
ረመዳ እቤት በመዘጋት ውስጥ አፕሬል 2020 

 

በዚህ ዓመት ረመዳን የተለየ ይሆናል። ገደቦች በኮቪድ 19 ምክንያት ማለት በለሊት ሰዓት ሰኞ 27 ኤፕሬል ሀገሩ ወደ ማንቂያ ደረጃ 3 
ተዛውሯል።  

ወደ መስጊዶች መሄድ ወይም ጓደኛን እጅ በመጨበጥ ሰላምታን ማቅረብ አንችልም ከግል ቦታችን ውጪ ምክንያቱም በአካላዊ የርቀት 
ህጎች የተነሳ።  

 

እራሳቹህ ጠብቁ 

 በራሳቹ ቦታ ላይ ተቀመጡ  
 የረመዳንን መንፈስ እቤቶት በመጸለይ ያቆዩ  
 ሱሄር እና ላፍቴር እቤት ውስጥ ከቤተሰብ ጋር መበላት ይቻላል  

 

ቤተሰብ ለህፃናት አርአያ ናቸው ስለዚህ እስላም እራስን መቆጣጠር እድንጠቀም ያሳስበናል፣ ቁጣን አስወግዱና ሌሎች ሰዎችን ይቅር 
በሉ። በተለይም በዚህ አስቸጋሪ ሰዓት በንዴት ምላሽ መስጠት፣ መበሳጨት፣ መጨነቅ በጣም ቀላል ነው።   

 

የጾም ዋና አላማ ወደ አላህ ለመቅረብ እና በተባረከው የረመዳን ወር መንፈሳዊነታችንን ለማጠንከር በጉጉት እንጠብቃለን። ይህንን ልዩ 
ጥቅም ለማግኘት በጣም ጥሩ መንገድ ረመዳንዎን በብቃት ለመጠቀም የሚረዳዎትን የድርጊት መርሃ ግብር ያዘጋጁ። ይሄም 
ከረመዳንም በኋላ መንፈስን ለመጠበቅ ያዘጋጆታል። እቅድህን ግባቶችን በመዘርዘር ይጀምሩ፣ ግባቶችን ትንሽ ያድርጉ አና ሰዓት 
ይመድቡላቸው።  

 

እለታዊ እቅድ አውጪ 

 ለሱሄር፣ ብዙ ካርቦሃይድሬት ያለው ምግብ ብዙ ሃይል ለረጅም ሰዓት እንዲሰጣቹ።  
 ሰውነትዎ ቀኑን ሙሉ የሚመገቡትን ንጥረ ነገሮችን እዲቆይ ለመድረግ ማእድናትን እና ቫይታሚኖችን ይውሰዱ።  
 ብዙ ምግብን መብላት ራቁ፣ ትንሽ ፕሮቲን ይምገቡ እናም ዘይት ከበዛበት ምግብ ይራቁ። ጤናማ ምግብ ይመገቡ ብዙ 

ቫይትምኖች እና ማዕድናት የበዛበት አትክልቶች።  
 ብዙ ውሃ ይጠጡ 
 የረጅም ጊዜ የጤና ችግር ካለቦት ከጤና አገልግሎት ሰጪዎች ጋር ይነጋገሩ በረምዳን ወቅት የመድሃኒቶች ማስተካከል 

ሊያስፈልግ ስለሚችል።  
 በኡዳሁ ሁኔታ (መዝጊያ) ይቆዩ 
 አምስት እለታዊ ጸሎት በቤቶት ይጸልዩ ታራዌን ጨምሮ 
 የኪቱባ በቀጥታ ስርጭት በማህበራዊ ደረ ገጽ ላይ ይመልከቱ   

 

 

ከተጠረጠሩ የጋራ ስሜትን ይጠቀሙ እና ቆም ብለው ያስቡ። ብዙውን ጊዜ በሥራችን ውስጥ የ E Tū Whānau እሴቶችን 
እንጠቅሳለን። በዚህ ጊዜ ለመከተል ግሩም መመሪያ ናቸው። በድረ ጣቢያ ላይ የበለጠ መረጃ ማግኘት ይችላሉ።  
www.etuwhanau.org.nz 

 

 

 



ስድስት እሴቶች አሉ 

Ø አሮሃ === እዲመለስን ባለመጠበቅ ለሰው መስጠት  
Ø ዋሃናታንታንጋ==== ሰለ መገናኘት ነው  
Ø ዋሃካፓፓ==እርስዎ ማን እንደሆኑ እና ከይት እንደመጡ ማወቅ 
Ø ማና/ማናኪ==== መንከባከብን ማድረግ እና ፈታኝ ሁኔታን በመፍተር የሌሎችን ማና(በራስ መተማመን)መገንባት 
Ø ኮሮሮ አውሂ==== አወንታዊ ግንኙናቶችን እና እርምጃዎች ላይ አንዳንችን ለሌላው በደግነት መነጋገር 
Ø ታኪንጋ==== በእኛ ዋጋዎች መሰረት ነገሮችን በትክክለኛው መንገድ ማድረግ 

 

እርዳታ ለማግኘት ወዴት መሄድ እንዳለቦት  

v የጤና መስመር(የ ኮቪድ 19 ምልክቶች ካለቦት ወይም የጤና ምክር ከፈለጉ)_ 0800 358 5453 
v የአደጋ ጊዜ አገልግሎቶች ፡ አምቡላንስ፣ እሳት አደጋ፣ ፖሊስ== 111 
v ሥራ እና ገቢ፡ 0800 559009 www.workandincome.govt.nz 
v ኮቪድ 19ን አንድ በመሆን እንናጥፋው። በጣም ወቅታዊ የሆኑ የመንግስት መረጃ ላማግኘት ይሄን ድር ግጽ ላይ ማግኘት 

ይቻላል። www.covid19.govt.nz 
 


