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 نیژەد ادنایناكهوھن نای ڵادنم ڵھگھل ەوھک"پ و ن4اس ٧٠ وورھس یھناوھئ ۆب ییامن"ڕ
 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 یھ4ام وھل ھک تینیبھن ەزات یک"ک4ھخ ەد4وھھ

 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 •

 .تیھکب ادیھپ تۆخ ۆب ادھکھ4ام و"ن ھل ک"جنوک ارک رھگھئ ەد4وھھ

 ادەتەڵاح وەل .تیشیناد ادێوەل تێبەھ تۆب ۆت اھنەت ەک ادکێچوس ەل تێب تۆخ ەب تەبیات یکەیسروک ەگنەڕ اج •

  .نیژەد ادەکەڵام ەل ەک رت یەناکڵەخ وەل تیرگب روودەب تۆخ ەرتناسائ ەشیمەھ

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

 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 ھل ک"تاک تھنانھت ھکرادروونس ادک4ھخ ڵھگھل تناکھیدنەویھپ

  .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 •



 ١٩-یدیڤۆک یشۆخھنو انۆرک یسۆریاڤ یەرابرەد ییتشگ یرایناز

  ؟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

 
 ھک ک9ناسھک ڵھگھل یراكواھ ھب مGۆھکۆتس و دنول ،یرۆبۆتۆی ھل ینامرەد ییھگنیژ وراک یشھب ھل یراک یک9پورگ نھیال ھل ھنایراگژۆمائ مھئ
 رھسھل ،نروتلھک ەرف و کسھت ھک نووب9جھتشین یناکھن9وش ھل یتسوردنھت یر9دواچ و یغاسشھل یراک یراوب ھل ھیھھ نایتھبیات یک9نومزھئ
 نھیال ھل ناكھیراگژۆمائ .هوواركهدامائ نووب ادتسەدرھب ھل ادییەوھتھنو9ن و دیوس یناکھییمرھف اگزەدوماد نھیال ھل ھک یھنایرایناز وھئ یھنیچنب

ەوھتەوارك تساڕتشپ ندرکوھھواتھپ یرۆپسپ یییکشیزپ . 
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