
ዊንፐግ ስኩል ድቭዝን (WSD) ናብ ቤት-ትምህርቲ ንምእታው መመመዪ  

 

ሰላም! ናብ ቤት-ትምህርትና እንቛዕ ደሓን መጻኹም። ብመሰረት መምርሒ ህዝባዊ ጥዕና ተማእዚዝና መታን 

ክንከይድ፣ ንኹሉ ናብ ኣብያተ-ትምህርትና ዝመጽእ፣ ቅድሚ ናብ ህንጻታትና ምእታዉ፣ ናይ ግድን መመያ ክንገብር 

ኢና።  

  

ውሑዳት ሕቶታት ክሓተኩም እየ፣ ሽዑ ድማ ንመዝገብና ዝኸውን ክትፍርሙለይ ክሓተኩም እየ።  

ብኦንላይን (online) ናይ ገዛእ-ምመያ ጌርኩም ዲኹም ሎሚ?  

መልስኹም ኣይፋል እንተኾይኑ ጸገም የለን፣ ሕጂ ናይ ምመያ ሕቶታት ክትመልኡ ትኽእሉ ኢኹም። (ቕዳሕ ወረቐት 

ምመያ ኣቀብልዎም)  

እወ እንተኾይኑ: ካብተን ናይ ኦንላይን ሕቶታት እወ ኢልኩም ዝመለስክምዎ ኣሎ’ዶ?  

ኣይፋል እንተኾይኑ: የቀንየለይ። ኩለን መልስታትኩም ንብኦንላይን ዝገበርኩሞ ናይ ምመያ ሕቶታት ኣይፋል 

ከምዝኾነ ንምርግጋጽ ኣብዚ ፈርሙ። 

መልስኹም እወ እንተኾይኑ: ከምኡ እንተኾይኑ ይቕሬታ፣ ንሎሚ ናብዚ ህንጻ ቤት-ትምህርቲ ክትኣትዉ 

ኣይትኽእሉን ኢኹም። ንገዛ ተመለሱ ኣነ ድማ ንመምህርኩም (ወይ ናይ ውላድኩም መምህር) ክሕብሮም እየ 

ንኻልእ ግዜ ቖጸራኹም ክትቅይሩ።  

ቀጺለ ብሕጽር ዝበለ መስርሕ ኣብ ውሽጢ ቤት-ትምህርትና እንታይ እመስል ክገልጸልኩም እየ። ብኽብረትኩም 

ነእዳውኩም ሳኒታይዘር (sanitizer) ተጠቀሙ ወይ ድማ ኣእዳውኩም ብማይን ሳሙናን ክትሕጸቡ ምስ እትደልዩ፣ 

ሽንት-ቤት ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም። (ኣብ ጥቃ መእተዊ ማዕጾ ዘሎ) 

  

ኣብ ውሽጢ ቤት-ትምህርቲ ኣብ ዝሃለኽምሉ ግዜ፣ ኩሉ ግዜ ኣብ መሬት ዘሎ ምልክታት ተኸቲልኩም ናብ 

ክፍልኹም ወይ ካልእ ቦታታት ትምህርቲ ክትከዱ ኣለኩም። ኩሉ ግዜ ናይ ግድን ክልተ ሜትሮ ርሕቀት ካብ ካልእ ሰብ 

ሓሊኹም ክትከዱ ከምዘለኩም ዘክሩ። ዕንጥሾው ክትብሉ ወይ ክትስዕሉ ኢድኩም ዘይኮነ እጅገ ኣእዳምውኩም 

ተጠቀሙ፣ ሽዑ ንሽዑ ድማ ኣእዳውኩም ተሓጸቡ።   

ዝኾነ ሕቶ ኣለኩም ድዩ?  

  

 

 

 

 

ንትምህርቲ ክኣትዉ ፍቀድሎም (ንኣሽቱ ቆልዑ ናብ መምሃራኖም ኣሰንይዎም) 



ገዛእ-ርእስኻ ምምያይ 

1. ንስኹም (ወይ ውላድኩም) ናይ መጀመርታ ምልክታት ናይዘን ዝስዕባ ኣለኩም ድዩ?  

  

ሀ. ረስኒ/ቁሪ-ቁሪ 

ለ. ሰዓል 

ሐ. ጎሮሮ ምቁሳል/ምልሕታት 

መ. ሕጽረት ትንፋስ 

ረ. ጣዕሚ መግቢ ምጥፋእ/መግቢ ማይ-ማይ ይጥዕመኩም 

ሰ. ጸረርታ ኣፍንጫ 

ሸ. ምቅርጣም ጭዋዳታት 

ቀ. ድኻም 

በ. ምቅያሕ ዓይኒ (Conjunctivitis) 

ተ. ሕማም ርእሲ 

ቸ. ጠንቁ ዘይተፈልጠ ሰሓ ቆርበት 

ነ. ዕግርግር ወይ ሸውሃት ምጥፋእ  

  

2. ኣብ ዝሓለፈ 14 መዓልታት ምስ ብኮቭድ (COVID-19) ዝተለኽፈ ሰብ ተራኺብኩም ኔርኩም ዲኹም?  

 3. ኣብ ላበራቶሪ እንዳሰራሕኩም ን ኮቭድ (COVID-19) ዘለዎ ናይ መጽናዕቲ ነገር ብቀጥታ ተቃሊዕኩም ኔርኩም 

ዲኹም?  

4. ኣብ ዝሓለፈ 14 መዓልታት ብህዝባዊ ጥዕና ንኮቭድ ከቃልዑ እኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝተለለዩ ነገራት፣ ከም 

በዓል ነፋሪት፣ ኣብ ብብዝሒ ኮቭድ ዝተረኽቦ ናይ ስራሕ ቦታ፣ ወይ ከኣ ውራያት ተረኺብኩም ትፈልጡ ዲኹም?  

 5. ኣብ ዝሓለፈ 14 መዓልታት ንኣብ ዶባት ዘለዋ ኮሙኒቲ ገዲፍካ፣ ካብ ማኒቶባ (Manitoba) ወጻኢ ገሽኩም 

ኔርኩም ዲኹም? (ንሰራሕተኛታት ብቀጻሊ ካብ ፕሮቭንስ ናብ ብሮቭንስ ማለት ካብ ሓደ ዞባ ናብ ካልእ ዞባ ብስራሕ 

ምኽንያት ናይ ትካላት ኣቁሑት/ስርሓት ዘጎዓዕዙ ኣይምልከትን እዩ።   

ንዝኾነት ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሰ ሕቶታት እወ ኢልኩም እንድሕር ደኣ 

መሊስኩም፣ ንሄልዝ ሊንክስ ተወከስዎም ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ቁጽሪ 

ደውሉ 204-788-8200 


