Tigrinya

Alberta ናይ ምግላል ሆቴል ድጋፍ ኣዘውቲሮም ዝሕተቱ
ሕቶታት (FAQ) (Alberta Isolation Hotel
Support FAQ)
መዓስ እዩ ክግለል ወይ ክውሸብ ዝግበኣኒ፧ (When do I need to isolate or quarantine?)
•
•
•

•

ምልክታት ኮቪድ-19 ኣለካ።
ኮቪድ-19 ኣለኩም እንተተባሂልኩም።
ኮቪድ-19 ምስ ዘለዎ ሰብ ናይ ቀረባ ርክብ እንተኔሩኩም።
o ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝኾነ ዓይነት ምልክታት ዘይብልኩም ኮይኑ እንተኾነ ኣብ ገዛኹም ኮቪድ- 19 ዘለዎ ሰብ ዝለዘሎ ናይ
ምሕማም ተኽእሎ ወይ ድማ ከቢድ ናይ ሕማም ጸገማት ከጋጥመኩም ዝኽእል እንተኾይኑ ስለዚ ድማ ኣብ ገዛኹም
ብውሕስነት ክትጸንሑ ዘይትኽእሉ እንተኾንኩም።
o እዚ ድማ፣ ሕዱር ዝኾነ ሕማም ምስ ዘለዎ ትነብሩ እንተኾንኩም ወይ ድማ ዝተዳኸምር ናይ ሕማም ምክልኻል
ስርዓት እንተድኣ ኣለኩም ኮይኑ።
ብዛዕባ ናይ Alberta ግዴታዊ ናይ ምግላል ከምኡውን ምውሻብ ረቛሒታት ዝምልከት ሓበሬታ ኣብዚክትረኽቡ ትኽእሉ።

ኣነ ኣገዳሲ ሰራሕተኛ እየ ወይ ምስ ኣገዳሲ ሰራሕተኛ እየ ዝነብር። ሕልው ምዃነይ ንምርግጋጽ ናይ ምግላል ሆቴል
ክጥቀም እኽእል'ዶ፧ (I am or I live with an essential worker. Can I use an isolation hotel
to ensure I am protected?)
•

እወ፣ እዞም መደቀሲታት ምግላል ወይ ዝተፈልየ መደቀሲ ንዘድልዮም ኣገደስቲ ሰራሕተኛታት ወይ ምስ ኣገደስቲ ሰራሕተኛታት
ዝነብሩ ውልቀሰባት ቅሩባት እዮም።

ንክግለል ወይ ንክውሸብ እንታይ ክገብር ይግበኣኒ፧(What do I need in order to isolate or quarantine?)
•

ኣብ ገዛ ወይ ኣብ ዝኾነ ምስ ስድራቤት/የዕሩኽ ኮይኑ ናይ ውልቂ ዝኾነ መደቀሲ ክፍሊ/መህጸቢ ክፍሊ ዘለዎ ከምኡውን ምስ
ካልኦት ውልቀሰባት ምርኻብ ዘይብሉ ናይ ምግቢ ቀረብ ዘለዎ (እዚ ድማ፣ ዝተፈልየ ኩሽነ ወይ ምግቢ ካብ ኣፍደገኻ ወጻኢ
ዝቕመጠሉ ቦታ).

ናይ ምግላል ሆቴል መዓስ ክጥቀም የድልየኒ፧ (When do I need to use an isolation hotel?)
•

ናይ ምግላል ጠለብ ምስ ዘድልየካ እንተኾነ ነዚ ባዕልኻ ኣብ ናይ ውልቂ ክፍልኻ/መሕጸቢ ክፍላኻ ክትገብሮ እንተዘይክኢልካ
ከምኡውን/ወይ ምስ ካልኦት ሰባት ከይተራኸብካ ምግቢ ክትረክብ ዘይትኽእል እንተኾንካ።

ትሑት ኣታዊ ከምዘለኒ ዘመልክት ብቑዕነት ክህልወኒ ይግባእ ድዩ፧ (Do I need to qualify as having low income?)
•

ኣይፋል፣ እዚ ኣማራጺ ንኹሉ ምግላል ንዘድልዮን ነዚ ድማ ኣብ ትሕቲ እዞም መምርሒታት ብውሕስነት ከማልእ
ንዘይክእል ሰብ ቅሩብ እዩ።

ናይ ምግላል ሆቴል ብኸመይ ክረክብ እኽእል፧ (How do I access an isolation hotel?)
•

ነዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ረቛሒታት እንተድኣ ተማልእ ኮንካ፣ ናብ 211 ብምድዋል ናይ ምግላል ሆቴል
ንምርካብ ሓገዝ ክግበረልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ ኣብዚ ምጽንሐይ እንታይ ክፈልጥ ይግባኣኒ፧ (What do I need to know for my stay?)
•
•

እኹል ዝኾነ እትወስዶ መድሃኒት፣ ዝምቾ ክዳውንቲ፣ ናይ ሽቓቕ ናውቲ፣ ናይ ውልቂ መራኸቢ ከምኡውን ናይ
መዛናግዒ መሳርሒ፣ መነጽር፣ ዝንበቡ መጻሕፍቲ፣ ከምኡውን ካልኦት ኣብቲ ናይ ምግላል እዋን ኣብ እትጸንሓሉ ጊዜ
ኣድለይቲ ናውቲ ሒዝካ ምምጻእ ኣይትረስዕ።
ኣብቲ ሆቴል ኣብ እትጸንሓሉ እዋን ኩሉ ጊዜ ኣብ ውሽጢ ክትጸንሕ ይግባኣካ። ንዝኾነ ዓይነት ምኽንያት ካብኡ ክትወጽእ
ናይ ሰነድ በዓልቤት፤ Commercial Isolation Coordination
ዝተሓደሰሉ ዕለት: 12/29/2020 1303h
ECC ዝተረጋገጸሉ: 12/29/2020 1408h

Alberta ናይ ምግላል ሆቴል ድጋፍ ኣዘውቲሮም ዝሕተቱ ሕቶታት (FAQ) (Alberta Isolation Hotel Support FAQ) • 2

ኣይፍቀደልካን እዩ (ንኣብነት ሽጋራ ንምትካኽ ወይ ናይ ምንቅስቓሽ ዕረፍቲ ንምውሳድ፣ ምስ በጻሕቲ ንምርኻብ፣ ወዘተ) እዚ
ግን ህጹጽ ዝኾነ ናይ ባርዕ ሓዊ ወይ ሕክምናዊ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ እዩ።

ኣበየናይ ሆቴል ክጸንሕ ከምዝክእል ክመርጽ እኽእልዶ፧ (Do I get to choose what hotel I can stay in?)
•

ኣይፋልን፣ ናይ Alberta መንግስቲ ምስ ዝተዳለዋን ውሑስ ኣገልግሎታት ከቕርባ ምስ ዝኽእላ ሆቴላት ውዕላት ኣትዩ እዩ።
AHS ኮመርሺያል መንበሪ ከም ዘድልየካ ወሲኑ እዩ፣ ብዛዕባ እቲ ትግለለሉ/ትውሸበሉ ሆቴል ዝምልከት ኣድራሻን ኣድላዪ
ሓበሬታን ንምሃብ ምሳኻ ክራኸቡ እዮም።

ምግቢ ክቐርበለይ ድዩ፧ (Will food be provided?)
•
•

ምግቢ በቲ ናይቲ ሆቴል ኦፐሬተር ክቐርብ እዩ።
ናይ ምግቢ ክልከላታት በቲ ናይቲ ሆቴል ኦፐሬተር ክመሓደር እዩ።

ኣብ ዝጸንሓሉ እዋን ዘተሓሳስቡ ናይ ጥዕና ጉዳያት እንተለውኒ ኸ፧ (What if I have health concerns during my
stay?)
•
•
•

ናይ ጥዕና ምርመራታት በቲ ናይ AHS ጉጅሉ ክግበር እዩ ከምኡውን ኣብ መዓልታዊ ወይ ኣብ ክልተ መዓልቲ ዝግበር እዩ።
ምርመራታት ነቲ ኣብ ከይዲ ዘሎ ናይ ምግላል ረቛሒታት መረዳእታ ንኽህሉ ይሕግዝ ከምኡ ውን ክኽሰት ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት
ጸገም ወይ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ክሕግዝ/ክረድእ የኽእል።
ብጽኑዕ እንተድኣ ሓሚምካን ህጹጽ ናይ ሕክምና ሓገዝ እንተድኣ ደሊኻን ብ 911 ደውል። ኮቪድ-19 እንተድኣ ኣለኩም
ኣፍልጡዎም።
ህጹጽ-ዘይኮኑ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሕክምና ጉዳያት፣ ናብ Health Link በዚ 811 ደውል።

በጻሕቲ ክህልውኒ ወይ ምስ ካልኦት ኣብ ናይ ሆቴል ምግላል ዝርከቡ ኣጋይሽ ክዘራረብ እኽእል'ዶ፧ (Can I have visitors or
talk to other hotel isolation guests?)
•

ኣጋይሽ ኣይፍቀድን እዩ። ምስ ስድራቤትካ፣ የዕሩኽትኻ ከምኡ ውን ፈተውትኻ ኣብ ብቨርችዋል ንክትራኸብ ንተባብዓካ፣ እዚ
ድማ ብመንገዲ ቴሌፎን፣ ቪድዮ ወይ ቻት ኣፕ ጌርካ።

ኢንተርነት ክረክብ እኽእል'ዶ፧ (Will I have access to internet?)
•

እወ። ኩሎም ሆቴላት ነጻ ኢንቴርነት ኣለዎም።

ካልእ ተወሳኺ ክፍሊታት ከም ናይ ኢንተርነት፣ ፓርኪንግ፣ ወይ ናይ ቴሌፎም መደወሊ ኣለዎ ድዩ፧ (Are there any
additional fees such as damage deposit, internet, parking or phone calls?)
•

ምቹው ዝኾነ ናይ ሆቴል ክፍሊ ክቐርበልካ እዩ ከምኡ ውን ምግቢ ክቐርበልካ እዩ። ካልእ ምስቲ ክፍሊ ተታሓሒዙ ዝቐርብ
ኣገልግሎታት (ከም ዋይፋይ) ኣብ እትጸንሓሉ እዋን ክቐርቡልካ እዮም። ኣብቲ ሆቴል ምስ በጻሕካ፣ ኣብ እትጸንሓሉ እዋን ሸፈነ
ዝተዋህቦም እንታይ ምዃኖም ከምኡ ውን እንታይ ዓይነት ኣገልግሎታት እዮም ተወሳኺ ወጻኢታት ዘለዎም ንምፍላጥ ነቲ
ሪሰፕሽን ኣብ ክፍልኻ ኮንካ ደውለሉ።

ናይ ሰነድ በኦኣልቤት፤ Commercial Isolation Coordination
ዝተሓደሰሉ ዕለት: 12/29/2020 1303h
ECC ዝተረጋገጸሉ: 12/29/2020 1408h

