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ሓበሬታ ንስድራ ቤት ቑልዑት ኣብ መውዓሊ ህጻናት ዘላዎም
ቁጽሪ ዝታላኽፉ ህጻናት ኣብ ኖርገ ቂድሚ ሚዕጻው መዋዕል ህጻናት ዚዝካር አይኮኔን። ብሐፋሹ
ዝተላኽፉ ህጻናት ኣብ ኖርገን ዓላምን ኣዝዮ ዉሑድ እዩ ዛሎ።
መዋዕል ህጻናት ስሉስ ዕላት 21.04.2020 ዳግማይ ስርሓ ክትጃምር እያ ታዋሲኑ አሎ ። ብማሳራት
ማምራሒ ናይ እአጋባብ ምኪሊኻል ዝሚሕላላፋ ሕማማት፣ ሳዓታት ስራሕ ንኪንእግድል አድላይ ኾይኑ
። ሳዓታት ስራሕ ካምዚ ክትኻዊን ካብ 08.15 – 15.00 ። ስድራ ኣብ ፍሉይ ወይ ተኣፋፊ ማሕበራዊ
ስራሕ ዝሳርሑ ፣ መዋዓሊ ህጻናት ንዕኦም ብፍሉይ ካብ 07.30 – 15.30 ክኽፋት እያ። ንዝያዻ
ሓባረታ ምስ ምምሕዳር ናይ መዋዕል ህጻናት ተዛራቡ።
ውሕስነት ኣብ መዋዕል ህጻናት
ኣብ መውዓሊ ህጻናት ለበዳ ሕማምን ንመዉጋድ ብዙሕ ስጉምቲታት ተዋሲና አላ። ከሙኡ ዊን
ዝያዳ ጥንቁቃት ክንኻውን አሎና። ስላእዚ ፣ ምኽሪ ናይ ክኢላታት ክነኸታተል ተራና እዩ ። ንሕና ክም
ሰራሕታንጃታት አብያት ማዋእል ፡ቓንዲ አድሁቦና ኣብ ዚ ክኻዊን ዩ፦
* ኢድ ምሕጻብ ክሳብ ዝመሃሩን ዝለምዱን ብተደጋገሚ ንህጻናት ምክትታል ።
* መክትታል ጺሬት ኣብ መዋዓሊ ህጻናት ። ሕገታትን መወከሲታትን ተዳለዩ አሎ ።
* መዓልታዊ ፣ መሕጻብ አቑሑን መጻወቲ ንብራትን።
* መብዛሕቲ ግዜና ኣብ ደገ መውዓል።
* መግዳል ቑጽሪ ናይ ህጻናት ኣብ ጉጀል (3 ነኣይሽቶ/6 ዐባይቲ) ምስ ሓደ ማሜህር ። ክልተ ጉጀለ
ብሓንሳብ ክሳርሑ ይኽእሎ። ዝርዝር ጉጀለታትን ምምህራንን ክንሳዳልኩም ኢና።
* ብዛዕባ መካላኻሊ ዝመሕላለፋ ሕማማት ፣ፍሎይ ትምህርቲ ንሳራሕትጃታት ምሃብ።
ምግቢ ኣብ መዋዕል ህጻናት
ክምታ ሐበሬታ ናይ ክፍሊ ምኪላኻሊ ዝሚሕላላፋ ሕማማት ፣ ግዜ አመጋግባ ዉሱንን ሱሩዕን
ክኸዊን አላዉ። ብኡ መጣን ፦
፥ ቁልዑት ኣብ ገዛ ቕሪሶም ክሙጵኦ አላዉም።
፥ ልክዕ ክም ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ምሳሖም ክማለኡ አላዉም ። ናይ ምግቢ ሳንጣ ከኣ ኣብ ነናቱም
ከብሒ ።
፥ መውዓሊ ህጻናት በዕላ ሳዐታት ምብላዕ ፍረታት ትዋስና ፣ ንሓደ ቁልዓ ሓንቲ ዐይናት
ፍረታት ይዋሃብ፣።
፥ መውዓሊ ህጻናት ዝሰተ ነገራት ኣብ ገዜ ምግቢ በዕላ ተቅሪቦ። ቁልዑት ናይ ፈሳሲ ጥርሙዝ ክማላኡ
የበሎም ።
፤ መዋዕል ህጻናት ንምስትኺኻል ዋጋታት ናይ ምግቢ አብ ስራሕ እያ ትረከብ ።
ሙግዳል ዋጋ ክሂሉ።
ዋላ ሕጂ ውን መዋዕል ህጻናት ድልት ህጻናት ክትማላእ እያ
ክም መቀጻልታ፣ ንሕና አብ መዋእል ህጻናት ንድልት ምንቅስቃስ አካላት ቆልዖት ቀዳምናት ሂብና አለና፣
እዚ ከኣ ቅሳነትን ርግአትን አብ ኦም ይፈጥር ።
ሞችትን መጸናንዒን አጋዳስቲ ነጋራት ንህጻናት፣ ንሕና ግን እታ ዕዮ አብ ቀወምቲ ሰራሕትጃት
ክነእሕጽሮ እና ንፈንን።

እንተ ደቂኾሞ ዝኾኒ ምሊክት ናይ ሕማም ተሰሚዖውም::
ናብ ባርነሃገን ኣይ ትብጽሑዉም። ዝዓበየ መግለጺ ናይ ኮሮና ዋይ ብ ኮቪድ 19 ዝፍላጥ ፣ብሕማም
ጎሮሮ ዝጃምር ቅዝቃዛን ቃሊል ሳ እዩ ፣ ብተዋሳኺ ንሕማም ዝምልክት ሕማም ርእሲን
ቁርጽትን። ብድሕሪኡ ካብዲ ምቃንዛው ተጃምር ። ካብ ኩሉ ምሊክታት ናይ ሕማም ነጻ ምስ ተባሀሌ
፣ቆልዓ ሓዴ ማዓልቲ ኣብ ጋዛ ክጻንሕ ይገባእ።ቆልዓ ኣብ መዋዕል ህጻናት እንተደኣ
ሓሚሙ፣ቃልጢፍኩም ክትዋስዶዎ አላኩም።
ስድራ ቤት ቆልዖት ንውሽጢ ህንጻ ባርናሃጌ ክአቱ ይልባውም::
ኣብ ቀራባ ኡዋን ማዳብ ናይ ቆልዓ ምብጻሕን ምውሳዲን ክንሳደልኩም ኦና ። ብሓጺሩ ቆልዖት ናብ
ክልቴ ጉጂሌ ክንማቕሎም ኦና፣ቅዳማይቲ ጎጄሌ አብ አፍ ዳገ ክንቀባላ ፣ እታ ካልኣይቲ ኣብ
ውሽጢ። ውላድኩም ኣብ ናይ ዳገ ጉጄሌ እንተ ታማዲቡም፣ናይ ዳገ ኽዳውንቲ ክማላእ አላዎ። ዊሽጢ
ከኣ ብዝሒ ሳብ እንተ ዥሉ ናጻ ቦታ ክሳብ ንረክብ ክኒጻበ እና።
ንብዛይ ናይ ህጻን ቒሳናት ዝማልክት፣ ስድራ ኣብ ባርናሃገን ዛይ ምርካብኩም ንላቦው።
ካብ ገዛ ናይ መጻወቲ አቑሑ ኣይ ንማለእ
ናይ ግሊ መጻወቲ አቑሑ ክንማለእ ፍቑድ ኣይኮነን።
ናይ አደቐቕሳ መጻወቲ ፍቑድ እዩ ፣ ግን ምስ ካልኦት ክጻዋተልም ዪቦሉም ።
ኣብ ገዛን ኣብ ባርናሃገንን ፣ኢድ ምሕጻብ አጋዳሲ እዩ ። ስድራን ህጻናትን፣ካብ ገዛ ናብ ባርናሃገን ዋይስ
ካብ ባርናሃገን ንገዛ፣ንኣቱን ንዋጽእን ኦንኮሎና ንሕናን ደቂናን ብኢድ ምሕጻብ ክንገዳስ።
ክዳውንቲ ንመዋእል ህጻናት ንማላእ እንኮላና፣ ኣብ ዉሽጥ ቦርሳ ዋይ ፈስታል ክንእቕሙጦ ዛይ
ምሪሳዕ።
ክዳውንቲ ኣብ 60 ድግሪ ክንሓጽቦም አሎና።
ንዚያዳ ሐባሬታ ብዛዕባ አጋባብ ምክልኻል ሕማም ኮሮና ዝመልክት ፣ነዛ ትዕብ ኔት ሲዳ ተዋካሱ ።
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/smittevernveileder/barnehage/
ንዚኾኒ ሕቶን ሐባሬታን ብቓታታ ምስ ምምሕዳር መዋዕል ህጻንኩም።
ዖሞቅ ሰላምታ ካብ
በንታ እንጋብሬስቴን
ሐላፊት አብያት መዋዕል ህጻናት
ሊንግዳል ኩሙና

