ክትበት ህጻናትን ቈልዑን
ንዝደልዩ ወለዲ፡ ኣብ ክሊ ዕድመ ካብ 5 ክሳብ 11 ንዘለው ደቈም ከኽትብዎም
ይኽእሉ ኢዮም። ክትበት ብፍቶት ኢዩ ዝውሰድ፡ ኩሎም ነቶም ኣብዚ ክሊ
ዕድመ እዚ ንዝርከቡ ቈልዑ ንክኽተቡ ብዝብል ሓፈሻዊ ዝዀነ ምኽሪ ዝልገስ
ግና የለን።
– ቈልዑ ሳሕቲ ኢዮም ብከቢድ ሕማም ዝጥቅዑ፡ ክሳብ ሕጂ ድማ ሳሕታዊ ይዂን ጸኒሑ ድሕሪ ነዊሕ
ግዜ ክመጽእ ዝኽእል ጐር-ሳዕቤናት ዘለና ኣፍልጦ ድሩት ኢዩ። ንነፍሰ ወከፍ ቈልዓ ብደረጃ ውልቂ ክረአ
እንከሎ ክብጻሕ ዝኽእል ረብሓ ውሑድ ኢዩ፡ ትካል ህዝባዊ ጥዕና ኸኣ ብወገኖም ኣብ መንጐ ክሊ
ዕድመ 5ን 11ን ንዝርከቡ ቈልዑ ንክኽተቡ ዝሃብዎ ምኽሪ የለን። ይዂን ድእ’ምበር ኩሎም ወለዲ
ንደቈም ንከኽትቡ ዕድል ይኸፍቱሎም ኣለው፡ ግን ከኣ ንገለ ውሑዳት ጉጅለ ኢዩ ብፍሉይ እዋናዊ
ዝዀውን ክትብል ሚኒስተር ጥዕናን ክንክንን ኢንግቪልድ ሻርኰል ተተሓሳስብ።
ነቶም ብፍሉይ እዋናዊ ዝዀኖም ቈልዑ እንተልዮም ሕዱር ሕማም ንዘለዎም፡ ነቶም ደቈም ምስ
ብፍሉይ ምክልኻል ዝሓቱ ሰባት ምቅርራብ ንዘለዎምን ከምኡ እውን ነቶም ልዑል ስግኣት ዘለዎም
ኰይኖም ኣብ ለብዒ ዝገነነን ወይ ቀረብ ሕክምናዊ ኣገልግሎተን ኣሰካፊ ዝዀና ሃገራት ንዝገሹን ኢዩ
ዝዀውን። ንካልኦት ቈልዑ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ብፍሉይ ተኣፈፍቲ ኣብ ዝዀነ ኩነታት ንዝርከቡ
እውን እዋናዊ ክዀውን ይኽእል ኢዩ።
– ምኽሪ ትካል ህዝባዊ ጥዕና ክንኽተሎ ኢና፡ ንደቈም ከኽትቡ ዝደልዩ ወለዲ ምስ ዝህልው ብናጻ
ዝወሃብ ዕድል ድማ ከም ምዃኑ ትሕብር ሻርኰል።

ኣብ ክሊ ዕድመ 12ን 15ን ንዘለው ቈልዑ
ኣብ ክሊ ዕድመ ካብ 12 ክሳብ 15 ንዝርከቡ ቈልዑ ካልኣይ መርፍእ ክታበት ንክኽተቡ ዕድል ክውሃቡ
ይኽእሉ ኢዮም ዝብል እውን ትካል ህዝባዊ ጥዕና/FHI ይድግፍዎ ኢዮም። ይዂን ድኣ’ምበር ቀዳማይ
መርፍእ ክታበት ምኽታብ ዝህቦ ረብሓ ኣብ ቦትኡ ብምህላው ካልኣይ መርፍእ ክታበት ምኽታብ
ዘኽትሎ ዝያዳ ስግኣት ነድሪ ጭዋዳታት ልቢ ብምህላው ከም ሓፈሻዊ ዝልገስ ምኽሪ ኣይኰነን። ክሳብ
ዘለናዮ ዕለት እውን ዘሎና ኣፍልጦ ካልኦት ሳሕታውያን ጐር-ሳዕቤናት ድሩት ኢዩ። ከኽትቡ ንዝደልዩ
ግና እቲ ዕድል ክፉት ኢዩ።
–ንክትበት ህጻናትን ቈልዑን ብዝምልከት መንግስቲ ንምኽሪ ትካል ህዝባዊ ጥዕና/FHI ክኽተሎ ኢዩ።
ብፍቶት ዝወሃብ ዕድል ኢዩ፡ እዚ ማለት ከኣ ደቁ ክኽትብ ንዝደሊ ወላዲ ባዕሉ ኢዩ ክውስን ዘለዎ።

ቈልዑ ኣብ ቤት ትምህርቶም ንምኽታብ ብወገን ንኡሳን ዞባታት ጥንቃቐታት ከርእያ ኣለወን ዝብል
ምኽሪ ትካል ህዝባዊ ጥዕና እውን መንግስቲ ዝድግፎ ኢዩ፡ ምኽንያቱ መንግስቲ ቈልዑ ንክኽተቡ
ሓያል ምሕጽንታ ዘመሕላልፍ ዘሎ ምስ ዝመስል፡ ወለዲ ዝግደዱ ዘለዉ ኰይኑ ክስምዖም ስለ ዝኽእል
እቲ ብፍቶት ናይ ምቕባል ዝብል ሓሳብ ክስሑው ይኽእል ከም ምዃኑ ሻርኰል ብወገና ተገናዝብ።

ግምገማታትን ምኽርታትን ትካል ህዝባዊ ጥዕና (FHI)
ህጻናትን ቈልዑን ብሕማም ኮሮና ከበድቲ ሕማማት ንክጥቅዑ ዘሎ ስግኣት እምብዛ ትሑት ኢዩ።
ረኽሲ ንቈልዑ ክሳብ ሆስፒታል ንምዑቛብ ከብጽሖም ዝኽእለሉ ደረጃ ሳሕቲ ኢዩ፡ ወላ
እንተተዓቘቡ’ውን ብገምጋም ካብ ሓደ ለይቲ ዘይሓልፍ ኢዩ ጸኒሑ ክሳብ ሕጂ። ብመሰረት እምነት
ትካል ህዝባዊ ጥዕና/FHI ኣድማዕነት ክታበት ጸረ ኣፋፍኖት ሕማም ጅር ኦሚክሮን ምስ ናይ
ቅድመሕጂ ካልኦት ጅራት ቫይረስ ክነጻጸር እንከለሎ ዘሎ ኣድማዓነት ስሑው ኢዩ፡ ጸረ ከቢድ ሕማም
ዘለዎ ኣድማዕነት ግና ከም ዝጸንሖ ዕቊብ ኢዩ። ኣብ ክሊ ዕድመ ካብ 5 ክሳብ 11 ንዘለው ጉጅለ
ከኸትለሎም ዝኽእል ጐር-ሳዕቤን ዘለና ኣፍልጦ ድሩት ኢዩ፡ እዚ ኸኣ ንክትበት ዝምልከት ጥንቃቐ
ንከነርኢ ኢዩ ዘእንፍተልና።
ስለዚ ድማ ትካል ህዝባዊ ጥዕና/FHI ንኩሎም ቈልዑ ንከነኽትቦም ሓፈሻዊ ምኽሮም ኣይለገሱን
ዘለው፡ ንክኽተቡ ምኽሮም ኣይለግሱ ድኣ እምበር፡ ቀዳማይን ካልኣይን መርፍእ ክታበት ንህጻናትን
ቈልዑን ብምኽታብ ንነፍሰ ወከፍ ቈልዓ ካብ ስግኣታት ሕማማት ከነክየሉ ይኽእል ኢዩ ብሃልቲ
ኢዮም።

