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ت1رکەد1ل ی١٩-یدیڤۆک ھب ینوبشووت یناموگ  ەوھ4ام ھل ک1سھک كیتاك یراگژۆمائ
 

 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

 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

  .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

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

    .ەوەکەشۆخەن ەب کێندرکیدنەویەپ

 .ننێھھم راكب شھبوواھ ڕسھتسهد/یلواخ ادڵام ۆێن ھل •

 یتنائ .ھشاب ھكۆك یندرك مھك ۆب مرھگ یووائ .ننێب راكھب ات یندنازھباد ۆب نێكێش رازائ یھتھچهڕ ێب ینامرهد •

  .تیب راكب  یبان و ھیین شاب ییسووریاڤ ییشۆخھن ینترگكڵچ ۆب كیتۆیب

 رهدھبهداڕ ھل ییوودنام نای ھكۆك ،ات ینووب زرھب یۆھ ھب ووب رتپارخ  ھكشۆخھن یتسووردنھت یراب رھگھئ •

 .ھكب یدنوێپ ١١٧٧ ڵھگ ھل تیین اینڵد شاب رھگھئ .یھكب یدنوێپ یتسووردنھت یھكنب ڵھگ ھل ھتسیۆیپ

 .ناینادرھس شێپ ،یھكب یدنوێپ نۆفھلھت یاگێر ھل  لارتنسرۆخ نای  ڵارتنسدرۆڤ ڵھگ ھل ھیاو رتشاب •

 .ھناخشۆخھن ھل نتووھكایرف یشھب ۆب نچب رھسكھی  هووارخاد  لارتنسرۆخ نای  ڵارتنسدرۆڤ رھگھئ •

 .ھكب ١١٢ ھب یدنوێپ ھپارخ رۆز رۆز ھكھشۆخھن یتسووردنھت یراب رھگھئ •



 

  یناموگ و ھشۆخھن ەوھ4ام ھل ک1سھک ک1تاک ەوەرووژ ھل کمامەد ینان1ھراکھب یەرابرەد یرایناز
  ت1رکەد1ل 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 •

 ڤۆرم یەناکمامەد وەئ  .تێرنێھبراکەب ادیتسوردنەت و -یغاسشەل یرێدواچ وێن ەل اھنەت نادەسانەھ یکسام ھتسیوێپ

 ەوەدروو یپۆپڵد یاگێڕ ەل نووبشووت ادشەوەئ ڵەگەل ەگنەڕ ماڵەب ،ەین رەگیراک ەوێش نامەھ ەب تاکەد نایتسورد یۆخ

 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

 
 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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