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ጋዜጣዊ መግለጺ
ኣብ ኦንታርዮ ሕማም ኮረና-19 ንምቅላስ፣ ምዕጻው ቤት ትምህርታትን፣ መዋእለ ህጻናትን ክናዋሕ ኢዩ ።
ኣውራጃ ኦንታርዮ ካልኣይ ገጽ፣ ኣብ ገዛ ኮይናካ ተምሃር/ሪ፣ ስርዓተ ምምሃርን ምስትምሃርን ንክቕጽል
ንምሕጋዝን ዝወጸ ጋዜጣዊ መግለጺ።
31 መጋቢት 2020 ስዓት 1፣15 ድሕሪ ቀትሪ
ቶሮንቶ-ብሰንኪ ቅልጡፍ ምልባዕ ኮረና ቫይረስ፣መንግስቲ ኦንታርዮ መግለጺ ኣውጺኡ ኣሎ።ምእንቲ
ጥዕናን ድሕንነትን ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን ንምሕላው፣ቤት ትምህርታትን፣መዋእለ ህጻናትን ምዕጻወን
ክቕጽላ ኢየን።እዚ ምንዋሕ ናይ ምዕጻው ዝግበር ዘሎ ካብ ምኽሪ ሰበስልጣን ጥዕና ብምብጋስ ኢዩ።
እዚ ናይ ሎሚ መግለጺ ዝሃቡ፣ቀዳማይ ሚኒስተር ዶግ ፎርድ፣ሚኒስተር ትምህርቲ ስተፈን ለቸ፣ሚንስተር
ኮለጅን ዩኒቨርስትን ሮስ ሮማኖ፣ምኽትል ቀዳማይ ሚኒስተርን፣ሚኒስተር ጥዕናን ክሪስቲን ኢሎት ኢዮም።
ቀጻልነት ትምህርቲ ንምርግጋጽ መንግስቲ ካልኣይ ገጽ ኣብ ገዛ ኮይናካ ምምሃርን ምስትምሃርን መደብ
ጀሚሩ ኣሎ። እዚ መድብ እዚ ብምትሕብባር ናይ ትምህርቲ መሻርኽቲ ዝተዳለወ ኢዩ።መንግስቲ ንወልዲ
ከብርሃሎም ዝደሊ ምምሕያሽ ትምህርታዊ ሓገዛት ብምግባር መምህራንን ክኢላታት ትምህርትን ንተማሃሮ
ዝረኽብሎም ዕድላት ምፍጣር ኢዩ።
‘’ውሳኔ ምንዋሕ ምዕጻው ቤት ትምህርታት ብቐሊሉ ዝተገብረ ኣይኮነን። ካብ ክኢላታት ሓካይም ከም

ዝተረዳእናዮ፣ እዘን ዝስዕባ ክልተ ሰሙን፣ኣንጻር ቃልሲ ኮረና ቫይረስ ወሰንቲ ግጥም ዝካየደለን እዋን
ኢየን።ስልዚ ኢና እምበኣር ተወሳኺ ስጉምታት ምእንቲ ድሕነትን ጥዕናን ደቅና ክንብል ኣብ ገዛ ክጸንሑ
ንገብር ዘለና’’ ቀዳማይ ሚኒስትር ፎርድ ዝበሎ ኢዩ።
‘’ማዕረ ማዕሪኡኡ ኸኣ ዓመተ ትምህርቲ
ክግዳዕ የብሉን። ስለዚ ኢና ኸኣ ተወሰኽቲ መሳርሒታት ነቕርብ ዘለና፣ ተማሃሮ ኣብ ገዛ ኮይኖም
ምስትምሃርን ምምሃርን ክቕጽል ኢዩ። ካብ መዋእለ ህጻናት ክሳብ 12 ክፍሊን ልዕሊኡኡን ዘለዉ
ተማሃሮ፣ዓመታዊ ትምህርቶም ክዛዝሙን፣ ንምምራቕ ዘድልዮም ነጥብታት ወይ ክረዲት ከዋህሉልን
ንምርግጋጽ ኢዩ’’።
ህዝባውያን ኣብያተ ትምህርቲ ንመማህራን ክሳብ ዓርቢ ግንቦት 1/2020 ።ንተምሃሮ ኸኣ ክሳብ ሰኑይ
ግንቦት4/2020 ክዕጸዋ ኢየን።ናብ እዘን ዕላታት እንዳ ተቓረብና ክንከይድ ኮለና፣እዚ ውሳኔ እዚ ዳግማይ
ገምጋም ክግበረሉ ኢዩ። ኣድላይ ምስ ዝኸውን እቲ ምዕጻው ቤት ትምህርታት ክናዋሕ ይኽእል
ኢዩ፣ንድሕነት ጥዕናን ተምሃሮን ስድራቤትን ሰራሕተኛታትን ንምሕላው። ናይ ግሊ ኣብያተ
ትምህርቲ፣ልቸንሳ ዘለወን ናይ ቆልዑ መከናኸንን ወይ መዋእለ ህጻናት ማእከላት ክሳብ ሚያዝያ 13
ተዓጽየን ክጸንሓ ኢየን።ብመሰረት ናይ ህጹጽ እዋን ኣዋጅ ኣብ ሓደ እዋን፣ ምዕጻው ን14 መዓልታት
ጥራሕ ኢዩ ክናዋሕ ዘፍቅድ። ዝተመርጻ ማእከላት ብፍላይ ንሰራሕተኛታት ጥዕናን፣ ኣብ ግዜ ሓደጋ
ቀዳማይ ረድኤት ዝህቡ ሰራሕትኛታት ከም ሓኪም፣ ፖሊስ፣መጥፋእቲ ሓዊ ቀዳማይ ረድኤትን ንምሕጋዝ
ከፉታት ኮይነን ክቕጽላ ኢየን።
ኣቐዲሙ ከም ዝተገልጸ ዋላ ሓደ ተማሃራይ ብሰንኪ ኮረና ካብ ምምራቕ ዓዲ ኣይውዕልን ኢዩ። ሚኒስትሪ
ትምህርቲ ምትሕብባሩ ምስ ሚኒስትሪ ኮለጅን ዩኒቨርስቲን ክቕጽል ኢዩ።ናይ ድሕሪ ካልኣይ ደርጃ
ትምህርቲ ማለት ኮለጅን ዩኒቨርስቲን ንምእታው ዕንቅፋታት ከም ዝተኣለዩ ንምርግጋጽ።

‘’ተማህሮና ካብ ኮረና ቫይረስ ንምድሓን ኩሉ ዝከኣል ዘበለ ክንገብር ኢና።ስለዚ ኢና ኸኣ ምንዋሕ
ምዕጻው ቤት ትምህርቲ ዝወሰና፣ተምሃሮ ኣብ ገዝኦም ኮፍ ኢሎም ከለዉ፣ መምህር ዝመርሖ መደባት
መምሃርን ምስትምሃርን ዘተኣታተና’’። ሚኒስተር ትምህርቲ ካብ ዝበሎ ኢዩ። ብተወሳኺ ንሱ ኣስዒቡ
ከምዚ ኢሉ ‘’ንወለዲ ከነንጽረሎም ንደሊ ምምሕያሽ ምሕጋዝ ተምሃሮ፣መማህራንን ተመሃሮን ዝምድና
ክገብሩን ምኽኣል፣ደቅና ኣብዚ በዳሂ እዋን ደሕንነቶም ሓልዮም ረጊኦም ክማሃሮ ንትስፈወሎም’’።
. እቲ ካልኣይ ገጽ ናይ ኣብ ገዛ ኮይናካ ምምሃርን ምስትምሃርን ሓድሽ ትሕዝቶ ዘለዎ ኢዩ፣ እዚ ዝስዕብ
ውጽኢት ንማሕበረሰብ ትምህርቲ ክህብ ትጽቢት ይግበረሉ፣❖ ዳግማይ ምትእስሳር ወይ ምርኻብ ተማሃሮን ሰራሕተኛን፣ ቤት ትምህርትን እንኮላይ ናይ ኣእምሮ
ጥዕና ሰራሕተኛታት
❖ መምህር ዝመርሖ ምምሃር ምስትምሃር ዳግማይ ምጅማር ብኽፍልታት ከምዚ ዝስዕብ ምዲብካ
o ካብ መዋእለ ህጻናት ክሳብ 3ይ ክፍሊ፣ 5 ሰዓታት ስራሕ ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ኣብ
ሰሙን (ኣብ ንባብን ምጽሓፍን፣ቅጽርን ዘድሃበ)።
o ካብ 4ይ ክሳብ 6ይ ክፍሊ 5 ሰዓታት ስራሕ ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ኣብ ሰሙን (ኣብ
ንባብን ምጽሓፍን፣ቅጽርን ሳይነስን ማሓበራዊ መጽናዕትታን ዘድሃበ)።
o ካብ 7ይ ክሳብ 8ይ ክፍሊ 10 ሰዓታት ስራሕ ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ኣብ ሰሙን (ኣብ
ንባብን ምጽሓፍን፣ቅጽርን ሳይነስን ማሓበራዊ መጽናዕትታን ዘድሃበ)።
o ካብ 9ይ ክሳብ 12ይ ክፍሊ 3 ሰዓታት ስራሕ ንነፍሲ ወከፍ ዓይነት ትምህርቲ ኣብ ሰሙን
ኣብ ሰሚስተር ዝመቓቐል ትምህርቲ ንዝማሃሩ፣1.5 ሰዓት ስራሕ ንነፍሲ ወከፍ ዓይነት
ትምህርቲ ኣብ ሰሙን ኣብ ሰሚስተር ዘይመቓቐል ትምህርቲ ንዝማሃሩ(ኣብ
ነጥቢ/ምዝዛም/ምምራቕ ዘድሃበ)።
➢ ጸጋታት ዲጂታል መሳርሒታት ብኣድማዕነት ምጥቃም፣ ዘሎ ኣማራጺታት ርክብ
መምህራንን ተማሃሮን ምልላይ ከም በዓል ቴሎፎንን ፖስታን
➢ መደብ ስልጠና ንመምህራን ምድላው፣ምእንቲ ብማዕዶ ትምህርቲ ንከቕርቡ ንምሕጋዞም
➢ ባጀላ ወይ ጸብጻብ ትምህርቲ ተማሃሮ ምድላው ኣገዳሲ ኢዩ
➢ ምሕጋዝን ቀዳምነት ምሃበን ኣብ ምሽብሻብን ምምራቕን ዘለዉ ተማሃሮ
➢ ምዕዳል ላፕቶፕን ወይ መሳርሒታትን ካብ ቤት ትምህርቲ ከም ኣድላይነቱ ናይ ህዝባዊ
ጥዕና መምርሒታት እንዳ ተኸተልና
➢ ኣድላይ ምድላዋት ምግባር ፣ናይ መሻርኽቲ ጥዕናን፣ ናይ ጥዕና ጥንቃቐን ግብረ መልሲ
ንምሃብን

➢ ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ፣ብዛዕባ ናይ ኮረና ቫይረስ ሓቢሮም፣ ዝሰርሑ፣ ኣካል ማሕበር
ምምስራት፣ሓሳባት ምልውዋጥን፣ንተምሃሮ ምሕጋዝን ፍታሕ ንምምጻእ።

‘’እዚ ኣውራጃ ፍሉይ ስጉምቲታት ይወስድ ኣሎ ንለበዳ ኮረና ጠጥው ንምባል’’ምኽትል ቀዳማይ
ሚኒስተርን ሚኒስተር ጥዕናን ክርስቲ ኢልዮት ዝበለቶ ኢዩ። ‘’እዚ ክንገብር ኮለና ነፍሲ ወከፍ ተቐማጣይ
ናይ እዚ ኣውራጃ ተረሓሒቕና ምጽናሕና ክንቅጽሎ ኣሎና።ብተኻእልኩም/ክን መጠን ኣብ ገዛ ኮፍ
በሉ፣ግድና ክትወጹ እንተ ኣለኩም ኮይኑ ኸኣ ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቐትኩም ሓልዉ ወይ
ኣይትቕረቡ።ኣብ ገዛኹም ኮፍ በሉ፣ድሕነትኩም ሓልዉ፣ሕይወት ኣብ ኮፍ ምባል ኢያ ትምርኮስ’’።
መጋቢት 21/2020 ኣውራጃ ኦንታርዮ ናይ Ontario Together ጀሚራ፣ናይ ኮረና ብድሆ ንምግጣም
፣ናይ ኢንተርነት መድርኽ፣ንትካላት ምስ ኣውራጃ ሓቢሮም ንኽሰርሑ ንምሕጋዝ።መንግስቲ ምስ ክፍሊ
መራኸቢታት ብምሽራኽ፣ ኣድማዒ፣መህዞ ዘለዎ፣ቆጣቢ፣ ብዙሑ ጽልዋ ዘለዎን፣ ብድሆ ናይ ማዕርነት ኣብ
ገለ ተምሃሮ እዚ ኣውራጃ ኦንታርዮ ዘጋንፍ ዘሎ ፍታሕ ዘምጽእ ኢዩ።በዚ ጸጋ እዚ ተጠቒሙ፣ሚኒስትሪ
ትምህርቲ ሓድሽ ብድሆ ዘርጊሑ ኣሎ።ንምምሃርን ምስትምሃርን ፍታሕ ኣብዚ ዝስዕብ ነጥብታት ዘድሃበ፣➢ ምሕጋዝ ብናጻ ወይ ትሑት ዝዋግኡ ምምሃርን ምስትምሃርን ጸጋታት ንተምሃሮን ንወለድን
ንመህራንን
➢ ኣቕርቦት ኮምፕይተር፣ታብሌት ናይ ኢንተርነት ማለት ዋይ ፋይ መሳርሒታት ንወለዲ ምሕጋዝ
➢ ካልእ ሓሳባት፣ኣቕሑት ወይ ኣገልግሎት ንኣብነት ናይ ኣእምሮ ጥዕናን፣ ንፍሉይ ሓልዮት ዘድልዮም
ተምሃሮን ምሕጋዝ
ኣገዳሲ ሓበሬታ
• ቃንቃታት ኢንግሊዝን ፈረንሳይን ዘድሊ ነገራት ኣብዚ እዋን እዚ ቀጻሊ፣ብስሩዕ ኣብዚ
ዝስዕብ ክውሰኽ ኢዩ Learn at Home።ናይዚ ቀረባ ግዜ ምምሕያሽ ወይ ወሰኽ ናይ
STEM ምምሃርን ምስትምሃርን ጸጋታት ብሳልሳይ ኣካል ዝተዳለዉ የጠቓልል። ንወለዲ
ኢሉ ዝተዳለዉ ጸጋታት፣ ኣብ ምንባብን ምጽሓፍን ዘድሃበ ኣልኩም ።
• ልዑል ብቕዓት ዘለዎም 36 ናይ ቃንቃ ኢንግሊዝ ስልጠናታትን 47 ናይ ቃንቃ ፈረንሳ
ስልጠናታትን ንካልኣይ ደረጃ ተማሃሮ ንምጽናዕ፣ንምዝኽኻርን ፍልጠት ንምስፋሕን
ዝሕግዝ፣ከም ኣካል ናይ ተማሃሮ ባዕሎም ብዝይደገፍ ከጽንዕዎ ዘለዎም
• ንዕድምኦም ንትምህርቲ ዝኣኸሉ ቆልዑት፣ TVO Kids ምሉእ መዓልቲ ትምህርታዊ
መደባት የዳሉ፣ ናይ መደባቶም ሰዓታት ኣብዚ here ክትርእይዎ ትኽእሉ። TFO እውን
ዝተፈላለይ ትምህርታዊ መደባት ብፈረንሳ ንምሉእ መዓልቲ ንዕድመኦ ትምህርቲ ዝኣክል
ቆልዑት የዳሉ። L’horaire de diffusion est disponible ici.
• Mathify እዋን ዝጠልቦ ዕዮ ገዛ ሓገዝ ይቕርብ ብOCT ብሰርቲፊከት ዘለዎም ምሁራት፣
ንካብ 6-10 ደርጃ ዘለዎም ተማሃሮ ንምሕጋዝ።6 መዓልቲ ኣብ ሰሙን፣ኣብ መዓልቲ
ስራሕ ካብ 9 ናይ ንግሆ ክሳብ 9 ናይ ምሸት።

• Eurêka! ብኢንተርነት ናይ ፈረንሳ ትምህርቲ ሓገዝ የቕርብ።ካብ 1-12 ክፍልታት ናይ
ቤት ትምህርቶም ዝስራሕን ምምሃርን ምስትምሃርን ንምሕጋዝ
ንዝያዳ ሓበሬታ
•
•

Learn at Home
ኣውራጃ ኦንታርዮ ኮረና ቫይረስ ንምክልኻል ብኸምይ ይቕጽል ከም ዘሎ፣ዝያዳ ሓቤረታ ንምርካብ
ኣብዚ ናይ ኦንታርዮ ወብ ሳይት website ርአ።
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