
እዚ ሓጺር መወከሲ ጽሑፍ ብ.ኢ.ም.ዲ. (IMDi) ተመዊሉ
ብማሕበር ሞያውያን ኤርትራውያን (EPAN) ከምኡ`ውን
ኔትዎርክ መንእሰያት ኤርትራውያን (EUN) ኣብ ኖርወይ
ዝተዳለወ እዩ። ዕላማ ናይዚ ሓጺር ጽሑፍ፡ ኣብዚ ለበዳ
ኮቪድ-19 ንዓለም ተቖጻጺሩሉ ዘሎ ህሞት፡ ኤርትራውያን
ስደታኛታት ብቛንቁኦም ጠቓሚ ዝኾነ ሓበሬታ ረኺቦም ኣብ
ምክልኻልን ምምካትን እዚ ሕማም ተርኦም ክገብሩን
ሂወቶምን ሂወት ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡን ኣብ ምሕላው
ክጥቀሙሉን እዩ። 

ማሕበር ሞያውያን ኤርትራውያን ከምኡ`ውን ኔትዎርክ
መንእሰያት ኤርትራውያን ፡ ነቲ ዘለዎም ናይ ሓበሬታን ዓቕሚ
ሰብን ጸጋ ናብ ጥቕሚ ህዝቦም ምውዓል ሓደ ካብ
ዕላማታቶም ስለዝኾነ፡ ኣብዚ በዳሂ መድረኽ ብዓቕሞም ኣብ
እዋን ለበዳ ሕማም ኮሮና ከጋጥሙ ዝኽእሉ ጽልዋታትን
ምስኡ ተተሓሒዞም ክመጹ ዝኽእሉ ብድሆታትን፡ ክግበሩ ኣብ
ዘለዎም መፍትሒታትን ኣተኲሮም ነዚ ጽሑፍ ኣድላዮም
ኣለዉ። 

ኣብዚ ሓጺር መወከሲ ጽሑፍ ተጠቓሊሎም ዘለዉ ኣርእስታት:

• ሓፈሻዊ ጥዕና 
• ኣእምሮኣዊ ጥዕና

• ስራሕን ዜበታዊ ቁጠባን
• ድሕነት ቆልዑን ስድራቤትን

ተኣፈፍቲ ጉጅለታት
ብመሰረት ዚካየድ ዘሎ መጽናዕቲ፡ እቶም  ቀንዲ ተኣፈፍቲ
ሰባት እቶም ልዕሊ 70 ዓመት ዝዕድመኦምን ሕዱር ሕማም
ዘለዎምን እዮም። ብፍላይ ድማ ኣብ ከምዚ ጉጀለ እናሃለዉ
ከም ጸቕጢ ደም፡ ናይ ልቢ ሕማም፡ ናይ ሳንቡእ ሕማም ወይ
ሕማም ሽኮር ኪህሉዎም ከሎ ከኣ ነቲ ሕማም የግድዶ።  ምስ
ሳንቡእ ዝተኣሳሰረ ሕማማት ምስ ዚህልወካ፡ ነቲ ናይ
ኮቪድ-19 መጥቃዕቲ ንምቕናስ እንታይ ክትገብር ከም ዘሎካ
ምስ ሓኪምካ ተላዘብ። ኣንጻር ኑሞንያ ወይ ኢንፍሉወንዛ
ዚግበር ክታበት ንኮቪድ-19 ኪምክት ከም ዘይክእል ምፍላጡ
ጽቡቕ እዩ።

መርመራ ምግባር ከም ዘድልየካ እንተተሓቢሩካ ድማ
ክትምርመር ይግበኣካ።  ድሕሪ መርመራ ክሳብ ኣሉታዊ
ውጽኢት መርመራ ዝመጸካን ካብ ምልክታት ሕማም ነጻ
ትኸውንን ኣብ ገዛኻ ኩን። ሓበሬታ ብዛዕባ መርመራ ኣበይ
ክትገብር ከምትኽእል ንምርካብ መርበብ ሓበሬታ
ምምሕዳርካ (hjemmesiden til kommunen) ተወከስ፡
ወይ ንሓኪምካ ተወከስ። እንተድኣ ብርቱዕ ምልክታት ከም
ብርቱዕ ረስኒ ወይ ሕጽረት ትንፋስን ሃልዩካ፡ ብቅልጡፍ

ንቀዋሚ ሓኪምካ ወይ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና ብቁጽሪ ቴሌፎን
116 117 ወይ 113 ደዊልካ ኣዘራርቦም።

ሰዓል

ረስኒ

ሕጽረት እስትንፋስ
ጸረር ዚብል ኣፍንጫ
ቃንዛ ጎረሮ
ሕማም ርእሲ
ቃንዛ ጭዋዳን መላግቦን
ስምዒት ሕማም

ሕማም ክሮና ልክዕ ከም ሰዓልን ኢንፍሉዌንዛን፡ እቲ ቫይረስ
ካብ ስርዓተ ምስትንፋስ ሕሙም ሰብ ብሰለስተ መንገዲ
ይመሓላለፍ:
• ብመንገዲ ትንፋስ፡ ማለት እቲ ሕሙም ምስ ዝህንጥስ ወይ
ዝስዕል እቲ ቫይረስ ናብ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ሰብ በቲ ዝስሕቦ
ኣየር ይመሓላለፍ።
• ብቀጥታዊ ምትንኻፍ፡ ማለት እቲ ዝሓመመ ሰብ ቫይረስ
ኣብ ኢዱ ሃልይዎ ምስ ካልእ ሰብ ክተናኸፍ ከሎ፡ ድሕሪ'ዚ እቲ
ዝተተንከፈ ሰብ ኣእዳዉ ምስ ክፋል ኣዒንቱ፡ ኣፍንጭኡ ወይ
ኣፉ ምስ ዝትንከፍ ይመሓላለፍ።
• ዘይቀጥታዊ ምትንኻፍ (ብተዘዋወሪ መንገዲ)፡ 
በቲ ቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ ብምህንጣስ/ምስዓል ወይ ውን
ምትንካፍ ንብረት ገዛ፡ ንኣብነት ኣቁሑት ገዛ፣ መኽፈቲ /
ማኒልያ ማዕጾ፡ ኪቦርድ ናይ ኮምፒተር፣ ቴሌፎንን ካሎትን
ዝኣመሰሉ ምስ ዘስግሮ እሞ ጥዑያት ሰባት ነዚ ንብረት ምስ
ዝትንክፍዎ። 
 

ሓፈሻዊ ጥዕና

ዝሓለፈ መንፈቕ ኣብ ዓለምና ዓቢ ሃንደበታዊ ለውጢ
ከምዝተራእየ ንኩሉ ግሁድ እዩ። ብሰንኪ ሕማም ኮቪድ ናብ
ሓደ ሚልዮን ዝገማገሙ ህይወቶም ስኢኖም ኣለዉ። ኣብ
ውልቀሰባት፡ ስድራቤታትን ብዓቢዩ ድማ ሕብረተስብን ሃገራትን
ዓቢ ሃስያ ኣውሪዱ ኣሎ። እቲ ሃስያ ቁጠባዊ፡ ማሕበራውን
ስነኣምእምሮኣውን ኮይኑ፡ገና ከምቲ ዝተገብረሉ ተስፋ እቲ
ሕማም ፈውሲ ስለዘይተረኽበሉ፡ መኸተ ኣንጽር ለበዳ ኣብ
ቦትኡ እዩ ዘሎ። ምስ ምኻድ ግዜ ሰባት ንለውጢ ናይ ምልማድ
ዓቕሞም ተደሚሩ፡ እቲ ወጥሪ ፍኹስ ኢሉ ክስመዓና ይኽእል
እዩ። እቲ ለበዳ ግን ዛጊት ኣይተዓግተን። ጸብጻብ ወርሒ ነሓሰ 
ከም ዝሕብሮ፡ ኣብ ነርወይ በቲ ቫይረስ ብብዝሒ ዝተለኽፉ ኣብ
ክሊ ዕድመ መንእሰያት ምንባሮም ይገልጽ። እቲ መልከፍቲ፡
ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝተኣከበሉ ከም ኣብ ጽንብላት ከም ዘጋጠመ 
 እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ይገልጽ። 

ልሙድ ምልክታት ኮቪድ-19መእተዊ



ደጋጊምካ ኣእዳው ብደምቢ ምሕጻብ
ወይ ኣልኮላዊ መሕጸቢ (Antibak)
ምጥቃም

ብውሕዱ ናይ ሓደ ሜትሮ ርሕቀት
ምሕላው

ጻዕቂ ሰባት ኣብ ዘለውዎ ናይ ኣፍን
ኣፍንጫን ሽፋን (Mask) ምጥቃም 
 ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ነገራት ድሕሪ
ምትንካፍ ዓይንኻ ወይ ገጽካ
ዘይምሓዝ

ብሰብ ምያ ሕክምናን መንግስትን 
 ዝወሃብ ሓበሬታ ምክትታልን
ምትግባርን

 
ብቀጻሊ ክነዘውትሮም ዘለና

 ኣእምሮኣዊ ጥዕና

ንኣእምሮኣዊ ጥዕና ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ብትግርኛ
ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ብምእታዉ ዝተማልአ
መረዳእታ ምርካብ ይክኣል።
https://www.nkvts.no/korona/tigrinja/

ኣብ ገዛ ኣብ ውሸባ ወይ ምንጻል ምዃን ስነ ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ
ዝፈጥር ክኸውን ይኽእል። ሻቕሎት፡ ወጥሪ ወይ ቁጥዐ
ክስምዓኩምን ኣብ ምቕላብ ክትጽገሙን ወይ ድቃስ ክኣብየኩም
ዘይንቡር ኣይኮነን። ኣካላዊ ንጥፈት፡ ኣብ ፓርክታትን ክፉት
ቦታታትን ብእግሪ ምጒዓዝ ከምኡ'ውን ብርሃን ቀትሪ ኣወንታዊ
ጽልዋ ኣብ ኣእምሮኣዊ ጥዕናን ድቃስን ክህልዎም ይኽእል።

ኣብ ውሸባ/ግለላ ዘለኹም

መልከፍቲ ኮሮናቫይረስ ከምኡ ድማ ስጉምትታት ምቊጽጻር
መልከፍቲ ንነፍስ ወከፍ ሰብ ተወሳኺ ጸቕጢ ዘስዕቡ ክኾኑ
ይኽእሉ። ምስቲ ኲነታት ዝተኣሳሰሩ ሻቕሎታትን ጸቕጥን ነቶም
ዘለውኹም ጸገማት ኣእምሮኣዊ ጥዕና ከጋድዱ ወይ’ውን
ሓደስቲ ምልክታት ከምዝቕልቀሉ ክገብሩ ይኽእሉ።
ኣብ ከምዚ ኩነታት ንስሩዕ ናይ ፍወሳ ውጥንኩም ክትከታተልዎ
ኣገዳሲ እዩ። ብኽብረትኩም ሕቶታት እንተልዮምኩም
ንሓኪምኩም ወይ ካልእ ናይ ሕክምና በዓል ሞያ ከም
ኣድላይነቱ ርኸብዎም። እዚ ኣእምሮኣዊ ጥዕናኹም ኣዐርዩ
የንቆልቁል ምህላዉ እንተስተብሂልኩም ብፍላይ ኣገዳሲ እዩ።
እቲ ኣተኲሮ ኣብ ቁጽጽር መልከፍቲ ብዋጋ ምክንኻን
ጥዕናኹም ክኸውን ኣይተፍቅድሉ።

ንውሓት ሕማም ኮቪድ-19
ሓደ ሰብ ብኮሮና ቫረስ ድሕሪ ምልካፉ እቲ ሕማም ኣብ
ኣካላቱ ንገለ እዋን ይጸንሕ። ንውሓት ናይቲ ሕማም
ብመሰረት ተጸዋርነትን ካልኦት ረቛሒታትን ካብ ሰብ ናብ
ሰብ ይፈላለ። ብሓፈሻ ግን ኣብ ሰለስተ ደረጃታት
ክንመቕሎም ንኽእል።
1. ቀሊል ክብደት ሕማም፡ እቶም ዝበዝሑ ከምዚ ተርእዮ
ዘለዎም ሕሙማት፡ ዳርጋ 80% ኣቢሎም ይኾኑ: እቶም
ምልክታት ሕማም ኣብ ውሽጢ ሓደ ክሳብ ክልተ ሰሙን

ይጠፍኡ። ዳርጋ ሳሕቲ እዩ ድማ ሕክምናዊ ሓገዝ
ዘድልዮም።

2. ማእከላይ ክብደት ሕማም: ድሕሪ 4-7 መዓልቲ
ቀሊል ምልክታት ይራኣዮም፡ ገለ ካብዚኦም ሕማም ነድሪ
ሳንቡእ ምስ ሕጽረት  ትንፋስ፡ ሰዓልን፡ ዝበርትዐ ረስንን
የማዕብሉ። ገለ ካብዚኦም ድማ ኣብ ሆስፒታል ምእታው
የድልዮም።

ማሕበራዊ ርክብ ቀጽሉ ዋላ’ውን ተወሺብኩም ወይ ኣብ ገዛ
ተነጺልኩም እንተሃለኹም፡ ምስ ካልኦት ሰባት ብመገዲ
ማሕበራዊ ድሕረ-ገጻትን ብተሌፎንን ርክብ ምቕጻል
ኣገዳሲ  እዩ።
ናይ ስነ-ኣእምሮ በዓል ሞያ ወይ ካልእ ብስሩዕ ትዛረብዎ ሰብ
ከም ሰራሕተኛ ህዝባዊ ጥዕና ዝኣመሰለ፡ እንተደኣ
ሃልይኩም፡ ደዊልኩም ዝስመዓኩም ስምዒታት
ክተካፍልዎም ተመራጺ እዩ። እንተድኣ ክትዛረብዎ ትኽእሉ
ሰብ ደሊኹም ድማ ን Mental helse ብ.ቁ 116 123
ክትድውሉ ትኽእሉ።
ንትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም Kors på halsen ናይ ቀይሕ
መስቀል፡ ብህጹጽ መስመር ተሌፎን 
800 333 21 ክትድውሉ ትኽእሉ።

3. ከቢድ ክብደት ሕማም: ተመሳሳሊ ከም ማእከላይ
ክብደት ሕማም ኮይኑ ግና ብተወሳኺ ከኣ ሓገዝ
ምስትስንፋስ ዘድልዮም እዮም። እዞም ኣብ ማእከላይን
ከቢድን ጕዕዞ ሕማም ዘለው ሕሙማት፡ ካብ 3-6 ሰሙን

እዚ ምልክታት'ዚ ክህልዎም ይኽእል እዩ። ገለ ውሑዳት
ካብኣቶም ብብርቱዕ ይሓሙን ክሞቱ ይኽእሉን። 



 ከም ደላዪ ስራሕ ምምዝጋብ
 ናይ ሽቕለት ኣልቦነት ክፍሊት ምልክታ ምስዳድ
 ካብቲ ከም ሽቕለት ኣልቦ ዝተመዝገብካሉ ዕለት
ኣብ ነብስወከፍ 14 መዓልታት ናይ ደላይ
ስራሕ ካርድ ምስዳድ።

ብኸፊል ይኹን ብምሉእ፣ ግዚያዉነት ይኹን  ብቐዋሚ ካብ
ስራሕ ምድስካል ወይ ውን ናይ ስራሕ ሰዓታት ምጒዳል
ምስዘጋጥም፡ እዘን ዝስዕባ መሰረታውያን ነጥብታት ክንፍጽም
ይግበኣና፤

1.
2.
3.

ካብ ስራሕ ንግዚኡ ደው ተይልካ ወይ ድማ ምጒዳል ሰዓታት
ስራሕ ምስዘጋጥም፡ ናይ ሽቅለት ኣልቦ መሃያ ይግብኣካ/ኪ
ኢዩ። ነዚ መሃያ’ዚ ንምርካብ ክማልኡ ዘለዎም ረቛሕቲ እዞም
ዝስዕቡ ኢዮም:
1. ብዉሕዱ 40% ናይ ስራሕ ምድስካል ከጋጥትመካ/ኪ
ኣለዎ።

2.  ብዉሕዱ 74 894 ክሮነር አብ ዝሐለፈ ዓመት፡
 ወይ ድማ 224 681 አብ ዝሓለፈ 3 ዓመት እቶት ምስ
ዝነብረካ/ኪ።
3.  ዕድሜኻ/ኺ ካብ 67 ዓመት ንታሕቲ ምስዝኸውን።
 ብዛዕባ መሃያ ሽቕለት ኣልቦ (dagpenger) ዕሙቕ ዝበለ
ሓበሬታ ንምርካብ ኣብዚ ዝስዕብ መላግቦ ብምእታው ምውካስ
ይከኣል፡ 

https://penger.no/
https://www.finansportalen.no/

ዘቤታዊ ቁጠባ

ከም ሳዕቤን ለበዳ ኮሮና፡ ኣብ ቁጠባዊ ጽላታት ኖርወይ
ዘይርጉእነትን ሰንፈላልን ኣንጸላልዩ ጸኒሑን ኣሎን። ብሰንኪ
ኮሮና  ዝወረደ  ቁጠባዊ  ሃስያ  ንምሕዋይ፡ መጠን ወለድ ኣብ
ዝተሓተ ደረጅኡ ወሪዱ ይርከብ። ይኹን ደኣ’ምበር ባንክታትን
ናይ መድሕን ትካላትን ንዓማዊለን ዝስልዕኦ መጠን ወለድ
በብእዋኑ ክፈላለ ይኽእል ኢዩ። ወለድን ናይ መድሕን ክፍሊትን
በብእዋኑ ብምውድዳር፡ ምስ ባንክታትናን ምስ ወሃብቲ
ኣገልግሎት መድሕንን ዋጋ-ዕዳጋ ክንገብር ይግባእ።
ካብቲ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ዋጋታት እቲ ዝሓሸ ክህቡና ምስ ዘይክእሉ፡
ባንክን ናይ መድሕን ኩባንያን ብቐሊሉ ክንቅይር ንኽእል ኢና።
ንዘለኩም ናይ ባንክ ዕዳዝኽፈል ምጣነ-ወለድ ንምንጽጻር፡
ኣብዞም ዝስዕቡ መርበባት ሓበሬታ ብምእታዉ ዝተማልአ
መረዳእታ ምርካብ ይክኣል።

ስድራቤት ከም ሓንቲ ኣሃዱ ሕብረተሰብ፡ ብምውህሃድን ስኒቲን
ክትነብር ከላ፡ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ምርግጋእን ምድራዕን ወሳኒ
ተራ ኣለዋ። እቲ ምንታይ ሕብረተሰብ ድምር ናይ ስድራቤታት
ስለዝኾነ። ስድራቤት ክንብል ከሎና ድማ ኣደ፡ ኣቦ፡  ክሳብ
ዓቕሚ ኣዳም ውሉድ (ህጻናትን መንእሰያትን) ዘካተተ ማለትና
እዩ። ናይ ሓደ ኣባል ስድራ ምጥዓይ  ወይ ውን ብኣንጻሩ ምጉዳእ
ኣብ ስድራ ዘለዎ ጽልዋ ዘካትዕ ኣይኮነን። ለውጢ፡ ሓድሽ ነገር፡
ኩሉ ግዜ ጥዑም ኣይኮነን። ብፍላይ ኣሉታዊ ለውጢ ንንውሕ
ዝበለ እዋን እንተቐጺሉ፡ ሰባት ንዕኡ ናይ ምግጣም ዓቕሞም
እናማህመነ ስለዝኸይድ ገዛእ ርእሶም ካብኡ ሓሊፎም ድማ
መቕርቦም ክጎድኡ ዓቢ ተኽኡሎ ኣሎ። ስለዚ ንልዕሊ ዓቕምኻ
ዝኾነ ነገር ሓገዝ ምሕታት ልቦና እምበር ድኻም ኣይኮነን።

መሰላትን ግቡአትን ስራሕን እቶትን 

ስራሕን ዜበታዊ ቁጠባን

https://www.nav.no/arbeid/no/arbeidsledig

 ንቆልዑን ስድራቤትን

 ማሕበር ሞያውያን ኤርትራውያን ነበርቲ ኖርወይ (EPAN) 
እዚ ማሕበር ኣብ 2019 ተመስሪቱ፡ ሕመረት ዕላማታቱ ከኣ፤ 
1.ኤርትራዊ ሞያዊ ዓቕሚ ብምጥርናፍን ብምውህሃድን፡ ኣብ መዓላ
ኤርትራውያን ነበርቲ ኖርወይ ከም ዝውዕል ብምግባር፡ ምኽርን ሓበሬታን
ብምስናቕ ምሕያል።
2. ኣብ ኤርትራ ልዕልና ሕጊ ክነግስ ምጽዓት። ሰብኣዊ፣ ዜግነታውን
ሞያውን መሰላት ኤርትራውያን ምሕያልን ምክልኻልን።
ዕላማን መንነትን ማሕበር ብሰፊሑ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ከተንብቡ
ትኽእሉ፡ https://www.epan.no
ኢመይል - eripan2019@gmail.com 

ኢመይል - eritreiskungdomsnettverk@gmail.com

 ኔትዎርክ መንእሰያት ኤርትራውያን (EUN)፡ ንመንእሰያት ኤርትራውያን
ነበርቲ ኖርወይ ናይ ሓባር ተሞክሮን ፍልጠትን ዝቐስምሉን ዝለዋወጥሉን
መድረኽ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ። እዚ ማሕበር ኣብ 2017 ተመስሪቱ።



ሓበሬታ ብዛዕባ 
ኮሮና ቫይረስ 

ዓቕሊ ምግባር
ገለ ኣዝዮም ኣገደስቲ ንጥፈታት ኣእምሮ (ከም ምውጣን፡
መደብ ምውጻእ) ዘከናውን ክፋል ሓንጎል ቀልጢፉ ስለ
ዘይምዕብል፡ ህጻናት ነገራት ቀልጢፎም ይርስዑ፡ ሳዕቤን ኣብ
ምግንዛብ ድማ ድሩት ወይ ትሑት ዓቕሚ ኣለዎም። ምርሰዖም
ብዘይምኽኣሎም እምበር ወለዶም ስለዘይሰምዑ ኣይኮነን።
ስለዚ፡ ሓንጎሎም ክሳብ ናብ ብጽሕና ዝምዕብል፡
ከይተሃወኽካ ደጋጊምካ ምንጋር፡ ምዝካር፡ ብግብሪ ምርኣይ፡
ከይተሃወኽካ ምልማድ፡ ካብ ቀንዲ ዕማማት ወለዲ
ክንጠቅስ ንኽእል። ኩሉ ግዜ ገዛ ምስ መጻኻ ኢድካ ተሓጸብ
ኢለካ እንድየ ካብ ምባል፡ ኢድካ ምሕጻብ ዘክራ ክትብሎ
ከለኻ ተድምዕ። 

ሓቢርካ ኣካላዊ ንጥፈት ምዝውታር
ባህታ ካብ ምሃብ ሓሊፉ ኣድህቦ ክውስኹ ይሕግዞም፡ ዝያዳ
ኩሉ ድማ ኣእምሮኣዊ ጥዕና የበርኽ።  ምስ ደቅና እንገብሮ
ንጥፈታት፡ ኣወንታዊ ርክብ ኣብ ምንዳቕን ምድልዳልን
ይሕግዙና ጥራይ ዘይኮነ፡ ልቦም ከፊቶም ሓሳባቶምን
ስምዒቶምን ክነግሩና ባይታ የጣጥሕ። ንክንጸሉን ክንቅይሰን
ድማ ርሒብ ኣፍ ደገ ይኸፍተልና። ቆልዓ ኣብ ዝኾነ ግዜን
ቦታን ብፍላይ ዝተጎድኦ ስምዒታት ክነግረና ድሉው ኣይኮነን።
ምቹእ ሃዋሁን ጽቡቕ ርክብን ኣገዳሲ ቅድመ ኩነት እዮም።

ድሕነት ተላጋቢ እዩ
ናይ ድሕነት ስምዒት ክህልወኩም ከሎ እቶም ቆልዑ ከኣ ናይ
ድሕነት ስምዒት ይህልዎም። ቆልዑ ኣብ ዝፈርሕሉ እዋን
ምጽንናዕን ምንክብኻብን የድልዮም። ናይ ቆልዓኹም
ስምዒታት ብምፍላጥ ንኽሎም ስምዒታትቶም ኣብ ምእላይ
ብምሕጋዝን ሰላም ኣእምሮ ፍጠሩ። 

ንጹር መዓልታዊ ውጥን ምስራዕ
ህጻናት ንጹር ስእሊ ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ክህልዎም
ይደልዩ። ብተወሳኺ፡ ንሓደ ዕዮ ቀልጢፎም ስለ ዝመንውዎ፡
ምቕይያር ንጥፈታት ካብ ምስልቻው የድሕኖም፡ ንንውሕ
ዝበለ እዋን ድማ ክንጸምዶም ይሕግዘና። መሃዝነትን
ተዓጻጻፍነት ጽቡቓት ባህርያት እዮም። ከም ቆልዓ ምሕሳብ፡
ንኩነታቶም ተረዲእካ መሳጢ ህሞት ኣብ ምቕናይ
ይሕግዘካ እዩ። 

ምርግጋእን መተካእታ ምፍጣርን

ብፍላይ ኣብዚ ንነብረሉ ዘሎና ሃገር፡ ስርዓት ማሕበረ ቁጠባ ኣብ
ድሕነት ዜጋታት ዝተነደቐ ብምኻኑ፡ ከሉ ሰብ ሓገዝ ኣብ
ዝደልየሉ እዋን፡ ኩሉ መዳያዊ፡ ዓይነታዊ ይኹን ብምኽሪ፡ ዘድሊ
ደገፍ ክረክብ መሰሉ እዩ።  ሓንቲ ስድራ ኣካላዊን ስነ ልቦናውን
ጥዕነኣ ሓልያ ክትጎዓዝ ይሕግዙ ዝበልናዮም፡ ገለ ዉሑዳት
ምኽርታት ንቐደም በሉ፡

ብዙሓት ህጻናት ብሰንኪ ለበዳ ካብ ዝለመድዎ ንጥፈታት
ቦኺሮም እዮም። ትምህርቲ ተዓጽዩ፡ ብዙሕ ድሕሪ ትምህርቲ
ዝገብሮዎ ዝነበሩ ንጥፈታት ድማ ተጎናዲቦም ወይ ደው
ኢሎም። ቆልዑን ጸወታን ናይ ሳንቲም ክልተ ገጽ እዮም። ለውጢ
ሓደ ንጸቕጢ ካብ ዘቓልሑ ረቓሒ እዩ። ዝለመድዎ እንተስኢኖም
ድማ ነቲ ዘይምቅባል ብዝተፈላለየ ባህርን ስምዒትን ከንጸባርቑ
ግድን እዩ። ከም ኣላዪ ገዛእ ርእስኻ ከይረጋእካ፡ንኻልኦት
ክትሕግዝ ዝከኣል ኣይኮነን። ገዛእ ርእስኻ መሊኽካ፡ ንህጻናት
ብዝርደኦም ኣገባብን ቛንቛን ሓበሬታ ምሃብ ሓጋዚ እዩ።

ሓድሽ ምዕባለታት ተኸታተል!
ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ኣገዳሲ ሓበሬታን ምኽርን
ኣብ መርበብ ኢንተርነት www.fhi.no ከምኡ’ውን ኣብ 
 www.helsenorge.no  ብቐጻሊ ክትከታተሉ ንምሕጸን። 
እቲ ምኽርታት ብቕልጡፍ ዝቀያየር ኮይኑ፡ እቲ ዝወሃብ
ሓበሬታ ብቋንቋ  ኖርወይን እንግሊዝኛን እዩ። ብተወሳኺ'ውን
ብዙሕ ዓንቀጻት ናብ ትግርኛ ተተርጊሙ ኣሎ።


