ኣብ ወሓዚ ማይ ምሕጻብ ነብሲ ንሂወትካ ሓደገኛ እዩ!
ኣብቲ ማይ ከይትኣቱ, ኣብቲ ደንደስ ደውበል።
ስለምንታይ?
ብምኽንያት ናቶም ሰልስተ ሓደገኛ ዝኾኑ S:
Sሕምብሊል
Sሰልሚ
Sመራኽብ
ሕምብሊል ዝብል ማይ ንዓኻ ናብቲ ማይ ካብቲ ገምገም ይዝውረካ፣ ሰልምታት ንዓኻን
ንሰባትን ውሽጢ ይስሕቡኻን፣ እቶም ማዕበላት ናይተን ዝሓልፋ ዘለዋ መራኽብ ድማ
ንዓኻ ከም ማግነተ ክስሕቡኻ ይኽእሉ እዮም።
ኣብ ግዳም ውዑይ እዩ፣ እሞኸ ንስኹም ናብቲ ማይ ውሽጢ ክትኣው ደሊኹም?
ኩሉኹም ንዑናይ ናብቶም ናብ ናይ መሐንበሲን፣ መሕጸቢታትን፣ ናይ መሕጸቢ
ባሕርታትን ኣብ ናይ Kreis Groß-Gerau ንበገስ።
እቲ ቪደዮ ናይ ZDF ኣርማ ጽቡቕ ገይሩ ኣብሪህዎ እዩ:
https://www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-baden-in-fluessen100.html
ኣብቲ፣ ኣንተድኣ ኣብቲ ግዳም ልክዕ ብርቱዕ ዝኾነ ዋዒ ገይሩ፣ ሰብ ነቲ ግዜ ኣብቲ
Rhein ወይድማ ኣብቲ Main ደስ ኢሉዎ እዩ ከሕልፎ ዝደሊ።
ግንከ ኣስተብህል: ኣብዚውን ኣይትረስዕ፣ እቲ ምሕጻብ ኣብ ውሕጅ ንርሾም እቶ
ሙኩራት ሓምበስቲ ናይቲ ናይ ማይ ሓለዋ ክፍሊ ወይድማ ናይቲ ጀርመናዊ ናይ
ሂወት-ምድሓን ምግባር- ማሕበር (DLRG) እውን፣ ናብ ሓደ ብጣዕሚ ሓደገኛ
ጉዳይ ክኾነም ይኽእል እዩ።
ኣብ ዓበይቲ ሩባታት፣ ከም ኣብ ናይ Rhein ከምኡድማ Main እቲ ጉዳይ ዝኾነ, ሽዑ
ንሽዑ እዩ ብዙሓት ሓደጋታ ኣለውዎ።
ሕምብሊል ዝብሉ ማያት:
ሓደ ሕምብሊል ዝብል ማይ ነቲ ሓምባሲ ስሒቡን ከምኡውን ብሙሉእ ሓይሉን ዓቢ
ዝኾነ ፍጥነትን ካብቲ ደንደስ ይዝውረካ እዩ። እቲ ሰብ ጨሪሹ ወላሓንቲ ዕድል የብሉን፣
ብዘይ ናይ ጓና ሓገዝ ንድሕሪት ናብ ምሕንባስ ክምለስ። እቶም ሕምብሊላት ብጣዕሚ
ሓያላት እዮም።
ሰልሚ:
ሰልምታት ናይ ብሓቂ ሕማቓት እዮም። ንሳቶም ንባዕሎም ኣብ ትሕቲ ናይቲ ላዕለዋይ
ጽፍሒ ማይ እዮም ዝሕብኡ። ሰብ ክርእዮም ስለ ዘይክእልዩ፣ ብቐሊሉ ብኤኦም ኣብ
ማይ ሃንደበት ዝኾኖ። እዞም ሰልምታት ንሓደ ሰብ ናብ ትሕቲ ማይ ዝስሕብዎ።

መራኽብ:
Rheinን Mainን እቶም ገፈሕቲ ጽርግያት ንናይ ጽዕነት ዘመላልሳ መራኽብ እዮም።
ንሳተን ብቐጻሊ ብውሕጅ ንቅድሚን- ንድሕሪት እየን ዝጐዓዛ። ኣብዚ ግዜዚ ንሳተን
ሓያል ዝኾነ ማዕበላት ዝፈጥራ። እቶም ማዕበላት ከም ሓደ ማግነት እዮም ዝሰርሑ:
ንሳቶም ንዝኾነ ኣቕሓ ናብኦም እዮም ዝስሕብዎ፣ ስለዚ ክኣ ንሓደ ሰብ እውን፣ ናብታ
መርከብ ኣቕሪቦም ነቲ ኣቕሓ ወይድማ እቲ ሰብ ኣብዚ ግዜዚ ምናልባት ኣብ ትሕቲ እታ
መርከብ ይጸቕጥዎ ይኾኑ።
ከመይ ትገብሩ ንስኻትኩም፣ እንተድኣ ርኢኹም፣ ማለት ሰባት ኣብ ማይ ኣብ ሓደጋ
ወዲቖም እንተኾኑ?
• ብቑልጡፍ ነቲ 112 ደውሉ
• ነቲ ቦታ ሓብሩ ኢኹም፣ ኣብቲ እት ሰብ ዝርከቦ ዘሎ (ናይ ሓቤረታ ሰለዳታት ኣብ
ውሕጅ ቁጽሪታት ዘለዎም - ነዚ ኣብነት ርኤ)

• እቲ ኣገዳሲ ግን: ፈጺምኩም ናብቲ ማይ ከይትኣትዉ፣ ሓደገኛ እዩ።
እዚ እንታይ ማለት እዩ ሕጂWas heißt das jetzt? ኣብ ውሒጅAm Fluss: ኣብቲ
ገምገም ደውበል! ንስኻትኩም ግን ናብቲ ማይ ክት ኣትዉ ኢኹም ትደልዩ? ሃየ, እሞ
ናብ መሐንበሲ ጋብላ፣ ኣብቲ ናይ መሐንበሲ ቀላይ ። ወይድማ እዚኣ ምናልባት ሓደ
ሓሳብዶ ንምዝሓል ኣብ ሓደ ዉዑይ ዝኾነ ናይ ሓጋይ መዓልቲ ምዀነት?:

ንስኻ ሕጂ ብጽፉፍ ሓቤረታ ተዋሂቡካ እዩ:
ኩን ሓደ ስካውትን ከምኡውን ንናትካ፣ ኣዕሩኽትኻ፣ ኣዝማድካን ፈለጥኻን ብዛዕባ፣ ነቲ
ንስኻ ሕጂ ዝፈለጥካዮ! ከምዚ ገርካ ንስኻ ትሕግዝ፣ ሂወት ንኽተድሕን።

