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   8.4.2021 – kurdi-sorani 
   Asiakasohje: Tietoa ramadanin vietosta 
   koronavirustilanteen aikana 
    
    
    

 

کارداری ناوەندی پێشوازی: زانیاری سھبارەت بھ بھسھربردنی ڕەمھزان لھ ماوەی  
 بارودۆخی ڤایرۆسی کۆرۆنادا

 دەبێت تۆ لھ بھسھربردنی ڕەمھزانیشدا بارودۆخی ڤایرۆسی کۆرۆنا لھ پێشچاوو بگریت. 

کرداری خوودی ھھر مرۆڤێک کاریگھریی مھزنی لھسھر ب�وبوونھوەی دووچاربوون ھھیھ. ئھرکی ھھر کھسێکھ بھ  
دەبێت تۆ باشترین ھھوڵی خۆت بھگھڕبخھیت، بۆ ئھوەی دووچاربوونھکان لھ نێو بھرپرسیارێتییھوە ھھڵبسووڕێت. 

 ناوەندی پێشوازی و دەرەوەی ناوەندەکھدا ب�ونھبنھوە. 
 

، کاتێک کھسی نھخۆشکھوتوو دەکۆکێت یان ۆرۆنا لھپلھی یھکھمدا لھ ڕێگھی دڵۆپھوە دووچار دەبێتڤایرۆسی ک
 دەپژمێت. 

ئھو ڕێکارانھی خوارەوە یارمھتیدەر دەبن لھ بھرگرتن بھ ب�وبوونھوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لھ 
 بھسھربردنی ڕەمھزاندا:

 .کانگردبوونھوە. خۆت البدە لھ شوێنھ گشتییھکان، لھ کۆمھڵھ خھڵک و ۱

 . خۆت البدە لھ بۆنھ تایبھتییھکان ھھرچھندە لھڕووی ژمارەی بھشداربووانیشھوە بچووک بن وە ھھروەھا لھ  ۲
 ش کھ کھسی نزیک نین. پھیوەندیکردن بھ کھسانی دیکھوە کھم بکھرەوە.چاووپێکھوتنی کھسانی دیکھ   

 انیکردن بۆ الی کھسانی دیکھ. ئھگھر لھ  خۆت البدە لھ ھاتووچۆی ناپێویست، لھ گھشتکردن و سھرد. ۳
 دەرەوەی ناوەندی پێشوازیدا دەژیت، خۆت البدە لھ بانگھێشت کردنی خھڵکان بۆ ماڵی خۆت.    

 . پێڕەوی بکھ لھشێوازی باشی پاکژیی دەست و کۆکین. بھ ووریاییھوە چھندین جار دەستھکانت بھ ئاوو ٤
 سابوون بشۆ. بھسھر سھرقۆڵدا بکۆکھ.    

 مھتر لھنێوان خۆت و کھسانی دیکھدا ڕابگرە. دەستگوشین و  ۲مھودای دووری الیھنیکھم ھێندەی  .٥
 لھباوەشگرتن ئھنجام مھدە.    

 . ماسکی سھر ڕووخسار بھپێی پھسھندکراوەکان بھکاربھێنھ. ٦

 ماڵھکھتدا مھکھ.بھبوونی نیشانھوە ھاتووچۆ لھ نێو ناوەندی پێشوازیدا یان لھدەرەوەی ناوەندی یاخود . ۷

 خێرا کارمھندانی ناوەندی پێشوازی ئاگادار بکھرەوە لھ نیشانھکان و کھوتنھ ژێر کاریگھری . ۸
 دووچاربوونھوە.   

 انی ناوەندی پێشوازی و فھرمانگھکانی دیکھ.کانی کارمھنددراوە . پێڕەوی بکھ لھ ڕێنوێنییھ۹

بھمھبھستی بھسھربردنی ڕەمھزان دەکرێت زانیاری بھ دەست بھێندرێت بۆ نموونھ لھ ماڵپھڕی کۆمھڵی  
 .rabita.fiئیسالمیی فینالندی: 

کاری ھاوبھشی باش و خۆڕاگری و ئارامی لھتێکڕای کاردارانی ناوەندی پێشوازی دەخوازرێت. بھپێی 
 پێشوازییھوە بھدەست دەھێنیت.پێویست زانیاری زیاتر لھ الیھن کارمھندانی ناوەندی 
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