
በእስራኤል ሀገር
በ“ረቫሐ”ና ማኅበራዊ አገልግሎቶች መሥሪያ ቤት

የአዕምሮ ዘገምተኞች እንክብካቤ ክፍል

ተጨማሪ መረጃዎችን ከ“ረቫሐ”ና ማኅበራዊ 

አገልግሎቶች መሥሪያ ቤት ድረ ገጽ ላይ 

እንደዚሁም በመኖሪያ ከተማችሁ ከሚገኘውና 
በማኅበራዊ አገልግሎቶች ክፍል የእናንተን 
ጉዳይ ከሚያስፈጽመው ማኅበራዊ ሠራተኛ 

ዘንድ ልታገኙ ትችላላችሁ።

የመለያና ማጣሪያ መረጃ

የመለያና ማጣሪያ ኮሚቴ 



ጤና ይስጥልኝ፡
የአዕምሮ ዘገምተኝነት እንዳለ ለመመርመር የሚያስችል የመረጃ ጽሑፍ ከፊት 
ለፊታችሁ ቀርቧል። 

የቤተሰባችሁ አባል የሆነ ልጅ የአዕምሮ ዘገምተኝነትን የሚያጣራ ኮሚቴ ፊት 
ሊቀርብ ነው። እንደዚያ ከመሆኑ በፊት ማወቅ የምትፈልጓቸው ነገሮች ይኖራሉ። 
የማጣሪያ ኮሚቴ ማለት ምን ማለት ነው? ማለፍ ያለባችሁ ሂደት ምንድን 
ነው? የውሳኔው አንድምታ ምንድን ነው? ሌሎች ጥያቄዎችም ሊኖሯችሁ 
ይችላሉ። በዚህ አጭር ጽሑፍ ውስጥ የተወሰኑትን ጥያቄዎች ለመመለስ 
እንሞክራለን። 
የሂደቱ መሠረት፡ በ1969 በወጣው የመንከባከቢያ ሕግ (የአዕምሮ 
ዘገምተኝነት ያላቸውን ሰዎች መንከባከብ) ላይ የተመረኰዘ ነው። የሕጉ 
ዓላማ ለአዕምሮ ዘገምተኝነት ዕውቅና ከመስጠት ባሻገር ችግሩ ያለበት ግለሰብ 
ተገቢውን ሕክምና እንዲያገኝ ማስቻል ነው። 
ሂደቱ የሚጀመረው በምትኖሩበት ከተማ በሚገኘው በማኅበራዊ አገልግሎቶች 
ክፍል በሚሠራው ማኅበራዊ ሠራተኛ ዘንድ ነው። ይህም ከእናንተ ጋር የሚደረግ 
ውይይትን የሚያጠቃልል ሲሆን ውይይቱም ለማኅበራዊ ሪፖርቱ መሠረት 
ይሆአል። በተጨማሪም አግባብነት ያላቸው መረጃዎች፣ የሕክምና አስተያየቶች፣ 
የትምህርት/የሥራ ሪፖርቶች፣ ከልጅ እድገት ተቋም የሚገኙ መረጃዎች (ካሉ)፣ 
የሥነ አዕምሮ አስተያየቶች (አስፈላጊ ከሆነ)፣ ወዘተ. ይሰባሰባሉ። እነዚህ 
ሁሉ መረጃዎች ትክክለኛውን የመለያና ማጣሪያ ምርመራ ለማድረግ በጣም 
አስፈላጊ ግብአቶች ናቸው። በምትኖሩበት ከተማ በሚገኘው የማኅበራዊ 
አገልግሎቶች ክፍል የሚሠራው ማኅበራዊ ሠራተኛ በናንተ ላይ የሚደረገውን 
እንክብካቤ የሚያስተባብር ነው። በእሱ አማካይነት የሚሰበሰቡት መረጃዎች 
በሙሉ በክልሉ ወደሚገኘው የ“ረቫሓ” መሥሪያ ቤት (ለተቆጣጣሪው/የሕጉ 
ማኅበራዊ ሠራተኛ) ይላካል። ማኅበራዊ ሠራተኛው የአዕምሮ ዘገምተኝነት አለ 
ብሎ የሚያስብ ከሆነ፣ የተሰበሰበው መረጃ ተመርማሪው ግለሰብ ከሚኖርበት 
አቅራቢያ ላለው የ“ኢቭሑን” ማዕከል ወይም ኮሚቴ ይላካል። 
የመለያ ምርመራ (“ኢቭሑን”) ምንድን ነው? ይህ ብዙ ክፍሎች ያሉት 
ሂደት ሲሆን የአዕምሮ ተግባርን፣ የመቋቋም ችሎታን፣ ጥንካሬና ድክመቶችን፣ 
ፍላጐቶችን፣ የጤንናትና አእምሯዊ ሁኔታዎችን፣ የቤተሰብና አካባቢ ሁኔታን 
ለይቶ የሚመረምር ነው። እንደዚሁም ታካሚው የሚያስፈልገውን ድጋፍ 
ለይቶ ያወጣል። ስለሆነም ልጃችሁ ወደ ኮሚቴው ከመቅረቡ በፊት አጠቃላይ 
ምርመራ እንዲደረግለት ያስፈልጋል። 
የመለያና ማጣሪያ ማዕከል፡ መረጃዎቹ ወደ መለያና ማጣሪያ ማዕከሉ 
እንደደረሱ አስፈላጊ ምርመራዎች የሚደረጉበትን ጊዜያት ለመወሰን የመለያና 
ማጣሪያ ማዕከሉ ተወካይ ከእናንተ ጋር ግንኙነት ይፈጥራል። ይህም የሕክምና፣ 
የእንቅስቃሴና አዕምሯዊ ምርመራዎችን ይጨምራል። 
የመለያና ማጣሪያው ሂደት ከአንድ እስከ አያሌ ግንኙነቶችን ሊይዝ ይችላል። 
የመለያና ማጣሪያ ምርመራው የሚፈጀው ጊዜ በእያንዳንዱ ሁኔታ የሚወሰን 
ሲሆን የቤተሰቡንም ጥያቄ ከግምት ያስገባል። በመለያ ሂደቱ መጨረሻ 
የቡድኑ አባላት ተሰባስበው ውይይት ያደርጋሉ። ቀጥሎም የተሰበሰበው መረጃ 
ወደሚያጣራው ኮሚቴ ይተላለፋል።  
አጣሪ ኮሚቴ፡ ይህ ኮሚቴ በተደነገገው ሕግ መሠረት የሚሠራ ሲሆን ይህ 
ኮሚቴ ብቻ ነው አዕምሯዊ ዘገምተኝነትንና የመታከሚያ መንገዶችን ሊወስን 
የሚችለው። ኮሚቴው “አንድ ልጅ አዕምሯዊ ዘገምተኝነት አለው” ብሎ 
ከወሰነ ተስማሚ የመታከሚያ መንገዶችንም ይወስናል። ኮሚቴው ከ5 
ባለሙያዎች የተዋቀረ ነው። እነዚህም የሕጉ ማኅበራዊ ሠራተኛ (የኮሚቴው ሊቀ 
መንበር)፣ “ፒስኮሎግ”፣ የትምህርት አስተባባሪ፣ ሐኪምና “ሳይኪያትሪስት” 
ናቸው። ኮሚቴው ውሳኔውን ለማድረግ ያመቸው ዘንድ ከተመርማሪው፣ ከእሱ 
ኃላፊዎች፣ እንክብካቤ ከሚሰጡት እንደዚሁም አግባብ ካላቸው ሌላ አካላት 
ጋር ሁሉ ግንኙነት ያደርጋል። ኮሚቴው አብዛኛውን ጊዜ ግንኙነቱን የሚያደርገው 

የመለያና ማጣሪያ ምርመራዎች በሚደረጉባቸው ቦታዎች ነው። እዚህ ላይ 
መገንዘብ ያለብን የመለያና አጣሪው ኮሚቴ ከመለያና ማጣሪያ ማዕከል 
የተለየ መሆኑን ነው። 
የኮሚቴው ውሳኔዎች፤ የኮሚቴው ውሳኔዎች ጥሪ ለሚደረግላቸው ሰዎች 
መልሱ በቃል ይነገራቸዋል። ከዚያም ቀጥሎ የመለያና ማጣሪያ ኮሚቴው 
ውይይት ማጠቃለያ ለኃላፊዎች፣ ለሚንከባከበው ማኅበራዊ ሠራተኛ፣ ለሕጉ 
ማኅበራዊ ሠራተኛ/ተቆጣጣሪ እና ለ“ረቫሐ” መሥሪያ ቤት ይላካል። የመለያና 
ማጣሪያ ሂደቱ ከመለያ ኮሚቴው በፊት በመለያና ማጣሪያ ማዕከል ተካሂዶ 
ከሆነ - የዚህን ምርመራ ውጤት ቅጂ ትቀበላላችሁ። 
ይግባኝ፡ የኮሚቴውን ውይይት መደምደሚያ ከተቀበላችሁ በኋላ ባሉት 45 
ቀናት ውስጥ የመለያና አጣሪ ኮሚቴው በሰጠው ውሳኔ ላይ ይግባኝ ማቅረብ 
ትችላላችሁ። የይግባኝ ኮሚቴዎች የሚገኙት ኢየሩሳሌም፣ ቴል አቪቭና ሐይፋ 
በሚገኙ ፍርድ ቤቶች ውስጥ ነው። ይግባኙን አግባብ ላለው ፍርድ ቤት የይግባኝ 
ኮሚቴ ሊቀ መንበር መላክ የሚያስፈልግ ሲሆን በኤንቬሎፑ (“ማዓታፋ”) 
ላይ ይግባኙ የአዕምሮ ዝግመት ባለባቸው ሰዎች እንክብካቤ 1969 תשכ"ט 
-  ሕግ መሠረት መሆኑን መጥቀስ ያስፈልጋል። 
እዚህ ላይ መጥቀስ የሚያስፈልገው ሁሉም ሂደት ማለትም ለማኅበራዊ 
አገልግሎቶች ክፍል ከምታቀርቡት ማመልከቻ ጀምሮ የመለያና ማጣሪያ 
ኮሚቴው እስከሚሰጠው ውሳኔ ድረስ ከጥቂት ወራት እስከ ግማሽ ዓመት 
ድረስ ሊወስድ ይችላል። ኮሚቴው ትክክለኛውን ውሳኔ ይሰጥ ዘንድ በሁሉም 
የሂደት ደረጃ የእናንተ ተባባሪነት በጣም አስፈላጊ ነው። በሂደቱ መጨረሻ ላይ 
የሚሰጡት ውሳኔዎች ልጃችሁ አስፈላጊውንና ተስማሚውን እንክብካቤ ያገኝ 
ዘንድ ይረዱታል ብለን እናምናለን። የአዕምሮ ዘገምተኝነት ያለበት ግለሰብ 
ተገቢው እንብካቤ፣ ድጋፍና እርዳታ ከተደረገለት በሁሉም የሕይወት መስኩ 
መሻሻልን ሊያሳይ እንደሚችል በአሁኑ ጊዜ በደንብ የታወቀ ጉዳይ ነው። 
ተጨማሪ መረጃዎችን የ“ረቫሐ”ና ማኅበራዊ አገልግሎቶች መሥሪያ ቤት 
ድረ ገጽ ከሆነው  HYPERLINK "http://www.molsa.gov.
il" www.molsa.gov.il ላይ እንደዚሁም በመኖሪያ ከተማችሁ 
ከሚገኘውና በማኅበራዊ አገልግሎቶች ክፍል የእናንተን ጉዳይ ከሚያስፈጽመው 
ማኅበራዊ ሠራተኛ ዘንድ ልታገኙ ትችላላችሁ።
           
*በዚህ ጽሑፍ ውስጥ በተባእታይ ጾታ የቀረበው ሁሉ አንስታይ ጾታንም 
ይመለከታል። 


