
 

 

 

 بەڕێز، چاودێرانی بەڕێز، باوکانی و دایکان

 
مناڵەکانت و خۆتان . دەستپێبکاتەوە چوار تا یەک پۆیل بۆ خوێندن بەنۆرەی سیستەیم داهاتوو دووشەممەی وابوو بڕیار
 ناتوانی    کە بەداخەوە . کردبوو  ڕۆژە ئەم بۆ ئامادەکارییان وگوڕی گەرم بە خوێندنگاکان . بوو  خۆش هەواڵە بەم دڵتان ان
  لە دوێن    : ئێستا  بارودۆخ   و تووشبوانینوێ لەبەرچاوگرتن   بە ۲٠۲۱. ۲. ۱ لە بنێی    هەنگاوە ئەم

 
گ  

دراوسێمان بادمڤوتنبێ 
   جۆرێیک حاڵەت   ۱۳ 

تەندرو زانکۆی لەگەڵ گۆمان ئەمڕۆگفتو بەیات   و ئێوارە دوێن    لەبەرئەوە . تۆمارکراوە ڤایرۆس نوت 
 . توشبوان بارودۆخ   دەربارەی کرد مایێ    سن  

م  بەنۆرەیان خوێندت   بەرپرسیارێن   ئێمە وەک شارەزایان لەکاتێکدا
ا
   تووشبوات   بارودۆخ   لەبەرچاوگرت،بەڵ

بادمڤوت نوت 
گ  

ا، بەرچاو لە نبێ  وی و خوێندنگاکان کردنەوەی خوێندن، بەنۆرەی بۆیەسیستەیم گێ 
ا
 ڕایندالندفالسیش لە زیاتر تێکەڵ

لەبەرئەوەی . زیادبووندایە لە بەرچاو بەشێوەیەگ ئێمەش الی ژمارەیتووشبوان هەروەها . نەدراوەڕێگاپێ و نادرێت ئەنجام
هە . خوێندن کردنەوەی لە وریابی    کردینەوە شارەزایانئاگاداریان بۆیە نەزانراوە، هێشتا نوێیە ڤایەرۆسە ئەم مانای و جۆر 
 . ئەکەین ئامۆژگارییە ئەو ڕەچاوی وەرئەگرین، نوێ زانیاری و لێکئەدرێتەوە بارودۆخەکە تا

تووشب بارودۆخ   بەمرجێک ۲٠۲۱. ۲. ۱ لە خوێندن بەنۆرەی سیستیم پێکردنەوەی بەدەست کردنەوە دڵنیام هەمیشە
ین لەئێستادا هەنگاونان بەهێواش   بۆیە . بڵێی    دڵنیات   بەشێوەیەگ ئەمە لەئێستاداناتوانی    . بدات ڕێگە ووان  کارە، باشێ 
 زەروری پەروەردەی . ئەبێت بەردەوام (ئۆنالن) دور خوێندت   بۆیە . نەدەین تێیک هێناوە بەدەستمان ئێستا تا ئەوەی هەتا
وخاوێن پاک یاسای جێبەجێکردنیسەرکەوتوووانەی بەهۆی بۆیە . ئەبێت بەردەوام وخاوێن   پاک یاساکات   چاودێری ژێر لە
 . مەبن نیگەران دەمامک بەکارهێنات   ناچارکردت   و کەسەکان نێوان دوری و ی
  لەگەڵ بەسەرەوە پێنج پۆیل خوێندکارات   بۆ

 
خوێند ئەوانەی بەتایبەت و گواستنەوە لەهۆکارەکات   ئەبێت ناوەندی قۆناغ

 . بەکاربێی    تەندروسن   دەمامیک پەروەردەزەرورییەکان و نگاکان
نە ئاسان بەشێوەیەگ بڕیارە ئەم کە بن دڵنیا لەوە . ڕاگرین نۆرە بە خوێندت   و خوێندن کردنەوەی دەبێت کە بەداخەوەم

ڕاس ڕێگایەگ بڕیارەکە . مامۆستایانیش بۆ شێوەیە بەهەمان نییە، ئاسان مناڵەکانتان و بۆبەڕێزتان چۆن وەک هەر . دراوە
 . بکرێتەوە پێویستە کە خوێندنگا ئەوەنە . داوە ئەنجاممان سەرەتایپەتاکەوە لە کە ئەوەی لەگەڵ یەکئەگرێتەوە و تە
 . ئەگرن وەر خوێندنگاکانتان دەربارەی نوێ هەنگاوی و زانیاری داهاتوو ڕۆژات   لە
 

 


