
Dema di jîngehekî qelebalix û geremol de yî, parastina tenduristiya malbatê ji petaya(grip) COVID-19ê dijwartir 
e jî. Hin tişt hene tu dikarî bikî daku tiştên li ser malbata te hêsantir bibin

Bo agahiyên zêdetir, serdana van lînkên jêrîn bike: 

Rênumayiyên 1 & 
6 ji bîrneke û 

wan bikar bîne.

Di ewlehiyê de bimîne.
Sînor ji derketin û têketina xelkî bo cihê 
xwe yê serekî deyne; heta bibe, bila hatin û 
çûn kêmtir bibe. 

Zagonên taybet ên COVID-19ê bizane; ka 
li devera te çi heye ku dikarî bikî û çi 
qedexe ye.

Bi zarokên xwe re alikar 
be ji bo pêkanîna ji 
hevdûrbûna bedenî
ji zarokên xwe re wê zelal bike ku bi 
durbûna bedenî ji xelkên din, ew roleke 
giring ji bo parastina xwe û civakê jî 
dibînin.

Dema hewl didin ji hevdûrbûnê peyrew 
bikin, bi awayekî erênî bala zêdetir bide 
wan.

Destşuştin û pakijîyê bike 
mijara şadî û lezetê!
Dibe ku destketina av û sabûnê zor be, lê di niha 
de pakijî ji her tiştî pêwîsttir e.

Çiqasî çêdibe, endamên malbatê destên xwe 
bişon.

Bi zarokan re alîkar be daku çawaniya destşuştin 
bi av û sabûnê fêrî hevdu bikin.

Hanê zarokan bide bila dest nedin rûyê xwe.

Bi erênî bimîne, rotîneke rojane saz bike û dema taybet ji her zarokekê re terxan bike; ev 
rê dibin alikar daku tu tevgera zarok û hestê xwe bidomînî.

Bêhnekê raweste.
Dibe ku cihekî taybet jî nebe ku bi ewqas 
guşar û hestan ve tevbigerî.

Binêre ka kengî dikevî sitres yan jî bêtaqetiyê; 
hingê ji bo bêhnekê raweste… dibe ku 
kişandina sê henaseyên kûr jî rewşê baştir 
bike! 

Destxweş! Milyonan ,malbat weha dibînin ku 
ev rêyeke bi bandor e. 

Rojane werzişê bike.  
Zarokan han bide daku wan çalakiyan 
bifikirin ku dikarin wê weke werzişê 
bikin û ti nêzbûna bi wan kesan re 
çênebe ku di heman male de ne yan jî 
bi we re najîn.

Ew dikarin lezetê ji çalakiyên weke, 
bazbazên, sema û govend yan jî 
bazdan di bazneyekê de werbigirin!

Bi hev re zoriyan hildin.  
Nihêrtina zarok û endamên din ên malbatê 
di rewş û maleke teng û biçûk de zor e, lê 
pirr hêsantir dibe ku berpirsyartî bên 
parvekirin.

Hewl bidin karûbarên malê û nihêrtina zarok 
û erkên din bi wekhev di navbera endamên 
malbatê de parve bikin.

Bi endamên temendar ên malê re, plana 
karkirin û bêhnvedanê saz bikin.

Dema hîs dikî ku westiyayî û di bin sitresê 
de yî, asa ye eger alikariyê bixwazî daku 
bikarî bêhnekê vedî.
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