
ኣገዳዲ ዝዀኑ ክታበታት ኮቪድ-19
ንምዕራብ ኣወስትራሊያ (WA) ንምክልኻልን ኣገደስቲ ኣገልግሎታትን ንግድታትን ንነዊሕ እዋን ንምዕቃብን

እቲ ቐዳማይ ዓቐን ክሳዕ ዕለት 31 ታሕሳስ 2021 ይኽተቡ ከምኡውን 
ክሳዕ 31 ጥሪ 2022 ምሉእ ብምሉእ ይኽተቡ
• ሱፐር ማርኬታት፣ መደበር መስተ፣ እንዳ ባኒ
• ቤት ምግቢ፣ ቤት መስተ፣ ባር ወይ ካፌ
• ቤት ጽሕፈት ጶስጣ
• ናይ ኣቕሑ መኽዝን (ድኳን)
• ምዓል ህጻናት ወይ ስድራቤታዊ ክንክን ቆልዑ
• ቤት ትምህርቲ ወይ ሓዳሪ ቤት ትምህርቲ*
• ቴፍን (TAFEs) ናይ ሞያ ትምህርቲ ኮለጃትን
• ገንዘባዊ/ቍጠባዊ ትካል
• ኣገደስቲ ናይ ጥዕና ግልጋሎታት፣ ውሕስነትን ድሕንነትን ማሕበረሰብ፣ ንዝዀነ ሰብ ይኹን ንእንስሳት ወይ ህንጻታት 

ኣድላዪ ዝዀነ ትሕተ ቐርፅን ግልጋሎታትን፣ ንኣብነት መሰረታዊ ግልጋሎታትን ናይ እንስሳታትን ክሊኒካትን
• መደበር ነዳዲ፣ ደው መበሊ ዓበይቲ ማካይን ናይ መገዲ ኣባይቲ
• ህዝባዊ ኰነ ንግዳዊ መጓዓዝያ
• ዝተረፈ ዕዮታት ወደብ
• ዝተረፈ ንግዳዊ መጓዓዝያ፣ ጽዕነት መጉዓዝያ ወይ መዋፈርታት
• ሆቴል፣ ሞቴል ወይ ካልእ ናይ መሕደሪ ኣገልግሎት ዝህብ ናይ መሕደሪ ግልጋሎታት
• ናይ ቀብሪ ወይ ናይ መቓብር ኣገልግሎት
• ህንጻ፣ ጽገና ወይ ህንጸት

*(ቅድሚ 1ይ ክፋል (ተርም) ናይ 2022 ዓመት ትምህርቲ)

ዕጽዋ እንተ 
ኣጋጢሙ፦

ዕጽዋ ወይ ተመሳሳሊ ቀይድታት እንተድኣ ኣጋጢሙ ኣብ ስራሕ ንምክፋል እዞም ዝስዕቡ ምሉእ ብምሉእ ክኽተቡ ግድን የድልዮም

• ካልእ ብምጥዋቕን ብምእካብን ዝዋሃብ ኣገልግሎት • መደበር መስተ • ኒውስ ኤጀንት • መደበር እንስሳታት • ጃምላ ሸቃጢ • ወሳኒ ምትሕልላፍ ንብረት ከምኡውን ወኪላት ስምምዕ

• ወሳኒ ፋብሪካታት፣ ምህርቲ መፍረዪ፣ ምህዞታትን ኣፍራይነትን• ወሳኒ ቐንዲ ኢንዱስትሪታት• ወሳኒ ስነ-ኣግራብ• ኣብ ወሰን መገዲ ዝግበር ሓገዝ

• ካብ ቤት ክትሰርሕ ዘይከኣለሉ ናይ መንግስቲ ወይ ናይ ከባቢ መንግስቲ ኣገልግሎት • ገሊኦም ምምሕዳራዊ ኣገልግሎት

ብሰንኪ ልዑል ምትሕልላፍ፣ ተቓላዕነት፣ ወይ ኣገዳስነት 
ምክልኻል ኣስካሕካሒ ማሕበረሰባዊ ሓደጋ ዝዓበየ  
ተቓላዕነት ዘለዎም ስራሕቲ

ነቲ ማሕበረሰብ ብቐጻሊ ዝፍጽሞ ንግድን 
ዕማምን ወሳኒ ጌርካ ዝርአዩ ስራሕቲ

• ናይ ጋዜጣን መራኸቢ ብዙሓን ኣገልግሎት• ኣገልግሎት ተሽከርከርትን መካኒካዊ ጽገናን • ኣባላትን ሰራሕተኛታትን ባይቶ ምዕራብ ኣውስትራልያ 

ክትክተብ እንተድኣ ደሊኻ ናብ www.rollupforwa.com.au ረአ ሓደ ስራሕ ምስ ልዕሊ ሓደ ዓይነት ስራሕ ዝምደብ እንተ ዀይኑ፤ እቲ ናይ ክታበት ግቡእነት መምዘኒ ቀዳምነት ናይ ጊዜ ገደብ ምስ ዝወሃቦም ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣለዎ።

• ጉድኣት ኣካል
• ስእነት ቤት• ኣገልግሎት ሓሽሽን ኣልኮላዊ መስተን • ሓለዋ ድሕንነት ቘልዑ

• ኣብ ገዛን ማሕበረሰብን ኣብ ዝግበር ክንክን ኣረጋውያን ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት

• ኣቦርጅን (ደቂ ኣባት)• ስድራ ቤትን ዘቤታዊ ዓመፅን

• ግልጋሎታት መአረሚ
• ዝተረፈ ክፍሊ ፖሊስ ምዕራብ ኣወስትራሊያ (WA)
• ምጥፋእ ሓውን ህጹጽ ኣገልግሎትን (ንወለንተኛታት ኣይሓውስን)
• ምሕራድ ስጋን ከይዲ ምስራሕ ስጋን

እቲ ቐዳማይ ዓቐን ኽታበት ክሳዕ ዕለት 1 ታሕሳስ 2021 
ከምኡውን ክሳዕ ዕለት 31 ታሕሳስ 2021 ምሉእ ብምሉእ 
ይኽተቡ 
• ዶብን ናይ ኣየር መጓዓዝያ
• ኣብ ርሑቕ ናይ ማሕበረሰብ ኣቦርጅን ዝሰርሑ ወይ ናብኡ ዝኣትዉ ሰራሕተኛታት
• ኣቐዲሙ ኣብ ዝተውሃበ ትእዛዝ ዘይተጠቓለለ ንተረፍቲ ነበርትን ዘይነበርትን ማሕበረሰባት 

ዝግበር ግልጋሎታት ክንክን ርክብ ምስ ዘለዎም፦

እዚ ግቡእነት ዘለዎ ናይ ክታበት መምዘኒ  መስርሕ 
ብዓብይኡ በቲ እዋናዊ ናይ ህዝባዊ ጥዕና መምርሕታት/
ኣስራሕቲ መምርሒታት ዝሽፈን ኮይኑ ብቐፃልነትውን ኣብ 
ተግባር ክውዕል ኢዩ።

ዝተፈላለየ መተግበሪ ዕለታት 
ዘለዎም ትእዛዛት
• መወሸቢ (ኳራንቲን) ሆቴል
• ወደባት (ዝተቓልዑ ሰራሕተኛታት ጥራይ)
• መንበሪን መከናኸኒን ኣረጋውያን
• ኣብ ልእኽቶ ፖሊስ ምዕራብ አወስትራሊያ ወሳኒ 

ዝኾኑ ቦታታት
• ህዝባዊን ውልቃውን  ሆስፒታላትን ከምኡውን 

ህዝባዊ ክንክን ጥዕና ማእኸላታትን
• ናይ ዶብ ሰገር ጽዕነት (መገድታትን ባቡርን) 

ሰራሕተኛታት - ልዑል ሓደጋ ዘለዎ ቦታታት ጥራይ
• መባእታዊን ናይ ማሕበረሰብን ጥዕናን
• ኣብቲ ቦታ ዘሎ ናይ ጥሪት ትካላት

COVID-19
Tigrinya | ትግርኛ


