
What is COVID-19 (coronavirus) and how can I stay safe?

A guide for separated migrant children in Kurdish Sorani

چییھ؟ و چۆن ) ۱۹-کۆڤید(ڤایرۆسی کۆرۆنا 
دەتوانم سھالمھت بم؟

انەکان�ان ن ین کۆچبەری ج�ابوەوە لە خ�ێی ر�نمایی بۆ مندا�ڵ



نھخۆشیھکی تازەیھ کھ ھھندێک جار کاریگھری ھھیھ لھسھر سییھکان و ۱۹-کۆڤید•
.ھھناسھدانی کھسی توشبوو

کھسانی توشبوو بھ نھخۆشیھکھ ئھم نیشانانھیان ھھیھ•
کۆکھ•
تا/پلھی گھرمی بھرزی جھستھ•
قورس/ھھناسھدانی سھختی•

• لھدەستدانی ھھستی تامکردن و بۆنکردن



.بوون وە مھترسی توشبوونت بھردەوامھ۱۹-ژمارەیھک خھڵک توشی کۆڤی

زۆربھی ئھوانھی ھھڵگری کۆرۆنا ڤایرۆسن ھھست بھ نھخۆشی دەکھن بھ�م پێویستیان بھ 
نییھنھخۆشخانھ 

.ژمارەیھکی زۆر کھمی خھڵکی پێویستیان بھ یارمھتی زیاترە بۆ ئھوەی باش ببن



بھ�م ئھوکھسانھ . ھھندێک خھڵکی ڤایرۆسی کۆرۆنایان ھھیھ و ھھست بھ ناساغی ناکھن
بۆ ڕاگرتنی ئھمھ، لھ مانگی مارس، حکومھت بھ دیکھدەگوازنھوە بۆ کھسانی ڤایرۆسھکھ 

.ئھوە پێی وترا لۆکداون. ھھموانی ڕاگھیاند کھ پێویستھ لھ ماڵھوە بمێننھوە . 



:کاتی دەتتوانی تھنھا لھم حاڵھتانھدا بڕۆیتھ دەرەوەلھ 
.بھ تھنیا یان لھگھڵ ئھو کھسانھی کھ بھیھکھوە دەژین-وەرزش کردن ڕۆژی یھک جا •
.یان دەرمان) ھھفتھی یھک جار(کڕینی خواردن •

• کاری زۆر سھرەکی

https://pixabay.com/photos/close-up-drugs-medical-medicine-1853400/
https://pixabay.com/photos/close-up-drugs-medical-medicine-1853400/


نھکردھھروەھا دەتتوانی بڕۆیتھ دەرەوە ئھگھر لھماڵھوە ھھستت بھ سھالمھتی 

ئھگھر لھماڵھوە ھھست بھ سھالمھتی ناکھیت لھ ھھر کاتێکدا ئھوا زۆر گرنگھ بھ سۆشیال وۆرکھ 
.داتخۆت بڵێی یاخود کھسێکی تری گھورە کھ بتوانێت یارمھتیت ب) سھرپھرشتیاری کۆمھ�یھتی(



؟چی لھ ئێمھ داواکراوە بۆ ئھوەی ب�وبوونھوەی ڤایرۆسھکھ ڕابگرین
ۆینھ ە ئێستادا حکومھت گۆڕانکاری بھسھر ڕێنماییھکاندا ھێناوە و پێی ڕاگھیاندوین کھ دەتوانین بڕ

.دەرەوە
.'مھودای کۆمھ�یھتی'بھ�م حکومھت داوامان لێ دەکات کھ بھردەوام بین لھ پھیڕەوکردنی 

.واتا مھودای یھک مھتر لھ یھکتری دوور بین' مھودای کۆمھ�یھتی
لھ دەرەوە لھ , یھکتری ببینی) کھ لھگھڵیان ناژیت(دەتوانیت لھ یھک کاتدا لھگھڵ شھش کھس 

) بۆ نمونھ لھ پارک(شوێنی گشتی 
ە مانگی تھموزەوە،  دوو ماڵ دەتوانن یھکتری ببنینن لھ ژوورەوە یان لھ دەرەوە، بھ�م پێویستھ 

.بھردەوام بن لھ پھیڕەو کردنی مھودای کۆمھ�یھتی 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://covid-19.kapook.com/view222088.html&psig=AOvVaw0suCOuXAy8nMnI6tAkKzgW&ust=1587839231092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjF7KvYgekCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://covid-19.kapook.com/view222088.html&psig=AOvVaw0suCOuXAy8nMnI6tAkKzgW&ust=1587839231092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjF7KvYgekCFQAAAAAdAAAAABAW


پشتگیریی 'بازنھ'
ینن و لھ ئھگھر بھ تھنیا دەژیت، لھ مانگی حوزەیرانھوە، دەتوانیت لھگھڵ یھک ماڵ یھکتری ببن

.ماڵی یھکتر بمێننھوە
.ی پشتگیری'بازنھ'ئھمھ پێی دەوترێ 

.ی پشتگیریدان'بازنھ'یاسای تایبھت ھھیھ بۆ ئھو کھسانھی کھ لھ 
.ئھوانھی کھ لھ یھک بازنھدان، دەتوانن مامھڵھ لھگھڵ یھکتری وەکو یھک خێزان بکھن
.ئھوانھی کھ لھ یھک بازنھدان، دەتوانن مامھڵھ لھگھڵ یھکتری وەکو یھک خێزان بکھن

.دەتوانن شھو لھ ماڵی یھکتری بخھون بھ بێ پھیڕەوکردنی مھودای کۆمھ�یھتی
یستھ بھ�م گرنگھ ئھگھر ھھر کھسێک لھو بازنھیھدا نیشانھکانی ڤایرۆسھکھی تێدا دەربکھوێت، پێو

دوورەپھرێز بکھن، لھ ماڵھوە بمێننھوە و پھیڕەوی ' کھرەنتینھ'ھھمووان کھ لھو بازنھیھدان خویان 
NHSنوێترین ڕێنماییھکانی  .و ڕێنماییھکانی تایبھت بھ تاقیکردنھوە بۆ ڤایرۆسھکھ



لھ مانگی تھموزەوە دەتوانیت لھ شوێنێکی تر لھ دووری ماڵی خۆت بمێنیتھوە بھ شھو، لھگھڵ ئھو 
کھسانھی لھگھڵیان دەژیت، یان لھگھڵ ئھو کھسانھی کھ لھ یھک بازنھدان، یان لھگھڵ ئھندامانی 

.یھک خێزانی تر
دوکان، بنکھی کۆمھ�یھتی، ڕێستۆرانت، (لھ مانگی تھموزدا زور شوێنی گشتی دەکرێنھوە، 

.بھ�م مھودای کۆمھ�یھتی پێویستھ پھیڕەو بکرێت). مھیدانی یاری، شوێنی ئایینی
کھ ئھگھر لھ دەرەوە بویت و کھسێکت بینی کھ دەیناسیت، بھ�م ئھو کھسھ یھکێک نیھ لھو گروپھی

.لھگھڵیاندایت، زۆر گرنگھ کھ پھیوەندی لھگھڵ ئھو کھسھدا نھگریت
خێزان ۲کۆبوونھوە بۆ زیاتر لھ شھش کھس ڕێگھی پێ نھدراوە، تھنھا لھ حاڵھتێکدا کھ ئھندامانی

.بن بھ یھکھوە
.بڕۆیتھ ئھو ئاھھنگ و کۆبوونھوانھی کھ مھودای کۆمھ�یھتی ئھستھم بێتنابیت 



.کھس زیاتر دژی یاسان۳۰کۆبوونھوە کۆمھ�یھتیھکان لھ 
ە ڕۆژی بیست و چواری مانگی تھموزەوە ھھر کھسێک سھردانی دوکانھکان بکات پێویستھ 

.دەمامک بھکاربھێنێت، دەمامک واتا ھھر شتێک دەمو لوتت دابپۆشێت
ئھگھر پھیڕەوی یاسا و ڕێنماییھکان نھکھیت لھوانھیھ دەستگیر بکرێیت و سزای دارایی 

.بدرێیت



نی حکومھت ڕایگھیاند کھ ھھندێک کھس دەتوانین بگھڕێنھوە سھر کار بھ �م  بھ ڕەچاوکرد
.  مھودای کۆمھ�یھتی مھرجھ لھ ھھموو ئھو شوێنکارانھی کھ کراوەن

.شوێنی کار پێویستھ بھ پاکھرەوەی میکرۆب کوژ پاک بکرێتھوە•
.پێویستھ سابون بھردەست بێت بۆ شۆردنی دەستھکانت•

• .لھوانھیھ داوات لێ بکریت کھ ماسک بھکار بھێنیت



حکومھت لھ ئێستادا داوامان لێ دەکات کھ لھو شوێنھ گشتیانھی مھودای کۆمھ�یھتی یھک مھتر 
. بھکار بھێنرێت' دەمامک'ئھستھمھ پێویستھ ماسک 

ان ێویستھ دەمامک بھکاربھێنن لھکاتی سھفھرکردن لھ ڕێگھی ھۆکارەکانی گواستنھوەی گشتی، ی
.لھ ناو دوکان و سوپھرمارکێتھکان



حکومھت داوا لھ خھڵک دەکات کھ پاس و شھمھندەفھر تھنھا بۆ کاتی زۆر گرنگ و کاتی 
بۆ نمونھ لھ کاتی ڕۆیشتن بۆ کارکردن، بۆکڕینی دەرمان یان (سھرەکی بھکار بھێنن 

).خواردەمھنی
ڵکی ئھگھر پێویستت بھ بھکارھێنانی پاس و شھمھندەفھرە، ھھوڵ بدە کاتێک بھکاریان بھێنی کھ خھ

بھ یانی، ھھروەھا خۆت دووربگرە لھ بھکارھێنانیان ۹:۳۰باشترە دوای ( کھمتر بھکاریان دەھێنن 
مھتر لھ خھڵکی دابنیشھ، ئھگھر بکرێت لھ الی ۲ھھمیشھ لھ دووری ). ۷بۆ ۴لھ نێوان کاتژمێر 

.پھنجھرە دابنیشیت باشترە
شتنت ئھگھر بھ شھمھندەفھر ھاتووچۆ بکھی، ئھوا داواکراوە کھ پێش سھفھرکردن شوێنی دانی

. بگریت
یل ئھگھر پێویستتھ بڕۆیت بۆ شوێنێک، لھوانھیھ باشتر بێت کھ بھ پێ بڕۆیت یان بھ پاسک

ئھگھر گونجاوە بۆ تۆ) دووچھرخھ( .



.  چی بکھیت ئھگھر لھو باوەڕە دای کھ ڤایرۆسی کۆرۆنات ھھیھ
ئھگھر پلھی گھرمی جھستھت بھرزە، یان کۆکھیھکی بھردەوام و تازەت ھھیھ، یان ئھگھر ھھستی 

ی بۆنکردن و تامکردنت لھ دەستداوە، پێویستھ لھ ماڵھوە بمێنیتھوە و خۆت دوور بگریت لھ کھسان
.تر

10اوەی واتا تۆ پێویستھ بۆ م. 'خۆ تھریک کردن'یان ' خۆ دوورەپھرێز کردن'ئھمھ پێی دەوترێ 
.ڕۆژ لھ ماڵھوە بمێنیتھوە14تا 

۱۴ۆ ماوەی کھسێکی تر کھ لھگھڵت دەژیت نیشانھکانی نھخۆشیھکی ھھیھ، پێویستھ تۆ بئھگھر 
.ڕۆژ لھ ماڵھوە بمێنیتھوە، تھنانھت ئھگھر تھندروستی خۆت باش بێت

۱۱۱ئھگھر تھندروستیت باش نییھ و ھھست بھ نھساغی زۆر دەکھیت پھیوەندی بکھ بھ  NHS



ۆرکھ ئھگھر لھ کاتێکدا تھندروستیت باش نیھ، زۆر گرنگھ کھ بھ کھسێک بڵێیت، وەکو سۆشیال و
دەن یان بھ کھسی بھخێوکھرت بڵێیت، بۆ ئھوەی بتوانن یارمھتیت ب) سھرپھرشتیاری کۆمھ�یھتی(

.۱۹-بھ سھالمھتی و ھھروەھا بھدوورت بگرن لھ توشبوون بھ کۆڤید
ت ھھیھ نابیت سھردانی دکتۆر بکھیت، بھ�م ئھگھر ھھستت ۱۹-لھ کاتێکدا ئھگھر پێتوایھ کۆڤید

بھ نھساغی کرد دەتوانی پھیوەندی بھ GP جی پیھکھی خۆت بکھیت.



لھوانھیھ ھھست بھ نیگھرانی و دڵتھنگی بکھیت بھھۆی مانھوە لھ ژوورەوە بۆ ماوەیھکی زۆر و 
.نھبینینی ھاوڕێکانت و کھسوکارت

ەتکایھ ئھگھر ھھستت بھ نیگھرانی و دڵتھنگی کرد قسھ لھگھڵ کھسێکی گھورە بکھ لھو بارەیھو .



مھتر لھ کھسانی ۲ئھگھر بچیت بۆ سوپھرمارکێت، پێویستھ لھدەرەوە چاوەڕێ بکھیت لھ دووری 
.تر

.لھ ناو دوکانھندا دەمامک بھکار بھێننێویستھ 



چرکھ یارمھتیدەرە بۆ لھناوبردنی کۆڤید۲۰شۆردنی دەستھکانت بھ سابونی زۆر و ئاو بۆ ماوەی  -
۱۹



؟ھھنگاوی دواتر چییھ
لھ ئێستادا خھڵکێکی زۆر نیگھرانن لھ بارودۆخھکھ و نیگھرانن لھوەی کھ چی ڕوودەدات لھ 

.تکایھ قسھ لھگھڵ کھسێکی گھورە بکھ سھبارەت بھ ڕەوشی دەروونیت.داھاتوودا

کۆمھڵێک بیرۆکھی زۆر بھسوود ھھیھ کھ چی بکھیت لھ کاتێکدا کھ ھھموومان لھ ژوورەوە 
.دەمێنینھوە



گرنگیدان بھ خۆت لھم بارودۆخھدا

بخۆتھندرووست خواردنی  بخۆرەوەئاو 



دابنێپالن بۆ ڕۆژەکھت  ھھندێک وەرزش بکھ

گفتووگۆ لھگھڵ ھاوڕێکانت بکھ



دڵنیابھ لھوەی کھ باش بخھویت



لھ تۆڕە کۆمھ�یھتیھکان و , ھھوڵ بدە پشوو وەربگریت لھ کۆمپیوتھر و شاشھی تھلھفون و
.ھھواڵھکان



.ئھوە بکھ کھ ئارامت دەکات و ھھستت پێی دڵخۆش دەبێت



ئھگھر ھھمووان کاتی زیاتر لھماڵھوە بھسھر بھرین، ئھوا ئێمھ ژیانی کھسانی تر ڕزگار 
.دەکھین و، زووتر دەتوانین ھاوڕێکانمان جارێکی تر ببینینھوە

.ئھم باروودۆخھ کاتییھ و ھھموو شتێک ئاسایی دەبێتھوە



ژمارەی پھیوەندی بھسوود

۱۱۱ئامۆژگاری خزمھتگوزاری تھندروستی نیشتمانی 
۹۹۹ئاگر کوژێنھوە /فریاکھوتن/پۆلیس-حاڵھتی لھناکاو 
۹۹۹ئاگر کوژێنھوە /فریاکھوتن/پۆلیس-حاڵھتی لھناکاو 

یاخود ۰۸۰۰۱۱۱۱پھیوەندی بکھ بھ : ھێڵی تھلھفونی مندا�ن
/https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childlineسھردانی

بکھ

https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/


Please note, this translation has been produced by volunteers. 

We do our best to ensure accuracy by having a translation quality control 
process in place; however most of the volunteers are not professional 
translators.

The information included in this guide is accurate as of 3 September 2020.

www.migrantinfohub.org.uk

http://www.migrantinfohub.org.uk/
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