
 
 
 
 
 
 

  
ሓበሬታ ደቆም ኣብ ቤት ትምህርቲ ንዘለዉ ወለዲ  
 
ኣብ ኖርወይ ኣብያተ ትምህርቲ ቅድሚ ምዕጻዎም፡ ኣብ መውዓሊ ሕጻናት ይኹን ኣብ መባእታዊ ኣብያተ ትምህርቲ (barneskoler)  
ዝኸዱ ቈልዑ ዝኾነ ዝተመዝገበ ናይ መልከፍቲ ዝርግሐ ኣይነበረን። ምስ ዓበይቲ ሰባት ብምንጽጻር ድማ ኣብ ኖርወይ ይኹን ኣብ ካልእ 
ክፋል ዓለም፡ በዚ ሕማም እዚ ዝተለኽፉ ዝተፈልጡ ቈልዑ ውሑዳት እዮም። ኣብ ቈልዑ ይኹን ኣብ መንእሰያት፡ ዛጊት ትሑት ናይ 
ብኮሮና ቫይረስ ናይ ምሕማም ኵነታት እዩ ተራእዩ። እዚ ድማ ካብ ካልኦት ናይ ምስትንፋስ ሕማማት ከም ኣብነት ኢንፍሉወንዛ ክርአ 
ኸሎ ዝተሓተ እዩ።  
 
ቈልዑ ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ድሕነቶም ዘተኣማምን እዩ።  

ሕጂ ኣብያተ ትምህርቲ በብቝሩብ ክኽፈት እዩ፡ ከምኡ’ውን ንመልከፍቲ ናይ ሕማም ንምድራት ብርክት ዝበሉ ስጕምታትት ኣበጊስና 
ኣለና። ካብዚ እዋን እዚ ንንዮ ነቲ ለበዳ ንምቍጽጻር ክነረጋግጽ ዝያዳ ጥንቃቐ ክንገብር ኢና። እዚ ድማ ኣብ ናይ ኩላትና ጻዕርን ነዚ 
ሓድሽ መምርሒ ናይ ለበዳ ምቍጽጻርን ምኽታልን ዝምርኰስ እዩ። ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝያዳ ኣብዚ ዝስዕብ ነጥብታት ኣተኵሮ 
ክንገብር ኣለና፡-  

  
• ኣእዳውና ምሕጻብ፡ ንተመሃሮ ኸኣ ጽቡቕ ኢድ ምሕጻብ ኣገባብ ክንምህሮም ኣለና። 
• ጽቡቕ ጽሬት ምህላው። 
• መሳርሒታት ብመደብ በብእዋኑ ምሕጻብ፡ ንኣብነት ኣይፓድ / ላፕቶፕ።  
• ብዝያዳ ምስ ተመሃሮ ኣብ ደገ ክንከውን፡ እዚ ወላ ኣብቲ ልሙድ ናይ ትምህርቲ ሰዓታትን ኣብ ግዜ ኤሰኤፉን / SFO። 
• ትምህርቲ ይኹን ምእካብ ኣብ ውሑዳት ተመሃሮ በብጕጅለታት ክኸውን።  
• ኣብ ነንሓድሕድና ጽቡቕ ርሕቀት ከም ዝህሉ ምግባር።  

 
ንሕና፡ ተመሃሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቀጻሊ ውሕስነትን ጽቡቕ ህዋህዉን ክህልዎም ክንጽዕር ኢና። ኩላቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝሰርሑ፡ 
ተመሃሮ ጽቡቕ ምህላዎም ንምርግጋጽ ዘድሊ ምክትታል ክገብሩ እዮም።  

ውላድኩም ጽቡቕ ይስምዖ ዘየሎ እንተኾይኑ  

ውላድኩም ዝኾነ ምልክት ናይ ሕማም ምስ ዝህልዎ፡ ወላ ፈኵስ ምልክት ይኹን፡ ናብ ቤት ትምህርቲ ወይ ናብ ኤሰኤፍኡ / SFO 
ክመጽእ የብሉን። ቈልዑ ናይ ሕማም ምልክት ካብ ምርኣይ ናጻ ምስ ኮኑ፡ እንተ ወሓደ ንሓደ መዓልቲ ኣብ ገዛ ክጸንሑ ኣዝዩ ኣገዳሲ 
እዩ። ካልኦት ኣብ ገዛ ዘለዉ ሰባት ናይ ምስትንፋስ ሕማም ምልክታት ዘርኣዩ ወይ ከኣ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሕማም ከም ዘሎዎም ዝተረጋገጸ 
ኣለዉ እንተኾይኖም፡ ንቘልዑ ናብ ቤት ትምህርቲ ሒዞሞም ክመጽኡ የብሎምን።  

ቈልዑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕማቕ እንተ ተሰሚዕዎም ንሕና ንወለዲ ክንራኸቦም ኢና። ቈልዑ ብዝተኻእለ መጠን ብቕልጡፍ ካብ ቤት 
ትምህርቲ ክውሰዱ ኣለዎም ወይ ባዕላቶም ናብ ገዛ ክኸዱ ኣለዎም።   
 
ወለዲ ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ ቤት ትምህርቲ ምስ ቈልዑ እንተ ዘይኣተኹም ይምረጽ። 
 
ንሕና ንቈልዑ ኣብ ደገ ክንቅበሎም ክንፍትን ኢና፡ ወለዲ ናብ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ወይ ናብ መቐየሪ ክዳውንቲ ናይ ተመሃሮ ክኣትዉ 
ኣይድለን እዩ። 

ኢድ ምሕጻብ ከምቲ ኣብ ገዛ ዝግበር ኣብ ቤት ትምህርቲ’ውን ብተመሳሳሊ ኣገዳሲ እዩ። ቅድሚ ናብ ቤት ትምህርቲ ምምጻእኩም 
ኣእዳውኩም ተሓጸቡ፡ ከምኡ’ውን ናብ ገዛ ምስ ተመለስኩም ብቕጽበት ክትሕጸቡ ኣለኩም።  

ቈልዑ ኣብ ናጻ ግዜኦም ምስ ውሑዳት ቈልዑ ክራኸቡን እቲ ጸወታ ኸኣ ኣብ ደገ ክኸውንን ተመራጺ እዩ ንብል።  
 
ምጕዕዓዝ ናብ ቤት ትምህርቲ  
 
ተመሃሮ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣውቶቡስ እንተ ወሲዶም፡ ነታ ኣውቶቡስ ክጽበዩዋ ከለዉ ይኹን ኣብ ውሽጢ እታ ኣውቶቡስ እኹል 
ርሕቀት ክሕልዉ ከም ዘለዎም ክፈልጡ ኣለዎም። እዚ ድማ እቶም ተመሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ ንምኻድ ጃልባ ወይ ካልእ ናይ መጐዓዝያ 
ኣገባብ እንተ ተጠቒሞም’ውን ከምኡ ክገብሩ ኣለዎም። እንተ ተኻኢሉ ናይ ቤት ትምህርቲ መጐዓዝያ ይኹን ህዝባዊ መጐዓዝያ ክውገድ 
ዝሓሸ እዩ።  
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