
  
 
 

 

TIGRINJA 
ቁጽሪ 15
ነሐሴ 2020 

ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ ኣኣብ ክልተ ሰሙን 
እዚ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ ካብ ጨንፈር ምውህሃድ ቅልውላው 
ኣውራጃ ካልማር ዝወጸ'ዩ። እዚ ዞባ ቁኑዕ ሓበሬታ ክበካ ይደሊ። 
ኣብ'ዚ ክረምቲ "ሓዱሽ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና" አብ ከክልተ ሰሙን 
እዩ ክወጽእ። ገለ ዓቢይ ነገር እንተፈጢሩ ቀቀልጢፉ ክወጽእ'ዩ። 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

ሓዲሽ ሓበረታ ብዛዕባ ኮሮና 

CORONA
 

ሎሚ ህጻናትን ትሕቲ-
ዕድመ መንእሰያትን 
እንደገና ትምህርቲ 
ይጅምሩ ለዉ። 

ሎሚ ከም እንደገና ኣብያተ-ትምህርቲ 
ይጅምሩ'ለዉ። ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃን 
ዩኒቨርስትን ድሕሪ ብዙሕ ኣዋርሕ 
ንመጀመርያ ግዜ ትምህርቲ ይኸዱ ኣለዉ። 

እዚ ለበዳ ግን ኣየብቅዐን: መምርሕታት ናይ 
ህዝቢ  ጥዕና በዓል  ስልጣን ምስዓብ 
ክንቅጽል ከኣ ናይ ግድን'ዩ። 

መንእሰያት ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝሓለፈ 
ቀውዒ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም'ዮም ክመሃሩ 
ጸኒሖም። ሎሚ ግን ናብ ቤት ትምህርቲ'ውን 
ክኸዱ'ዮም። 
ኣብያተ ትምህርቲ ናይ'ዚ ኣዉራጃ ሓደሽቲ 
መደባትን ክፍልታትን ተመሃሮን መምሃራንን 
ሕጊ ክስዕቡ ብዘኽእል ኣገባብ ኣዳልየን ኣለዋ። 
ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ'ዉን ተመሃሮአን ብሓደ 
መታን ንኸይእከቡ ውጥናተን ቀይረን'የን። 

ኣብ ክሊ ዕድመ 20ን 29ን ዝርከቡ ሰባት ሕጊታት 
ኣብ ምስዓብ ካብ ካልኦት ዝሓመቑ ከምዝኾኑ 
ስታስቲክ ናይ ህዝቢ ጥዕና በዓል ስልጣን የመልክት። 

እዚኦም'ዮም ከኣ ሎሚ ዝልከፋን ንኻልኦት 
ዝለኽፉ  ዘለው። ስለ'ዚ ከኣ ዩኒቨርስታት'ውን 
ሕግታት ኣለወንን መንእሰያት ከም ዝጥንቀቑ 
ይገብራን። 

መባእታ ቤት ትምህርቲ'ውን ሕጊ 
ክስዕቡ'ዮም 

ኩሎም ኣብ መባእታ ቤት ትምርቲ ዝመሃሩ 
ቆልዑ ኣብ ዝሓለፈ ቆውዒ ንትምህርቲ 
ከይዶም'ዮም። ዉሑዳት ቆልዑን መምሃራን 
ጥራይ'ዮም ብኮሮና ቫይረስ ሓሚሞም። ስለ'ዚ 
ከኣ'ዩ ናይ ህዝቢ ጥዕና በዓል ስልጣን ቆልዑ 
ትምህርቲ ምኻድ ክቕጽሉ ኣለዎም ዝብሉ። 
”ቆልዑ ለበዳ ክስከሙ ይክእሉ'ዮም”, ትብል 
ሓኪም ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣውራጃ 
ካልማር ሊዛ ላበ ሳንደሊን,”ግን ሳሕቲ ይሓሙን 
ብዙሕ ከኣ ኣየላብዑን።” 
ኣብ አውራጃ ካልማር ኣብ'ዚ ቀረባ ግዜ ሓንቲ 
መወእለ ህጸናት ተዓጽያ'ያ። ኣብኡ ገለ ካብ 
ሰራሕተኛታት ተለኺፎም ኔሮም። ኮሙንን 
ሓኪም ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ካልኦት 
ንከይሓሙ እቲ መወኣለ ህጻናት ክዕጾ ወሲኖም። 

እታ መዋእለ ህጻናት ሰራሕተኛታት እናተመርመሩ 
ንገለ መዓልታት ክትዕጾ'ያ። ብድሕሪኡ ዳግማይ 
ክኽፈት'ያ። ኣብ ብዙሓት መዋእለ ህጻናት ወይ 
ኣብያተ ትምህርቲ እዚ ለበዳ እንተኣትዩ ኣድላዪ 
እንተኾይኑ ከምኡ ክግበር ይከኣል። ሽዑ ቆልዑን ወለድን 
ካብ ቤትምህርቲ ሓበሬታ ክወሃቦም'ዩ። 
ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ : መጽንሒ ትርፊ ግዜ 
ቆልዑን መዋእለ ህጻናትን ሕጊ ምስዓብ ግድን 
ክቕጽሉ ኣለዎም። 

ምልክታት ኮሮና ዘለዎም ቆልዑ ገዛ ክጸንሑ 
ኣለዎም። ቆልዑ ዘብጽሑን ዘምጽኡን ብዙሓት 
ክኾኑ የብሎምን። 
ኣብ ዝተፈላለዩ ኮሙናትን ኣብያተ ትምህርትን 
ዝተፈላለየ ሕግታት ኣሎ። ኣብ ቤትትምህርትኻ 
ከመይ ከም ዝኾነ ፍለጥ። 


