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ሕጊታትን ምኽርን ንሙሉእ ሃገር ካብ ጃንዋሪ 20 2021
ዑደታት ገዛ
• ኩሉ ሰብ ብዝተኽኣለ ንእሽተይ ማሕበራዊ ርክብ ክህልዎ ኣለዎ፡፡
• ምስ ካልኦት ኣብ ደገ ገዛታት ምኳን ዝበለፀ እዩ፡፡
• ኣብ ልዕሊ 5 ዑዱማት ዘለውዎ ገዛ ዑደት ክገብሩ የብሎምን፣ ብተወሳኺ
ምስኦም ዝነብሩ ዘለው ሰባት፡፡
• ሀዚ እውን ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ ምኽንያቱ ብዙሓት ሰባት ሓደ ሜትር ርሕቐት
ክሕልው ክኽእሉ እዮም፡፡
• ናብ መዋዕለ ህፃናት ወይ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ዝኸይድ ቆልዓ ወዲ ክፍሉ
ክበፅሖ ይኽእል እዩ፡፡

ውልቓዊ ኣኼባታትን ፍፃመታትን
•

ፍፃመታት ክመሓላለፉ ወይ ክስረዙ ኣለዎም፡፡

•

ኣብ ውልቓዊ ኣኼባታት ወይ ካብ ገዝኦም ወፃኢ ልዕሊ ዓሰርተ ሰባት ምርኻብ
ዘይሕጋዊ እዩ፡፡ እንተድኣ ልዕሊ ዓሰርተ ሰባት ብሓባር እናነበሩ ኾይኖም፣
ኩሉሰብ ኣብ ተመሳሳሊ ገዛ ዘሎ ክራኸብ ይኽእል እዩ፡፡

•

ኣብ ገዛ ውሽጢ ልዕሊ 10 ሰባት ኣብ ባህላዊ ፍፃመታት፣ ሰሚናራት፣ ናይ ሂወት
ፍልስፍና/ሃይማኖታዊ ኣኼባታት፣ ፅምብላት፣ ስፖርታዊ ፍፃመታት ወዘተ ምኳን
ዘይሕጋዊ እዩ፡፡

•

እንተድኣ ኩሉ ዕዱም ኣብ ዝተስተኻኸለ ቦታ ዝቅመጥ ኮይኑ ክሳብ 200 ሰባት
ኣብ ፍፃመታት ምኳን ይከኣል እዩ፡፡ ኣብ ቀብሪ ዋላ መቀመጢታት ኣይሰተኻኸሉ
እንተበዘሐ 50 ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፡፡

•

ኣብ ናይ ደገ ገዛ ፍፃመታት እንተበዘሐ 200 ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፡፡ ዝኾነ
ይኹን እንተድኣ ኩሉ ሰብ ኣብ ዝተስተኻኸለ ቦታ ዝቅመጥ ኮይኑ ክሳብ 600
ሰባት ምኳን ይከኣል እዩ፡፡

ምምሕልላፍ ናይ ውሽጢ ገዛ ንጥፈታት
•

ቆልዓን ትሕቲ 20 ዓመት ዝኾኑ ሰባትን ከም ዝተለመደ ኣብ ደገን ውሽጢን ኣብ
መለማመዲን መዘናግዒ ንጥፈታትን ክለማመዱን ክሳተፉን ይኽእሉ እዮም፡፡
ቆልዓን መንእሰይ ሰባትን ዘይከኣል እንተኾይኑ 1 ሜትር ክርሕቁ የብሎምን፡፡

•

ግጥማት፣ ናይ ዋንጫ ውድድራት፣ ሰልፍታትን ዝኣምሰሉን ናይ ግድን ሀዚውን
ክተሓላለፉ ኣለዎም፡፡

•

በፅሒታት ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝተዳለው ንጥፈታት ክርከቡ የብሎምን፡፡ በፅሒታት
ነንሕድሕዶም እኹል ርሕቐት ዝሕልው እንተኾይኖም ኣብ ደገ ገዛ ልምምድ
ክገብሩ ይኽእሉ እዮም፡፡

ጉዕዞ
•

ኣብ ኖርወይን ወፃእን ዘየድልዩ ጉዕዞ የወግዱ፡፡

•

ናብ ዝመሃርሉ ቦታ ንምምላስ ዝገብርዎ ጉዕዞ ከም ኣድላይ ጉዕዞ ይቁፀር፡፡

ቤት ትምህርትታትን ትምህርትን
• ኩሎም ማእኸላይን ላዕላዋይ-ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርትታትን ናብ “ቢጫ“
ብርኪ እናተንቀሳቀሱ እዮም፡፡
• ምምሕዳር ከተማታት ምስ ብዙሕ ብኽለት ኣብ ቤት ትምህርቲታትን መዋእለ
ህፃናትን ምናልባት ከም “ቀይሕ“ ብርኪ ዝሓዘ ክቑፀር ይኽእል እዩ፡፡
ናይ ስራሕ ቦታታት
•

ንዝኾነ ካብ ገዛ ናይ ምስራሕ ዕድል ዘለዎ ኣበብ ገዛ ኾይኑ ንክሰርሕ ይምከር፡፡

ድንኳናት
•

ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት በዝሒ ዝተፈቐደሎም ሰባት እኩል ርሕቐት ንክሕልውን ናይ
ምጥቓም ቁፅፅር ንክረክቡን ኩሎም ናይ ድንኳን ማእኸላትን ድንኳናትን ገደብ
ክላለዩ ይግባእ፡፡

ስፖርቲታት
•

ቆልዓን መንእሰይ ሰባትን ኣብ ክልቲኦም ደገን ውሽጢ ገዛታት ኣብ ናይ መዘናግዒ
ንጥፈታት ክለማመድ ወይ ክሳተፍ ይኽእል እዩ፡፡ ኩሎም ግጥማት፣ ሽልማት
ውድድራትን ሰልፍታትን ናይ ግድን ክተሓላለፉ ኣለዎም፡፡

