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ናብ በዓል ገዛ 

ሓገዝን ዯገፍን ንምርካብ’ዶ ትሽገሩ ኣለኹም? 

ኣብዚ እዋን ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ፣ ሊድስ ሲቲ ካውንስል ምስ ቮለንታሪ ኣክሽን ሊድስን ምስ 
ካልኦት ናይዚ ከባቢ ትካላት ብምትሕብባር፣ ንነፍሲወከፍ ሰብ ዘድልዮ ተወሳኺ ሓገዛት 
ንምሃብ ይሰርሕ ኣሎ።

ሓገዝ ክረክብ’ከ ይግብኣኒ ድዩ? 

ዝሕግዙኻ ስድራቤት ወይ ትፈልጦም ሰባት እንተዘይብልካ 
ካባና  ሓገዝን ዯገፍን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፣ ብተወሳኺ 
ድማ - 

· እንድሕር ንስኻ ወይ ስድራቤትካ ብሰንኪ
ዘይምጥዓይ ኣባላት ናይታ ገዛ (ልዑል ረስኒ ወይ
ውን ሓድሽን ቀጻሊ ሰዓልን) ምስ ዝህልዎም እሞ
ተወሺብካ እንተሃሊኻ

· ብምኽንያት ኩነታት ጥዕናኻ ብሰብሞያ ጥዕና
ክትውሸብ ከምዝለካ ምኽሪ ምስ ዝወሃበካ

· ብዝተዋህበ ሃገራዊ መምርሒታት መሰረት ኣብ ገዛኻ
ክትጸንሕ ከምዘለካ ምኽሪ ምስ ዝወሃበካ

· ካብ ገዛኻ ወጺኻ ካብ ደኳናት መግቢ፣
መድሃኒት ወይ ካልኦት ኣገዯስቲ
ነገራት ንምግዛእ ትሽገር እንተሃሊኻ

ንዘድልዩኻ ኣገዯስቲ ነገራት 
ንኽትገዝእ ዓቕሚ እንተልዩካ ንስኻ 
ክትከፍል ኣሎካ። እንተኾነ ነቶም 
ንኽገዝኡ ዓቕሚ ዘይብሎም’ውን 
ዝተዲለወ ሓገዝ ኣሎና።
ይቕጽል.. 

www.leeds.gov.uk/coronavirus



እንታይ ዝተቐረበ ሓገዝ እዩ’ኸ ዘሎ? 

ምናልባት ዘድልየካ ነገራት ካብ ትፈልጦምን 
ትኣምኖምን ጎረባብትኻ ወይ ትካላት ናይቲ 
ከባቢ ድሮ ሓገዝ ክትረክብ ጀሚርካ ትህሉ። 

ሓገዝ ትረክብ እንተዘይሃሊኻ  ሊድስ  ሲቲ  ካውንሲል  
ምስ  ቮለንታሪ  ኣክሽን  ሊድስ  ብምትሕብባር ብወልንታ 
ክሕግዙኻ  ዝከኣለሉ  መንገዱ  ኣዲልዩ  ኣሎ። 

እቲ ሓገዝ ብሊድስ ሲቲ ካውንስልን ናይቲ 
ኮምዩኒቲ ብወለንታ ዝኣልዩ ሰባት ይወሃብ፣ እዚ 
ድማ ብሊድስ ሲቲ ካውንስል ዝጸዯቑን ኣብ 
ከባቢኻ ብዝርከቡ ኮማዊ ትካላት ዝቖሙ 
ዝተፈላለዩ ማእከላት ብሓባር ብምስራሕ 
ይፍጸም። 

ናትና ወለንተኛታት ኣባና ምዝጉባት 
ኮይኖም፣ ብንጹር ናይ ሊድስ ሲቲ ካውንስል 
ዝንጥልጠል መንነት ወረቐትን ንመንነቶም 
ዯዊልካ ንምርግጋጽ ምስ እትዯሊ ድማ 
ቁጽሪ ስልኪ ዘለዎ ናይ ሲቲ ካውንስል 
ዯብዲቤ ዘለዎም ሰባት እዮም። ናቶምን 
ናትኩምን ድሕነት ንምርግጋጽ እውን 
ኩሎም ወለንተኛታትን ናይ ሊድስ ሲቲ 
ካውንስል ሰራሕተኛታትን ንምርሕሓቕ 
ዝምልከት ሃገራዊ መምርሒ ክኽተሉን 
ጽቡቕ ንጽህና ከምዘለዎም ከረጋግጹ እዮም። 

ወለንተኛታት ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ነገራት- 

· ኣብቲ ማሕበረኮም ዝርከቡ ሰባት መግቢ፣
ኣገዯስቲ ነገራትን መድሃኒትን ምብጻሕ

· ከመይ ከምዘለኻ ምርግጋጽን ብስልኪ
ምዝርራብን

· መኣከብ ጓሓፍ ናብ ዝለዓለሉ ቦታ ምብጻሕ

· ከልቢ ምንፋስ

· ዯብዲቤ ፖስታ ምልኣኽ

ምስ ዯወልካ ብድሕሪኡ እንታይ’ዩ ክግበር? 

ናዓና ምስ ረኸብካና ሊድስ ሲቲ ካውንስል 
ናትካ ሓበሬታ ናብ ማእከል ወለንተኛታት 
ይሓልፍ። ንሳቶም ተመሊሶም ክረኽቡኻ 
እዮም፣ ናይቲ ኮምዩኒቲ ዝኣልይ ወለንተኛ 
ንኽሕግዘካ ድማ ምድላዋት ክገብሩ እዮም። 

ናይቲ ኮምዩኒቲ ብወለንታ ዝኣሊ ሰብ መታን 
ክኸውን ንኽምዝገብ’ከ እንታይ ክገብር 
ኣሎኒ? 

ኣብ ቮሉንተር ኣክሽን ሊድስ ተመዝገብ 
ወብሳይት: www.doinggoodleeds.org.uk 

ስልኪ: 0113 2977920 
ኢመይል: info@val.org.uk 

ብኸመይ ሓገዝ ክረክብ ይኽእል? 

እቶም ወለንተኛታት ናይ ምብጻሕ 
መዯባቶም ምታን ክሕንጽጹ ድሌታትካ 
ክሳብ ህጹጽ ዝኸውን ኣይትጸበ።  

ካብቶም ናትና ወለንተኛታት ሓገዝን 
ዯገፍን ምስ እትዯሊ ብኽብረትካ ኣብዚ 
ዝስዕብ ቁጽሪ ስልኪ ዯዊልካ ርኸበና። 

 0113 378 1877 

ብተወሳኺ መታን ክቐለልካ ካልኦት 
ክድውሉልካ ክትሓቶም ትኽእል ኢኻ። 
ኣብዚ ቁጽሪ ድሮ ዯዊልካ እንተኔርካን ሓገዝ 
ንኽግበረልካ ምድላዋት ተጌሩ እንተኾይኑን 
እንዯገና ምድዋል ኣይድልየካን እዩ። 

www.leeds.gov.uk/coronavirus
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