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ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ ኣኣብ ክልተ ሰሙን 
እዚ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ  ካብ ጉጅለ ምትሕብባር ቅልውላው ኣውራጃ ካልማር 
ይመጽእ። ጉጅለ ምትሕብባር ቅልውላው ኣውራጃ ካልማር  ምትሕብባር ናይ  
ኩሎም ኮሙናት ናይዚ ኣውራጃ: ዞባ ካልማር:  ባይቶ ኣውራጃ ካልማርን 
ካልኦት ኩሎም ሰበስልጣናት ናይዚ ኣውራጃን እዩ። ኣብ ግዜ ቅልውላው ናይዚ 
ሕብረተሰብ ብሓባር ንውስንን ነንሕድሕድና ንተሓጋገዝን። 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

ሓዲሽ ሓበረታ ብዛዕባ ኮሮና 

CORONA

ሓደስቲ ለበዋታት 
ንተማሃሮ ኣብ ቤት 
ትምህርቲ 
ሎሚ ንቤትትምህርቲ ዝምልከት ክልተ ሓደስቲ 
ለበዋታት  ወጽኡ ኣሎ። እቲ ሓደ ካልኣይ ደረጃ 

ኣብያተትምህርቲ ካልኣይ ግዜ ክዕጾ ዝብል'ዩ። እቲ 
ካልኣይ ከኣ ምስ ዝተለኽፉ ዓበይቲ ሰባት ዝነብሩ 

ንኣሽቱ ቆልዑ ገዝኦም ክጸንሑ'ዩ። 

ኣብ'ዚ ቀውዒ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሕግታት ወጺኦም 
እዮም። ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ እዚ ሕብረተሰብ ከኣ 

ጸልዮም'ዮም። ሎሚ ናይ ህዝቢ ጥዕና በዓል ስልጣን 
ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ትምህርታዊ መደባተን 

ብርሕቀት ክህባ ክጅምራ ተላብዩ'ሎ። 

እዚ ንዝበዝሑ ተመሃሮ እምበር ንኩሎም 
ኣይምልከትን። ኣብ ዝተወሰነ ግብራዊ ትምህርቲ 
ተመሃሮ ኣብ ቤትትምህርቲ ክህልዉ የድሊ። ቋንቋ 

ጽቡቕ ዘይመልኩ : ወይ ኣብ ገዝኦም ጽበት ዘለዎም 

ወይ ከኣ ኮምፒተር ዘይብሎም ተመሃሮ'ውን ኣለው። 

ገለ ተመሃሮ እውን ትምህርቶም ንኽነፍዑ ናይ ቀረባ 
ርክብ ምስ መምህሮም የድልዮም። ናይ ህዝቢ ጥዕና 
በዓል ስልጣን እዚኦም ተመሃሮ ንኽምሃሩ ናብ 
ቤትትምህርቲ ክኸዱ ይደሊ። 

እዚ ሓድሽ ሕጊ ዝወጸሉ ምኽንያት ንኣሽቱ ኣብ ደገ 
ወጺኦም ንኽይጨቓጨቑ ምውጋድ እዩ። ዮሃን 

ካርልሶን: ሓላፊ ኣብ ናይ ህዝቢ ጥዕና በዓል ስልጣን 

:ናይ ካልኣይ ደረጃ ተምሃሮ ኣብ ገዝኦም እውን 
ንኩሎም ለበዋታት ናይ ግድን ክስዕብዎም ኣለዎም። 
ካብ ካልኦት ርሕቀት ኣብ ምሕላው እውን ጥንቁቓት 
ክኾኑ ኣለዎም ይብል 

"ሎሚ እዚ ለበዳ ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ዘስፋሕፍሓሉ 

ዘሎ ግዜ ሰብ ኣብ ጉጅለታት ክእከብ የብሉን።" ትብል 
ኣና ኖርሌን ሓላፊት ምድላው ቅልውላው ኣብ ኣውራጃ 

ካልማር። ፎስታ ክትገብር : ምስ ሰባት ክትወጽእ: 
ብሓባር ሻሂ ክትሰቲ ወይ ክትዕድግ ግዚኡ ኣይኮኑን። 
ምኽንያቱ ንስኻ ንኻልእ ክተመሓላልፍ ወይ ካብ ካልእ 
ክትልከፍ ትኽእል ኢኻ። ምስፍሕፋሕ ናይዚ ለበዳ 

ንኽስበር ኩሉ ናይ ግድን ክሕግዝ  ኣለዎ።" 

እዚ ለበዋታት ነዚ ሰማስተርን  ክሳብ ምጅማር ዝመጽእ 

ሰሚስተርን ግብራዊ ይኸውን። ካብ ዕለት 7 ታሕሳስ 

ክሳብ 6 ጥሪ። ብድሕሪኡ ሓደስቲ ውሳነታት ክመጹ 
እዮም። 

ኣብያተትምህርትን መዋእለ ህጻናትን ክፉታት ኮይኖም 
ክቕጽሉ እዮም። ኣቐዱሙ ምልክታት ዘይብሎም ቆልዑ 

ዋላ'ውን ስድርኦም ኮሮና (ኮቪድ-19) እንተሓመሙ 

ትምህርቶም ክኸዱ'ዩ ነይርዎም። ሕጂ ግን ተቐይሩ'ዩ። 

ቆልዑ ዳርጋ ኣይሓሙን ብዙሕ ከኣ 

ኣየመሓላልፉን’ዮም። ግን ብዙሓት መምህራንን 
ተሓጋገዝቲ መምህራንን ኣብ ገዝኦም ኮሮና ብዝኣተዎም 
ቆልዑ ከይልከፉ ሻቕሎት ይስምዖም። ኣብ ስርሖም 

ንኸድህቡ ክሽገሩ ጸኒሖም'ዮም። 

"መምሃራን ካብ ካልኦት ሞያውያን ጉጅለታት ዝያዳ 

ኣይልከፉን'ዮም" ይብል ዮሃን ካርልሶን ካብ ናይ ህዝቢ 

ጥዕና በዓል ስልጣን: " ኣብ ስርሖም ውሕስነት 

ክስምዖም ግን ኣገዳሲ ኢዩ"። ስለዚ እዩ እዚ ለበዋ 
ዝወጽእ ዘሎ። 


