
 
 

 

ቅልጡፍ ምርመራ ስኒ ኣብ ቤት ትምህርትኹም  
 
 

ዓብዪ ዜና! ናብ ቤት ትምህርትኹም ንመጽእ ኣለና! 

ህዝባዊ ጥዕና ንተማሃሮ ኣብ JK/SK፣ 2ይ፣ 4ን 7ን ክፍሊ (እንተተረኺቦም)፣ ከምኡ እውን ንኻልኦት ተምሃሮ ከም 

ኣድላይነቱ ናይ ስኒ ምርመራ ኣብ______________________ ክህብ እዩ። ምርመራታት ብመሰረት ደረጃታት 

ህዝባዊ ጥዕና ኦንታርዮ (2021፣ ወይ ከምቲ ሕጂ ዘሎ) ይወሃብ። 
 

ቅልጡፍ ምርመራ ስኒ እንታይ እዩ? 

ቅልጡፍ ምርመራ ማለት ብዝተመዝገበ ሓኪም ጽሬት ስኒ ኣብ ኣፍ ቅልጡፍ ምጥማት እዩ። ንነፍሲ ወከፍ ህጻን ዝተጻረየ 

ናይ ስኒ መስትያትን መከላኸሊ ቫይነል ጓንቲን ይጥቀሙ። ተወሳኺ ስጉምትታት ምቁጽጻር ረኽሲ ኮቪድ-19 ኣብ ግብሪ 

ክውዕል እዩ። ህጻናት ቅልጡፍ ምርመራኦም ኣብ ዝጽበዩሉ እዋን ንሓጺር ግዜ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ማስክ ክገብሩ 

ክግደዱ እዮም። መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ማስክ ብጉጅለ ሕክምና ስኒ ክቐርብ እዩ። እዚ ቅልጡፍ ምርመራ እዚ ምሉእ 

ምርመራ ብሓኪም ስኒ ስድራቤትካ ንምትካእ ዝዓለመ ኣይኮነን። ዝኾነ ዘሻቕል ከባቢ እንተሃልዩ ወይ ህጹጽ ኩነታት ስኒ 

እንተተረኺቡ ወለዲ ይሕበሩ። 
 

ንምንታይ? 

ቅልጡፍ ምርመራ ስኒ ስድራቤታት ውላዶም ናይ ስኒ ጸገም እንተሃልይዎ ንኽፈልጡ ይሕግዞምን ክንክን ንኽረኽቡ 

ይሕግዞምን። ቅልጡፍ ምርመራታት ብዛዕባ ጥዕና ስኒ ህጻናት ኣብ ማሕበረሰብና ስታቲስቲክስ እውን ይህብ፣ እዚ ድማ 

ከድልዩ ዝኽእሉ መደባት ስኒ ንምልላይ ይሕግዝ። 

 

ከመይ ገይረ ንውላደይ ከካትቶ ወይ ከግልሎ ይኽእል? 

 ውላድካ ኣብ ሓደ ካብቶም ዝተዘርዘሩ ናይ ደረጃ ክፍልታት እንተዘይሃልዩን ክምርመር እንተደሊኻን፣ ወይ 

ውላድካ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክምርመር እንተዘይደሊኻን፣ በጃኻ ኣብ ታሕቲ ዘሎ QR ኮድ ተጠቐም ወይ ድማ 

ነቲ ምክታት/ምግላል ንምዝዛም ኣብ wdgpublichealth.ca/hso ብምእታው ነቲ ናይ ኦንላይን ቅጥዒ ርኸቦ። 

 
በጃኻ ነቲ ናይ ምእታው/ምግላል ቅጥዒ እንተወሓደ ሓደ ሰሙን 
 ቅድሚ እቲ ዝተመደበ ናይ ቅልጡፍ ምርመራ መዓልቲ ምልኣዮ። 

 

 
ኣብ ህዝባዊ ጥዕና እንታይ ዓይነት ነጻ ኣገልግሎታት ሕክምና ስኒ ኣለዉ? 

ህዝባዊ ጥዕና ንህጻናትን መንእሰያትን 17ን ትሕቲኡን ንዝዕድሚኦም ክንክን ስኒ ዓቕሚ 

ንዘይብሎም ስድራቤታት ብነጻ ኣገልግሎታት ሕክምና ስኒ ይህብ። ብዛዕባ ነጻ መደባት 

ሕክምና ስኒ ዝያዳ ንምፍላጥ ወይ ቆጸራ ንምሕዛዝ ደውሉልና። 

 

መስመር ሕክምና ስኒ: 1-800-265-7293 ext. 2661 
ኣብዚ ቅጥዒ ዘሎ ሓበሬታ ብመሰረት ምምሕዳር ከተማ ናጽነት ሓበሬታን ሓለዋ ብሕታውነትን ከምኡውን ሕጊ ሓለዋ ውልቃዊ ሓበሬታ ጥዕናን ብመሰረት ስልጣን ሕጊ ሓለዋን ምልላይን ጥዕና ዝተኣከበ እዩ። እዚ ሓበሬታ 

ንኣወሃህባ መደባትን ኣገልግሎታትን ህዝባዊ ጥዕና ዝውዕል፤ ምምሕዳር እቲ ትካል፤ ከምኡ’ውን ምሕላው ዳታቤዛት ክንክን ጥዕና፣ መዝገብን ተዛመድቲ መጽናዕትን፣ ብሕጋውን ቁጽጽራውን ረቛሒታት ብምኽባር ይኸውን። 

ብዛዕባ ምእካብ እዚ ሓበሬታ ዝኾነ ሕቶታት እንተሃልይኩም፣ ናብ ቀንዲ ሓላፊ ውልቃዊ ሓበሬታ ብቑጽሪ ስልኪ 1-800-265-7293 ext. 4340 ምርካብ ይክኣል እዩ። 
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