዶት
ጥሩ
እን
1. ሁልቀን በአንድ
በተወሰነ
ላይ ከእንቅልፎ
ይንቁ። በአንድ በተወሰነ ሰዓት ላይ ይተኙ
1. ሁልቀን
 ل دوس ا  وم اد إ ا.1

ዩም፡ ሁልቀን
2. ምንም
እንኳንበአንድ
እንቅልፍ
1. ሁልቀን
በተወ
ቅልፎ ይንቁ። 2. ምንም እንኳን እንቅልፍ ሳይወስዶት
.لء ات أواቢቆዩም፡
ض م م وإن
 ،ح ل دوس ا  ومن ا ظ ا.2
ሁልቀን
ጥዋት በአንድ በተወሰነ ስ
ጥዋት በአንድ በተወሰነ ስዓት ላይ ከእንቅልፎ ይንቁ።
2. ምንም እንኳን እንቅል
ጥዋት በአንድ በተወሰ
.ر أو أ د30 دة رل ا ررس ا .3

ይም ከዛ ለበለጠ ግዜ በቀን የሰውነት እንቅስቃሴ ያድርጉ።

በለጠ ግዜ በቀን የሰውነት እንቅስቃሴ ያድርጉ።

3. ለ30 ደቂቃ
3. ለ30 ደቂቃ ወይም ከዛ ለበለጠ ግዜ በቀን የሰውነት እንቅስቃሴ ያድርጉ።

ምግብ ኣይብሉ።
ይብሉ።

3. ለ30
4. ልክ ከመተኛትዎ በፊት ት

.رة ومل ا رة تول و  .4

4. ልክ ከመተኛትዎ በፊት ትልቅ ምግብ ኣይብሉ።

4. ልክ ከመተኛትዎ በፊ

ፊት ቡና፡ሶዳ ወይም ስኳር አትውሰዱ።
.ومل ا تر أو ازت ارووة أو ارب ا 

ኛትዎ በፊት ቡና፡ሶዳ ወይም ስኳር አትውሰዱ።

.5

5. ልክ

5. ልክ ከመተኛትዎ በፊት ቡና፡ሶዳ ወይም ስኳር አትውሰዱ።
6. و
በቀንذኣይተኙ።
.رل ا
 .6

6. በቀን ኣይተኙ።

በፊት የሚያዝናናዎ ነገር ኣድርጉ።

አንድ ሰዓት.
በፊት
የሚያዝናናዎ ነገር ኣድርጉ።
7. ከመተኛትዎ
ድ ሰዓት በፊት የሚያዝናናዎ
ነገር ኣድርጉ።
ومل ا دئ ط م ا د ا.7

5. ል

6. በቀን ኣይተኙ።
7. ከመተኛት

ምሮ በስልክ

7. ከመተ
8. ልክ ከመተኛትዎ አንድ
8. ልክ ከመተኛትዎ አንድ ሰዓት በፊት ጀምሮ በስልክ
ኣታውሩ፡ ቴሌቪዥን አት
በፊት ጀምሮ ኣታውሩ፡
በስልክ ቴሌቪዥን አትመልከቱ።
زھد ا ك أودم ھ  .8
8.وما
ልክل ከመተኛትዎ አን
.
ከቱ።
ኣታውሩ፡ ቴሌቪዥን
ጩሀት የሚበዛበት ከሆነ የጆሮ ማፈኛ ተጠቀሙ።
9. መኖርያ ቤት
9. መኖርያ ቤትዎ ማታማታ ጩሀት የሚበዛበት ከሆነ የጆሮ ማፈኛ ተጠቀሙ።

.ً ءو  كز ن ذن إذادادات ا دما
2016
ታማታ ጩሀት የሚበዛበት ከሆነመስከረም
የጆሮ
ማፈኛ ተጠቀሙ።
የኮሎራዶ ስደተኞች ደህንነት ማእከን

2016 ر

መስከረም 2016

.9

9. መኖርያ ቤ

የኮሎራዶ ስደተኞች ደህንነት ማእከን
መስከረም 2016

ስደተኞች Center
ደህንነት ማእከን
የኮሎራዶWellness
Colorado Refugee

