
  
 
 

  

 
 
 

TIGRINJA 

ቁጽሪ 35 

ሰነ 2021 

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 
 

ሓዲሽ ሓበረታ ብዛዕባ ኮሮና 

CORONA 

 

ሎሚ ኩሎም ልዕሊ 

50 ዓመት 

ዝዕድሚኦም ክታበት 

ይወሃቡ ኣለው 
እዚ ዞባ ኣብ ቬስተርቪክ ብዘይ ቆጸራ ክታበት ምሃብ 

ይፍትኖ'ሎ። ሎሚ  50 ወይ ልዕሊኡ ዝዕድሜኻ 

ኣቐዲምካ ተሌፎን ከይደወልካ ክትመጽእ ትኽእል። 

እዚ ንዕለት 9 ሰነ ካብ ሰዓት 16:30 ክሳብ 19:30 ኣብ 

ኤስፕላናደንስ ማእከል ጥዕና ግብራዊ ይኸውን። 

መለለዪ መንነትካ  ናይ ግድን ክትማላእ ኣሎካ። 

ብዘይካ ኣብ ቬስተርቪክ ኣብ ካልእ ቦታታት ቆጸራ 

ከይሓዝካ ክታበት ክህሉ እንተኾይኑ ንምፍላጥ ዓምዲ 

ሓዱሽ ብዛዕባ ኮሮና ከተንብብ ትኽእል። 

እዚ ዞባ ንቡር ቆጸራ ናይ ክታበት ንምሓዝ እውን 

ዝቐለለ ገይርዎ'ሎ። ቆጸራ ንምሓዝ ናብ  0480-844 

44 ክትድውል ትኽእል። ቁጽሪ 2 ጠውቕ። ብድሕሪኡ 

ናባኻ ዝቐረበት ከተማ ክትመርጽ ኢኻ።  

• ቁጽሪ 1 ጠውቕ = ካልማር 

• ቁጽሪ 2 ጠውቕ = ኦስካርሽሃምን 

• ቁጽሪ 3 ጠውቕ= ቬስተርቪክ  

ወይ መልሲ ተጸበ ወይ ከኣ ቁጽሪ ተሌፎንካ ግደፍ እሞ 

ክድውሉልካ'ዮም። 

ብቐጥታ ናብ ማእከል ጥዕናኻ እውን ክትድውል 

ትኽእል ኢኻ። 

ንዝበለጸ ዞባ ኣብ መርበብ ሓበሬታ 1177.se ኣቲኻ 

ክትቆጽር ይደልየካ። 

ኣብኡ ሓበሬታ ብቋንቋ ሽወደንን እንግሊዝን እዩ ዘሎ። 

ዋላ'ኳ ኣብ ሽወደን ለበዳ ይጎድል እንተሎ ብዝተኻእለ 

መጠን ብብዝሒ ክኽተቡ ግን ኣገዳሲ'ዩ። ሽዑ ንኮሮና 

ደው ከነብሎ ንኽእል። እቲ ዕላማ ክረምቲ ቅድሚ 

ምሕላፉ ኩሉ ሰብ ክታበት ክወሃብ ክከኣል'ዩ። 

ለበዳ ደው ንምባል ዝተለወጡ 

ሕግታት 

ናይ ህዝቢ ጥዕና በዓል ስልጣንን ዞባን ካብ ዕለት 1 ሰነ 

ጀሚሮም ንገለ ሕግታት ንክቕይሩ ወሲኖም ኣለዉ። 

እቶም ልሙዳት ሕግታት ግን ግብራውያን ኮይኖም 

ክቕጽሉ'ዮም። ርሕቀት ክትሕሉው ኣለካ :  

እንተተጸሊኡካ ገዛ ጽናሕን መርመራ ግበርን።  

ተኸተብ ኣይትከተብ ይምልከተካ'ዩ። 

ኩሉ ንለበዋታት ምስዓብ እንቐጺልዎን ብዙሓት ከኣ 

እንተተኸቲቦምን ሽወደን ነዚ ሕግታትን ቀይድታትን 

ክትለቆ ትኽእል ኢያ ኢሉ ናይ ህዝቢ ጥዕና በዓል 

ስልጣን ይኣምን። እንተኾነ ግን በብቑሩብ'ዩ ክካየድ። 

ካብ ዕለት 1 ሰነ ጀሚሩ ካብ ናይ ቅድሚ ሎሚ 

ዝበዝሑ ሰባት ኣብ ቅዳሴ: ኣብ ትያትርን ናይ ኩዕሶ 

ግጥማትን ክሳተፉ ይኽእሉ። ነብሲወከፍ ሰብ ናይ 

ውልቁ ኮፍ መበሊ እንተለዎ ክሳብ 50 ሰባት ብሓባር 

ክህልዉ ይኽእሉ። ካብ ዕጹው ክፍሊ ወጻኢ 

እንተኾይኑ ከኣ ካብኡ ዝበዝሑ ክኾኑ ይኽእሉ። 

ኣብያተ መግቢ ክሳብ ሳዓት 22 ክኽፈቱ ይኽእሉ። 

ብዙሓት ሰብ ጽንብል ከዳሉን ኣብ ናይ መዕጸዊ 

ዓመተትምህርቲ መደባት ክራኸብን ዝከኣል 

እንተኾይኑ ይሓቱ። ናይ ህዝቢ ጥዕና በዓል ስልጣን 

ግን ሰብ ምስ ስድራቤቱን ምስ ኣቐዲሙ ዝረኽቦም 

ዝነበረ ሰባትን ጥራይ ክራኸብ ኣለዎ ይብል። ሰብ 

ፌስታ ንምግባር ኣዳራሽ እንተደኣ ተኻርዩ ግን 8 ሰባት 

ጥራይ ብሓባር ክህልው ኣለዎም። 

እዚ ጽቡቕ እንተቐጺሉን ለበዳ ዳግማይ 

እንተዘይዓብዩን ሓደስቲ ሕግታት ዕለት 1 ሓምለ 

ክመጹ'ዮም። 

 


