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ክታበት ኣንጻር ኮሮና ኣብ
መላእ ሽወደን ብነጻ ክኸውን
እዩ

ናይ ክታበት ዶዛት ናብ ሽወደን ኣብ ዝተፈላለየ ዙርያታት
ክመጽኡ እዮም። ብድሕሪኡ ብቐጥታ ናብ ዞባታት
ክካፋፈሉ'ዮም። ናይቲ ክታበት ሓላፍነት ዝወስዱ ከኣ
ንሳቶም እዮም።
እዚ ክታበት ንኹሉ ብነጻ እዩ።

ኣብ ቀረባ ግዜ ክታበት ኣንጻር ኮሮና ናብ ኣውራጃ ካልማር
ክመጽእ'ዩ። ሽዑ እምበኣር ንኹሉ ብነጻ ክኸውን እዩ።

ሽወደን ዝተፈላለየ ዓይነት ክታበት'ያ ገዚኣ

ሎሚ ኩሉ ሰብ እዞም በብዓይነቶም ክታበታት ቅቡላት
ክኾኑ'ዩ ትጽቢት ዘለዎ።
እቶም ኣብ ኤውሮጳ ንጥቀመሎም መጀመርታ ኣብ
ኤውሮጳዊ ሕብረት ብጥንቃቐ ክፍተኑ'ዩም።
ቅድሚ ምፍታኖም ክንጥቀመሎም ኣይክኣልን።
ክታበት ናብ ሽወደን ምስ መጸ ብቐጥታ ምኽታብ ክጅምር
እዩ። ኩሉ ምጉዕዓዝን ፈተነታትን ጽቡቕ እንተኸይዱ እቲ
ቀዳማይ ክታበት ኣብ ጥሪ 2021 ክመጽእ እዩ።

ገለ ዝያዳ ንኣረጋውያን ይሰማማዕ። ካልኦት ክኣ ንዝተወሰነ
ሕማማት ዘለዎም ሰባት ዝሰማምዑ'ዮም።
ሕጂ ግን ዝፈልጥ ሰብ የለን ንምፍላጡ ከኣ ኣብ
መስርሕ'ዩ ዘሎ።
እዞም ክታበታት ካብ ዝተፈላለየ ትካላት'ዮም ዝመጹ።

እቶም ዝያዳ ክታበት ዘድልዮም መጀመርያ
ክወሃቦም'ዮም። ናይ ህዝቢ ጥዕና በዓል ስልጣን ብኸመይ
መስርዕ ሰብ ክኽተብ ኣለዎ ዝምልከት ዝርዝር ኣውጺኦም
ኣለዉ።
1.
2.
3.

ኣብ ዝተፈልየ መንበሪ ኣረጋውያን ዝቕመጡ
ወይ ናይ ገዛ ኣገልግሎት ዘለዎም ሰባት
ምስ ኣብ ቁጽሪ 1 ዘለው ዝሰርሑ። ዋላ’ውን
ኣብ መእለዪ ኣረጋውያንን ማእከላት ጥዕናንን
ሕክምናን ዝሰርሑ።
ምስ ናይ ገዛ ኣገልግሎታት ዝወሃቦም ናይ
ቀረባ ርክብ ዘለዎም ወይ ሓቢሮም ዝነብሩ
ሰባት።

እቶም ኣብ ዝተፈላለየ መእለዪ ቦታታት ዝቕመጡ ኣብኡ
ክኽተቡ'ዮም። ካልኦት ሰባት ግን ባዕሎም ቆጾራ
ብምግባር ክኽተቡ'ዮም።
ብዛዕባኡ ኣብ ቀጻሊ ግዜ ዝያዳ ሓበሬታ ክመጽእ'ዩ።
ኩሎም ቀዳምነት ዝተዋህቦም ጉጅለታት ምስ ተኸትቡ
ብድሕሪኡ ዝተረፉ ክኽተቡ እዮም። ናይ ህዝቢ ጥዕና
በዓል ስልጣን ኩሉ ሰብ ክሳብ ቀውዒ 2021 ክኽተብ
ይኽእል'ዩ ኢሎም ይኣምኑ።

እቶም ክታበታት ቅሩብ ይፈላለዩ'ዮም።

ተወሳኪ:
ኣብ ቤትና ዝተለኽፈ እንተሎ ካልኦት
ኩሎም ኣባላት ስድራ ገዛ ክጸንሑ ኣለዎም።
ኣብ ቤትና ሰብ ተመርሚሩ እሞ ኮሮና
እንተተረኺብዎ (ኮቪድ-19) ኩሎም
ካልኦት ምስኡ ዝነብሩ እውን ገዛ ክጸንሑ
ኣለዎም።
ኣብ ገዛ ዝጸንሑ ሰባት ኣብ ውሽጢ
ሸውዓተ መዓልታት ዝኾነ ምልክታት
ሕማም ተዘይተራእይዎም ናብ ስርሖም ወይ
ናብ ትምህርቶም ክምለሱ ይኽእሉ።
ዝተመርመሩ ግን መልሲ ክሳብ ዝመጾም
ክጽበዩ ኣለዎም።
ናብ መዋእለ ህጻናት ወይ ቤትትምህርቲ
ዝኸዱ ንኣሽቱ ህጻናት እውን ገዝኦም
ክጸንሑ ኣለዎም።

ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ ኣኣብ ክልተ ሰሙን
እዚ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ ካብ ጉጅለ ምትሕብባር ቅልውላው ኣውራጃ ካልማር
ይመጽእ። ጉጅለ ምትሕብባር ቅልውላው ኣውራጃ ካልማር ምትሕብባር ናይ
ኩሎም ኮሙናት ናይዚ ኣውራጃ: ዞባ ካልማር: ባይቶ ኣውራጃ ካልማርን
ካልኦት ኩሎም ሰበስልጣናት ናይዚ ኣውራጃን እዩ። ኣብ ግዜ ቅልውላው ናይዚ
ሕብረተሰብ ብሓባር ንውስንን ነንሕድሕድና ንተሓጋገዝን።
facebook.com/krissamverkan.kalmar

