ኣብ ኣብያተ ትምህርትን መውዓሊ ቅድመ- ቁልዕነት *(early
childhood) ዝግበር ኣተኣላልያ ሕማም።
ኣብ ማሕበረሰብና ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ክነዘሓሕል ካብ እንኽእለሎም ጠቐምቲ ሜላታት ሓደ ፤ እንድሕር
ተፀሊኡና ዋላ እቶም ዝረኣናዮም ምልክታት ብጣዕሚ ፈኰስቲ ይኹኑ እምበር ኣብ ገዛና ምፅናሕ ኣገዳሲ ኢዩ።

ክትፈልጥዎ ዝግበአኩም
ደቅኹም እንድሕር ተፀሊእዎም ፣ ዋላ ዘርእይዎም ምልክታት ክንዲ ድልየቶም ፈኰስቲ ይኹኑ
ኣብ ገዝኦም ክፀንሑ ግድነት ኢዩ
ደቅኹም ኣብ ቤት ትምህርቲ ከለዉ እንድሕር ተፀሊእዎም ካብ ቤት ትምህርቶም ይኹን ካብ መውዓሊ ቅድመ-ቁልዕነት ትምህርትን
ክንክንን (ECEC) ብዝቐልጠፈ እዋን መፂእኩም ክትወስድዎም ኣለኩም።

ዝኾነ ቆልዓ ምልክታት ኮረና ቫይረስ እንድሕር ተራእይዎ ክንዲ ድላዩ ፈኲስ ይኹን ቀጥታ
ክምርመር ኣለዎ፣ ውፅኢት ምርመርኡ እስካብ ዝመፅእ ኣብ ገዝኡ ክፀንሕ ኣለዎ። ምልክታት
ኮረና ቫይረስ (COVID-19) እዞም ዝስዕቡ ኢዮም፤
• ረስኒ
• ቁሪ ቁርን ረሃፅን
• ሰዓል
• ምቑሳል ጎሮሮ
• ሕፅረት ትንፋስ
• ውሓዚ ንፋጥ
• ናይ ምጭናውን ናይ ሽወሃት ምጥፋእ።
ሓልሓሊፉውን ሕማም ርእሲ ፣ ቃንዛ ጭዋዳ፣ ምዕባስ ኣፍንጫ፣ ምዕውልዋል፣ ምምላስን ውፅኣትን ዝኣመሰሉ ምልክታትውን ይረአዩ
ኢዮም።
ንተወሳኺ ሓበሬታ :
• ናይ 24 ናይ ኮሮና ቫይረስ (COVID-19) መደወሊ ቁፅሪ ስልኪ 1800 675 398 ደውሉ
• ንስድራቤት ሓኪምኩም ደውሉሎም
• ናይ ሚንስትሪ ጥዕና (Department of Health - DHS) ዓርሰ ገምጋም መሳርሒ ተጠቐሙ።
ምርመራ ኣበይ ክገብር ዝብል መርበብ ሓበሬታውን ረኣዩ።

ካብ ኮሮና ቫይረስ ምልክታት ነፃ እስካብ ዝኸውን ቆልዓ ኣብ ገዝኡ ክፀንሕ ኣለዎ ፤ ዋላ ካብ
ኮረና ቫይረስ (COVID-19) ነፃ ምዃኑ እንተተረጋገፀ
ሓደ ሰብ ተመርሚሩ ናይ ኮረና ቫይረስ (COVID-19) እንድሕር ተረኺብዎ፤ ወይ ኮረና ቫይረስ ምስ ዘለዎ ሰብ ብሓደ እንድሕር ፀኒሑ፤
ካብ ኮሮና ቫይረስ ነፃ ምዃኑ ካብ DHS እስካብ ዝወሃቦ ተፈልዩ ክውሸብ ኣለዎ።
ከም ኣዝማን ምዕባስ ኣፍንጫን ዓይነት ቀፃልነት ዘለዎም ፍሉጣት ሕማማት ዘለውዎም ቆልዑት ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ECEC
ብቐፃልነት ክመሃሩ ይኽእሉ ኢዮም። ምስ ኮሮና ቫይረስ COVID-19 ዝመሳሰሉን ፍልይ ዝበሉ ምልክታት እንድሕር ኣርእዮምን እቶም
ምልክታትትውን እንዳገደዱ እንድሕር ከይዶም ግና ክምርመሩ ይግቦኦም ኢዩ። ECECን ቤት ትምህርትን ንኽከታተሉ ዝደልዩ ፤ኮረና
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ዘይኮነ ግን ድማ ምልክት ሕማሞም ምስ ኮሮና ቫይረስ COVID-19 ዝመሳሰሉ ከም ሰዓልን ወሓዚ ንፋጥን ብቐፃልነት ዘለዎም ቆልዑት
ኮረና ዘይምዃኑ ዝሕብር ናይ ጥዕና ምስክር ወረቐት ካብ ስድራ ቤት ሓኪሞም ከምፅኡ ኣድላይ ኢዩ።
ኣናእሽቱ ቆልዑ (ካብ ቅድመ-ቤት ትምህርቲ እስካብ 2ይ ክፍሊ ዘለዉ) መብዛሕትኡ እዋን ከም ወሓዚ ንፋጥን ሰዓልን ዝኣመሰሉ
ዝተናወሐ ናይ ድሕሪ ቫይረስ ምልክታት የርእዩ ኢዮም። ካብቲ ቫይረስ COVID-19 ነፃ ምዃኖም እስካብ ዝተረጋገፀ እዋን እቶም
ምልክታት መሊኦም ዋላ እንተዘይጠፍኡ ናብ ቤት ትምህርቲ ወይ ናብ ECEC ተመሊሶም ክመሃሩ ይኽእሉ ኢዮም። ካብ ናይ ስድራ ቤት
ሓኻይሞም ግና ካብ ዘፃድፍ ሕማሞም ዝሓወዩ ንምዃኖም ናይ ጥዕና ሰርቲፊኬት ከቕርቡ ኣለዎም።
ቆልዑት ምስ ሓመሙ ኣብ ገዝኦም ንኽንደይ እዋን ክፀንሑ ከምዝግቦኦም ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ሚንስትሪ ጥዕና (DHS)
ኣገልግሎት ካብ ቤት ትምህርቲ ተፈሊኻ ትፀንሐሉ ሰደቓ ረኣዩ።

ህፃናት ናብ ቤት ትምህርቲ ይኹን ናብ ECEC ክምለሱ እንከለዉ ናይ ጥዕና ምስክር ወረቐት
ኣየድልዮምን
ምልክታት ሕማም እንድሕር ጠፊኦም ፣ ህፃናት ወይ ተማሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ ወይ ECEC ንኽምለሱ ካብ ሚንስትሪ ትምህርትን
ስልጠናን (Department of Education and Training) ምስክር ወረቐት ከምፅኡ ኣይግደዱን።

ኣብዘን ዝተፈላለያ ብርክታት ንምክትታል ስለዘሓገዝክሙና ነመስግን ፤ እንድሕር ሓቢርና ኩልና ምስ ጥዕናና ንቕኒ።
እዚ ምኽሪ’ዚ ብሓልዮት ሚኒስትሪ ትምህርትን ስልጠናን (Department of Education and Training) ሴፈር ኬር ቪክቶሪያን
(Safer Care Victoria) ሚንስትሪ ጥዕና (Department of Health) ዝተዳለወ ኢዩ
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