
 

 

 1 

ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ 4ይ ክፍለ-ዓመት ኣብ መዋእለ ሕጻናት 
ወይ ኣጸደ ሕጻናት ምእታውን ኣብ 2021 ቀዳማይ ክፍሊ 
ምጅማርን 
 

ዝኸበርኩም ወለድን ኣለይትን፦ 

 

ለብዒ ኮሮናቫይረስ (COVID-19) ንምንካይ ንእትገብርዎ ዘለኹም ምትሕብባር ኣዚና ነመስግነኩም። 

እዛ ደብዳበ እዚኣ ብዛዕባ እዞም ዝስዕቡ ነገራት ሓበሬታ ትህብ፦ 

 ውሉድኩም ናብ መዋእለ ሕጻናትን ኣጸደ ሕጻናትን መዓስ ክምለስ ከም ዝኽእል 

 ኣብያተ ትምህርቲ ንቘልዑ ኣብ 2021 ንኣዚለ ንኽቕበላኦም ዝገብራኦ ዘለዋ ምድላዋት 

 ጥዕናን ድሕንነትን ብኸመይ ከም እትሕሉ። 

 

 

ናብ መዋእለ ሕጻናትን ኣጸደ ሕጻናትን ምምላስ። 

 

ካብ ሰኑይ 5 ጥቅምቲ ጀሚሩ፦ 

ኣብ ውሽጢ ከተማ መልበርን ከምኡውን ዞባዊን ገጠራትን ቪክቶርያ ዝነብሩ ቘልዑ ናብዞም ዝስዕቡ ክምለሱ ይኽእሉ፦  

 መዋእለ ሕጻናት (ናይ ነዊሕ ግዜ መዋእለ ሕጻናት ወይ ናይ ስድራ ቤት መዋእለ ሕጻናት) 

 ኣብ ቤት ትምህርቲ ናብ ዝርከብ መዋእለ ሕጻናት። 

እዚ ሳልሳይ ደረጃ እቲ ብመንግስቲ ቪክቶርያ እተገብረ ንቪክቶርያ ንምኽፋት ዝዓለመ መደብ እዩ።  

 

እቲ ኣብቲ መደብ ዘሎ ደረጃታት ኣብ ምንካይ ቍጽሪ ሕሙማት ኮሮናቫይረስ (COVID-19) እተመርኰሰ እዩ።  

ኣብ ምኽሪ ሓላፊ ሓለዋ ጥዕና ቪክቶርያ ተመርኲስና ለውጥታት ክንገብር የድልየና ይኸውን። 

 

ብዛዕባ ድሕንነት ውሉዳትኩም ከም እትሻቐሉ እርድኣና እዩ። ብመሰረት ዘለና ሓበሬታ፡ መዋእለ ሕጻናትን ኣጸደ ሕጻናትን ትሑት ሓደጋ 

ኮሮናቫይረስ (COVID-19) ዘለዎ ብምኻኑ ዘየሰክፍ ከም ዝዀነ እዩ።  

እዚ ኸኣ በዞም ዝስዕቡ እዩ ተሓቢሩና፦ 

 ብሓላፊ ሓለዋ ጥዕና ቪክቶርያ 

ከምኡ እውን 

 ብ Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC). 

 

እዚ ናብ መዋእለ ሕጻናትን ኣጸደ ሕጻናትን ብዛዕባ ምምጻእ ተገይሩ ዘሎ ለውጥታት ከም ክፋል እቲ ምስ ቀይድታት ብምትእስሳር እተገብረ 

ሕግታት እዩ። እዚ እተገብረ ሕግታት ኣብ ማሕበረሰብ ዝግበር ቍጽሪ ምንቅስቓስ ሰባት ንምውሓድ ዝዓለመ እዩ ነይሩ።   

መዋእለ ሕጻናትን ኣጸደ ሕጻናትን ንቘልዑ ዀነ ንሰራሕተኛታት ኣሰካፊ ስለ ዝዀነ ኣይኰነን ተገይሩ። 
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ደቅኹም ዝውዕሉለን መዋእለ ሕጻናትን ኣጸደ ሕጻናትን መደብ COVIDSafe ከውጽኣ እየን። እዚ ኸኣ ንጥዕናን ንድሕንነትን ንምሕላው 

ዝውሰድ ስጕምትታት፡ እንተላይ ንኽፍልታትን ንመሳሪሒታትን ብቐጻሊ ምጽራይ ዘጠቓልል እዩ። 

 

ናብ መዋእለ ሕጻናት ወይ ኣጸደ ሕጻናት ምኻድ ንኹሎም ቈልዑ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንትምህርቶምን ንዕቤቶምን ኣገዳሲ ስለ ዝዀነ ክኸዱ 

ኣለዎም። ብፍላይ ንውሉዳትኩም ኣብ 2021 ቐዳማይ ክፍሊ ንኽጅምሩ ኸተዳልውዎም ኣገዳሲ እዩ። 

 

 

ኣብያተ ትምህርቲ ነቶም ኣብ 2021 ቐዳማይ ክፍሊ ዝጅምሩ ቘልዑ ድሉዋት ክዀና እየን 

 

ኣጸደ ሕጻናትን ኣብያተ ትምህርትን ቈልዑ ኣብ 2021 ናብ ቐዳማይ ክፍሊ ምእንቲ ኽሰጋገሩ ተሓባቢረን ይዓይያ ኣለዋ።  

 

1ይ ክፍለ-ዓመት ናይ ቤት ትምህርቲ ነቶም ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ራብዓይ ዕድሚኦም ኣብ ኣጸደ ሕጻናት ክኣትዉ ዘይከኣሉ ቘልዑ ኣብ 

ምሕጋዝ ዘተኰረ ክኸውን እዩ። 

 

ኣብያተ ትምህርቲ፡ ቈልዑ ኣብ 2021 ቐዳማይ ክፍሊ ምእንቲ ኽጅምሩ ንምሕጋዞም ብዙሕ ነገራት ይገብራ ኣለዋ። ገለ ኻብኡ፦ 

 ብኢንተርነት ኣቢልካ ብዛዕባ እቲ ቤት ትምህርትን እቲ ኽፍልታትን ምልላይ 

 ‘ምስ ርእሰ መምህራን ተላለዩ’ ዝብል ቪድዮታት 

 ‘ምስ መምህራን ቐዳማይ ክፍሊ ተላለዩ’ ዝብል ብቪድዮ ዝግበር ኣኼባታት 

 መምህራን መዋእለ ሕጻናትን ኣጸደ ሕጻናትን ዝገብርዎ ኣኼባ 

 ተምሃሮ 5ይ ክፍሊ ንተምሃሮ ቐዳማይ ክፍሊ ክሕግዙ ምስልጣኖም። 

 

ውሉድኩም ኣብ 2021 ቐዳማይ ክፍሊ ኽጅምር ዘየመዝገብኩምዎ እንተ ዄንኩም፡ ሕጂ ቤት ትምህርቲ ኸተናድዩ ነተባብዓኩም። 

ንውሉድካ ቀልጢፍካ ምምዝጋብ ዝሓሸ እዩ። ክፍሊ ትምህርትን ስልጠናን ብዛዕባ ትምህርቲ ምጅማር ሓጋዚ ሓበሬታ ኣብ ወብሳይቱ 

ይርከብ እዩ።  

 

ነቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ውሉድኩም ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ብዛዕባ ኣብ 2021 ቐዳማይ ክፍሊ እንታይ ከም ዝመስል ከተዘራርብዎም 

ትኽእሉ ኢኹም።  

ናይ ውሉድኩም ናይ ኣጸደ ሕጻናት መምህር እውን ውሉድኩም ካብ ኣጸደ ሕጻናት ናብ ቤት ትምህርቲ ንኽሰጋገር ዝሕግዝ መደብ ኣብ 

ምውጻእ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ።  

 

 

ኣስተርጓሚ የድልየካ ድዩ፧  

ናብ 9280 1955 ብምድዋል ወይ ናብዚ ወብሳይት ብምእታው ነቲ ኣጸደ ሕጻናት ኣስተርጓሚ ኺገብረልካ ኽትሓቶ ይከኣል እዩ። 

 

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
https://languageloop.com.au/
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ጥዕናኻን ድሕንነትካን ንምሕላው ክትገብሮ እትኽእል ነገራት 

 

መዋእለ ሕጻናት ወይ ኣጸደ ሕጻናት ነዚ ዝስዕብ ብምግባር ንድሕንነት ውሉድኩምን ንድሕንነትኩምን ክሕግዙ እዮም፦ 

 ቈልዑ ናብ መዋእለ ሕጻናት ወይ ኣጸደ ሕጻናት ምስ መጹ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ሙቐት ኣካላቶም ክዕቅኑ እዮም 

 ነቲ ህንጻን ንመሳርሒታቱን ብቐጻሊ ከጽርዩ እዮም 

 ንእኹላት ሰባት መሸፈኒ ገጽ ክገብሩ ክሓትዎም እዮም። 

 ቈልዑ ወይ ወለዲ እንተ ተጸሊእዎም ካብ ቤቶም ከይወጹ ምትብባዕ። ብዘይካዚ፡  ኮሮናቫይረስ (COVID-19)  እንተ 

ኣልይዎም ንምፍላጥ ክምርመሩ ምትብባዕ። 

 

ንስድራ ቤትኩም ብዛዕባ ኣብ ቤትኩም ግቡእ ጽሬት ምዝውታር ከተዘራርብዎም እውን ነተባብዓኩም። ገለ ኻብኡ፦ 

 ናብ መዋእለ ሕጻናት ወይ ኣጸደ ሕጻናት ቅድሚ ምምጻእኩም ኣእዳውኩም ምሕጻብ ወይ ሳኒታይዘር ምጥቃም 

 ናብ መዋእለ ሕጻናት ወይ ኣጸደ ሕጻናት ኰነ ናብ ካልእ ቦታ ኽትወጹ ኸለኹም መሸፈኒ ገጽ ምግባር 

 ምሳኻትኩም ካብ ዘይነብሩ ሰባት 1.5 ሜተር ምርሓቕ። እዚ ወላ እውን ካብቶም ኣብ ናይ ውሉድኩም መዋእለ ሕጻናት ወይ 

ኣጸደ ሕጻናት ዘለዉ ሰራሕተኛታትን ካልኦት ስድራ ቤታትን ዘጠቓልል እዩ።  

 ኣብ ሶፍቲ ወይ ኵርናዕ ኢድካ ምስዓል ወይ ምህንጣስ። ድሕሪ ምስዓል ወይ ምህንጣስ ድማ ኩሉ ሳዕ ኣእዳውካ ምሕጻብ። 

 እንተ ተጸሊኡካ፡ ካብ ቤትካ ዘይምውጻእ። እንተ ተጸሊኡካ፡ ኮሮናቫይረስ (COVID-19)  እንተ ኣልይካ ንምፍላጥ ክትምርመር 

ኣለካ። ክሳዕ እትጥዒ ድማ ካብ ቤትካ ዘይምውጻእ። 


