
  
 
 

TIGRINJA 

ቁጽሪ 26
ጥሪ 2021 

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

ሓዱሽ ሕጊ ንምልባዕ 

ለበዳ ከውሕዶ'ዩ
ሎሚ ሃገራዊ ባይቶ ንናይ ቅልውላው ሕጊ 

ኮሮና(ኮቪድ-19) ኣጽዲቕዎ ኣሎ። ነዚ ሕጊ 

ዝጠሓሱ ወይ ብገንዘብ ክቕጻዑ  ወይ 

ትካሎም  ክዓጽዉ ክግደዱ'ዮም። እዚ ሕጊ 

ድሮ ኣብ ግብሪ ክውዕል ጀሚሩ'ዩ። 

ኣቐዲሙ ካብ ናይ ህዝቢ ጥዕና በዓል ስልጣን 

ዝተፈላለየ ለበዋታት ወጽዩ ነይሩ'ዩ። እንተኾነ ግን 

ምስፍሕፋሕ ናይቲ ለበዳ መሊሱ እዩ ዓብዩን 

ዝያዳ ስራሕ ክስራሕ ከኣ ናይ ግድን'ዩ። ስለዚ 

እየን ኩለን ፓርትታት ኣብ ሃገራዊ ባይቶ ነዚ 

ሓዱሽ ሕጊ ኣጽዲቐንኦ። ናይ ዓለማዊ ለበዳ ሕጊ 

ከኣ ይበሃል ። ካብ ዕለት 10 ጥሪ ጀሚሩ ግብራዊ 

ይኸውን። 

እዚ ሕግታት ነቶም ኩሉ ግዜ ዝጸንሑ ለበዋታት 

ዝመሳሰል'ዩ። ንድኳናትን ናይ ፌስታ ቦታታትን 

ዝቕይድ እዩ። ነዞም ሕግታት እንተድኣ 

ዘይኣኽቢሮሞም ወይ ብገንዘብ ክቕጽዑ'ዮም 

ወይ ክዕሸጉ'ዮም። 

ጽቕጥቅጥ ክህሉ የብሉን። ኣብ ዝተወሰነ ግዜ 

ብዝሖም ዝተወሰነ ሰባት ጥራይ ኣብ ድኳናት 

ክህልው ኣለዎም። ድኳናት ንሕጋጋት ኣብ ታቤላ 

ጽሒፈን ኣብ ኣፍደገ ከቐምጣ ኣለወን። 

ኣውራጃዊ ባይቶ ክኣ ሕግታት ንኽስዓብ 

ይከታተል። 

ሰባትጥራይ ኣብ ኣብውልቃውያን

ፌስታታት

ኣብ ውልቃውያን ፌስታታት ንኣብነት ከም ናይ 

ማሕበራት ቦታታት ወይ ናይ ፌስታ ቦታታት  8 

ሰባት ጥራይ ክህልው ኣለዎም። ኣብ ገለ ቦታታት 

ናይ እዛ ሃገር ገለ ሰባት ዓበይቲ ፌስታታት 

ከዳልዉ ጸኒሖም እዮም። ሽዑ እምበኣር  

ሓደገኛነት ምስፍሕፋሕ ናይዚ ሕማም ይውስኽ። 

ሰብ ነዞም ሕጋጋት እንተዘይስዒብዎም ልክዕ ከም 

ድኳናት ኣውራጃዊ ባይቶ ብገንዘብ ክቐጽዖም 

ወይ ክዓጽዉ ክግድዶም ይኽእል። 

ንስኻ'ውን ሓላፍነት ኣለካ 

እዚ ለበዳ ንኸይላባዕ ንስኻ'ውን ሓላፍነት ኣለካ። 

ኣብ ሽወደን ሕጊ ምክልኻል ለበዳ ዝበሃል ኣሎ: 

እዚ ከኣ ነብሲወከፍ ሰብ እዚ ለበዳ ንኸይላባዕ 

ንምክልኻል ንኽሕግዝ'ዩ። እዚ ከኣ ዝተለኽፈ ሰብ 

(ወይ ተለኺፉ ከይከውን ዝተጠራጠረ) ንኻልኦት 

ንኽከላኸል ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ኣለዎ።  

ርመራ'ውን ክገብር ኣለዎ። ሓደ ሰብ እንተተለኺፉ 

ካበይ መጽይዎ ንምክትታል  ናይ ግድን 

ክተሓጋገዝ ኣለዎ። ሽዑ እምበኣር ምስ ኣየኖት 

ሰባት ተራኪብካ ከምዝነበርካን ተለኺፎም ክኾኑ 

ይኽእሉን ትዛረብ። 

ኣብ ማእከላይ ደረጃ ዝመሃሩ ቆልዑ 

ብርሕቀት ክመሃሩ'ዮም 

ዝበዝሓ ኮሙናት ናይዚ ኣውራጃ ተመሃሮ 

ማእከላይ ደረጃ ቆልዑ ካብ ገዝኦም ክመሃሩ 

ወሲነን'የን።ኢማቦዳ ጥራይ'ያ ካልእ መፍትሒ 

ዝመረጸት። ኣብኡ ቆልዑ በብዙርያ ገዝኦም 

ይጸንሑ። 

ልክዕ ከም ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዝያዳ 

ሓገዝ ንዝደልዩ ቆልዑ እዘን ኣብያተትምህርቲ 

ክፉታት እየን። ንኽልቲኡ ማእከላይ ደረጃን 

ካልኣይ ደረጃን ዝምልከት ውሳኔ ክሳብ 24 ጥሪ 
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ግብራዊ ክኸውን እዩ። ብድሕሪኡ ግን ሓደስቲ 

ውሳነታት ክመጽእ'ዩ። 

ብዛዕባ ግብራዊ ዝኾነ ሕጋጋት ርግጸኛ 

እንተዘይኮንካ ባዕልኻ ንኮሙን ወይ 

ቤትትምህርቲ  ተወከስ። 

ተወሳኺ: ንሕክምና ዝጸንከረ ግዜ ኣብ 

ኣውራጃ ካልማር  

ኣብ ኣውራጃ ካልማር  ሎሚ ኣብ'ቲ ዝጸንከረ ግዜ 

ኢና ዘለና። ብዙሓት ተለኺፎም ኣለው : ብዙሓት 

ሕክምና ደቂሶም ኣለውን እዚ ለበዳ ከኣ 

ምስፍሕፋሕ ይቕጽል ኣሎን። ብሓገዝ  ናይ 

ምስትንፋስ ማሽን ኣብ ጨንፈር ጽዑቕ ክንክን 

ምእላይ ዘድልዮም እውን ብጣዕሚ'ዮም 

በዚሖም። ሎሚ ኣብዚ ኣውራጃ ንጨንፈር ጽዑቕ 

ክንክን ዝኸውን ብዙሕ ቦታታት ይድለ'ሎ። 

"ልክዕ ከምዝተለኸፍካን እቶም እትረኽቦም 

ሰባት እውን ከምዝተለኽፉን ኰንካ ተዋሳእ።" 

ትብል ሊዛ ላበ ሳንደሊን : ሓኪም ተመሓላለፍቲ 

ሕማማት ኣብ ዞባ ካልማር። 

ክታበት ኣብዚ ኣውራጃ ተጀሚሩ'ሎ 

ኣስታት 4500 ሰባት ኣብዚ ኣውራጃ ተኸቲቦም 

ኣለው። እቶም ዝበዝሑ ኣብ ፍሉይ መንበሪ 

ዝነብሩ: ኣለይቶም: ናይ ገዛ ኣገልግሎት ዝወሃቦም 

ኣረጋውያንን ምስኦም ዝነብሩን እዮም ክታበት 

ተዋሂብዎም። ኣብ ጨንፈር ኮቪድ-19 ዘለው 

ሰራሕተኛታት እውን ክኽተቡ እዮም። ዝተረፉ 

ዜጋታት ናይዚ ኣውራጃ  ብኸመይ ይኽተቡ ሎሚ 

ዞባ'ዩ ዝውስን። ዕላማ መንግስቲ ኩሎም ክታበት 

ክወስዱ ዝደልዩ  ኣብ መጀመርያ ፍርቂ ዓመት 

ክኽተቡ ክኽእሉ'ዩ። 

ናይ ህዝቢ ጥዕና በዓል ስልጣንን ዞባታታ 

ሽወደንን ሓበሬታ ናብ ዝተፈላለየ ቋንቋታት 

ክትርጉምዎ'ዮም። ዓምዲ ሓዱሽ ብዛዕባ ኮሮና 

ምስተወደአ ብቕጽበት ክትዛረበሉ'ያ። 

ብሓባር ንጸመም! 

ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ

ብብዙሕ ቋንቋታት።
ሞባይልካ ናብዚ ኮድ
ምስኣቕናዕካ ሊንክታት
ናብ ዘለዎ ገጽ ክትኣቱ
ኢኻ። ኣብኡ ሓበሬታ
ብዛዕባ ኮቪድ
ብብዙሕ ቋንቋታት ኣሎ።


