
ምኽሪ ንወለዲ ቤት ትምህርቲ ቅድሚ ምኽፋቱ 

 

ናብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ምምላስ ኩሉ ሰብ ዝተፈላለየ ስሚዒታት ኣለውዎ። ገለ ገለ ወለዲን ተምሃሮን 

ሓጎስ ክስመዖም ይኽእል - ገሊኦም ድማ ንእሽተይ ስግኣት ክስምዖም ይኽእል። እዚ ዘሎ እዩ። ትዕግስትን 

ኣወንታዊን ዝኾነ ኣቀራርባ ንቆልዓኹም ንክወሃሃድን ንክረጋጋዕን ተጽዕኖ ይገብርን ይሕግዝን እዩ። 

ሓሳባቶምን ስሚዒታቶምን ንካልኦት ምክፋል ከምዝሕግዝ ኣዘክርዎም። 

ብዛዕባ ዝኾነ ነገር እንተድኣ ዝሰግኡ ኮይኖም ዝሕግዞም ገለ ሰብ ኩሉሻዕ ከምዘሎ ኣዘክርዎም።  

ከምእውን ብዛዕባ ናብ ቤት ትምህርቲ ምምላስ ዘለዉ ኣወንታዊ ነገራት ምዝኽኻሮም እውን ኣገዳሲ እዩ - 

ከም ምስ ኣዕሩኽቶም ምርኻብ፣ መዓልታዊ ዝስራሕ ነገር ምህላውን ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ዕዮታት 

ዳግማይ ምስታፍን። 

ጥዑይ መዓልታዊ ዝስራሕ ነገር ምህላው ቆልዓኹም ናብ ቤት ትምህርቲ ምምላሶም ንክወሃሃዱን 

ንክረጋጋዑን ይሕግዞም። ጥዕንኡ ዝሓለወ ኣመጋግባ፣ ምንቅስቓስ፣ ምስ ኣዕርኽቲ ምርኻብን ከምእውን 

ጽቡቕ ናይ ምድቃስ ልምድን ንክህልዎም ኣበረታትዕዎም። 

ቤት ትምህርትታትና ብውሕስን ዘተኣማምንን መንገዲ ከምዝሰርሑ ንምርግጋጽ ብዙሕ ስራሕ ተሰሪሑ 

እዩ። 

ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ኮቪድ-19 ዓብዪ ምዕባለ ሪኢና ኢና። ብዙሕ ማሕበረሰብ ዳግማይ ከፊቱ፣ ኩላትና 

ክንገብሮም ደስ ዝብሉና ነገራት፣ ወይ ኣብኣቶም እንድረኽ፣ ዳግማይ ተኻኢሎም እዮም። 

ባዓል መዝታት ህዝባዊ ጥዕና ኣብ ቤት ትምህርቲ ክህልዉ ዝግበኦም ስጉምትታት ብጥንቃቐ ሓሲበምሉ 

እዮም፣ ኩሉ ሰብ ድሕንነቱ ንክሕሎ። 

እቶም ንቤት ትምህርትታት ዝተቐመጡ ሕግታትን ልምድታትን ብጥንቃቐ ኩሉ ሰብ ኣብ ዝኽተሎም 

እዋን፣ ኩላትና ካብቲ ቪረስ ብዝሓሸ ውሑሳት ከምዝኾና፣ ዕጉባት እዮም።  

ኩሉ ሰብ ድሕንነቱ ክሕሎ ምታን፣ ኩሉ ተምሃራይን ሰራሕተኛን ብዛዕባ ክኽተልዎም ዝግብኡ ሕግታትን 

ልምድታትን ንባዕሎም ከዘኻኽሩ ሕጂ ይሕተቱ ኣለዉ። ቤት ትምህርትታት ብዛዕባ እዚኦም፣ ንዕድመ 

ዝምጥኑ ሕታማት ናይዚ ቪድዮ፣ ከምእውን ካልኦት መሳርሕታት ንተምሃሮ የዘኻኽሩ። 

መጀመርታ፣ ምልክታት ኮቪድ-19 ከም ረስኒ፣ ሰዓል፣ ሕጽረት ወይ ጸገም ምስትንፋስ፣ ምጥፋእ ወይ 

ለውጢ ኣብ ስሚዒት ምሽታት ወይ ጣዕሚ ዝሓውስ ዘለዎ ኩሉ ሰብ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ከምዘይብሉ 

ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። በጃኹም ናይ HSE መምርሕታት ኣብ ዓርሰ-ውሸባ ተኸተሉ ከምእውን 



ንዶክተርኩም ደውሉ። ተምሃሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንተድኣ ተጸሊእዎም ሽዑሽዑ ንመምህሮም ንክነግሩ 

ከምዘለዎም ከምዝፈልጡ ኣረጋግጹ። 

ጽቡቕ ምሕጻብ ኢድን ናይ ጽርየት ልምድን ንኹሎም ተምሃሮ ኣገደስቲ እዮም። ቆልዓኹም ሳዓሎም 

ንምሽፋን ሶፍቲ ክጥቀሙ ወይ ናብ ኩርናዕ ኢዶም ክስዕሉ ከምዘለዎም ከምዝፈልጡ ኣረጋግጹ። 

ኣብ ደረጃታት ላዕለዋይ መባእታን ድሕሪ-መባእታን፣ ኣገባባት ኣካላዊ ርሕቀት ብኹሉ ክኽተሉ ኣለዎም። 

ኣብ ቤት ትምህርቲ መባእታ፣ ኣናእሽቱ ቆልዑ ኣካላዊ ርሕቀት ክገብሩ ኣይጥለቡን፣ ኮይኑ ግና ኣብቲ ክፍሊ 

ናብ ጉጅለታት ይስርዑ። 

ምውሳድን ምብጻሕን ጸማዳይ እዋን ክኸውን ይኽእል። ናይቲ ቤት ትምህርቲ መምርሕታት ኣብ መዓዝን 

ናበይን ከምትኸዱ ብምኽታል በጃኹም ኣካላዊ ርሕቀት ኣረጋግጹ። ዋላኳ ኣጸጋሚ እንተኾነ፣ ቅድሚን 

ድሕሪን ትምህርቲ ወለዲ ኣብቲ ማዕጾታት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ንከዕልሉ ክተኣኻኸቡ ከምዘይብሎም 

ኣገዳሲ እዩ። ምሕላው ኣካላዊ ርሕቀት፣ መሸፈኒ ገጽ/ ማስክ ምግባርን ኣብ ቤት ትምህርቲ 

ዘይምትእኽኻብን ናይ ቆልዓኹም ቤት ትምህርቲ ክፉት ኮይኑ ንክቕጽል ይሕግዝ። 

ሰራሕተኛታት ኣብ ኩሎም ቤት ትምህርትታትን፣ ድሕሪ-መባእታ ተምሃሮን መሸፈኒ ገጽ ክገብሩ ይጥለብ። 

ዝከኣልን ውሑስን እንተኾይኑ፣ ንቆልዓኹም ናብ ቤት ትምህርቲ ብእግሩ ወይ ብብሽክለታ ንክኸዱ 

ኣበረታትዕዎም። 

ተምሃሮ ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ መጎዓዝያ ኮፍ ክብልሉ ዘለዎም ዝተመደበሎም መቐመጢ ኣሎ ከምእውን 

ድሕሪ-መባእታ ተምሃሮ ኣውቶብስ ኣብ ዝጽበይሉ እዋንን ኣብ ውሽጥን መሸፈኒ ገጽ ክገብሩ ይጥለብ። 

ቤት ትምህርትታት ምስ ወለዲ ብቐጥታ ይራኸቡ እቶም ዘለዉ ኣግባባት ንከዘኻኽርኹም። ብዛዕባ 

ዳግማይ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣብ ምምላስ እንታይ ከምዝጽበዩ ኣብ ገዛ ብሓባር ተዘራረቡ። 

መማህራን ናይ ተምሃሮ ምምሃር ኣብ እዋን ናይ ርሕቀት ምምሃር ተጸሊዉ ከምዝኸውን ይርድኡ እዮም፣ 

ከምእውን ዝኾነ ይኹን ጽዕንቶ ንምፍታሕ ምስ ተምሃሮ ክሰርሑ እዮም። 

ቆልዑ ብውሑስ ትምህርቶም ንክከታተሉ ኩላትና እንጻወቶ ግደ ከምዘለና ዘክሩ። ውሕስነት ሃዋህው ቤት 

ትምህርትና ንምሕላው ናይ ህዝባዊ ጥዕና ምኽሪ ምኽታልኩም ኣገዳሲ እዩ። 

ንተወሳኺ gov.ie/backtoschool ረኣዩ። 


