መደርየት ሊንግዳል
16/04/2020
ሓብረ ኢግል ዋልደን ሞውዓሊኣጀኒት
ቃድም ሞውዓሊኣጀኒት ግፍለትና ዲብ ኖርዋይ፡ ምን ኣጀኒት ዎ ዲብ ሞውዓሊ ኣጀኒት ላ ዓሎው
ኣጂኒት ላዓዳ ኡምር ሓብረ ኣለብና።
ምስል ዕባዪ ኣጃገርናሁ ምን ገቢ፡ ዲብ ኖርዋይ ልግባ፡ ዎ ዲብ ኩላ ኢዲና፡ ዲብ ሑዳም ኣጀኒት ቱ ላ
ዓዳ።
ምን ኢሊ ኢንደ ባገስና ዪም፡ 21/04/2020 ላ ጉፉል ላ ዓላ ሞውዓሊኣጀኒት ኢግል ልትከፈት ቱ።
ላ ላኣትሓዘ ማንጣንቃቅ ኢግል ኒደ ላኪን ላዝም ሰበት ቱ ላ ናይ ማትካፋት ዘመን ኣንቅስናሁ ካ ህለና።
ህቱ ህየ ክኒ መስል።
መውዓሊኣጀኒት ምን ሳዓት 08:15 – 15:00።
ዋልደን ዲብ ምህነቶም ዲብ ሓላት ዋዓፍይት ገቡል ላ ሻቁ ክን ሳዓት 07:30 -15:30 ኢግል ልግባ
ኢግሎም ልትቅደር።
ኢባ ጋባኣ ልግባ ሰበብ ኣካን ጅናካ ይታትሓዘ ገባት ምን ገቢ ምሲላ ዲብ መውዕሊኣጀኒት ላ ሻቁ ኢግል
ቱርክብ ብካ።
ሞውዓሊኣጀነት ሳላም ቱ ኢግል ኣጀኒት።
ላ ናይ ዓድዮት ዲብ ሕድ ምሽክለት ኡግል ንክራዕ ኢንደ ኢምበ ላ ወደናሁ ቱሩድ ብርናምጃት ዲብ
ሞውዓሊኣጀኒት ዎ ዝያዳ ግሩም ኢንደ ዋደና ኢግል፡ንትናፍዕ ኢቡ ኩምቱ ናሓብር። ላኪን ኢሊ፡ ኩሉ፡
ምስል ሻቀና ዱሁ፡ ሚን ገቢ ቱ፡ ላ ንትዓውት ዲቡ። ሰበት አሊ፡ ላ ሓዲስ ምክር ኩልና ምስል ኢግል
ንትሓስር ኡቡቱ።
*ሕጽበት ኢዳይ ዎ ራቃቡት ዎ ዓልሞት ኣጀኒት ካኣፎ ኢድዮም፡ ክም፡ ላሓጽቦ ዲባ ላ ኣትሓዘ ዋቅት።
* ሰኒ ናዳፍት ዲብ ሞውዓሊ፡ኣጀኒት፡ ሓዲስ ልሙድ በርናምጃት ምስል ማትፋቃዲ ዎ ማሻቃዪ ላቱ።
* ሕጽበት ማታልህዪ ኣጀኒት ሓቆ ከልሶት ምን ሽቅል።
* ላ ባዝሓ ዋቅት ዲብ ከፍን ምስል ኣጀኒት።
* ሑዳም ኣጀኒት ዲብ ዊሮት ኮም 3 ናኢሽ 6 ዕቢ ላበሎው ፡ዎ፡ኡሙር ሻቃላይ ክልዶል።
* ሞውዓሊኣጀኒት መክቱብ ኢንደ ኣዳላ ምን ዎ፡ምን ምስል፡ምን፡ ዎ ኢንታማ ጅናካ
ምስል።ሚን፡ክም፡ገቢ፡አግል፡ታምርቱ።
* ኢግል ሻቃላ ላ ላኣትዝሓዘ ደርስ ሂበት።
ናብራ ዲብ ሚውዓሊ፡ኣሀኒት
መአምርት ዎ መርሓት ናይ ማትዕዳይ ሕማም ላ ላኣትሓዘ ልሙድ ባርናምጃት ዱብ ዲብ ውስቅት
ነብራ ኡግል፡ሊዶው ኩምይልቱ፡ኣታመሮው።
ኢሊ ህያ ናብራ አግል፡ክል ዎሮ፡በኑ፡አግል።ልትሃየብ፡ ኢሊ ህየ ኢብሊ፡ላ ማድል ኣግቡይ አግል፡ልግባ ቱ፡
ፋጡር ፡
ኣይ ጂና ዱብ በቱ፡አንደ ኣፍታራ ልምጻዕ።
ጻብሕ፡

ዱብ በት ላ ዳላ ነብራ ዲብ ግራቡ፡ኢንደ ገባኣ ዱብ ማታይ ላ ህላ ማክርዩ ልትከረ።
ፋዋክህ/ፍረታት፡
ሞውዓሊኣጀኢት ኢግል፡ዎሮት ጅና ሓተ ፋኪሃት ላ ኣዳለ፡
ላልትሰተ፥
ሞውዓሊ ኣጀኒት ዲብ፡ኩሉ፡ናይ፡ናብራ ዋቅት ላ ልትሰተ ሓጃት ላ ኣቃርብ።
ኣጀነት ናይ ኑሱ ማስትይ ኡግል፡ላህለ ምስሉ፡ይላኣትሓዘ።
ሞዊኣሊኣጀኒት ፡ኢግል።ኩሉ፡ባናምጃት ናይ ዋቅት ናብራ ሸቀ።
ላ ልትክፍል ሳላዲ ምና ናይ በዲሩ ኢግል፡ልንቃስቱ።
ማሳዓደት ሞውዕስሊ ኣጀኒት ክም በዲሩ ኢግል፡ልታልስለቱ።
ክም በዲርና ላ ላኣትሓዘ ሰደይ ኢግል ማሳኪን ኣጀኒት ኢግል፡ላ ትስላለቱ።
ኢሊ ህየ ሰደይ ላ ኣትሓዝዮም፡ኣጀኒት፡ሳላም ዎ ኣማን ዎ ሰኒ ላርይሕ ዲብ ሞውዓሊ ኣጀኒት ኢግል
ልግባ ኩምቱ ናኣታምር።
ጥሰት ዊ ሕቅፈት ኢግል ጅና ላ ኣትሓዘ ልግባ ዲኮን ዲብ ኢሊ፡ዋቅት ኢሊ፡ኢግል ኒድዮ ክም፡ኢኪን
ኢግላ ዲብ ሞውዓሊኣጀኒት ሸቁ ኢግል፡ነሓብርቱ።
ጂናካ ሰኒ ልትሳሞዖ ያ ህላ ምን ገቢ፡
ጅናካ ኣሻይር ናይ ላ ሕማም ህላ ዲቡ ምን ግቢ፡ ዎላ ናይ ግንፋ ልግባ ዱብ ሞውዓሊ፡ኣጀኑት ይቲጉስ
ኢቡ።
ላ ኢሙር ናይ ሰልፍ ኣሻይር ኮፍድ 19 ናይ ሕልቅም ዉጃዕ፡ ብሩደት፡ ዎ ከፊፍ ኣሑዕ፡
ከምሰልሁማ ዉጃዕ ረኣስ፡ ዉጃዕ ገሮብ ዎ ከብድ ከማን ። ኣጀኒት ኢግል 24 ሳዓት ዲብ በት ኢግል
ልግቡኡ ህላ ኢግሎም ሓቆ እሻይር ናይ ግንፋኣኣ ህላ ኢግሎም። ዲብ ሞውዓሊ ኣጀኒት ላ ሓማ ጅና
ላዝም ኣጉት ኢግል ትንሱዎ ህላ ኢግልኩም።
ዋልደን ዲብ ሞውዓሉኣጀኒት ኡግል፡ሊቶው ኣለቦም።
ዋልደን ናይ ማክቱብ ሓብረ ኢግል ልርከቦቱ፡ ዲብ ዋቅት ኣብጡሖት ዎ ዓየሮት ላ ልትንፉዑ ኢቡ።
ዲብ ኮማት ኢንደ ኢትካፍልና ገለ ጁዋ ገቢ ዲብ ህላ ገለ ህየ ዲብ ከደን ኢግል ልግባቱ።
ኣምዕል ላ ጂናካ ከደን ገቢ ዲባ ናይ ከደን ልባስ ኢግል ልልበስ ህላ ኢግሉ።
ጀናካ ኢግል ሊተ ልግባ ገባኣ ምን ገቢ ዱብ ሪገት ኢግል ትብጣር ብካ ኣስክ ላ ቃደመካ ላ ህሎው ኣቱ።
ዲብ ማትዪ ብዝሓም፡ኢግል፡ልብጣሮ ኣለቦም።
ኡባ ጋባኣ ልግባ ዋልደን ዲብ ሞውዓሊኣጀኒት ምን ከን ባብ አግል ልሕለፍ ኣለቡኒ ላዝም ይገባኣ ምን
ገቢኢ።
ምን በት ላ ጋባኣ ልግባ ማተልሃይ ይትለኩም።
ኣጀኒት ናዩ ኖሱ ማተልሃይ ኢግል፡ልላኩም ምስሉ ኣለቡ፡ ጅናካ ዶል ስካቡ ላ ሰክብ ምስሉ ማተልህዪ
/ባምቡላ ላዝም ገባ ምን ጋቢ ልትሳማሕ ኢግሉ። ላኪን ምስል ኣጀኒት ብዕድ ኢግል ልተልሀ ኢቡ
ኣለቡ።

ሕጽበት ኢድይ ቃደም፡ ዲብ ሞውዓሊ ኣጀኒት ምጽዓት ።
አደኩም፡ሕጻቦ ዱብ ሚውዕሊኣጀኑት ኢንደ ይትማጽዑ፡ዎ ሓቆ ኣቅብልኩም ኣጀኒት ከማን ምን
ሞዊኣሉሆም ክም፡ዓቅበሎው አደሆም ኢግል፡ልሕጻቦ ኣለቦምኒ።
ማላብስ።
ማላብስ ላ ኣጀኒት ምስሎም ላ ነሱዎ ዲብ ኪስ ኢንደ ገባኣ ዲብ ሞውዕስሊ ኣጀኑት ኡግል ልትከረ ህላ
ኢግሉ።
ማላብስ ኣጀኒት ኢብ 60 ዲግሪ ኢግል ልትሓጻብ ህላ ኢግሉ።
ዎ ኩም፡ምክር ኡግል ኒበሎ ላ ናሓዘ ኢሊ ዲብ udir.no ትርኮቦ ቃድሮ
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-ogberedskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/
ላ ኡብርሃ ህላ ኡግልኩም፡ሚን ገቢ ላ ኡግልኩም፡ላ ታብዕ ሞውዓሊኣጀኒት ኡግል ትሳሎ ክም ቃድሮ
ናሓብር።
ሓምደየ ትብጻሓኩም
በንታ ኢንገርብረትሰን
ማሱልት ሞውዕሊኣጀኒት፡
መደርይት ሊንግንዳል

