
ملیۆنان منداڵ قوتابخانھیان لێ داخراوە و لھ دەرەوە دابڕاون و لھ ماڵ دەمێننھوە. ئھم رێنماییھ تایبھتھ بھ فێربوون لھ 
رێگای گھمھ و یارییھوە- شتێکی وا کھ بۆ ھھموو تھمھنھکان خۆش بێت!

بۆ زانیاریی زیاتر، سھردانی ئھم لینکانھی خوارەوە بکھ:

گێڕانھوەی چیرۆک
 چیرۆکێکی کاتی منداڵیت بۆ منداڵھکھت

بگێڕەوە

 داوا لھ منداڵھکھت بکھ چیرۆکێکت بۆ
بگێڕێتھوە

 پێکھوە چیرۆکێک دروست بکھن، بڵێن
.." و ھھر یھکێکتان "رۆژێک لھ رۆژان  

 رستھیھکی نوێ بۆ چیرۆکھکھ زیاد
بکات

 چیرۆکێک یان فیلمێکی دڵخواز وەک
 شانۆ نمایش بکھن- منداڵھ گھورەترەکان
 دەتوانن وەک دەرھێنھر، بچووکترەکان

 ئاراستھ بکھن و لھگھڵیدا فێری
ھھڵگرتنی بھرپرسیارەتی ببن

گھمھی بیرەرەوەری
یھکھم کھس دەڵێت: "کاتێک 
قھدەغھکانی تایبھت بھ پھتای 

کۆڤید-۱۹ تھواو دەبن، من بھ تھمام..
" (بۆ نموونھ بچم بۆ پارک)

دووەم کھس بۆی زیاد دەکات: "کاتێک 
قھدەغھکانی تایبھت بھ پھتای 

کۆڤید-۱۹ تھواو دەبن، من بھ تھمام 
بجم بۆ پارک و (بۆ نموونھ سھردانی 

" نزیکترین ھاوڕێم بکھم)

ھھموو کھسێک بھشێک دەخاتھ سھر 
ئھوەی پێشووتر و ھھوڵدەدات بیر لھ 
ھھموو ئھو شتھ خۆشانھ بکاتھوە کھ 

پاش تھواوبوونی قھدەغھکانی 
ت ھاتووچۆ، دەتوانێت بیکا

لھ ئایندەدا دەتوانیت ئھمھ بگۆڕیت بۆ 
ت. ھھر سیناریۆیھک کھ دەتھوێ

کھلوپھلھکان 
بگۆڕن!

 کھلوپھلی رۆژانھی ناو ماڵ، وەک
 گسک و فڵچھ و  پھڕۆی ئھردسڕین
دەکرێت ببن بھ کھرەستھی گھمھ

 یھکێک لھو کھلوپھالنھ لھ ناوەڕاستی  
ژوورەکھدا دابنێن و ھھر کات کھسێک  

بیرۆکھیھکی لھسھر ئھو شتھ بۆ ھات،  
قھڵھمبازێک دەدات و بھوانی دیکھی  

نیشاندەدات کھ ئھو کھرەستھیھ دەتوانێت 
چی ببێت بھ 

بۆ نموونھ گسکی دەسکدرێژ دەتوانێت 
ببێت ئھسپ یان میکرۆفۆن یان 

تھنانھت گیتار!

یارییھ جووڵھئامێزەکان
جووڵھی ھھڵپھڕکێ و سھما لھسھر سترانھ دڵخوازەکانی منداڵھکھت ساز بکھ. کھسی 

یھکھم جووڵھکھ دەکات و ئھوانی دیکھ بھ دوایدا دەیکھنھوە. ھھموو کھس نۆرەی خۆی 
وەردەگرێت بۆ ئھوەی ببێت بھ رابھری شاییھکھ

  "گرەو" لھسھر ئھوە بکھن بزانن کێ  لھ خولھکێکدا دەتوانێت زیاترین جار  دەستی 
بگھیھنێت بھ نووکی پھنجھی قاچی، یان ھھڵبھز و دابھز بکات یان بھ چواردەوری 

وە. ژوورەکھدا بسووڕێتھ

ببن بھ "ئاوێنھ" ی یھکتر- السایی دەربڕینی دەموچاو و جووڵھ و دەنگی یھکتر 
بکھنھوە. یھکێکتان دەتوانێت وەک کھسی یھکھم دەست پێبکات و پاشان بیگۆڕن. یانیش 

وە!  بھ بێ کھسی یھکھم تاقی بکھنھ

گھمھی شایی وەستان: موزیکێک دانێن، یان کھسێک گۆرانی بڵێت و ھھمووتان 
لھگھڵیدا ھھڵپھڕن. کھ موزیکھکھ دەوەستێت، ھھموو کھسێک دەبێت لھ شوێنی خۆیدا 

بچھقێت. دوایین کھس کھ دەوەستێت، دەبێت بۆ جاری داھاتوو ببێت بھ ناوبژیوانی 
یارییھکھ  (خۆی شایی نھکات)

سھمای ئاژەڵ: ھھروەک ئھوەی سھرەوەیھ، بھ�م کاتێک موزیکھکھ دەوەستێت، 
ناوی ئاژەڵێک دەھێنرێت و ھھمووکھسێک دەبێت ببێت بھو ئاژەڵھ

    "

 گۆرانی گوتن
گۆرانی گوتن بۆ منداڵھکھت ھاوکار 
دەبێت بۆ ئھوەی توانای زمانی گھشھ 

ت بکا

گۆرانییھک بڵێن یان بیژەنن، یھکھم 
کھس کھ دەتوانێت ھھموو گۆرانییھکھ 

ھھڵبێنێت، بۆ جاری داھاتوو دەبێت 
بھ سھرکردەی گروپھکھ و خۆی 

ت دەستپێدەکا

گۆرانییھک لھسھر دەستشوشتن یان 
لێکدووریی کۆمھ�یھتی دروستبکھن. 

ن! شایی و سھمای بۆ زیاد بکھ

 زۆر جۆری جیاوازی یاری ھھن کھ خۆشن و لھ ھھمان کاتدا،
فێرکاری و پھروەردەیین

 ئھو یارییانھی لھسھر زمان و ژمارە و کھلوپھلی دەوروبھرمان
 و شانۆ و موزیکن، دەرفھتی ئھوە بھ منداڵ دەدەن کھ بھ

 رێگایھکی سھالمھت و خۆش، شت بدۆزێتھوە و گوزارشت لھ
خۆی بکات

جۆرەکانی یاری

دایبابێتی لھ سھردەمی کۆرۆنادا
فێربوون لھ رێگای یاریکردنھوە

 WHO رێنمایی یونیسێف رێنمایی زمانی دیکھ پاڵپشتی بھڵگھیی
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