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ضة ندَ رينمايةك بو ئةو كةسانةى كةوا هةللدَةستن
بةيارمةتى دان و بازارى كردن بو كةسانى نةخوش و
دراوسييان كةوا ثيويستيان ثى يةتى:
كةسانيكى زوور ئامادةن بةيارمةتى دانى كةسانى دراوسى و لة ماوة ى بوونى
فايروسي كورونا هة لسايين بة ئامادة كردنى ضةند رينكايةك و زانياري ية ك
تو كةسيكى لةش ساغيت و هيج كييشَةيةكى تةندروستيت نى ية تةنها هةول
ئةدةيت دةستى يارمةتى بو كة سانيكى داماو و نةخوش كة بارى تة ندروستيان
وجى بةجى كردنى ئيش وكارى ريوذَانةى كوكراوةتةوة:
تة واو نى ية درييذَ بكةيت ب ي

باشترين يارمةتى دان ئةوى لةدةوروبةرةكةى خوت
وكةسانى كةم:
باشتر واية هةول بدةيت كةسانيكى كةم يارمةتى بدةييت هةر لةدةوروبةرةكةى
خوتة وة بة بةردةوامى لة برى ئةوةى دةستى يارمةتى بوكةسانيكى زيور درييذَ
بكةيت ولة هةمانكاتدا تواناى جى بةجى كردنى ثيداويستيةكانيانت نةبيت بو
يةثيويستة لةسةرت تةنها كةسانيكى كةم ضاودييرى بكةيت وبةردةوام ثةيوةنديت
ثيييانةوة بيت و يارمةتيان بدةيت لةم ماوةيةدا

جون ئةتوانم ثابةندَبم بةم رينمايانةى
هةلواسينى ريينمايةكان لةو طةرةك و كولنانةى كةوا كةسانى بةتةمةنى تيا
ومةبةستى روونكردنةوة وتى طةيشَتن وة
ئةذَيت بو نموونة لة كولنةكةى خوت ب ي
وستة كانيان بو مةبةستى
يا ناردنى رينمايةكان لةريكةى نامةناردن بو سندووقى ث ي
ونى يةتى يارمةتى دانيان و
روونكردنةوةى رييطَاكانى ى يارمةتى دانيان وض ي
وةكاتى ديارى كراو بوي ضاو ثييكةوتنيان

جى بةجي كردنى رينمايكانى ثاككردنةوة:
بةهةر شييوة يةك لةشييوةكانى يارمةتى دانى ئةو كةسانةى كة ثييويستيان
وية لةدراوسيييان و هاوريييانى لةتةمةن ونةخوش ئةبيت
بةيارمةتى دانى ت ي
ثابةندى ريينمايةكانى تةندروستى بيت لةليةن وةزارةتى تةندروستى يةوة
كةبةم شيوةيةى خوارةوية
ورييكَ
.1
تةوقة نةكردن)دةست كرتن و باوةش لةيةكدان بةهةموو ج ي
قةدةغةية(
دوور كةوتنةوة بةدوورى دوو مةتر وةستان لةو كةسةى كةوا يارمةتى
.2
ئةدةيت
دةست شوشتنى بةردةوام بو ماوةى  20ضركة بةئا و سابون
.3
كوكين وثذَمين لةسةر ئانيشَكَ وقوي ي
ل
.4
رينى دةم ولوت
.5
بةكارهينانى دةستة سرر بوي س ر
دةست كارى نةكردنى دةمووضاو بة تايبةت دةم ولوت وضاو
.6

و بازارى كردن:
ضةندَ رينمانى تايبةت ب ل
راو بةدةستى خاوةنةكةى تكاية
لةكاتى بازارى كردن وطةياندنى كةلوثةلى ك ر
ثابةندى ئةو خا ي
لنةى خوارةوةبة
هةويلبدة لةكاتى قةرة بايلغَى بازارةكان ودةرمانخانةكان بازارى مةكة
-1
ي
تةنها لةكاتى ضولدا دةست بةكاربة
و طةياندنى بازاريةكةت بةدةستى خاوةنةكةى ئةبييت لةكاتييكى ديارى
-2
ب ي
كراوبييت ئةويش لةررييطَةى ثةيوةندىكردنى تةليفونى يان ناردنى  SMSوة
بيوخاوةنةكةى بةمةبةستى ديارى كردنى كات و شوينى ديارى كراو
كةئةبيت بازاريةكةت لةناو كيسةى تايبةت بييت ولةبةر دةرطاى ما ي
ل
بةدوورى  1,5مةترة وةبدريت بةدةستى خاوةنةكةى
بوي وةرطرتنى كريييى ئيشَةكةت ئةتوانيت راستةوخو لة خاوةنةكةى بة
-3
دةست وة رطريت يا لةررييطَةى تحويل كردن لةبانكة وة يالةررييطَةى
Paypal
-4

و يارمةتى دان:
رليكخستنليكى تر ب ل
ضةندَ ر

ئييمة لةئامادةكردنى ضةند رريينمايةكى ترين لةشارى  Nürnbergبوي يارمةتى
دانى ئةو كةسانةى كةوا ثييويستيان بةيارمةتى ئييمةية دوورن لييمانةوة ناتوانين
ثيمان بطَةن لةررييطَةى تويررةكومة ي
ليةتى يةكانةو ,يان بة ثيوةندية دراوسى يةتى
يةكانةو
بو وانيارى وةركرتن لةو بارةيةوة تكاية سةردانى سايتةكةمان بكة

يارمةتى دانى هاورييان و دراوسييان
و ل
لن ودةورووبةر:
رةك وك ل
ئازيزانى طة ر
ئةطةر بةرييزَت لةطروثى توشبووى نةخوشى يةمةترسيدارةكانيت وةكو) ثيرى
طةنجيةتى) شيخوخة( كةمى بةرطرى لةش)نقص المناعة( وة ياضةند نةخوشى
يةكى سةرةكى تر( ئييمة ئةمانةوييت يارمةتيت بدةين بومانةوةت بةتةندروستى
يةكى باش
رليزت
ى بةضليى بكةم/بكةين ب ل
جى ئة توانم ض ل
و بة ر
بازارى وثييداويستى يةكانى رريوذَانةت

وست كردن

ث ي
بردنةدةرةوةى سةطةكةت وثياسةكردن لةطة يلى

ون ئةتوانيت ثةيوةندَيمان ثليوةبكةيت
ض ل
نوسينى ليستةيةك وهةلواسينى بةدةرطاى كوي ي
لنةوة
-1
وستةوة
-2
ى بينيةك لةسةر سندوقى ث ي
نوسينى ليستةيةك وضةند ت ي
ذَمارةى تةليفون Signal ,WahtsApp; Threema ;) 176..........
-3
( call xxxxxxxx
تكاية ثاشطَةزى مةكةلة ثةيوةندى ثييوةكردنمان ئييمةبةيارمةتى دانى بةررييزَت
وشحايلين لةم جةند هةفتةيةى داهاتوودا
خ ي
ل ئةو ثةررى ررييزَو س ي
لة طة ي
لومان
ناو

