
 
 کرانەوەی لەسەروبەندی باوکان و دایکان بۆ ئامۆژگاری

 قوتابخانەکان
 
هەمووان ماندونەناسانە کاریان کردووە تاوەکو دلنیابنەوە لە سەالمەتی دووبارە کردنەوەی قوتابخانەکان بۆ 

 کارمەندان و قوتابیان و خێزانەکانیان.
 

 بەمەبەستی سەالمەتی هەمووان دارێژراون.یاساو رێنمایی نوێ هەیە کە دەبێت پابەندبن پێوەی، کە 
 

قوتابیەکانم چاوەرێی گەرانەوە دەکەن بۆ قوتابخانە و هەست بەخۆشی و شادی دەکەن. لەوانەیە هەندێکیان 
کەمێک بێتاقەتبن لە گەرانەوەیان. ئەم کاردانەوانە لە سەروبەندی گۆرانکاریەکان ئاساییە. زۆربەیان هەر 

یاسا و رێسا نوێیەکان کاتێک لێی رادێن. الیەنی ئەرێنی گەرانەوەیان  زوو خۆیان دەگونجێنن لەگەڵ
وەکو دووبارە پەیوەندیکردن بە هاورێکانیان و دووبارە بەشداریکردن لە چااڵکیەکانی  –بخەنەوە یاد 

 قوتابخانە.
 

ۆن چشوشتنی دەستەکان بەباشی گرنگ دەبێت بۆ سەرجەم قوتابیان. دلنیابەوە لەوەی منداڵەکەت دەزانێ 
 رێگری لە کۆکە و پژمین بکات یان لەسەر قۆڵیان بکۆکن یان بپژمن.کلێنس بەکاربهێنێت تاوەکو 

 
لە ئاستەکانی خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی، قوتابخانەکان رێوشوێنی دوورکەوتنەوەی جەستەیی پەیرەو 

 دەکەن.
 

اوەکو پەیرەوی مەودای دووری لە قوتابخانەی سەرەتایی، لەوانەیە داوا لە منداڵە گەنجەکان نەکرێت ت
جەستەیی بن، بەاڵم لەوانەیە بەشێوەی گروپ رێکبخرێن. هەروەها لەوانەیە یاسای نوێ هەبێت دەربارەی 

 هەڵگرتن و گێرانەوەیان.
 

کارمەندانی سەرجەم قوتابخانەکان، هەروەها خوێندکارانی ناوەندی، مەرجە دەمووچاویان داپۆشن ئەگەر 
 ستەییان لە دوو مەتر کەمتر بوو.هاتوو مەودای دووری جە

 
 هانی منداڵەکەت بدە تاوەکو بەپێ یان بە پاسکیک بروات بۆ قوتابخانە ئەگەر بگونجێت و سەالمەت بێت.

 
لەکاتی گواستنەوەی قوتابخانە، قوتابیەکان کورسی خۆیان بۆ دابین دەستنیشان دەکرێت تاوەکو رۆژانە 

ی مەرجە ماسکی دەموچاو بپۆشن کاتێک چاورێی پاس دەکەن و بەکاری بهێنن و قوتابیانی قۆناغی ناوەند
 سواری پاس دەبن.

 



ە لەماڵەوە، پێکەوە قس قوتابخانەکان راستەوخۆ لەبارەی دووبارە کرانەوەیان قسە لەگەڵ خێزانەکان دەکەن.
انیەکت هەیە نیگەرئەوە بکەن کە پێشبینی چی دەکەن کاتێک دەگەرێنەوە بۆ قوتابخانە. پێویستە هەر لەسەر 

 دەربارەی ئەزمونی فێربوونی منداڵەکەت لەکاتی داخرانی قوتابخانە، قوتابخانە ئاگادار بکەیتەوە.
 

هەبوونی رۆتینێکی تەندرووست یارمەتیدەر دەبێت لە خۆگونجاندن لەکاتی گەرانەوە بۆ قوتابخانە. هانی 
منداڵەکەت بدە تاوەک هێدی هێدی کاتی خەوی چاکبکاتەوە کە نزیک بێت لەگەڵ کاتی دەوامی قوتابخانە 

 کە پێشتر لەسەری راهاتبوو. 
 

تەندرووست بخوات، مەشق بکات و دووبارە پەیوەندی  هەروەها یارمەتی منداڵەکەت بدە تاوەکو خواردنی
 بە هاورێکانیەوە بکات.

 
مامۆستایان تێدەگەن کە خوێندن لەماڵەوە ئاسان نەبووە لەکاتی داخستنی قوتابخانە و یارمەتی قوتابیەکان 

 دەکەن تاوەکو ئامادەبن بۆ فێربوون.
 

، هەناسە تەنگی یان زەحمەتی هەناسەدان، هەیە، لەوانەش تا، کۆکە ١٩-هەرکەسێک کە نیشانەکانی کۆڤید
لەدەستدان یان گۆرانی هەستی بۆن یان تام، نابێت بچێت بۆ قوتابخانە. تکایە پەیوەندی بە پزیشکەکەتەوە 

دەربارەی خۆدوورخستنەوە پەیرەو  (HSE) کۆمسیۆنی تەندرووستی و سەالمەتی بکە و رێنماییەکانی
کە ئەگەر هەست بە باشی نەکەن لە قوتابخانە، دەبێت یەکسەر بە  بکە. دلنیابەوە لەوەی قوتابیان دەزانن

 مامۆستا بلێن.
 

 لە سەالمەتی گێرانەوەی هەمووان بۆ قوتابخانە.لەبیرت بێت کە هەموومان رۆلی خۆمان هەیە بیگێرین 
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