
Kurdiska sorani 

 زانیاری دەبارەی نه خۆشی کۆڕونا

 داموده زگای ته ندروستی گه ل بریاری داوە بۆ دانانی ڕێنمایی ناوچه یی بۆهه رێمی ڤێرمالند . 

شارە وانی کارلستاد ههروە کوو پێشتر به دوادا چوونی پهڕه سه ندنی ڤایروسی کۆڕونا ده کات؛  

ڕاسپاردەکانیان. بۆ ڕێنمایی و  هاوکاری دەکات   

به ردوام  بوون له دانه خستنی باخچه ی منداالن و خوێندنگه کان گرنگه بۆ کۆمه ڵگه و به  

له داخستن.  گای خوێندن دواداچوونی ڕێنمایهکان ئه بێته هۆی پاراستنی دامودە ز  

دەوام  ئێمه زۆر هه وڵ دەدەین بۆ خۆ گونجاندن به هه موو شێوە یه ک که داموودە زگای خوێندن به ر

 بێت له کرانه وە. 

دوێنێ پێنج شه مه دامودەزگای ته ندروستی گه ل جه ختی كردوە له سه ر تازە کردنه وەی زانیاریه  

. کان    

له داخستن.  ڕێنمایهکان ئه بێته هۆی پاراستنی دامودە زگای خوێندن   

نی پێشوو .هه  گه نج هه لی تووشبونی نه خۆشی کۆڤیدی نۆزدە یان ههیه بهپێچه وانه ی زانیاریه کا

له باخچه ى ساوایان و خوێندنگه کان هه لى تووشبونیان ههیه هه روەکوو ئیشه   ربۆیه مامۆستاکان 

 کانی تر. 

دامودەزگایه ک زانیاری له بارەی باڵوبوونه وەی کۆڤیدی نۆزدە له   

دامودەزگاکه  ئێمه بۆمان هه یه پرسیارمان لێ بکرێت له دایک و باوکانهوە که ئه یانهوێت بزانن کێ له 

پشکنینی کۆڤیدی نۆزدەی بۆ کراوەو و پۆزتیڤ بووە .   مان  

باوک بێت.  یان دایک و  ،له وانه یه ئه و که سه خوێندکار،کار به دەست   

خوێندکارەی لێیه.   زانیاری دەربارەی کام بهش یان کام پۆل که ئهومنداڵه یان  

ه یوەندی ئهکهین له گه ل دایک وباوک  پ  ئهگهر باڵوبوونه وەکه روویدا له یه کهیکدا )شوێنێک( ئێمه 

 خوێندکاران. 

به ڕێوەبه ر له سهر ئه م کارە بریار ئه دات که پیویسته له گه ڵ هۆکاری ئهو بارودۆخه که ڕووئهدات 

 دەبێته هۆی باڵوبوونه وەی په تاکه. 

مه  بهڕێوەبهر ناتوانێت زانیاری له سه ر تاکه کهسێک یان خوێندکارێک بدات له بهرئه وەی ئه 

 پاراستنی نه هێنیه. 

ئه مه وا دەکات که کارێکی نا ئاشکرا بێت ،بهاڵم ئه بێت ئێمه تێ بگهین که نابێت ئهم کارە گفتوگۆی  

 له سه ر بکرێت. 

Smittskydd Värmland 

بهرپرسیارە له باڵوبوونهوە و ههمیشه پهیوەندی ئهکات له گهڵ ئهوانهی که ڕەنگه ڕاستهوخۆ  

 پهیوەندیان هه بێت که 



گهڵ ئهو کهسانهی که کۆڤیدی نۆزدەیان پۆزتیڤه. له  

ئهگهر ههر گروپێک تووش بێت به و په تایه دەبێت ئهو شوێنه دابخرێت به پێ ڕاوێژکاری ههرێمی  

 ڤێرمالند. 

 بهردوام به له وەرگرتنی زانیاری تازە له 

www.karlstad.se/coronautbildning 

 به اڵم پێش هه موو شتێک ئاگاداری خۆت ببه! 

 له گهڵ ساڵو ڕێزی 

 ماریا شێلستروم ،بهرێوەبهری خوێندنگه کانی کارلستاد 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


