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ሓዲሽ ሓበረታ ብዛዕባ ኮሮና

ቁጽሪ 10 ሰኔ 2020

CORONA

ናይ ሓጋይ ዕርፍቲ!
ድሕሪ ኢዚ ፍሉይ ዝነበረ ኩነታት ወቒቲ ሕጂ ካብ ትምህርቲ ተዕርፈሉ ግዜ ይኣት ሎ።ንመብዛሕትኦም ደስ
ዘብል ክኸውን እዩ ንገሊኦም ግን ምናልባሽ ሻቕሎት ይስምዖም ይኸውን።
አብዚ ናይ ቈውዒ ወቕቲ ዓበይቲ ይኹኑ ቈልዑት ኩሉ ዘረባኦም ብዛዕባ ኮሮና ጥራይ እዩ ነሩ።ብዙሓት
ይሻቐሉ ኔሮም በቲ ቬሩስ መልከፍቲ ግን ምናልባሽ ብኻልእ እንተላይ።ሓጋይ ምስ ኣተወ ግን ኩሎም ቈልዑት
ዕሪፍቲ እዮም።ሽዑ ኢቲ ማዓልታት ፍሉይ ክኽውን እዩ።
ተውሳኺ ሕበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።ከመኡ ውን ዘፍርህ እንተሃልዩ
እንታይ ክትገብር ከምዘለካ ንስኻ ይኹን ካልእ ትፈልጦ ።

ከምዚ እዩ ዝገብር ኮሮና- ቫይረስ
ኮሮና ሓደ ቫይረስ ኰይኑ ሕማም ኮቪድ -19 ኸኣ
የስዕብ።ምልክቱ ኸኣ ረስኒ ስዓል ንፋጥ ቃንዛ ጐሮሮ
ከማኡውን ውጻኣት።እቶም ዝበዝሑ ቁሩብ ጥራይ
እዮም ዝሓሙ።ኣረጋውያንን ከመኡውን ካልእ ሕማም
ዘለዎም ግን የዕርዮም ክሓሙ ይኽእሉ።
ህንጢሾው ወይ እንተስዒልካኢቲ ቫይረስ ዝራባሕ።
ክረኤ ዘይክእል ናሽቱ ንጣብ ኣብ ሰባት ወይ ነገራት
ይዓልብ።
ንርእስኻ ከይትሓምም ወይ ንኻልኦት ከይተላግብ ከምዚ
ግበር:
ብሳሙና ገርካ የእዳውካ ተሓጸብ ንነዊሕ ግዜ ብዙሕ
እዋናት
ኩርናዕካ ዓጺፍካ ህንጢሾው በል ወይ ስዓል
ገጽካ ኣይትፋሕትር በኢድካ
እንተድኣ ሓሚምካ ኣብ ገዛኻ ከፍ በል ዋላ ቕሩብ
ይኹን
ምስ ሓወኻ ውን ንኽልተ መዓልቲ ተውሳኺ ጽናሕ
ኣረጋውያን ይኹን ሕሙማት ኣይትራኸብ ኣብ ክንደኡ
ብተሌፎን ተዛረብ

ብዛዕባ ናይ ቈልዑት ዝሕለቕ ሕጊ(Barnkonventionen)
ባርን ኮንቭሺን ዝብል ሕጊ ካብ 2020 ዓም ኣትሒዙ ናይ
ሽወደን እዩ።ኣብኡ ቈልዑት እንታይ መሰል ኣለዎም ተቐሚጡ
ኣሎ።ገለ ካብኡ ቈልዑት መሰል ከምዘለዎም ክፈልጡ
ኣለዎም ዝብል እዩ።ከምኡ ውን ቈልዑት ሓብሬታ ክረኽቡ
ኣለዎም ዝብል ይርከቦ።
ዳውን ላይድ ገርካ ውን ከተንብቦ ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ
ባርንኮምቭሺን ካብ ናይ ቈልዑት ወካል ኣካል መርበብ
ሓበሬታ(Barnombudsmanen)።ንሱ ኽኣ ነጻ እዩ

እንድሕሪ ተሻቕሎት ተሰሚዒካ ምስ ገለ ሰብ
ተዛረብ
ንስኻ ይኹን ትፈልጦ ሰብ እንተተሻቒልኩም?ምስ
ወለድኻ ወይ ምስ ካልኦት ዓበይቲ ትኣምኖም
ተዛረብ
እንተድኣ ቓንቓታት ሽወደን እንግሊሽ ወይ ዓረብ
ትኽእል ኰንካ ደዊልካ ወይ ሻት መይል ገርካ ምስ
ብሪስ(bris)ተራኸብ። ኣብ ብሪስ ዓበይቲ ሰባት ናይ
ቘልዑት ጸገም ዝርዳኡ እዮም ዘለዉ።ናብ ብሪስ
እንተደዊልካ ሽምካ ምንጋር ኣየድልየካን እዩ።ናብኡ
ከምዝደወልካ ውን ኣየርእይን እዩ። ብሪስ ማለት
ኸኣ መሰል ቈልዑት ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ማለት
እዩ።እሶም ቁጽሪ ተሌፎኖም ከኣ 116111 እዩ።
ተለፎንኩም ናብ'ዚ QR
ኮድ ብምቕናዕ ናብ ሓደ
መርበብ ሓበሬታ
ክትበጽሕ ኢኻ
ናይቲ ትቕመጠሉ ኮሙን ዘለዉ ሾውሻል ሓለፍቲ
ውን ነቶም ኣብ ገዛ ጸገም ዘለዎም ይሕግዝዎም
ኢዮም።ኣብቲ ትቕመጠሉ ዘለኻ ኮሙን መርበብ
ሓብሬታ ተውከስ።ብንም ነገር ናይ ቈልዓ ጌጋ
ከምዘይኮነ ዘክር እንተድኣ ሓደ በጽሒ ሰብ ተባሳጭዩ
ወይ ሕማቕ ጥባይ ኣርእዩ።
ሬዳ ባርነን (Rädda Barnen)ኣፕ ኣለዎም ዳውን
ላይድ ትገብሮ እንተድኣ ሻቕሎት ኣልዩካ።Safe Place
ይብሃል

ኣብ ህጹጽ ኩነታታት ሓቢሮም ዝሰርሑ ኣካላት ኣውራጃ ካልማር
፣እዚ ምትሕብባር ኣብ ሞንጎ ኩለን ኮሙናት ናይዚ ኣውራጃ
፣ምምሕዳር ኣውራጃ ክልማር ፣ዞባ ካልማር፣ኩሎም ኣብዚ
ኣውራጃ ዘለዉ ሰበስልጣናትን።
facebook.com/krissamverkan.kalmar
facebook.com/vastervikskommun

