ዝቕጽል ጽፍሒ ዳግመ-ክፍታ ንዕለት 27 ግንቦት
ክትግበር እዩ
ፍርቂ ለይቲ ንሓሙስ 27 ግንቦት ዘውግሕ መንግስቲ ናብ ካልኣይ ጽፍሒ ዳግመ ክፍታ ክሰግር
እዩ። ካብ ሽዑ ንንዮ ክእከቡ ዝኽእሉ ሰባት ቁጽሮም ይዛይድ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ትሑት ለብዒ
ዘለዎ ቦታታት ዝርከባ ኣጸደ-ህጻናትን ቤት-ትምህርታትን ናብ ቀጠልያ ስጉምታዊ ደረጃ ክወርዳ
ይኽእላ እየን። ድሮ እውን ካብ ሎሚ ምዓልቲ ኣትሒዝና ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣይትግሹ ዝብል
ዝነበረ ምኽርና ኣሊናዮ ኣለና።
-ኣብ ሆስፒታል ዝኣትዉ ተሓከምቲ እንዳቐነሰ ይኸይድ ከምዘሎ ንርኢ ኣለና። ቊጽሪ መልከፍትታት ተረጋጊኡ እዩ ዘሎ።
ካብቶም ልዕሊ 18 ዝዕድሚኦም ሓደ ሲሶ ዝዀኑ ቀዳማይ መርፍእ ክታበት ተወጊኦም ኣሎዉ። መደብ-ክትበት ከምቲ
ዝመደብናዮ እዩ ዝኸደልና ዘሎ። ስለዚ ውህሉል ዝዀነ ገምጋም ድሕሪ ምክያድ እምበኣር ዘለናዮ ኩነታት ናብ ዝቕጽል
ጽፍሒ ዳግመ-ክፍታ ሕብረተሰብና ክንሰግር የኽእለና እዩ ይብል መንግስቲ። ኖርወይ ናብ ንቡር ንምምላስ ንሰርሖ ዘለና
ስራሕ ብዝሓየለ መልክዑ ክንቅጽሎ ከኽእለና እዩ ትብል ቀዳማይቲ ሚኒስተር ኣርና ሱልባርግ። ናብ ካልኣይ ጽፍሒ
ንስገር ዝብል ውሳኔ ቤት-ጽሕፈት ጉዳያት ጥዕናን ትካል ህዝባዊ ጥዕናን ኣብ ዝሃቡዎ ምሕንጽታታት ከኣ ዝተሞርኰሰ
እዩ።
ሽሕ’ኳ ብሃገር ደረጃ ምፉዃሳት ነተኣታቱ እንተሃለና ግድን ኢና ክንጥንቀቕ ዘለና። ከባብያዊ ምብራዕ ለብዕታትን ኣብ
ገሊኡ ቦታታት ቁጽሪ ለብዒ ይዛይድ ብምህላዉን ከባብያዊ ሕግታት ንክተሩ ኣድላዪ ይዀውን። እዚ ማለት ኣብ
ዝተፈላለዩ ክፋላት ሃገርና ትረት ስጉምትታት ፍልልያት ክህሉዎ ከምዝኽእል ተዳሊናሉ ክንጸንሕ ዘለና’ዩ።
-ሕጂ ብሃገር ደርጃ ንከፋፍት ካብ ሃለና ንኡሳን-ዞባታት ለብዒ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ከይከደን ኣብ ከከባቢአን ተረርቲ
ሕግታት ዘድልየን እንተደኣ ኰይኑ ገምጋማት ከካይዳ ግዜ ክወሃበን ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ እዮም እዞም ለውጥታት ካብ
ዕለት 27 ግንቦት ኣብ ግብሪ ንክውዕሉ ብዝብል ቀዳማይቲ ሚኒስተር ኣርና ሱልባርግ ብወገና ተስምረሉ ዘላ።
መንግስቲ ቀስ ብቐስ ዳግመ ክፍታ ከካይድ ሓንጺጹዎ ዝነበረ መደብ ነቶም ጽፍሕታት ንእስ ዝበሉ ምስትኽኻላት
ክገብረሎም እዩ። ን3ይን 4ይን ጽፍሕታት ክምልከት ይዀውን።

ኣብ ኣጸደ-ህጻናትን ቤት-ትምህርታትን ቀጠልያ ደረጃ ንኽተኣታቶ ይፍቀድ
ክሳብ ሕጂ ብሃገር ደረጃ ኩለን ኣጸደ-ህጻናትን ቤት-ትምህርታትን ብብጫ ስጉምታዊ ደረጃ ክቕየዳ ኣለወን ዝብል ውሳኔ
ኢና ኣሕሊፍና ኔርና። ካብ 27 ግንቦት ንንዮ ንኡሳን-ዞባታት ኣብ ከከባቢአን ዘሎ ኩነታት ለብዒ ብምሙርኳስ ኣየናይ
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ስጉምታዊ ደረጃ ክኽተላ ከም ዝደልያ ባዕለን ክውስንኦ ክፍቀደለን እዩ። እዚ ማለት ትሑት ለብዒ ዘለወን ንኡሳንዞባታት ምስሊ ሕብርታት ሰማፎሮ ተኸቲለን ናብ ቀጠልያ ደረጃ ክወርዳ ክውስና ይኽእላ እየን ማለት እዩ።
–መንግስቲ ንሕብረተሰብና ኣብ ዝኸፋፍተሉ እዋን እቶም ቀዳምነት ንህቦም ቈልዑን መንእሰያትን እዮም ክኾኑ። 2ይ
ጽፍሒ ክበሃል ከሎ ብዙሓት ኣጸደ-ህጻናትን ቤት-ትምህርታትን መዓልታዊ ህይወተን ዳርጋ ንቡር ክኾነለን እዩ ማለት
እዩ። ተማሃሮ ላዕለዋይ ደረጃ ብኣካል ክርከቡ ዝያዳ ዕድላት ክረኽቡ እዮም፡ እዚ መታን ብኣካል ተራኺቦም ብዝተኻእለ
መጠን ብዝሓሸ ኣገባብ ኣመሃህራ ንክመሃሩ ዝዓለመ ኢዩ ትብል ሚኒስተር ፍልጠትን ምውህሃድ ሕበረተሰብን ጉሪ
መልቢ።
ሓንቲ ንኡስ-ዞባ ናብ ቀጠልያ ደረጃ ንኽትወርድ ንንውሕ ዝበለ እዋን ትሑት ለብዒ ዝነበራ፡ እኹል ናይ ምምርማር
ዓቕምታት ክህልዋን ብቐጻሊ ቊጽሪ መልከፍታት ትፈልጦን ትቈጻጸሮን ምስ ትኸውንን ዝብል ቅድመ-ኩነት ከተማልእ
ኣለዋ። ከም ተወሳኺ ኣድላዪ እንተዀይኑ ብቕልጡፍ ናብ ብጫ ወይ ቀይሕ ስጉምታዊ ደረጃ ክትድይበሉ ትኽእለሉ
መደብ ሒዛ እውን ክትጸንሕ ኣለዋ።
ተማሃሮ ዝያዳ ብኣካል ተረኪቦም ንኽመሃሩ ዩኒቨርሲታትን ኮለጃትን ምንጪ መልከፍቲ ንምርካብ ዝስራሕ ስራሕ
ንምቅላል መርመራታት ብቐጻሊ ከመርምራን እቶም ብኣካል ዝርከቡ ሰባት እውን ክምዝግባን ኣለወን።

ኣብ ትርፊ ግዜ ዝካየዱ ንጥፈታት
ልዕሊ 20 ዝዕድሚኦም ኣብ ጥርኑፍ ንጥፈታት ስፖርት፡ ባህልን ትርፊ ግዜን ክሳተፉ ዝኽእሉ ብዝሒ ሰባት ክውስኹ
ከምዝኽእሉ ምሕጽንታ ይቐርብ፡ ኣብ ውሽጣዊ ኣዳራሽ ክራኸቡ ዝኽእሉ ካብ 10 ናብ 20 ሰባት ይዛይድ፡ ኣብ ደገ ድማ
ካብ 20 ክሳብ 30 ሰባት ይዛይድ። በብምድብ ኮሮና ክሳብ ዝተፈላለዩ ኣብ ሓደ እዋን ብዙሓት ጉጅለታት ክነጥፋ
ይኽእላ እየን።

እንግዶታት
ኣብ 2ይ ጽፍሒ ኣብ እንግዶታት ክሳተፉ ዝኽእሉ ብዝሒ ቈልዑን መንእሰያትን ክዛይድ’ዩ። ትሕቲ 20 ዓመት
ዝዕድሚኦም ደቅ ሓደ ንኡስ-ዞባ ዘአንግዱ እንግዶታት ክሳብ 100 ሰባት ክሳተፉዎ ይኽእሉ እዮም።
–ቈልዑን መንእሰያትን ሕጂ ተራኺቦም ብሓባር ንጥፈታት ከካይዱ ይቃለሎም ብምህላዉ ሕጉስ እየ። ደቂ ሓደ ንኡስዞባ ክኾኑ ኣሎዎም ዝብል ቅጥዒ የለን። እዚ ማለት ኣብ ሓደ ንኡስ-ዞባ እንዳተቐመጡ ኣብ ጎደቦ ንኡስ-ዞባ ኣብ ማሕበር፡
ስፖርታዊ ጋንታ ወይ ክለብ ዝወሳወሱ፡ ዝለማመዱ፡ ፈተናታት ዝፍተኑ ወይ ተመሳሳሊ ንጥፈታት ዘካይዱ ቈልዑ ኣብቲ
ጎደቦ ንኡስ-ዞባ ዝካየዱ እንግዶታት እውን ክሳተፉ ክፍቀደሎም እዩ ይብል ሚኒስተር ቈልዑን ስድራቤትን ሸል ኢንጎልፍ
ሮፕስታ።
ኣብ ውሽጢ ዝካየዱ ህዝባዊ እንግዶታት ብዘይ ዝተመልከተሎም ቀወምቲ ኮፍ መበሊታት ክርከቡ ዝኽእሉ ብዝሒ ሰባት
ካብ 10 ናብ 50 ነዛይዶም ኣለና። ካብ ብሕታዊ ኣባይቲ፡ ቀጽርታትን ኣባይቲ በረኻን ወጻኢ ዝካየዱ ብሕታዊ
ምትእኽኻባትን ኣብ ውሽጢ ክእከቡ ዝኽእሉ ካብ 10 ናብ 20 ሰባት ዛይዶም ኣሎዉ፡ ኣብ ደገ ድማ ካብ 20 ክሳብ
30 ሰባት። ንኣብነት ኣብ ዝተኻረየ ኣዳራሻት ወይ ህዝባዊ ቦታታት ክኸውን ይኽእል’ዩ። ኣብ ብሕታዊ ኣባይቲ 1 ሜትሮ
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ርሕቀት ምሕላው ክሳብ ዝተኻእለ ክእንገዱ ዝኽእሉ ኣጋይሽ ሓሙሽተ ዝነበሩ ናብ ዓሰርተ ክዛይዱ ይኽእሉ እዮም ዝብል
ምሕጽንታ ነሕልፍ ኣለና።
ኣብ ብሕታዊ ቤት ዝመጹ ኣጋይሽ ክቑጸሩ ከለዉ እቶም ብዩናት (Lovdata) ዝኾኑ ሰባት ኣብቲ ምሕጽንታ ቁጽሪ
ብዝሒ ሰባት እቱዋት ኣይኮኑን። እቶም ዘይብዩናት ሰባት ጌና ሕጂ ውን ኣብ መንጎኦም ርሕቀት ምሕላው ክከኣል ኣለዎ።
ምርኢት ፍርያት ትካላትን ግዝያዊ ዕዳጋታትን ካብ ሕጂ ንንዮ ከም እንግዶታት ዘይኮነ ከም ማእከላት ዕዳጋ እዮም
ክምደቡ።

መገሻታት ውሽጠ-ሃገር
መገሻታት ውሽጢ ሃገር ሕጂ ክካየድ ይከኣል እዩ፡ እንተኾነ ግና ለብዒ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ናይ ምስፍሕፋሕ ተኽእሎኡ
ብዝተኻእለ መጠን ንምውጋድ መገሻኻ ኣቐዲምካ ምምዳብ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ። ብፍላይ ካብ ለብዒ ዝገነኖ ቦታታት
ንዝገሹ ገያሾ ፍሉይ ኣገዳስነት ይህልዎ።
ኣብ ተረርቲ ስጉምትታት ዘለዎ ንኡስ-ዞባ ዝቕመጡ ብዩናት(Lovdata) ሰባት ናብ ካልእ ንኡስ-ዞባ ክገሹ ከለዉ ኣብ
ዝቕመጡሉ ንኡስ-ዞባ ዘሎ ሕግታትን ምሕጽንታታትን ይኸተሉ ዝብል ምሕጽንታ ኣይምልከቶምን እዩ። እዞም
ንመገሻታት ውሽጢ ሃገር ዝምልከቱ ዝተቐየሩ ምሕጽንታታት ተወሳኺ ምድላዋትን ገምጋማትን ስለዘይሓቱ ድሮ ካብ
ሎሚ መዓልቲ ኣትሒዞም ኣብ ግብሪ ክውዕሉ እዮም።

ምስሳይ መስተ
ዓማዊል ዝኣትዉሉን መስተ ምስሳይ ደው ዝብለሉን ሰዓት ካብቲ ዝነበሮ ንፍርቂ-ለይቲ ተናዊሑ ኣሎ፡ ከምኡ’ውን
መስተ ክሳሰ እንተዀይኑ መግቢ ምስኡ ክቕረብ ኣሎዎ ዝብል ዝነብረ ቅጥዒ ተኣልዩ ኣሎ። ጌና ሕጂ ውን ጣውላ
ምሕዛእን ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ምሕላዉን ዝብሉ ቅጥዕታት ኣብ ቦትኦም ኣለው።

መርመራታት
ኣብ መስርሕ ዳግመ ክፍታ ለብዒ ንኽዛይድ ዘሎ ተኽእሎ ኣብ ዘልዓለሉ ቦታታት መንግስቲ ብዝሐ-መርመራታት
ንክካየድ ከፍቅድ እዩ፡ ብፍላይ ድማ ንንውሕ ዝበለ እዋን ተረርቲ ስጉምትታት ዝጸንሖም ቦታታት።
– ንኣብነት ብዙሓት ሰባት ብምእካብ ንምእንጋድ ንክጥዕም ዓቕምታት መርማራታት ክዛይድ ስለ ዘለዎ ብሕታውያን
ትካላት ብዝሐ-መርመራታት ንከካይዳ ሓደ ስርዓት ንክተኣታቶ ብቐረባ ርኢና ክንግምግሞ ንብል ኣለና። ወጻኢታቱ
መንግስቲ ክሽፍኖ እዩ ዝብል ትጽቢት እዩ ዘለና ትብል ጉሪ መልቢ።
መታን ንኡሳን-ዞባታት ብሕማም ጥርጣረታት ከየሕደራ መርመራታት ንከካይዳ እውን መለክዒታት መርመራ ክቕየሩ
እዮም። ንኡሳን-ዞባታት ክምርምራ ዘለወን ነጻ ዓቕምታት ነዞም ዝተጠቕሱ ዕላማታት ክጥቀማሉ ዕድል ክወሃበን እዩ።
– ከም ተወሳኺ ተሓከምቲ ስነ-ኣእምራዊ ሕክምናን ኣገልግሎት ምእላይ ውሉፋት ዕጸ-ፋርስን መስተን ኣብ ትርፊ ግዜ
ዕረፍቶም ንጥፈታት ንኸካይዱ ብዝሐ-መርመራታት ከነካይድ ኢና፡ ሰራሕተኛታት ምስ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝራኸቡሉ
ናይ ስራሕ ቦታታት እውን ከምኡ። ኣብ ቤት-ትምህርትታት ክረምታዊ ዕረፍቲ ብቐጻሊ መርመራታት ከነዘውትር ኢና፡
እዚ መታን ቈልዑን መንእሰያትን ኣብ ንጥፈታት ብዝያዳ ንክሳተፉ ዕድል ንምፍጥር ኢዩ፡ ማለት ኣብ ከምኒ ክረምታዊ
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ቤት-ትምህርትታት፡ ክረምታዊ ንጥፈታትን ክረምታዊ ዑደታትን ዝኣመሰሉ ቦታታት ከም ምዃኖም ኢንጎልፍ ሩፕስታድ
ብወገኑ የብርህ።

ስፖርት ቀዳማይ ደረጃ
ስፖርት ቀዳማይ ደረጃ ኣብ ዳግመ ክፍታ ከም ሓድሽ ምድብ ኣትዩ ኣሎ። ኣብ 2ይ ጽፍሒ ኣብ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ
ፖስትኑርድን ካልኦት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ስፖርት ዘለዉ ማሕበራትን ክሳብ ሕጂ ተኸልኪሉ ዝጸንሐ ግጥማት ልምምድ
ካብ ሕጂ ንኔው ክፍቀደሎም እዩ። ኣብዘን ዝተጠቕሳ ማሕበራት ድሕሪ 27 ግንቦት ሰለስተ ሳምንታት ምስ ሓለፈ ስሩዕ
ግጥማት ከካይደ ክፍቀደለን እዩ፡ ማለት ግጥማት ልምምድ ንምጅማር ኩነታት ለብዒ ዘሰክፍ ክሳብ ዘይኰነ።

መረዳእታታት
ምሉእ ዝተኸተበ ክብሃል እንከሎ:
•

እቶም ክልተ ክታበታት ዝተወግኡ መወዳእታ መርፍእ ምስ ተወግኡ 1 ሰሙን ምስ ኣሕለፉ።

•

እቶም ኮቪድ-19 ዝሓዞምን ካብቲ ዝምርመሩሉ ዕለት ብውሑዱ 3 ሳምንታት ምስ ኣሕለፉ ሓንቲ መርፍእ ክታበት
ዝተወግኡን።

•

1 መርፍእ ክታበት ዝተወግኡ ድሕሪ ምኽታቦም ብውሑዱ 3 ሳምንታት ምስሓለፈ ብብቑዕ ላቦራቶርያዊ ኣገባብ
ተመርሚሮም ኮቪድ 19 ከምዘለዎም ዘፍለጡን ዝተገለሉን።
ብዩናት:

•

ምሉእ ዝተኸተቡ

•

ቀዳማይ መርፍእ ክታበት ዝተወግኡ፡ ካብ ዝውግኡ ካብ 3 ክሳብ 15 ሳምንታት ምስ ዝኸይድ።

•

ኮቪድ-19 ዝሓዞም ሰባት፡ እቲ ንውሓት ግዜ ድማ ካብቲ ዝተገለሉሉ ክሳብ እቲ ብብቚዕ ላቦራቶሪያዊ ኣገባብ
ዝተመርመሩሉ ዕለት 6 ኣዋርሕ ዘሕልፍ።

እዞም ዝስዕቡ ሃገራውያን ስጉምትታት ካብ 27 ግንቦት ኣትሒዞም ኣብ ግብሪ ይውዕሉ:
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ንምሉእ ሃገር ዝምልከቱ ምሕጽንታታት
1 ሜትሮ ርሕቀት ምሕላው። ምዕቃብ ጽሬት ኣእዳው። እንተድኣ ሓሚምካ ካብ ቤትካ ዘይምውጻእ።
ማሕበራዊ ርክባት
•

ካብ ዓሰርተ ኣጋይሽ ንላዕሊ ዘይምእንጋድ (ሓድሽ)

•

ኩሎም እቶም ኣጋይሽ ኣብ ሓደ ገዛ ዝነብሩ እንተደኣ ኮይኖም ክበዝሑ ይኽእሉ እዮም፡ እንተኾነ ግና ርሕቀት ምሕላው
ክከኣል ኣለዎ።

•

ኣብ ደገ ክትራኸቡ ንላበወኩም።

•

ኣብ ኣጸደ-ህጻናትን መባእታ ቤት-ትምህርታትን ዝኸዱ ቈልዑ ደቂ ምድብ ኮሮናኦም ክበጽሑዎም ይኽእሉ እዮም።

•

ኣብ ገዛ ኣጋይሽ ከተእንግድ ከለኻ ብዩናት(Lovdata) ኣብቲ ቊጽሪ ኣይኣትዉን እዮም (ሓድሽ)፡ ኮይኑ ከብቅዕ እቶም
ብዩናት ዘይኮኑ(Lovdata) ጌና ሕጂ ውን ኣብ መንጎኦም ርሕቀት ክሕሎ ዘኽእል ክኸውን ኣሎዎ።

መገሻታት
•

መገሻ ወጻእ ሃገር ክውገዱ ንምሕጸን። ግድን ዘይተርፉ መገሻታት ምፍጻም ይከኣል እዩ።

•

ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝካየዱ መገሻታት ክፍጸሙ ይኽእሉ እዮም። እቶም ብዩናት ዘይኮኑ ሰባት ዝያዳ ክጥንቀቑ ይግብኦም፡
ከምኡ’ውን መታን ምስፍሕፋሕ ለብዒ ካብን ናብን ቦታታት ከወግዱ መገሻኦም ኣቐዲሞም ክምድቡዎ’ዩ እቲ ዝሓሸ።
ብፍላይ ካብ ለብዒ ዝገነኖ ቦታታት ንዝገሹ ሰባት እዚ ፍሉይ ኣገዳስነት ኣለዎ። (ሓድሽ)

•

ናብ ፍኹስ ዝበለ ስጉምትታት ዘለዎ ንኡሳን-ዞባታት ዝገሹ ሰባት ኣብቲ ዝቕመጡሉ ንኡሳን-ዞባታት ዘለዉ
ምሕጽንታታት ክኽተሉዎም ይግባእ። እዚ ንብዩናት(Lovdata) ሰባት ኣይምልከቶም እዩ። (ሓድሽ)

ቤት-ትምህርታትን ኣጸደ-ህጻናትን
ኣጸደ-ህጻናትን ቤት-ትምህርታትን ንምስሊ ሕብርታት ሰማፎሮ ቀጠልያ፡ ብጫ ወይ ቀይሕ ስጉምታዊ ደረጃታት
ይኽተላ፡ በየናይ ደረጃ ይቕየዳ ከኣ እታ ዝምልከታ ንኡስ-ዞባ ተካይዶ ከባብያዊ ገምጋማት እዩ ዝውስኖ። ኩለን ኣጸደህጻናትን ቤት-ትምህርታትን ኣብ ብጫ ደረጃ ክህልዋ ኣለወን ዝብል ሃገራዊ ውሳኔ ተኣልዩ ኣሎ። (ሓድሽ)

ትምህርቲ ላዕለዋይ ደረጃ
•

ተማሃሮ ብኣካል እንዳተረከቡ ዝወሃቦም ምህሮ ይዛይድ፡ ብቐጻሊ ምምርማር እውን ይዛይድ። (ሓድሽ)

•

መታን ዕዮ ምንዳይ ምንጪ መልከፍቲ ክቃለል ኣብቲ ቦታ መን ከምዘለዉን ኮፍ ዝብሉሉ ቦታታትን ይምዝገብ። (ሓድሽ)

ስራሕ ዓለም

5

•

ኩሎም ኣብ ቤቶም ኮይኖም ክሰርሑ ዝኽእሉ ወይ ድማ ተዓጻጻፊ ሰዓታት ስራሕ ዘለዎም ኣብ ቤቶም ኮይኖም ይሰርሑ።

ንግዳዊ ጽላት
•

ስጉምትታት ምክልኻል ለብዒ እንዳተኸተሉ ክኸፍቱ ይኽእሉ፡ ኣብ ናቶም ጽላት ዘሎ መምርሒታትን ኣብ ሕጋጋት
ዘለዉ ቅጥዕታትን ተመልከት።

•

ምርኢት ፍርያት ትካላትን ግዝያዊ ዕዳጋታትን ከም ንግዳዊ ጽላት ስለዝምደብ ካብ ሕጂ ንንዮ ከም እንግዶታት
ኣይክቑጸርን እዩ። ፍቓደኛታት ንዝዀኑ ኣጋይሽ ከኣ መወከሲ ሓበሬታኦም ይምዝገብ ዝብል ቅጥዒ ውን ይተኣታቶ።
(ሓድሽ)

ስፖርታዊ ንጥፈታትን ንጥፈታት ትርፊ ግዜን
•

ልዕሊ 20 ዝዕድሚኦም ሰባት ኣብ ውሽጣዊ ኣዳራሽ ክሳብ 20 ሰባት ብምእካብ ጥርኑፍ ንጥፈታት ከምኒ ምውስዋስ፡
ምልምማድ ወዘተ ከካይዱ ይኽእሉ (ሓድሽ)፡ እዚ ማለት ኣብ መንጎኦም ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ክሕልዉ ክሳብ ዝኸኣሉ
ይዀውን ኣሎ።

•

ልዕሊ 20 ዝዕድሚኦም ሰባት ኣብ ደገ ክሳብ 30 ሰባት ብምእካብ ጥርኑፍ ንጥፈታት ከካይዱ ይኽእሉ እዮም፡ እዚ
ማለት ኣብ መንጎኦም ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ክሕልዉ ክሳብ ዝኸኣሉ ይዀውን ኣሎ። (ሓድሽ)

•

ኣብ መለማመዲ ወይ መወሳወሲ ሜዳታት ብዙሓት ጉጅለታት ኣብ ሓደ እዋን ክእከባ ይኽእላ እየን፡ እዚ ግን እተን
ጉጅለታት ክፈላለያ ክሳብ ዝኸኣላ እዩ መታን ብውልቅን ብጉጅለን ምኽርታት ምክልኻል ለብዒ ንክኽተላ ከኽእለን።

•

ትሕቲ 20 ዝዕድሚኦም ቈልዑን መንእሰያትን ኣብ ንጥፈታት ስፖርት፡ ባህልን ትርፊ-ግዜን ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም፡
ከምኡ’ውን ንጥፈቶም ንምፍጻም ኣድላዪ እንተደኣ ኮይኑ 1 ሜትሮ ርሕቀት ናይ ምሕላው ግዴታ ኣይምልከቶምን።

•

ኣብ ካልእ ንኡስ-ዞባ ብምኻድ ኣብ ጋንታ፡ ማሕበር ወይ ተመሳሳሊ ጉጅለ ዝለማመዱ ወይ ዝወሳወሱ ቈልዑን
መንእሰያትን ኩነታት ለብዒ ክሳብ ዘፍቀዶ ኣብ ጋንትኦም ወይ ማሕበሮም ብምስታፍ ክወዳደሩ ይፍቀዶም።

•

ኣብ ንእስ ዝበላ ንኡሳን-ዞባታት ዘለዋ ጋንታታት ኣብ ንኡስ-ዞባአን መጋጥምቲ ዘይብለን እንተደኣ ኮይነን፡ ኣብቲ ጎደቦ
ንኡስ-ዞባ ዘሎ ኩነታት ለብዒ ተመሳሳሊ ክሳብ ዝኾነ ኣብኡ ከይደን ክወዳደራ ይኽእላ እየን። (ሓድሽ)

•

ኣብ ክንዲ ኣብ ውሽቲ ኣብ ደገ ንጥፈታት ክካየድ ንላቦ።
ስፖርት ቀዳማይ ደረጃ (ሓድሽ)

•

ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝነጥፉ ስፖርተኛታት ኣብ ደገ ኮነ ውሽጢ ከም ቀደሞም ክነጥፉ ይኽእሉ እዮም።

•

ኣብ ስፖርት ቀዳማይ ደረጃ ዝነጥፋ ጋንታታት ብምሉአን ግጥማት ልምምድ ከካይዳ ተፈቒዱለን ኣሎ፡ እዚ ከኣ ንማሕበር
ፖስትኑርድ ዘጠቓለለ እዩ። 2ይ ጽፍሒ ኣብ ግብሪ ካብ ዝውዕለሉ ዕለት ኣትሒዙ ሰለስተ ሳምንታት ምስ ሓለፈ ስሩዕ
ግጥማት ክጅምራ ክፍቀደለን እዩ፡ ማለት ካብ ግጥማት ልምምድ ዝድለቡ ተመኩሮታትን ኩነታት ለብዕን ምስ ዘፍቅድን
ይዀውን። (ሓድሽ)
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ንመላእ ሃገር ዝምልከቱ ሕግታት
እንግዶታት
እንግዶታት ኣብ ዝዳለወሉ እዋን ብጥንቃቐን መደብን ዝተሰነየ ክኸውን ንላወበኩም መታን ካብን ናብን ቦታታት ለብዒ
ምስፍሕፋሕ ከነወግድ። ንኣብነት ኣብ ልዑል ለብዒ ዘለዎ ንኡስ-ዞባ ዝቕመጡ ኣብ ካልእ ንኡስ-ዞባ ዝካየዱ እንግዶታት
ካብ ምስታፍ ክቑጠቡ።
ሕግታት እንግዶታት ከምዚ ዝስዕብ እዩ:
•

ኣብ ብሕታዊ መዳያት ክእከቡ ዝኽእሉ ሰባት ብጀካ ኣብ ብሕታዊ ገዛ ካብ 20 ሰባት ዘይበዝሑ ክእከቡ ይኽእሉ፡
ንኣብነት ኣብ ብክራይ ትጥቀመሉ ኣዳራሽ። ኣብ ደገ እቲ ደረት 30 ሰባት እዩ። ኣብ ኣጸደ-ህጻናት ወይ መባእታ ቤትትምህርቲ ደቂ ሓደ ምድብ ኮሮርና ዝኾኑ ቈልዑ ነቲ መደብ ንምድላውን ምስሳይን ምስ ዘድልዩ ብዝሒ ዓበይቲ ሰባት
ክራኸቡ ይኽእሉ እዮም። (ሓድሽ)

•

ዝተመልከቶም ቀወምቲ ኮፍ መበሊታት ዘይብሎም ኣብ ውሽጢ ዝካየዱ ህዝባዊ እንግዶታት ካብ 50 ሰባት ንላዕሊ
ክእከቡ ኣይክእሉን፡ እንተኾነ ግና ኣብቲ እንግዶት ዝሳተፉ ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም ደቅ ሓደ ንኡስ-ዞባ ክሳብ
ዝኾኑ ወይ ኣብ ምውስዋስ፡ ምልምማድ፡ ፈተናታትን ተመሳሳልን ዝሳተፉ ክሳብ ዝኾኑ ክሳብ 100 ሰባት ክእከቡ
ይኽእሉ እዮም (ሓድሽ)።

•

ኣብ ውሽጢ ዝካየዱ እንግዶታት ኩሎም ተሳተፍቲ ኣብ ቀወምቲ ዝተመልከተሎም ኮፍ መበሊታት ኮፍ ክሳብ ዝበሉ
በዚሖም ተባሂሎም ክሳብ 200 ሰባት ክእከቡ ይኽእሉ። (ሓድሽ)

•

ኣብ ደገ ዝካየዱ እንግዶታት በዚሖም ተባሂሎም 200 ሰባት ክእከቡ ይኽእሉ፡ እንተኾነ ግና ኣብ ዝተመልከተሎም
ቀወምቲ ኮፍ መበሊታት ኮፍ ክሳብ ዝበሉን ኣብ መንጎ እተን ምድባት ኮሮና ናይ ክልተ ሜትሮ ርሕቀት ክሕሎ ክሳብ
ዝተኻእለ በዚሖም ተባሂሎም 600 ሰባት ክእከቡ ይኽእሉ (ኣብ ሰለስተ ምድባት ኮሮና በብ200 ይከፋፈሉ)።

•

ኣብ ሓደ ቤት ዘይነብሩ ኣብ ዝተመልከተሎም ቀወምቲ ኮፍ መበሊታት ኮፍ ዝብሉ ተሳተፍቲ ኣብ መንጎኦም ርሕቀት
ክሕልዉ ዘለዎም ግዴታ ከማልኡዎ ንኽበቅዑ ኣአንጋዲ ኣድለይቲ ስጉምትታት ከተኣታቱ ኣለዎ። ኣድላዪ እንተኾይኑ ነዚ
ኣብ ግብሪ ንምውዓል ሓለዋ የዋፍሩ።

•

ማዕረ ቤት-መግብታትን መስተን ኣብ እንግዶታት ኣልኮላዊ መስተ ናይ ምስሳይ ዕድል ይህሉ።

ባራትን ዲስኮታትን፡ ቤት መግብታትን መስተን ንምስሳይ ሊቸንሳ ዘለዎም እንግዶታትን
•

ሰዓት 24.00 ዓማዊል ምእታውን መስተ ምስሳይን ደው ይብል። መግቢ ክቕረብ ኣሎዎ ዝብል ቅጥዒ የለን።
(ሓድሽ)

•

ቅጥዕታት ስጉምትታት ምክልኻል ለብዒ፡ ምምዝጋብ፡ ቁጽሪ ዓማዊል ምቕናስ ኣብ ውሽጥን ደገን ርሕቀት
ምሕላው።
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