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 ھک ک%ناسھک ڵھگھل یراكواھ ھب مAۆھکۆتس و دنول ،یرۆبۆتۆی یۆكناز ھل ینامرەد ییھگنیژ وراک یشھب نھیال ھل ووتاھک%پ یراک یک%پورگ
 یناکھن%وش ھک ەوھنھکەد وIب ادھناچوان وھل یغاسشھل یرایناز و ادیتسوردنھت یر%دواچ و یغاسشھل یراک یراوب ھل ھیھھ نایتھبیات یک%نومزھئ
 نتساراپۆخ یراوب ھل وارن%جنوگ یرایناز یناد ۆب هوودركهدامائ نایھنایتسناز یراگژۆمائ یترۆپاڕ نیمھکھی ،نروتلھک ەرف و کسھت ناینووب%جھتشین
  .ھکھیشۆخھن یەوھنووبوIب ھل

 یھکھی .نووب ادتسەدرھب ھل ادییەوھتھنو%ن و یدیوس یناکھییمرھف اگزەدواد نھیال ھل ھک هوواركهدامائ ەوھنایرایناز وھئ یھنیچنب رھسھل شھمھئ
 ێڕەزاو%ش ھب نادەرھپ یراوب ھل ھیھھ نایژ%رد یک%نوومزھئ ھک ،اوائژۆڕ یناکھناخشۆخھن/د%رگنھئ ییھچووان یھناخشۆخھن ھل ناکAھخ یغاسشھل
 .ەویڕبرەد ھكھترۆپاڕ رھسھل نایۆخ ینیب%ت و ناوومھھ ۆب اتواھ یکھیغاسشھل یندرکمھھارھف رھس ھنتسخ کشیت ھب ناکAھخ یغاسشھل یراک ۆب
 .هوودرك تساڕتشپ یناكھیراگژۆمائ یتساڕ ندرکوھھواتھپ یییکشیزپ یراوب ھل ەڕۆپسپ ھك دنول یۆکناز ھل نامكرویب رھپ رۆسیفۆڕپ اھهورھھ

 ت%رن%ھبراکھب ەوھناسھک وھئ نھیال ھل ھك هووارك هدامائ ەوھئ یتسھبھم ھب ک%تش وومھھ ش%پ ،ەوارسوون ناسائ یکھیدیوس ھب ھک ،ناكھیراگژۆمائ
 ھل یھناوھئ ۆب اتھپ یەوھنووبوIب ھل نتساراپۆخ رھسھل نادیپیرایناز ۆب  ت%بھھ نایواجنوگ یرایناز ھیەوھب نایتسیو%پ ادرۆجوارۆج یھنۆب ھل ھک
 .نیژەد ادکسورتوکسھت یک%جرھمولھھ

 ینامز ھب تروک یمیلف و یرایناز ەو ووڕھنیھخب ەداس یکھیھکلیمان یشھبواھ ھب یەوھب نیسەدAھھ ادنامھکەراک ھب نادیماوەدرھب یەژ%رد ھل 
 یراکژ%واڕ ۆب ەوھناکھAھمۆک و یروتلھک یڕ%گرەو ،یغاسشھل یرایناز یرھنھیھگاڕ نھیال ھل ادەدنیائ ھل ت%رناوتەد ھک ،ەوھنیھکوIب رۆجوارۆج
 .ت%رن%ھبراکھب
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 ك&پتسهد
 ەل .ەوەتێرگب ناکەیتەیاڵەمۆک و یروبائ ەزاوال ەپورگ تەبیات ەبو یتخەس ەب ١٩ –یدیڤۆک یناھیج یاتەپ تێچەدێپ
 یەداڕ ڵەگەل ەتووجواھ ەکەنێو .ەوەووبواڵب و ادڵەھ یرەس ارێخ اتسنێت-اگنۆپس و اتسیش-یبکنیڕ ەل یتەبیات ەب مڵۆھکۆتس
 و یروبائ یرتمزن یکەیەیاپ ەک ادەناپورگ وەئ وێن ەل و ادناکەییەوەتەن ەیتەیامەک وێن ەل ندرم و نوبشووت یرۆز
 یناکەوترگکەی ەتاڵوو یناکەروەگ ەراش شیکێتش وومەھ شێپ و ەروەگ یایناتیرەب یەسانێپ تێرکەد ەک ەیەھ نایتەیاڵەمۆک
  .تێرکبێپ یاکیرەمەئ

 ینایژ ەوھک%پ .ناکھییاوھھ ھیرۆب یندرکوھھ ۆب ەرادیسرتھم یوارسان یكیراكۆھ نووب%جھتشین یناکھن%وش یکسھت
 ینووبدایز یھیام ھت%بەد ھک تاکەد تخھس ناووچالاس ھب ینتساراپ یراک،ادکسورتوکسھت یک%خۆدوراب ھل ەوھن نیدنھچ
 شاتس%ئ ات ،نوارد یناکھییمرھف اگزەدواد نھیال ھل ھک ناکەواب ھیراگژۆمائ .١٩-یدیڤۆک ھب نووبشووت ۆب ییسرتھم
  .نوارن%جنوگھن ادنووب%جھتشین یھناکسھت ھن%وش وھل نایژ یجرھمولھھ ڵھگھل

 یراكواھ ھب مڵۆھکۆتس و دنول ،یرۆبۆتۆی یۆكناز ەل ینامرەد ییەگنیژ وراک یشھب نەیال ەل ووتاھکێپ یراک یکێپورگ 
 یغاسشەل یرایناز و ادیتسوردنەت یرێدواچ و یغاسشەل یراک یراوب ەل ەیەھ نایتەبیات یکێنومزەئ ەک کێناسەک ڵەگەل
 یراگژۆمائ یترۆپاڕ نیمەکەی ،نروتلەک ەرف و کسەت ناینووبێجەتشین یناکەنێوش ەک ەوەنەکەد واڵب ادەناچوان وەل
  .ەکەیشۆخەن یەوەنووبواڵب ەل نتساراپۆخ یراوب ەل وارنێجنوگ یرایناز یناد ۆب هوودركهدامائ نایھنایتسناز

 ەل ادییەوەتەنوێن و یدیوس یناکھییمرھف اگزەدواد نەیال ەل ەک هوواركهدامائ ەوەنایرایناز وەئ یەنیچنب رەسەل شەمەئ
 ەک ،اوائژۆڕ یناکەناخشۆخەن/دێرگنەئ ییھچووان یەناخشۆخەن ەل ناکڵەخ یغاسشەل یەکەی .نووب ادتسەدرەب
 رەس ەنتسخ کشیت ەب ناکڵەخ یغاسشەل یراک ۆب ێڕەزاوێش ەب نادەرەپ یراوب ەل ەیەھ نایژێرد یکێنوومزەئ
 رھپ رۆسیفۆڕپ اھهورھھ .ەویڕبرەد ھكھترۆپاڕ رەسەل نایۆخ ینیبێت و ناوومەھ ۆب اتواھ یکەیغاسشەل یندرکمەھارەف
 .هوودرك تساڕتشپ یناكھیراگژۆمائ یتساڕ ندرکوەھواتەپ یییکشیزپ یراوب ەل ەڕۆپسپ ھك دنول یۆکناز ەل نامكرویب

 وەئ نەیال ەل ھك هووارك هدامائ ەوەئ یتسەبەم ەب کێتش وومەھ شێپ ،ەوارسوون ناسائ یکەیدیوس ەب ەک ،ناكھیراگژۆمائ
 رەسەل نادیپیرایناز ۆب  تێبەھ نایواجنوگ یرایناز ەیەوەب نایتسیوێپ ادرۆجوارۆج یەنۆب ەل ەک تێرنێھبراکەب ەوەناسەک
 .نیژەد ادکسورتوکسەت یکێجرەمولەھ ەل یەناوەئ ۆب اتەپ یەوەنووبواڵب ەل نتساراپۆخ

 یمیلف و یرایناز ەو ووڕەنیەخب ەداس یکەیەکلیمان یشەبواھ ەب یەوەب نیسەدڵەھ ادنامەکەراک ەب نادیماوەدرەب یەژێرد ەل 
 یڕێگرەو ،یغاسشەل یرایناز یرەنەیەگاڕ نەیال ەل ادەدنیائ ەل تێرناوتەد ەک ،ەوەنیەکواڵب رۆجوارۆج ینامز ەب تروک
 .تێرنێھبراکەب یراکژێواڕ ۆب ەوەناکەڵەمۆک و یروتلەک
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 ١٩-یدیڤۆک یشۆخھنو انۆرک یسۆریاڤ یەرابرەد ییتشگ یرایناز  .مھكھی یشھب
 

  ؟ھی یچ١٩-یدیڤۆک

 .ەووبەن ینووب زیگرەھ شێپوەوەل ەک ،ەووب ادیەپ ەوێون یانۆرک یسۆریاڤ یۆھ ەب ەک ەیسۆریاڤ یکەیشۆخەن ١٩-یدیڤۆک
 واڵب ادناھیج وومەھ ەب ییارێخ ەب یناوت ەیۆب ،تێبەھ ەکەیشۆخەن رەبمارەب یتسڵەھرەب ەک ەووبەن کێسەک چیھ ەیۆب
  .ەوەتێبب

 وەل .تێمژپەد و تێکۆکەد ڤۆرم کێتاک یتەبیاتەب ،ەوەتێرزێوگەد ادناکەڤۆرم ناوێن ەل ندرکیدنەویەپ یتاک ەل ەکەسۆریاڤ
 یشووت و تێرگەدیرەو ،تێتسەواڕ ەوەکەسەک یکیزن ەل ڤۆرم رەگەئ .ەواوەھ ەتێچەد کووچب یوائ ەپۆڵد ادەتەڵاح
 .تێبەد

 ڤۆرم رەگەئ ەنوومن ۆب .تێوەکب یتسەد رەب ەوەرت یکێکەی یتسەد ەل ەکەسۆریاڤ رەگەئ تێبب یشووت ڤۆرم ەگنەڕ اج
 ەل ەوەیشەل ەتێچب ەکەسۆریاڤ ەگنەڕ ،تادب یۆخ یواچومەد ەل تسەد توەکێڕ ەب ڤۆرم رەگەئ ناشاپ .تاکب ەقوەت
 ۆب تسەد و تاوشب یناکەتسەد ووز ووز ڤۆرم تێبەد ەیۆب .یمەد و توول ،واچ ۆب تابب تسەد یەوەئ یاگێڕ
  .تابەن یواچومەد

  ەکەیشۆخەن یەوەنووبواڵب ەل ەزێراپب شیرت یناسەک و تۆخ
 کێتاک ۆشب تناکەتسەد ەشیمەھ .ەکرچ ٢٠ یەوام ۆب مەک ینال نوباس و وائ ەب ۆشب ووز ووز تناکەتسەد •

 ەمەژ ەل رەب تناکەتسەد .ەوەرەد ەتیووچ یەوەئ شاپ ،تەکەراک ینێوش ەتیەگەد کێتاک نای ەوەڵام ۆب ەوەتیێد

 .تێلاوھت ەنووچ شاپ و نانێل تشێچ شیپ ،ۆشب ناکەندراوخ

  .ەتش نیرتشاب نووباسو وائ ەب نتش ماڵەب .ووبەن تنتشتسەد یراوب ۆت رەگەئ ەشاب یکەیەدراژب تسەد یتیرپس  •
 !ۆشب تناکەتسەد ەوەئ یتایج ەل .تێشخەبەدێپ تەتخاس یکەیاینڵد شێکتسەد

   .ەمژپب و ەکۆکب ادتکشینائ رەس ەب •

 کەن ،تیەدیێڕف ناشاپ تیناوتەد ەک تینێھبراکەب زەغاک یڕسەسەد ۆت تێبەد ووب یوامڵچ وڕەت تتوول رەگەئ

  .ۆڕەپ یڕسەسەد

   .تیرگرەو ادکڵەخ ڵەگەل کەیادوەم ەدڵوەھ •

 ادەوەرەد ەنووچ ەل ،ناکەیتشگ ەزارمائ ەب اەوەنتساوگ یتاک ەل تیرگاڕ ادکڵەخ ڵەگەل کەیادوەم ،تێرکب رەگەئ

 .ەیێل یرۆز یکێکڵەخ ادەنانێوش وەل ەکنوچ نیڕکتش ۆب

 .ادڵام وێن ەل كاپ یاوەھ •

  .ادڵام وێن ەل ەلەگرێن و ەرەگج ینانێھراکەب ەل ەرگب روود ەب تۆخ .ەکب یکڕۆگاوەھ ووز ووز ادڵام ەل

نەکەدراک ڵام یەوەرەد ەل یەناوەئ ۆب یراگژۆمائ  

 ەل تیرگب روودەب تۆخ یەوەئ ۆب ەیەھ یتەبیات ییامنێڕ تەکەشیئ ینێوش ەل ایائ ەک ەوەرەڵۆکب ەوەل •

 .ەکەیشۆخەن یەوەنووبواڵب

  .تێبەھ تکەیادوەم ادرت یناکەنیشینرەس ڵەگەل ەدڵوەھ :تیبەد ەوەنتساوگ یناکەیتشگ ەزاڕمائ یراوس رەگەئ •

 .ۆشب نووباس و وائ ەب تناکەتسەد رەسکەی :ەوەڵام ۆب ەوەتیێڕەگەد ەوەشیئ ەل کێتاک •

 .ەنێھەم نایراکەب ادڵام وانەل و ەرگڵەھ ادرت یکێنێوش ەل ندرکراک یلج •
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ناوال و ن<ادنم ۆب یراگژۆمائ  

 

 تەماڵەھ  کەو ەگنەڕ .نرگیان یسروق ەب نایەبرۆز نبەد ١٩ -یدیڤۆک یسۆریاڤ یشووت ەک یەناوال و ڵادنم وەئ
 رت یناسەک ەگنەڕ ماڵەب ،نوەکان شیشۆخەن رەھ راج کێدنەھ .ەوەنب کاچ کێژۆڕ دنەچ شاپ ەو ،نمژپب و نکۆکب
  .نرگیەد او رەھ شەروەگ یناکڵەخ یەبروز ەوێش نامەھ ەب .نەکشووت

 .ەیەھ نایرت یشۆخەن ەکوونەھ ەک نیزێراپب نڵاس ٧٠ وورەس یەناوەئ ریپ یناسەک ەک ەیەوەئ تش نیرتگنرگ ەوەئ رەبەل

 دنەچ یرەب ەنترگ ەب نیبرتکەی یرەدیتەمرای نیناوتەد ناوومەھ .نوەکەد شۆخەن پارخ رۆز ەکەسۆریاڤ ەب ناوەئ

 .ەداس یکێراکێڕ

 ەکەسۆریاڤ ەیەوێش وەب .ۆشب ەکرچ ٢٠ یەوام ۆب مەک ینال نوباس و وائ ەب تناکەتسەد ەوەڵام ەوەتیێد کێتاک •

  .تێب ەوەتناکەتسەد ەب ەگنەڕ ەک تێرمەد

  .یژەد ادناتڵەگەل ەوەڵام ەل ریپ یکێسەک رەگەئ ەوەڵام ۆب ێڕواھ یەوەنانێھ ەل ەرگب روودەب تۆخ •

 ادنایڵەگ ەل کەیادوەم شەوەرەد ەل و ڵام وێن ەل کێتاک تیەدەد ناکەنەمەتەب یناشین ەوەندرکرەسەب و زێڕ ۆت •

  .ەوەتیڵێھەد

 ەگنرگ رەدەبەداڕ ەل ،تێبەھ تشیتەماڵەھ کێمەک رەگەئ تەنانەت ەوەتینیمەد ەوەڵام ەل ۆت یەوەئ رەبەل •

 ەکۆکب ادتکشینائ رەس ەب .نیژەد ادناتڵەگ ەل ەوەڵام ەل ەک ەوەتیڵێھب ادەنانەمەتەب ەسەک وەئ ڵەگەل کەیادوەم

  .ۆشب نوباس و وائ ەب تناکەتسەد ووز ووز .ەمژپبو

 

 ناوال ۆب

 ەتش وەئ و Krisinformation و FHM کەو ،ەوەرەکبێون ەوەناکەوارکێپڕەواب ەواچرەس ەل تناکەیرایناز •

 تناکێڕواھ و تەکەنازێخ ەب نەنامتم یاگێج ەک یەنایرایناز وەئ.نادارائ ەل ادیناوەراش/ەکەمێرەھ ەل یەنایێون

  .ەوارائ ەتێد ەک تساڕان یۆگنەد ینترگاڕ ەل  ەبرەدیتەمرای .ەنەیەگاڕ

 ەک یەوەل نیاینڵد .نەکب ەوەناکەگنامرەف و ناکەیتسوردنەت ەکنب ەب یدنەویەپ نناوتان ەک ەدب ەناسەک وەئ یتەمرای •

  .ەگنرگ رەدەبەداڕ ەل اتسێئ ماڵەب ،تیەکیەد شەتسێئ

 ،ناکڵەخ یەوەنووبۆک نای ەروەگ یپورگ ەب ەوەنووبۆک ەل تێرگەد تروودەب ەک ەکوەڕێپ ەنایراگژۆمائ وەئ •

  .ەوەتێرگەد  شەوەرووژ و ڵام یەوەرەد اھەورەھ ،ەوەتێرگەد شیناوال و ناڵادنم ەنامەئ

 ەشیمەھ تیناوتەد ۆت .ەوەتەنوام اگندنێوخ ەل نایکوودرەھ اگندنێوخ یرەبەوێڕەب و اتسۆمام ەک تێبریبەل تەوەئ •

  .تیێودب ادکێسەک ڵەگەل درک یتسیوێپ رەگەئ تیەکب ەوێپ نایدنەویەپ
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 ادیشزرەو یکالاچ و نانێھاڕ ینادماجنەئ یتەڵاح ەل ناوال و ناڵادنم ۆب یراگژۆمائ
 

 تەکەڵەمۆک ەکوونەھ ییاینڵد ەب تیەکەد نانێھاڕ و شزرەو ۆت رەگەئ .تێبەھ ییەتسەج یکالاچ ماوەدرەب ڤۆرم ەکاچ او
 یسرتەم ەک شاب او یکەیەوێش ەب نەکب نانیھاڕ ماوەدرەب ەوێش نیرتشاب ەب نۆچ ەواد نایرایڕب تەکەپورگ نای
 .نەکیب تێبەد نۆچ ەکب رەباڕ و رەنێھاڕ ەل رایسرپ انەد .ەوەنەکب مەک ەکەیشۆخەن یەوەنتساوگ

 ەمەئ .ەوەرووژ ینانیھاڕ یناکەڵۆھ یتاب ەل ەوەرەد ەل نانێھاڕ ەب ەوەتۆدرک نایتسەد ناکەڵەمۆک ەل کێرۆز •

  .ەوەتاکەد مەک ەکەیشۆخەن یەوەنتساوگ یناکەیسرتەم

  .نیڕۆگلج یرووژ ەل کەن ،ەڕۆگب شزرەو یلج ەوەڵام ەل •

 .ەوەکاگیرای یوائ یەعولەب ەب ێنەم مەد رەسکەی و رت یسەک ەب ەدەم تۆخ یوائ یەراتەم •

 .تیەکەن شیشود رەگەئ تەنانەت ، ۆشب نوباس و وائ ەب تناکەتسەد كێتش وومەھ شێپ ەشیمەھ ەوەڵام ەوەتیێد ەک •
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 نیژەد ادنایۆخ یڵام ەل ەک یەناریپ ەسەک وەئ یێسوارد و ێڕواھ ،راکوسەک ۆب یراگژۆمائ
 

 رت یتفرگوریگ و ییاھنەت یانام ،نیژەد ادنایۆخ یڵام ەل ەک یەناریپ ەسەک وەئ ۆب ندرکریگەشۆگ ۆخ یناکەییامنێڕ ەگنەڕ
 نایخۆدوراب ۆب یراکناسائ یەوەئ ۆب تیەکب رۆز یکێتش تیناوتەد ێسوارد نای یڕواھ ،راکوسەک کەو ۆت .تێنەیەگب
  .تیەکب

  .ەکەم ناینادرەس ەوەڵام ەل ماڵەب ،رت یکێزاوێش ەب نای ەکب ەوێپ نایدنەویەپ نۆفەلەت ەب •

  .تێب نایێل تاگائ رت یکێزاوێش ەب ەتسیوێپ – تۆخ یەکەڵام ۆب ەکەم نایتشێھگناب •

 رەبەل و ێنێل ۆب نایتشێچ نای ،ادنامرەد و ینەمەدراوخ ینیڕک ەل یتەمرای یندرک شەکشێپ ۆب ەکناخرەت تۆخ •

  .ێنیاد ادنایەکاگرەد

  .تێبەھ ادنایڵەگەل تکەیادوەم اب ادەناتاک و ەل ماڵەب ،ەسایپ ۆب ۆچب ادنایڵەگەل •

  .١٩-یدیڤۆک رەسەل ێتیەدب نایتسورد یرایناز یەوەب ەدب نایتەمرای •

 ەوەیتسوردنەت یەکنب ەب یدنەویەپ اتهرھس ووب یكشیزپ یتەمرای ەب یتسیویپ و توەکشۆخەن ەکەریپ ەسەک رەگەئ •

  .١١٧٧ ھب ھكب  یدنەویەپ ەکب
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 ەکسەت و كوچب نایناکەڵام یەناوەئ ۆب تەبیات ییامنێڕ   .مهوود یشھب
 

	ادندراوخەمەژ و نانێل تشێچ یتەڵاح ەل ییامنێڕ
 ەوەتێرزێوگان ندراوخ ەب ەکەسۆریاڤ
 
 رەگەئ .تێرمەد ەکەسۆریاڤ یدیئ ەوەیارکرووس نای اڵوک ەکەینەمەدراوخ ەک .ینێل تشێچ ییاسائ یراب کەو رەھ
  .ەیەھ ادەدەگ ەل ەک تێرمەد ەکۆڵەشرت وەب ەوەدەگ ەتیچب ەکسۆریاڤ
 

 .تیینێل تشێچ یەوەل رەب ۆشب ەکرچ ٢٠ یەوام ۆب مەک ینال نوباس و وائ ەب تناکەتسەد •
 .ەنێھەمراکەب ەوەرەکژکاپ ینەمەلش ،ییاسائ یوائ ەب ەوەرۆشب ناوج ەزوەس و ەویم •
  .ننێھەمراکەب ادناکەندراوخەمەژ یتاک ەل یرتکەی یخادرەپ و کچوەک و پاق •
   .ەنێھبراکەب ییاسائ ینتشپاق ینەمەلش ،ۆشب تناکەپاق ییاسائ یراب کەو رەھ •

 
 و ەنۆب ەل یتەبیات ەب ،تێرکەدێل ناینتاھرێخەب شیرت یناسەک ادێوەل ەک ،ەوەتاکەدۆک ەکەنازێخ ەک ەکێتش ندراوخ ەمەژ
 یەوەئ ۆب ەزاوێش نیرتشاب ەروەگ یپورگ یەوەنووبۆک ەل نترگروودەبۆخ .نیەکب او تیبان ڵاسمەئ ماڵەب .ادناکەنژەج
 !نیێد ەوەیرتکەی گنەتەب ەک نیەدب یناشیپ
 

 ڵەگەل ەوەکێپ ەک ەیەوەئ تش نیرتکاچ ،ووبەھ یگڕوق یرازائ نای ات ،ەکۆک ،تول یوائ ڵادنم نای ەروەگ رەگەئ •
  .تێرگب روود ەب یۆخ کەیادوەم ەب وکڵەب ،تاوخەن نان ادەکەنازێخ یرت ینامادنەئ

 یتاک اتسێئ .رت یناسەک کەن ،نیژەد ادڵام نامەھ ەل ەک ەوەنبۆک ەناسەک وەئ اھنەت ناکەندراوخەمەژ ۆب ەدڵوەھ •
  .نیۆخب نان ەوەکێپ و نیڕێگب گناھائ ادنایێڕواھو ێسوارد ،مزخ ڵەگەل یشەبواھ ەب ەین ەوەئ

 ەک ەیادارائ ەل ەروەگ یکەیسرتەم .ەوەکەی ەب ناشێکەلەگرێن ەل نرگب روودەب ناتۆخ ھتسیویپ  اھەورەھ •
 تەنانەت .یەکەیرۆب نای یەکەدنۆس ،ەلەگرێن یمەد ەل نەدب ژم ەرۆن ەب یەوەئ یاگێڕ ەل ەوەتێبواڵب ەکەیشۆخەن
   .ەتەمحەز یتەواوەت ەب ەکەلەگرێن یناکەشەب وومەھ یەوەندرککاپ ،تێبەھ یشۆخ یەلەگرێن ەمەد ڤۆرم رەگەئ
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 نیژەد ادنایناكهوھن نای ڵادنم ڵەگەل ەوەکێپ و نڵاس ٧٠ وورەس یەناوەئ ۆب ییامنێڕ
 
 ۆب ەرەدەبەداڕ ەل ینتساراپ ەب نایتسیوێپ  یدروو ەب ەیەھ نایرۆجارۆج یشۆخەن نای نرووژوەرەب نای ڵاس ٧٠ یەناوەئ
 ،ەیادێت یەروەگ و ڵادنم ەک نیژەد ادکسەت یکێڵام ەل ەروەگ یکێنازێخ وێن ەل ەک کێناسەک ۆب .نبەن شووت یەوەئ
 دنەچ ماڵەب .ەین ناسائ یکێراک ەدنێھ ،ەیەھ ادیناکەمزخ و ێسوارد ڵەگەل یرۆز یکەیدنەویەپ ڤۆرم شیکێتاک
 :ەیەھ شاب یکەیراگژۆمائ
 

  .نیژان ادتۆخ یەڵام وەل ەک تینیبەن ەزات یکێکڵەخ ەدڵوەھ •
 کەیەروەگ نای ڵادنم ادشەوەئ ڵەگەل رەگەئ .نەکب تنادرەس ەوەڵام ەل نەیەن ەک ەیەوەئ رتشاب کێتش وومەھ ەل •

 اج .ەوەتینێمب ادەک یکێرووژ ەل تیناوت رەگەئ ەشاب او ،ناتنادرەس ۆب تاھ و  یژان ادناتڵەگەل وناخ نامەھ ەل ەک
  .تێب ەوارک یشەکاگرەد رەگەئ ەین گنرگ

  .ەب ەکەسەک ەل روود یکەیادوەم ەل تێرکب دنەچ ،تیب رت یکێرووژ ەل تیچب تێبەن شەوەئ یراوب رەگەئ •
 .ۆشب  نوباس و وائ ەب تناکەتسەد ،تشیۆڕ ەکەسەک کێتاک •

 
 ەل تێب تۆخ ەب تەبیات یکەیسروک ەگنەڕ اج ،تیەکب ادیەپ تۆخ ۆب ادەکەڵام وێن ەل کێجنوک ارک رەگەئ ەدڵوەھ •

 وەل تیرگب روودەب تۆخ ەرتناسائ ەشیمەھ ادەتەڵاح وەل .تیشیناد ادێوەل تێبەھ تۆب ۆت اھنەت ەک ادکێچوس
  .نیژەد ادەکەڵام ەل ەک رت یەناکڵەخ

 .ەیەھ یگروق یرازائ نای ات ،ەکۆک ،نیمژپ ەک ەکەنازێخ وان یکێسەک ەل تیرگبروود ەب تۆخ ەگنرگ یتەبیات ەب •
 

 .ەدووسەب کاپ یاوەھ •
 ەوەرت یناکڵەخ ەل رتەم ٢ مەک ینال یادوەم ماڵەب .ەکب ەسق و ەشیناد ادخاب ەل نای ،ەوەرەد ۆچب کەیەسایپ ۆب •

   .ۆشب نوباس و وائ ەب تناکەتسەد ەوەڵام ەوەتیووچ ەک .ەرگرەو
  .هڕۆگب ووز ووز ەوەڵام یاوەھ •
 .نتووت یرت یکێرۆج رەھ نای ەلەگرێن یکێڵەکوود ەرۆج وومەھەل  ەرگروود ەب تۆخ  ادڵام وان ەل •

 
  .تیبەد ادشوەرەد ەل کێتاک تەنانەت ەکرادروونس ادکڵەخ ڵەگەل تناکەیدنەویەپ •
  .نیڕکتش ۆب ۆچەم •
 .ەوەتیبەدۆک ادنایایت کڵەخ یەناڵۆھ وەئ ۆب نای رت یناڵام ینادرەس ۆب ۆچەم •
  .ووب ادتاناوت ەل رەگەئ ناکەیتشگ ەزاڕمائ ەب ەوەنتساوگ ەل ەرگاڕ زێرەپوەروود تۆخ •
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١٩-یدیڤۆک یشۆخەن ھب نوبشووت یناموگ یتەڵاح ەل ییامنێڕ   مھھییس یشھب  
 
 ١٩-یدیڤۆک یشۆخھن ھب تێبووب شووت ەیەناوەل تێنازەد ڤۆرم ەیەوێش مەب
 
 ڤۆرم کێتاک یتەبیات ەب ،ەوەتێرزێوگەد ادناکەڤۆرم ناوێن ەل کیزن یدنەویەپ ەب ەک ەیسۆریاڤ یکەیشۆخەن ١٩-یدیڤۆک
  .تێمژپەد و ێکۆکەد
 
 یگڕوق یرازائ و تێبڕەت یتوول ،تێبێل یات ،تێکۆکب ەگنەڕ ڤۆرم .تێچەد تەماڵەھ و ازنۆلفنەئ ەل ١٩-یدیڤۆک
 یکێنووچکس و تاکب نتاھڵەکێت ڵد ەب تسەھ ،تێبەھ یشەل یرازائ ،تادب تسەدەل شینۆب و مات ڤۆرم ەگنەڕ .تێبەھ
  .تێب ۆب یشیمەک
 
 ەک رت یکێناسەک ەگنەڕ .ەوەنبەد کاچ ەتفەھ وود یەکیزن شاپ و نوەکەد شۆخەن ییەداس ەب کڵەخ یرۆز یەبروز
 ەب رۆز و نب ناکەیس یندرکوەھ یراچوود ڤۆرم کێدنەھ ەگنەڕ ماڵەب .نوەکەن شۆخەن چیھ رەھ نبەد شووت
 .ەیەھ نایرت یشۆخەن یەناوەئ اھەورەھ و نرووژوەرەب و ڵاس ٧٠ یەناوەئ یتەبیات ەب .تێردب ۆب نایەسانەھ تەمحەز
   .ەوەنیەکب مەک ەکەیشۆخەن یەوەنووبواڵب یسرتەم یەوەئ ۆب نیەدب یرتکەی یتەمرای ناموومەھ ەگنرگ ەیۆب
  

 ەووب١٩-یدیڤۆک یشۆخھن یشووت تێبادەڕەواب وەل رەگ تاکب یچ تێبهد ڤۆرم
 

 .ەواب رت یشۆخەن و ازنۆلفنەئ شیناناتسز ھل و ەواب ەڵاڵەھ ەب یرایتسەھ ادراھەب ەل .ەییاسائ یکێتش تھماڵھھ ھب نوبشووت
 یۆخ یەوەئ ۆب تێب ایروو رۆز ڤۆرم تێبەد ییاینڵد ۆب ماڵەب ،ەین ١٩-یدیڤۆک کەیەکۆک و نووبڕەت توول وومەھ
  .رت یناکڵەخ یندرکشووت ەل تێرگبروودەب

 رت یناکڵەخ ەب تواچ ۆت ەتسیوێپ ،توەکرەد ادێت تات نای ەکۆک یەناشین و درک یشۆخەن ەب تتسەھ رەگەئ •

 .ەیەھ تشیکووس یکەیشۆخەن درک تتسەھ رەگەئ تەنانەت .اگنەیاد نای اگندنێوخ ،شیئ ۆب ەوەرۆچەم .تێوەکەن

 نای رووژوەرەب و ڵاس٧٠ نەمەتەب یناسەک ەل ەرگب زێرەپ وەروود تۆخ .تیب ەوەڵام ەل اھنەت ەب تۆخ ەدڵوەھ •

 .ەیەھ نایدیج یشۆخەن کێدنەھ یەناوەل

  .ننێھەد یراکەب ەوەڵام ەل رت یناوەئ ەک ەنێھەم راکەب یلواخ نامەھ .ۆشب نوباس و وائ ەب تناکەتسەد ووز ووز •

  .ۆڕەپ یڕسەسەد کەن ،تیەدیێڕف ناشاپ تیناوتەد ەک ەنێھبراکەب زەغاک یڕسەتسەد .ەکۆکب ادتکشینائ رەس ەب •

 زرەق رت یناسەک ەل کیتەیابیتنەئ زیگرەھ .تینێھبراکەب نترگاد ات ینامرەد تیناوتەد .تاھێل تات رەگەئ •

  .تادان ناکەیسۆریاڤ ەیشۆخەن یتەمرای کیتەیابیتنەئ ،تیەکەن

 ارد ۆب تەسانەھ تەمحەز ەب نای یکۆکب تیناوت تەمحەز ەب و تاھێل تسروق یات ،تیووب رتپارخ رەگەئ •

 درک تتسەھ رەگەئ .تیەکب یتسوردنەت یرێدواچ یاواد تاکەد تسیوێپ ،ادشیندرکەن ەڵووج یتاک ەل تەنانەت

 ،تیەکب یرێدواچ یاواد ێوک ەل نای تیەکب یتسوردنەت یرێدواچ یاواد ۆت تێبەد ایائ ەک یەوەل تیناینڵد

 .نترگرەو یراگژۆمائ ۆب ١١٧٧ ۆب ەدێل گنەز

  .نایال ۆب تیچب یەوەل رەب یتسوردنەت یرگکشێئ یەکنب نای یتسوردنەت یەکنب ۆب ەدێل گنەز •
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 ،ارد ۆب تەسانەھ تەمحەز ەب و تیووب رتپارخ ادڕپ ەل و ووبارخاد ەکەیرگکشێئ نای ەکەیتسوردەت ەکنب رەگەئ •

 گنەز ڤۆرم تێشەد ،تیپارخ ەدنێھ رەگەئ .)تویکەئ(ارێخ یرازوگایرف یەکنب ۆب تیچب ۆخوەتساڕ تیناوتەد

  .١١٢ ۆب تادێل

 

 ی١٩-یدیڤۆک ھب ینوبشووت یناموگ ھک نھکەد ەوھDام ھل ک&سھک یر&دواچ یھناوھئ ۆب یراگژۆمائ
  ت&رکەد&ل

 ادیڵەگ ەل نایناکەیدنەویەپ نەدڵوەھ تێرکب نایۆب دنەچ ەکەنازێخ یقاب ەگنرگ ،تێب شۆخەن کێسەک رەگەئ •

 .نەکرادروونس

 تادڵوەھ ڤۆرم تێشەد ووب ڵاحەم ەوەئ رەگەئ .تێبەھ یۆخ یکێرووژ ەکەشۆخەن ەیەوەئ تش نیرتشاب •

 .ەوەننێمەن رت یناسەک ادێوەل ەک ،تاکتسورد ەوەڵام ەل ەکەشۆخەن ۆب کەپەچ یکێنێوش

  .ەیێل یەکەشۆخەن ەک ادەرووژ وەل یتەبیات ەب ،تیەکب یکڕۆگاوەھ ووز ووز ەگنرگ •

 .تێبەھ نایکێشۆخەن کێتاک تێب دروو ادوامرەگ و تێلاوەت یەوەندرکنێواخ ەل ڤۆرم ەگنرگ اھەورەھ •

  .ەنێھبراکەب ییاسائ یەوەندرکنێواخ ینەمەلش

 ادڵۆخ یەکەنەت ەل ناشاپ ەک تینێھبراکەب زەغاک یڕسەسەد تێشەد ەیەھ یەکۆک و ەڕەت یتوول ەک یەوەئ •

  .تاوشب یناکەتسەد نوباس و وائ ەب شووز ووز ەکەشۆخەن تێشەد .تێردەدێڕف

 رەھ شاپ تاوشب نوباس و وائ ەب یناکەتسەد تێشەد ەشیمەھ ،تاکەد ەکەشۆخەن یرێدواچ یەوەئ •

    .ەوەکەشۆخەن ەب کێندرکیدنەویەپ
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  یناموگ و ھشۆخھن ەوھDام ھل ک&سھک ک&تاک ەوەرووژ ھل کمامەد ینان&ھراکھب یەرابرەد یرایناز
  ت&رکەد&ل ی١٩-یدیڤۆک
    
 ەل ەناییامنێڕ ەرۆج وەئ ادرت یتاڵوو نیدنەچ ەل ماڵەب .نەکان کمامەد ینانێھراکەب ییامنێڕ ناکەیدیوس ەگنامرەف ۆڕمەئ
  .ەیادارائ

 ھل كھیادوھم ادکڵەخ ڵەگەل تێرکب دنەچ و ەوەتێرگان نوباس و وائ ەب نتشتسەد یاگێج کمامەد زیگرەھ •
 ەک ەوەتاکمەک ەوەکووچب یوائ ەپۆڵد یاگێڕ ەل ەکەیشۆخەن یەوەنووبواڵب کمامەد ەگنەڕ ماڵەب .تێب ادناتناوێن
   .ەوەنیمژپ وەکۆک یاگێڕ ەل ەوەتێزێوگەد ەکاتەپ

 ننێھبراکەب کمامەد تاکەد شۆخەن یناوال و نھمھتھب یناسھك ییامنێڕ WHO ییناھیج یتسوردنەت یوارخکێڕ •
 ەنێد ەوەمەد ەل ەک یەنادروو ەپۆڵد وەئ یۆھ ەب ەوەنەکمەک ەکەیشۆخەن یەوەنووبواڵب یسرتەم یەوەئ ۆب
  .ەوەنیمژپ نای ەکۆک ،ندرکەسق یاگێڕ ەل ەوەرەد

 .تێنێھبراکەب کمامەد تاکەد شۆخەن یرێدواچ یەسەک وەئ ەک تاکەد ەوەئ یراینشێپ WHO اھەورەھ •
 وەل تسەد زیگرەھ ڤۆرم ەتسیوێپ .تێنب یەوەیمەد ەب یتسورد ەب ەگنرگ انێھراکەب یکمامەد ڤۆرم رەگەئ •

 یەکەتشپ و شێپ یایرو ێنەکەداد یەکەکمامەد ڤۆرم کێتاک ەگنرگ اھەورەھ .ەیەوەیۆخەب ەک تادەن ەکمامەد
  .تاوشب یناکەتسەد ەوەئ یاود رەسکەی ەو تێب

 و تێڕۆگب یەکەکامەد کێراج دنەچ ەناژۆڕ ڤۆرم تێشەد .درکادیەپ یێش رەگەئ تیڕۆگب ەکەکمامەد تێشەد •
  .تاوشیب نای تێڕۆگیب یەوەئ ێب ەب تێنێھەن یراکەب رتایز کیژۆڕ ەل زیگرەھ

     .ییاسائ ینتشلج یەدام ەب تاوشب ادمرەگ یوائ ەل ۆڕەپ یکامەد ڤۆرم تێشەد •

 یۆخ ڤۆرم یەناکمامەد وەئ  .تێرنێھبراکەب ادیتسوردنەت و -یغاسشەل یرێدواچ وێن ەل اھنەت نادەسانەھ یکسام تێشەد
 ەوەدروو یپۆپڵد یاگێڕ ەل نووبشووت ادشەوەئ ڵەگەل ەگنەڕ ماڵەب ،ەین رەگیراک ەوێش نامەھ ەب تاکەد نایتسورد
 یکمامەد شاموق ەب تێناوتەد نۆچ ڤۆرم تاخەدیرەد ەک ەیەھ ادبویتوی ەل شیمیلف و کڵەکەب ییامنێڕ نیدنەچ .ەوەتاکمەک
 ڵەگەل تێرکب دنەچ ەدڵوەھ و ەوەتێرگان نوباس و وائ ەب نتشتسەد یاگێج کمامەد زیگرەھ ماڵەب .تاکتسورد  ەداس
 !تێبھھ ادناتناوێن ھل كھیادوھم ادەکەشۆخەن


