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ሓምለ 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 

 

ሕብረተሰብ ሽወደን 
በብቑሩብ ይኽፈት 

ካብ ዕለት 1 ሓምለ ጀሚሩ መንግስቲ ንቀይድታት ኮሮና 

በብቕሩብ ከልዕል  ወሲኑ'ሎ። ግን እቶም ዘለዉ ለበዋታት 

ብቐጻሊ ምስዓብ ኣገዳሲ'ዩ። 

ብዙሓት ሰባት ኣብ  ኮንሰርትታት ክሳተፉን ክወዳደሩን 

ስፖርታዊ ውድድራት ክዕዘቡን ይኽእሉ'ዮም። ኣብያተ 
መግቢ ንዝነውሐ ግዜ ክኽፈቱን ብዙሓት ሰባት  ከኣ ኣብ 

ሓደ ጣውላ ኮፍ ክብሉን ይኽእሉ'ዮም። 

ቅድሚ ዕለት 1 ሓምለ ክሳብ 8 ሰባት ኣብ ውልቃውያን 

ፌስታታት ብሓደ ክህልዉ ይኽእሉ ነይሮም'ዮም። ሕጂ 

ግን 50 ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ። ኣቐዲምካ ምስ ትረኽቦም 
ዝነበርካ ሰባት ጥራሕ ምርኻብ ግን ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ደገ 

ሙዃን ከኣ ዝበለጸ'ዩ። 

እዚ ሕግታት ግን ብቕጽበት ክቕየር ይኽእል'ዩ። እዚ 
ሓዱሽ ደልታ ዝበሃል ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ዝያዳ 
ተመሓላሊፍን ብቕልጡፍ  ዝላባዕን እዩ። ኣብ ሽወደን 
እውን ኣሎ። እዚ ደልታ ዓይነት ናብ ኣውራጃ ካልማር 
እንተኣትዩ እንደገና ተረርቲ ሕግታት ክውሰኑ 

ይኽእሉ'ዮም። ትብል ሓላፊት ምክልኻል ተመሓላለፍቲ 
ሕማማት ሊሳ ላበ ሳንደሊን። 

ዝተኸተበ ሰብ ግን ኣንጻር እዚ ደልታ ዓይነት እውን 
ጽቡቕ ምክልኻል ይረክብ። ክልተ መርፍእ ምውሳድ 
ኣገዳሲ እዩ። ብዙሓት እንተደኣ ተኸቲቦም  እዚ ቫይረስ 
ብቐሊሉ ክላባዕ ኣይክእልን። ርሕቀትና ምሕላው 

ክንቅጽልን : እንተተጸሊኡና ከኣ ክንምርመርን ገዛ 

ክንጸንሕን ኣለና። እዚ ዋላ ንዝተኸተበ'ውን ዝምልከት'ዩ። 

ጽቡቕ እንተቐጺሉ ግን እዞም ቀይድታት ኣብ ቀጻሊ ዝያዳ 

ክቕየሩ'ዮም። 

 

 

 

ክታበት ንኩሎም ልዕሊ 30 ዓመት ዝዕድሚኦም 

ሎሚ  ዞባ  ንኩሎም ልዕሊ 30 ዝዕሚኦም ክታበት 
ክወስዱ ኣፍቂዶም ኣለው። ኣቐዲምካ ቆጸራ ክትሕዝ 

የድልየካ። ብዝበለጸ ኣብ መርበብ ሓበሬታ 1177.se ወይ 
ናብ ማእከል ጥዕናኻ ብምድዋል  ክትሕዝ ትኽእል። 

ኣብ ዝተወሰኑ ማእከላት ጥዕና ክፉት ናይ ስራሕ ሰዓታት 
ኣለዎም። ኣብ ማእከል  ጥዕናኻ ከኣ ከመይ ከም ዝኾነ  
ተኸታተል። 

ኣብ ጫካ ይኩን ኣብ ከባቢ መንበሪኻ ሓዊ 

ምውላዕ ኩልኩል'ዩ። 

ሎሚ ኣብ ጫካ ይኹን ኣብ ከባቢ መንበሪኻ ሓዊ ወሊዕኻ 

ስጋ ምጥባስ ኩልኩል'ዩ። እዚ ኣብ ኩለን ኮሙናት ናይ 

ኣውራጃ ካልማር  ግብራዊ'ዩ። 

እገዳ ምቅጻል ብመሰረት ሕጊ ሽወደን ግብራዊ ይኸውን። 

ነዚ ሕጊ ዝጠሓሰ ሰብ ክቕጻዕ ይኽእል'ዩ። ንእገዳ ምቅጻል 
ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ናይ ኮሙን መርበብ ሓበሬታ 
ይርከብ። 

 

ኣብዚ ሓዊ ክትውልዕን ስጋ ክትጠብስን ትኽእል 
እንተኾንካ ክትርእዮ ትኽእል። ብጫ ምልክት ባርዕ ኣብ 

ዘለዎ ኮሙናት ዝተኸልከለ'ዩ። ቀጠልያ ኣብ ዝኾነ ከኣ 

ፍቑድ'ዩ። 

 

ጽቡቕ ክረምቲ ይግበረልካ! ደገ ብምውጻእ ተፈሳህን 
ንየዕሩኽትኻ ከኣ ብውሑስ ዝኾነ ኣገባብ ርኸብን። 
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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 
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ኣውራጃን እዩ። ኣብ ግዜ ቅልውላው ናይዚ ሕብረተሰብ ብሓባር ንውስንን ነንሕድሕድና 
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