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ሸፋውዘን፣ ዕለት19 ሚያዝያ 2020ዓ|ም
ኮሮና ቫይረስ – ቀረብ መትሓዚ ቆልዑ ኣብ ዞባ ሸፋውዘን፣ ንቆልዑ ካብ ቀዳማይ ዓመት መዋእለህጻናት ክሳብ ሻድሻይ
ክፍሊ ንዘለው
ዝኸበርኩም ወለዲ
ሰኑይ፣ ብዕለት 16 ሚያዝያ 2020ዓ\ም መንግስቲ ስዊዘርላድ፣ ቤት|ትምህርቲ ብውሑዱ ክሳብ ዕለት 19 መጋቢት
2020ዓ\ም ክዕጾ ከምዘለዎ ውሳነ ኣቅሪቡ። ዞባታት ነቶም ግድን መትሓዚ ቆልዑ ንዘድልዮም፣ ኮይኑ ግን ብውልቂ
መትሓዚ ንዘይብሎም፣ መትሓዚ ቆልዑ ንኸዳልዉሎም ሓላፍነቶም እዮ። መራሒ ናይ ዞባ ሸፋውዘን ውን ነዚ መምርሒ
ናይ መንግስቲ ይኽተሎ እዩ።
ብዕላማ ሓፈሻዊ ሓድነት ከምኡ'ውን ናይ ኩልና ሓላፍነት፣ ብዝተኻእለ መጠን ቆልዑ ብዘይ ናይ ዓባይን ኣባሓጎን ሓገዝ
ኣብ ገዝኦም ክትሓዙ ከምዘለዎም ብትሕትና ንሕብር።
ቀረብ መትሓዚ ቆልዑ
መትሓዚ ቆልዑ (ኪታ፣ ክሪፐ ከምኡ'ውን ሆርት) ብዘይ ጸገም ንኹሉ ተጠቃሚ ክፉት እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ከምዚ
ቦታትት ዝተሓዙ ዝነበሩ ቆልዑ፣ እዚ ቀረብ ከም ቀደሙ ሕጅ`ውን ንኣልግሎት ድልው ኣሎ።
ሓድሽ ድማ፣ ኣብ ኩለን ቤት|ትምህርታት ህጹጽ-ናይ መትሓዚ ቆልዑ ቀራብ ክግበር እዩ። ቀራብ መትሓዚ ቆልዑ ኣብ
ቤት\ትምህርቲ ንኹሎም ቆልዑ፣ ብፍላይ ድማ ንተምሃሮ ናይ ማዋእለ ህጻናትን መባእታ ቤት|ትምህርትን፣ ብፍላይ
ወለዶም ኣብ ገዛ ንደቆም ክሕዝዎም ዘይክእሉ፣ ብምኽንያት ኣብ ናይ ትካላት ጥዕና፣ ኣብ ንድሕነት ህዝቢ ዘገልግሉ
ትካላት ከም ፖሊስ፣ መጥፋእቲ ሓዊ፣ ወይ ውን ኣብ ካልኦት ትካላት፣ ንምእላይ እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ኣድለይቲ ዝኾኑ
ዝተዳለወ እዩ።
እንድሕር ህጹጽ መትሓዚ ቆልዑ ኣብ ናይ ትምህርቲ ግዜ ምስ ዘድልየኩም፣ ነዚ ዝግባእ ቅጥዒ ምልእዎ። ነቲ ዝመላእክምዎ
ቅጥዒ፣ ኣብ ትሕቲ ቅጥዒ ተጻሒፉ ዘሎ ኢመይል ወይውን በዚ ቁጽሪ ሳንዱቅ ቡስጣ ስደድዎ። ኣቀዲምካ ምምዝጋብ፣
ነቶም ምምሕዳራት ውጥን ንኽገብሩ ይሕግዞም። ድሕሪቲ ምዝገባ፣ መልሲ ብዛዕባ ቀራብ መትሓዚ ቆልዑ ክወሃበኩም
እዩ።
ቆልዑ ኣብ ቤት|ትምህርቲ ኣብ ዝተሓዙሉ እዋን፣ ብዛዕባ መግቦም (ጠዓሞት ናይ ንግሆን ምሸትን፣ ምሳሕ) ዝምልከት ግን፣
ሓላፍነት ናይቶም ወለዲ እዩ።
ብዛዕባ ዝኾነ መብሪሂ ዝህብ ሓበሬታታት (ንኣብነት ከም ምትርጋም) ኣብቲ ናይ ከባቢኹም ኮሮና-ናይ ትምህርቲ ገጻትኢንተርነት ኣቲኹም ከተንበቡ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ምምሕዳርኩም፣ sh.ch/corona ምኒስትሪ ትምህርቲ እዩ።
ኣብዚ ከቢድ እዋን ብምትሕግጋዝኩም ኣዝና ነመስግነኩም።
ምስ ሰናይ ሰላምታ
ዞብ ሽፋውዘን
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