
ግዝያዊ ምቅይያራት ኣብ ስጉምታዊ ደረጃ A/ሀ 
 

ስጉምታዊ ደረጃ A/ሀ እቲ ዝተረረ ስጉምታዊ ደረጃ ኰይኑ መብዛሕቲኡ ግዜ ካብ ክልተ ክሳብ 

ሰለስተ ሳምንታት እዩ ዝጸንሕ። 20 ንኡሳን ዞባታት ቪከን በዚ ስጉምታዊ ደረጃ ተቐይደን 

ዝኸዳሉ ግዜ ካብዚ ኣጸቢቑ ዝነውሕ ክኸውን እዩ። ስለዚ እዩ መንግስቲ ንቤት-ጽሕፈት ጉዳያት 

ጥዕናን ትካል ህዝባዊ ጥዕናን ስጉምታዊ ደረጃ A/ሀ ንከስተኻኽሉዎ ሓቲቶም። ብቐጻሊ 

ዝምርመሩ ክሳብ ዝዀኑ ቊጽሪ እቶም ኣብ ኣዳራሻት ዩኒቨርሲታት፡ ኮለጃትን ሞያዊ ቤት-

ትምህርታትን ክኣትዉ ዝኽእሉ ሰባት ንክጒልብት  መንግስቲ ሕጂ ኣፍቂዱ ኣሎ። ትሕቲ 250 

ትርብዒት ሜትሮ ዝስፍሓተን ድኳናት ዕንባባ ውን ክኸፍታ ክፍቀደለን እዩ። እዞም ምቅይያራት 

ካብ ፍርቂ ለይቲ፡ ን16 ሚያዝያ ዘውግሕ ኣትሒዞም ኢዮም ኣብ ግብሪ ዝውዕሉ።  

 

- ስጉምታዊ ደረጃ A/ሀ ኣብ ዝተዳለወሉ እዋን ንኽንድዚ ዝምውንሑ ግዜ ክጸንሕ ኣይኰነን ኔሩ እቲ ዕላማ። ኣብዚ ቀረባ 

እዋን ስለዘናዋሕናዮ ኣብ ዞባ ቪከን ዘለዋ 20 ንኡስሳን ዞባታት ዝነብሩ ተቐማጦ ብከምዚ ዓይነት ተሪር ስጉምታዊ ደረጃ 

ንቐረባ ሽዱሽተ ሳምንታት ክቕየዱ ክግደዱ ኢዮም። እዞም ሕጂ ኣብ ስጉምታዊ ደረጃ A/ሀ ነተኣታትዎም ዘለና 

ግዝያውያን ምስትኽኻላት ሳዕቤናት ናይዞም ስጉምትታት ቊሩብ ከፋኹሶ ንትስፎ ይብል ሚኒስተር ጥዕናን ክንክንን 

ቤንት ሀይየ።  

 

ኣብ ስጉምታዊ ደረጃ A/ሀ ዘለዋ ንኡሳን ዞባታት ኣዳራሻት ዩኒቨርሲታት፡ ኮለጃትን ሞያዊ ቤት-ትምህርታትን ተዓጽዮም 

እዮም ጸኒሖም። ካብ 16 ሚያዝያ ተማሃሮ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ከካይዱዎም ዘይክእሉ ፈተናታት ወይ ልምምዳት ነቶም 

ኣዳራሻት ክጥቀሙሎም ወሳኒ ተራ ዝጻወት እንተደኣ ኮይኑ እሞ ከኣ ግስጋሰ ትምህርቶም ንምዕቃብ ግድን ኣድላዪ 

እንተኾይኑ፡ ክሳብ ምኽርታትት ምክልኻል ለብዒ ሰበ-ስልጣን ንኡስ ዞባ እናተኸተሉ ቀጻሊ መርመራታት ኮቪድ-19 

ዘካየዱ ክኽፈተሎም እዩ።  

 

ቤተመጻሕፍትን ቤተንባባትን ብቐጻሊ መርመራ-ኮቪድ-19 ንዝወስዱ እውን ክኽፈትሎም ይኽእሉ ኢዮም።   

 

ኣብተን ስጉምታዊ ደረጃ A/ሀ ዘተኣታተዋ ንኡሳን ዞባታት ዝርከቡ መሸጣ ዕምባባታት ስፍሓተን ካብ 250 ትርብዒት 

ሜትሮ ዘይልዕል እንተደኣ ኰይኑ እቲ ድኳን ከኣ መብዛሕቲኡ ዝሸጦ ሓጺር ዕድመ ዘለዎ ምስ ዝዀውን ክኸፍቱ 

ይፍቀደሎም እዩ።  

 

ከም ተወሳኺ ከምቲ ድሮ ፈሊጥናዮ ዘለና ሰሉስ 13 ሚያዝያ ኣብ ስጉምታዊ ደረጃ A ንላዕለዋይ ደረጃ ስፖርት 

ዝምልከቱ ምቅይያራት ተኣታትዮም እዮም፡ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ዝነጥፉ ስፖርተኛታት ካብ 13 ሚያዝያ ሰዓት ኣርባዕተ 

ድሕሪ ቀትሪ ጥርኑፍ ልምምዳት ከካይዱ ተፈቒዱሎም እዩ፡ ከምኡ’ውን ኣብተን ክልተ ላዕለዎት ዲቪዥናት ኩዕሶ እግሪ 



መለማመዲ ግጥማት ካብ ፍርቂ ለይቲ ን16 ሚያዝያ ዘውግሕ ተፈቒድወን ኢዩ። ኣብዞም መለማመዲ ግጥማት 

ተጻወትቲ፡ ሓገዝቲ ሰራሕተኛታትን ዳኛታትን ጥራሕ እዮም ክርከቡ ዝፍቀደሎም።  

ሰለስቲኦም ዞባውያን ደረጃታት ስጒምቲታት ይርኣዩን ይግምገሙን ኣለው 

ቤት-ጽሕፈት ጉዳያት ጥዕናን ትካል ህዝባዊ ጥዕናን ንሰለስቲኦም ዞባውያን ስጒምቲታት ብምሉኦም ገምጋም ኣካዪዶም 

ከስተኻኽሉዎም ዝተዋህቦም ዕማም ይሰርሑሉ ኣሎዉ (ስጒምታዊ ደረጃታት A/ሀ: B/ለን C/ሐን)።  

- ስጉምታዊ ደረጃ A/ሀ ንዝምልከቶም ተቐማጦ ከቢድዎም ኣሎ። ይኹን ደኣ እምበር ለብዒ ክባራዕ እንከሎ ኣብ ውሽጢ 

ዝሓጸረ ግዜ ብቕልጡፍን ኣድማዕን ዝዀነ ኣገባብ ንኸነበርዕኖ እዚ ስጉምታዊ ደረጃ ከም መሳርሒ ክንጥቀመሉ ግድን 

ይዀውን።ኣብ ንንውሕ ዝበለ እዋን ተረርቲ ስጉምትታት ዘድልየን ንኡሳን ዞባታት ስጉምታዊ ደረጃታት B/ለን C/ሐን 

ዝያዳ ምስ ኩነታተን ንክመጣጠን ብዝብል ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ጥዕናን ትካል ህዝባዊ ጥዕናን ይግምግምዎ ኣሎዉ። 

ኣብዞም ቦታታት ዝቕመጡ ሰባት ተጽዕኖኦም ብከፊል ከነፋኹሰሎም እዩ ዕላማና ይብል ሀይየ።  

 

ምስትኽኻል ሃገራውያን ስጒምቲታት – ንግዳማዊ ልምምዳት ዝምልከት  

ቤት-ጽሕፈት ጉዳያት ጥዕናን ትካል ህዝባዊ ጥዕናን ንዓበይቲ ዘካይዱዎም ጥርኑፋት ንጥፈታት ግዳም ካብ 20 ሰባት 

ክበዝሑ የብሎምን ዝብል ምሕጽንታ ከነተኣታቱ እማመ ኣቕሪቦም ኣሎዉ። መንግስቲ ብወገኑ ዝድግፎ ኢዩ።  ምስቶም 

ዝተረፉ ምቅይያራት ሃገራውያን ስጒምቲታት እዚ ምሕጽንታ ካብ ፍርቂ ለይቲ ን16 ሚያዝያ ዘውግሕ ኢዩም 

ተኣታትዮም ኔሮም። 

እቲ ምሕጽንታ ከምዚ ዝስዕብ ይኸውን፡  

• ዓበይቲ ሰባት እንተወሓደ ናይ ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ክሕልዉ ክሳብ ዝኸኣሉ፡ በብጉጅለ ካብ 20 ሰባት ዘይሓልፉ 

ዝብዝሖም ጥርኑፍ ግዳማዊ ንጥፈታት ከካይዱ ይኽእሉ ኢዮም።  

 


