Tigrinja
ኣብ ሽወደን: ኣብ ኣብያተ ሓምባሲት ልዑል ድሕነት ናይ ምርግጋጽ ባህሊ ኣሎ።
ኣብ ግዴታዊያን ዝኾና ኣብያተ ትምህርቲ መባእታ ክእለት ሓምባሲት ኪህሉ ንጠልብ፤ እዚ ጠለብ
ክእለት ከኣ ኣብ 200 ሜትሮ ምሕምባስ (ካብኡ 50 ሜትሮ ብሕቖ) ዝተመስረተ’ዩ። እዚ ማለት ከኣ:
መምርሕታት ድሕነት ናይ ዝበዝሓ ኣብያተ ሓምባሲት: ኣብ ህዝቢ ዘሎ ልዑል ደረጃ ክእለት ሓምባሲት
ዝመሰረተ’ዩ ማለት’ዩ። ይዅን’ምበር እዞም ኣብ ኣብያተ ሓምባሲትና ዘለዉ መምርሕታት ዳርጋ ኵሉሳዕ
ዘይቅየሩን ሕድገታት ዘይግበረሎምን እዮም። እዞም ናትና ኣለይቲ ንጥፈታት ሓምባሲት ከኣ’ዮም ድሕነት
ወይ ክእለት ሓምባሲት ዚመዝኑ። እዚ ኸኣ ኣብ ኣብያተ ሓምባሲት ሽወደን ዘሎ ንቕሓት ድሕነት ማዕረ
ክንደይ ልዑል ምዃኑ ንጹር ስእሊ ይህብ።
ጸወታን ምዝናይን ርግጽ ንቡር ተርእዮ’ዩ፤ ይዅን’ምበር: እቲ ሓላፊ ንጥፈት ሓምባሲት’ዩ ኵሉሳዕ ናይ
ኵሉ ደረት ዚፈልጥ፤ ኣብ ኣዳራሻትና ዚሕምብሱ ዓማዊል ከኣ: ኣብ ከባቢ መሐምበሲ ምእታው
ኪፍቀዶም ኵሉሳዕ ንመምርሕታት ሓላፊ ኪስዕቡ ኣለዎም።
Georgios Nielsen
ሓላፊ ንጥፈት ትርፊ-ጊዜ
ኣቨስታ ኮሙን
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Tigrinja

መምርሕታት ድሕነትን ጥጡሕ ኣጠቓቕማን ኣብያተ ሓምባሲት ኣቨስታ ኮሙን
ንድሕነት ኵሉ ሰብ ንምርግጋጽ: ኣብ ከባቢ መሐምበሲ ቦታ ኣብ እትህልወሉ
ወቕቲ መሐምበሲ ክዳን ወይ ፈኵስ ክዳን ዝቐየርካ ክትከውን ኣለካ።
ቈልዑን ትሕቲ 10 ዓመትን ሓምቢሶም ዘይክእሉን ሰባት ሓደ ሓምቢሱ ዚኽእል
በጽሒ ሰብ (ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድመኡ) ግድን ከሰንዮም ኣለዎ። (ሓምቢሱ
ዚኽእል ማለት: 200 ሜትሮ ካብኡ 50 ብሕቖ ሓምቢሱ ዚኽእል ማለት’ዩ)።
ናይቶም ሓምቢሶም ዘይክእሉ ቈልዑ ወላዲ/መሰነይታ ሰብ: ንቘልዓ/ቘልዑ ኣብ
ምሕላው ቀጻሊ ሓላፍነት ይስከም።
ኣብቲ ከባቢ መሐምበሲ ምንም ቀጻሊ ሓለዋ ከም ዘየሎ ምፍላጥ ኣገዳሲ’ዩ።
ይዅን’ምበር: ኣብቲ ቤት ሓምባሲት ምስ ኵሉ ኪራኸብ ዚኽእል ሓደ ምሁር
ሰራሕተኛ ኵሉሳዕ ኣሎ።
እገዳ ኣብ ስክሪን ዘሎዎ ኤለክትሮኒክ:- ስእሊ ከተልዕል: ፊልም ክትመልእ ኢልካ
ሞባይል ቴለፎንን/ቀጸላን (ሱርፍፕላታ) ኣብ ኣዳራሽ መሐምበሲ ምጥቃም
ክልኩል’ዩ። ዝርርብ ስልኪ ጥራይ’ዩ ዚፍቀድ።
ኣብ ቤት ሓምባሲት ብርጭቆ ወይ ጣሳ ሒዝካ ምእታው ኣይፍቀድን’ዩ።
ኣብ ውሽጢ ቤት ሓምባሲት ኣልኮላዊ መስተ ምስታይ ፍቑድ ኣይኮነን።
ኣብ ውሽጢ ቤት ሓምባሲት ኣይንጕየ፤ ናይ ምውዳቕ ሓደጋ ኣሎ!
ኣብ መላእ ቤት ሓምባሲት ጸጕሪ ሕብሪ ምልካይ ወይ ሕብሪ ምቕያር ክልኩል’ዩ።
ኣለርጂ ንዘሎዎም ዓማዊልና ንሕሰበሎም፤ ብዙሕ ጨና ወይ ተመሳሳሊ ቈጢብና
ንጠቀም።
ንከብሒ ክዳን መዕጸዊ ዚኸውን ሊኬቶ ምሳና ንማላእ። ሊኬቶ 25 ክሮኖር
ከፊልካ ኣብ ካሳ ምግዛእ ይከኣል’ዩ።
ኣብ ከብሒ ተንጠልጢሉ ዚተርፍ መዕጸዊ ሊኬቶ: ቤት ሓምባሲት ኪዕጾ ከሎ
ተቘሪጹ ይድርበ።
ኣብ መሕጸቢ (ሻወር) ዚሰርሑ ደቂተባዕትዮን ደቀንስትዮን ሰራሕተኛታት ኣለዉ።
ቅድሚ ኣብ መሐምበሲ ምእታውካ ሻወር ምግባር (ምሕጻብ) ግዴታ’ዩ። ናይ’ዚ
ምኽንያት ከኣ እቲ ማይ ናይ ምጽራይ መስርሕ ንምስላጥ’ዩ።
ኣብ ሳውና (ሪላክስ) ምስ ኣተኻ ኮፍ መበሊ ምንጻፍ ኪኾነካ: ኵሉሳዕ ሽጎማኖ
ምሳኻ ምምላእ ኣድላዪ’ዩ።
ኣብ መሐምበሲ ክንሕምብስ ከለና ግድን መሐምበሲ ክዳን ንከደን። ክትሕምብስ
ከለኻ ትሕቲ ክዳን (ብታንቲ) ምጥቃም ኣይፍቀድን’ዩ።

ኣብ እዋን ሓጋይ: ኣብ እዋን ምትዕርራይን ምሕዳስን: ሓደ-ሓደ ናይ ሰዓት
ምቅይያራት ኪግበሩ ይኽእሉ’ዮም።
ብቤት ትምህርቲ ዚዳለው ናይ ምሕምባስ ጊዜታት: ናይ ሓምባሲት ኮርስ ኣብ
ዚወሃበሉ ወቕቲ: ስፖርታዊ ወይ ምንቅስቓሳዊ ሓምባሲት ኣብ ዚህልወሉ እዋን:
ሓደ-ሓደ ጋብላታት መሐምበሲ ነዞም ዝተጠቕሱ ንጥፈታት ኪሕዝኡ
ይኽእሉ’ዮም።
ኣብ ቤት ሓምባሲት ንዘለዉ መምርሕታትን ካልኦት ሕግታት ድሕነትን ኵሉሳዕ
ንከተል። ሕቶታት ዘሎና ምስ ሰራሕተኛታት ቤት ሓምባሲት ርክብ ንግበር።
ቤት ሓምባሲት ንዝተረስዐ ንብረት ሓላፍነት ኣይስከምን’ዩ። ክንከይድ ከለና
ንዅሉ ንብረትና ምሳና ምምላእ ኣይንረስዕ።
ምስ ወላዲ/መጕዚት ተሰንዮም ዚመጹ ቈልዑ ትሕቲ ሰለስተ ዓመት፡ ብናጻ
ይሕምብሱ።
ሰራሕተኛታት መምርሒ ንዘየኽብሩ ተጠቀምቲ ካብቲ ቤት ሓምባሲት ኪሰጉ
ይኽእሉ’ዮም።

