
 

 

 
 
 

ناۆرۆک یروسیاڤ یکانشهۆخنه ۆب یینماڕێ  
 

 داکهامهیپه . لهتێد تۆب ینۆفلهته یکێامیپه ت،ێب یڤتیزۆپ ناتۆرۆک یستێت ینجامو ئه تیتورکو ب یشار یشتوویر دانگهئه
که تێوترده  

هیهه ناتۆرۆک ییشۆخنه•     
تینێبم ڵما له رمان دراوهفه•    
. تێناسراو دنه یکیێژماره له نۆفلهته شهیم. ههبه یشۆخنه یرستارپه ینۆفلهته یوانڕچاوه•      

 
 انی شکیژ-ب به شترێپ که تێد هیو ژمارهئه ۆب انۆیب ناۆرۆک یستێت یکاننجامهئه ،هین انۆیخ ینۆفلهته که یکانهڵمندا

. اندووهیاگهڕکانتان رستارهپه  
 

تێبهه ناتۆرۆک یروسیاڤ کێکات ئاگادار به شتانه مله  
 

. تیدوور بگر کهید یکڵخه له تۆخ تێبتا دهپه یشکیبژ یرمانفه به•    
 کهید یسانو که تیربچده ڵما له تیتوانده. تیب یشۆخنه که کێکات تینێبم ڵما له ژڕۆو و شه ۷ وهمهکه یالبه تێبده•  
. تیساخ ب ژڕۆو و شه ۲ که وهئه یدوا اینته تینیبب  
. بهمه کهید یکڵخه به کی. نزکهید یکڵخه بگاته تێل ناۆرۆک هیهه یترسمه•    
. ژانهڕۆو ئه تیب اینته به کداێژوور له که باشه ن،یبژ شکهید یسکه کێندهه تکههڵما ر لهگهئه•    

. نیژده داڵمان ماهه له که نهێدوور بم سانهو کهله ترهمه ۲–۱ ت،یب ادایج یکێژوور له تیتوانر نهگهئه -   
وهکاتهم دهکه ناۆرۆک ییترسمه شۆووپڕ ماسک واته ینانێکارهبه -   

 نتڕیک یشت به تیستیوێر پگهدوکان. ئه ۆب نمونه ۆب ت،ڕۆیب وهرهده ۆب تێناب ت،ێب شیباش تیندوروستته یر بارگهتا ئه•  
. تێنێب تکههڵما یرگار دهبه ۆو ب تڕێبک تۆب که بکه کهید یکێسکه داوا له ت،ێبهه  
. نهێهکارمهبه تکهخانهاڵبا یشکانو هاوبهژووره•    
. تکههڵما ۆب کهبانگ مه وانیم•    
 

. وهرهپاک بکه تۆخ یتبهیتا یکڵێسماده و به ۆکان بشستهده•    
. دانڕێف یکێنسیکل وێن بکه و پژمه کوخه•    
وهرهکان بکهرهنجهپه نمونه ۆب ت،کههڵما وێن ردهپاک به یواهه•    
 

. ۆو ئاو بخ پشوو بده رێت یکیێوهێش به•    
. تڕیبک رمانخانهده له تیتوانده که له تهیاچڕ ێببه وهتهیمتر بکهت کهکهو ژانه تکههیتا تیتوانده•    
 انی تکههیندورستته له تیب رانگهیر نگهئه بکه یندورستته یبنکه ۆب نۆفلهو ته بکه تکههیندورستته ییرێچاود•  

. نهێکار بماسک به ت،ڕۆیب رۆکتۆد ۆب تیر ناچار بگه. ئهوهتهێرابتر ببخه تکهخهۆبارود  
 
 

  ت؟ێبکر یندورستته یبنکه ڵگهله یندوهیپه ستهیوێپ که
 

 تتاقهێب ندهوهئه انی تۆیئاو بخ تیتوانو نه تێدورست بب تۆب ینگتهناسهر ههگهئه بکه شکیبژ انی یندورستته یبنکه ۆب نۆفلهته
. تێیسڵهه یقورس ێببه تیتواننه که تیب  
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هیهه ناۆرۆک یکێش-ۆخنه اندایکهزانهێخ له وان کهئه ۆب یینماڕێ  

 
. تیدوور بگر کهید یکڵخه له تۆخ تێبتا دهپه یشکیبژ یرمانفه به•    
. تیگرتب ناۆرۆک یروسیاڤ یتاپه نگههڕ•    
. ”ناۆرۆک یروسیاڤ یتووشبوو ۆب یینماێر” ینماڕێ وانهڕب•    

 

تیکهده کانهیتووشبوو ییتارمهی کێکات  
بکات.  کهشهۆخنه ییتارمهیس مان کههه اینبا ته•     
. تێکوخموچاوت نهو دهرهبه کهشهۆخنه که به ایور•    
 انی تیمان ژووردا بووبهه له کهشهۆخنه ڵگهله ،کهشهۆخنه تهیکهست دهده که کێکات شهیم. ههۆجار بش رۆکانت زستهده•  

. ناونێه یکاربه کهشهۆخنه که که یکانهیخاول انی کانهڵسماده تهێستت کردبده   
. نهێکار بماسک به•    
. بکه یندورستته یبنکه ۆب نۆفلهته تێب ستیوێر پگهو ئه بکه کهشهۆخنه یخۆبارود ییرێچاود•     
. وهئاخ بخواته رێت یکیێوهێش به کهشهۆخبا نه•    
. بده ێیپ نیریش یکیێوهنان بخوات، خواردنه تێوهینه کههڵر منداگهئه•    
 یسانو که تێربچده ڵما له تێتوان. دهتێب یشۆخنه که کێکات تێنێبم ڵما له ژڕۆو و شه ۷ وهمهکه یالبه تێبده کهشهۆخنه•  
. تێساخ ب ژڕۆو و شه ۲ که وهئه یدوا اینته تێنیبب کهید  

 
: نڕۆب رۆکتۆد ۆ، ببنهه کههڵمندا له وهخواره یشانهیم نئه رگهئه  

 
قورسه شانێکناسههه•    
هیشێمهۆڵخ انی نیش یستێپ•    
وهناخواته رێت کههڵمندا•    
وهتهێشڕجار ده نیندو چه رۆز کههڵمندا•    
هین یوهکاردانه چیو ه تێسڵناهه کههڵمندا•    
تێب زداێئام له تێوهینا تڵێو ده هیهڕتوو کههڵمندا•    
. وهنهێد وهزترهێهبه یکیێتا و کوخه پاشان به ماڵبن بهون ده کانشانهین•    

 

داکهشهۆخنه یژوور و جلشوشتن له وهپاککردنه  
 

ناو  بده ڕێف رکسههی نانێکارهبه یکان دواو ماسکه کاننسهی. کلتێبهه ڵزب یکیێسهیک تێبده کهشهۆخنه یکهژووره له•  
 نراوێکارهبه یکاننسهیکل انی ڵزب یکردن-ستده ی. دواتانکهخانهاڵبا یخانهڵزب ناوۆب یدانڕێف رلهبه وهداخره کهسهی. ککههڵزب
. وهرهۆکان بشستهش دهیمهه  
 تێب( دهنیۆزڤلهته ۆید-مانۆبا و ککاره یکانرگا، دوگمهده یستکده نمونه ۆر )بسه نهێنرست دادهجار ده رۆز که یکاننهێشو•  

. وهنهێشوشتن پاک بکر ییئاسا یماده به کێژڕۆموو هه   
(. ڵناوما یوهپاککردنه ییئاسا یماده به نمونه ۆ)ب وهرهپاک بکه کێژڕۆموو کان ههستخانهئاوده•    
 یستکردنده ی. دواسیپ یرگجلوبه کهست مهده رۆ. زنهێکار بشوشتن به ی. مادهۆدا بش۹۰–۰٦ یپله کان لهوهچارشه•  

. وهرهپاک بکه ۆڵه-ۆکڵئابه یوهستپاککردنهده یماده به انیئاو و سابوون  کان باش بهستهده س،یپ یرگجلوبه  
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ناۆرۆک یروسیاڤ یتووشبوو ۆب یینماڕێ  
 

. تیدوور بگر کهید یکڵخه له تۆخ تێبتا دهپه یشکیبژ یرمانفه به•    
. تیگرتب شۆت ناۆرۆک نگههڕ هۆی، ببووههه ناۆرۆک ییشۆخنه که بووههه کێسکه ڵگهله تیندوهیپه•     
. تێب نداینترهکه له ژڕۆو و شه ۱۰ تێبتووشبوو ده یسکه•    
: نداینترهکه له•    

بکه تکههڵما یکهید یکانندامهئه ڵگهله یندوهیم پهکه تیتا بتوان -   
. تینێدوور بم کهید یکڵخه له ترهمه ۲–۱ تێبده ماڵبه تیبچ وهرهده ۆب تیتوان. دهتیبب کینز کهید یکڵخه له تێناب -   
 انیوها ئه یکهید یکاننهێشو انیوت مزگه ،سهیرزش، کلوه ،یرتاش، سهرمانخانهده شگا،ۆدوکان، فر ۆب نمونه ۆب تێناب - 
. تینێدوور بم کهید یکڵخه له تیبتوان هیئاسان ن نانهێو شوله چونکه تڕۆیب یرماوهجه یکانهیچاالک ۆب  
. نڕۆر کار بسه ۆب تێناب نداینترهکه له یسان. کهتڕۆب ندنگهێخو انی ناڵمندا یباخچه ۆب تێالو ناب انی ڵمندا -   

ن: کهده ناۆرۆک یتووشبوون به تشارهیئ که یکانشته  

شهێرسه•    
تامکردن انی نکردنۆب یستهه یستداندهله•    
لووت یراوبوونیگ و،ێسپه•    
کوخه•    
ینگتهناسههه•    
ماندووبوون ،یتتاقهێب•    
ماسوولکه یشێئ•    
قورگ ییرخکه ،شهێقورگ ئ•     
تا•    
وهشانهڕ نگ،ێڵه•    
سکچوون•    

: ناۆرۆک یستێت ۆب بگره کێو کات بکه نۆفلهته ت،ێبهه تێل ناۆرۆک یگونجاو یشانهین له کێندهه رگهئه  

تورکو له ناۆرۆک ییژکارێاوڕ ینۆفلهته•   2714 66 02  
ندکارانێو خو ندنگهێخو ییندورستته یبنکه له ناۆرۆک ییژکارێاوڕ ینۆفلهته•   2012 266 02  

تورکو یرهڤده له یگشت یوتناکهیفر•   8800 313 02  
ممهکشههیو  ممهشه یژانڕۆ یوتناکهیفر ییتارمهی•   117 116  

. شهۆبپ کێنسیکل به وتێمولده انی نهێکار بماسک به ت،ڕۆیب رۆکتۆد ۆب تیر ناچار ببگهئه  
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 انی تێنا بووب-ۆرۆک یتووش مکهزانهێخ له کێسر کهگهم ئهبکه یچ
  ت؟ێکراب نینترهکه

 
. تێتووش بووب شۆیخبه نگههڕو  بووه ناۆرۆک یشۆخنه یکێسکه کینز له نکراوینترهکه یسکه•    
 یروسیاڤ یتووش انی-ۆخر بهگه)ئه نین ندانینترهکه له نیژده داڵمان ماهه له نکراوینترهکه یسکه ڵگهله وهکهێپ یسانهکه•  
بووبن(. نه ناۆرۆک  
و  تێبکر ییدورست-نته ییرێچاود تێب. دهناۆرۆک به تێبب شۆخنه نگههڕپاشان  ماڵبه تێباش ب نگههڕ نکراوینترهکه یسکه•  

. تڕۆب ستێت ۆب تێبدورست ببن، ده یالله ناۆرۆک یکانشانهیر نگهئه  
 یسن. کهبکه نیت-نرهکه انۆیخ شکههڵما یکانندامهئه تێبده ت،ێبب دایپه نکراوینترهکه یسکه له ناۆرۆک یشانیر نگهئه•  
. تڕۆب ناۆرۆک یستێت ۆب تێبببن ده دایپه ێیل ناۆرۆک یکانشانهین  

و  تێبکر نیت-نرهکه کهزانهێموو خهه دات کهده ارڕیتا بپه یشکیبژ ت،ێب یڤتیزۆپ ناۆرۆک یستێت ینجامر ئهگهئه - 
. ننێبم ڵما له انیمووهه شکهشهۆخنه  
. ننێنام نداینترهکه له تریئ کههڵما یکهید یکانندامهئه ت،ێب یڤگاتێن کهستهێت ینجامر ئهگهئه -   
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