
Zarokê xwe 
weha fêr 

bike ku 
mewdaya 
selametî 

yên di 
navbera 

kesan de 
bizanibe

Rotînekê çê bike ku dagir û 
berdewam be û di heman demê de 
rêya lihevanînê jî têde cih bigire

Bernameyek ji xwe û zarokên xwe re çê bike; bila çalakiya 
rotîn û dema serbest jî têde cih bigirin.  Bi vî awayî zarok, 
zêdetir hest bi ewlehiyê dikin û baştir tevdigerin 

Zarok û newciwan dikarin di plandanîna rojane de hevkar 
bin-weke heman amadekirina bernameya waneyên 
debistanê. Zarok baştir peyrewa planê dikin eger di 
amadekirinê de bi xwe têde beşdar bin. 

Tu mînak î ji tevgerên 
zarokê xwe re.

Tu eger pakij bî, mewdaya kesan berçav bigirî, 
lihevketin kêmitr bikî û dilovan bî bi xelkên din (bi 
taybet kesên nexweş û bermetirsî) re, wê demê zarok 
jî ji te fêr dibin

Di dawiya rojê de, tenê 
xulekek ji îroja xwe 
bifikire. Behsa yek tiştî 
pozatîv yan jî xweş ji 
zarokê xwe re bike ku wî 
viya kiribe

Sîtayişa xwe bike bo ew 
tiştên baş ku îro te kirine. 
Tu stêr î!

Eger li cihê ku hûn têde dijîn destûr didin, 
hûn dikarin zarokê xwe bibin derve.

Her weha hûn dikarin nameyan binivîsin, 
nîgar bikêşin û sanê xelkê bidin. li derveyê 
malê deyinin, bila xelkên din jî vê yekê 
bibînin!

Tu dikarî bi behskirina çawaniya 
xweparêziyê de mal de, dilniyayî bidî zarokê 
xwe. Guh bide pêşniyazên wan û vê yekê 
girîng bibîne.

Destşuştin û pakijiyê bike mijara keyf dîtinê 

Straneke 20 çirkeyî bo 
destşutşinê amade bike. hin 
çalakî jî têde zêde bike” puan 
û aferînê jî bide zarokê xwe 
dema ku berdewam destên 
xwe dişo.

Lîstikekê çê bike ka em dikarin çi 
qas kêmtir dest bidin rûyê xwe, 
diyariyekê jî ji wan  kesan re 
amade bike ku kêmtirîn car dest 
dide rûyê xwe (em dikarin ji hev 
re bijmêrin).

COVID-19 ê karê me yê rûtînî yên rojane, dibistan û malê xera kiriye.
Evyek bo zarok, newciwan û te jî dijwar e. Lê çêkirina rotîna nû şayend alikar be. 
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Bo rênimayiyên zêdetir li ser dêbabtî, ev der pêl bike!

Karan li  hev bîne!
Dêbabtî di çerxa Coronayê de 

Bila her roj werziş têde cih bigire – pirr 
sûdbexş e, hem bo stresê û hem jî bo wan  
zarokên pirr enerjî ku di mal de ne.
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