
Face masks - what can be used? (Kurdish Sorani)

پ�ویستە دەمامک بە سەالمەتی دەم و لوتت دابپۆش�ت.

جۆری دەمامک هەیە کە یەک جار بەکار د�ت وە
هەیانە جەند جار بەکار د�ن.



پ�ویستە دەمامک ئەمانەی خوارەوەی هەب�ت:

●  بە ئاسودەیی و بە نەرمی هەردوو الیەکانی قایم بن
●  بە ڕێکی لەسەر دەمووچاوت ببەستر�ت بە الستیکەکانی

سەر گوێکانت
●  النی کەم دوو چینی کوتا�ی هەب�ت

●  ماددەیەکی نەرم و بتوانر�ت هەناسەی ل�وە بدر�ت
●  بتوانر�ت بشۆر�ت )مەگەر بۆ یەک جار ب�ت(



بەستنی دەمامک لەوانەیە ب�و بونەوەی کۆڤید-٩١ کەم
بکاتەوە بە�ام ج�گرەوە نیە بۆ مەودای

.کۆمە�ایەتی و شۆردنی دەستەکانت   



بەرلەوەی دەست لە دەمامکەکەت بدەی دەستەکانت
بشۆرە یا پاکژیان بکە

ڕ�نمایی چۆنیەتی بەستنی دەمامک

A guide to wearing a face mask (Kurdish Sorani)



هەوڵ بدە دەستت بەر ئەو بەشەی دەمامکەکەت نەکەو�ت
کە دەم و لوتت دادەپۆش�ت. دەتوانیت بە گرتنی الکانی و

.الستیکی گوێکان هە�ی بگریت



خۆت دوور بگرە لە بەستنی

دەمامک لەسەر ملت یان

ناوچەوانت



.دەمامکەکەت لەگەڵ کەسی تر هاوبەشی مەکە
دەمامکەکەت بگۆڕە ئەگەر تەڕ بوو یان ئەگەر پیس بوو،

.یاخود لەدوای هەر جار�ک بەکاره�نان



:دوای بەکاره�نان
دەمامکی کۆن بکە ناو سەت�ی خۆ�ی گەورە
جۆری دەمامکی یەکجار بەکارهاتوو دووبارە

بەکار مەه�نە و مەیخەرە ناو سەت�ی ڕیسایکڵین
جۆری دەمامکی چەند جار بەکار هاتوو،دوای هەر جار�ک

.بەکاره�نان بیشۆرە



چی بکەم ئەگەر نیگەران

بووم دەربارەی داهاتووی خۆم؟

What can I do if I'm worried about my future? (Kurdish Sorani)



لەوانەیە ژیان لەگەڵ ئەم هەموو

نادیاریەدا سەخت ب�ت بە�ام لە بیرت

!ب�ت تۆ هەرگیز بە تەنیا نیت



ئەم هەستکردنی نیگەرانیە ت�دەپەڕ�ت



تکایە سەبارەت بەهەستەکانت قسە لەگەڵ

.کەس�ک بکە بۆ ئەوەی یارمەتیت بدەن



تۆ هەمیشە دەتوانیت پەیوەندی بە ه��ی مندا�ان

بکەیت بە ١١١١٠٠٨٠



ئەم باروودۆخە هەتا سەر نییە …

.تەنها بۆ ئەم کاتەیە



من مندا��کم کە سەرپەرشتی دەکر�م یان

کەس�کم کە لە سەرپەرشتیکردن هاتوومەتە دەر،  

هەست دەکەم کۆڤید-٩١م هەیە، پ�ویستە چی بکەم؟

I am a looked after child or care leaver and I think I may have COVID-19, what should I do? (Kurdish Sorani)



قسە لەگەڵ کەس�کی گەورە بکە کە دەتوان�ت یارمەتیت بدات. ئەو

کەسە لەوانەیە سەرپەرشتیاری کۆمە�ایەتیت ب�ت، یان بەخ�وکەرەکەت،

یان کارمەندی سەرپەرشتیکارت ب�ت.
   

پ�یان ب�� کە هەست بە نەخۆشی دەکەیت. ئەوان بیر لەوە دەکەنەوە کە
چۆن بە سەالمەتی یارمەتیت

بدەن.



لە ما�ەوە بم�نەوە، پشوو بدە و هەوڵ بدە خۆت لە کەسانی تر بە دوور
.بگریت بۆ ماوەی النی کەم (دە) ڕۆژ

 ئەگەر زۆر هەست بە نەخۆشی دەکەیت و پ�ویستت بە ئامۆژگارییە،
پەیوەندی بکە بە خزمەتگوزاری تەندروستی نیشتمانی ١١١ یان لە حا�ەتی

لەناکاودا، پەوەندی بە ٩٩٩ بکە.



پ�ویستە چی بکەم ئەگەر هەست بە

سەالمەتی نەکەم لەو شوێنەی ل�ی دەژیم؟

What should I do if I feel unsafe where I live? (Kurdish Sorani)



ەگەر هەست بە سەالمەتی ناکەیت لە ما�ەوە لە هەر

کات�کدا، زۆر گرنگە کە قسە لەگەڵ سەرپەرشتیارە

کۆمە�ایەتیەکەت بکەیت، ئەگەر سەرپەرشتیارت هەیە،  

.یان کەس�کی تری گەورە کە بتوان�ت یارمەتیت بدات



هەروەها دەتوانیت

پەیوەندی بە ه��ی مندا�ان بکەیت ١١١١٠٠٨٠



ئەگەر لە مەترسی دایت،دەتوانیت

پەیوەندی بە پۆلیس بکەیت بە ژمارە٩٩٩



مەودای کۆمە�ایەتی گرنگە بۆ پاراستنی سەالمەتی

هەمووان

 
 

بۆچی مەودای کۆمە�ایەتی گرنگە؟

Why is social distancing important? (Kurdish Sorani)



لەوانەیە کۆڤید-٩١ت هەب�ت و نەزانیت، چونکە

.هەست بە نەخۆشی ناکەیت



ئینجا تۆ دەبیتە هۆکار بۆ گواستنەوەی

کۆڤید-٩١ بۆ کەس�کی تر کە زۆر نەخۆش  

بکەو�ت. کەس نازان�ت ک� نەخۆش

.دەکەو�ت یان ک� هەست بە ساغی دەکات



ئەگەر مەودای خۆت لە کەسانی تر بپار�زیت، ئەوا

.خۆت و ئەوانیش سەالمەت دەبن

النی کەم یەک مەترالنی کەم یەک مەتر



نەخ�ر، بۆ هیچ هۆکار�ک ناب�ت ما�ەکەت ج� به��یت ئەگەر

پ�ویستت بە خواردن یان دەرمان بوو، لە ئۆنالین یان بە تەلەفۆن  

داوای  بکە، یان داوا لە کەس�کی گەورە بکە بۆت به�ن�ت کە متمانەت

.پ�ی هەیە

ئەگەر لە ما�ەوە خۆم تەریک کردب�ت ئایا دەتوانم ب�ۆمە

دەرەوە؟

Can I leave my house if I am self-isolating? (Kurdish Sorani)



با میوان نەیەتە ما�ەکەت

تەنانەت ئەندامانی خ�زانەکەت و هاوڕێکانت. بە  

.ڕەچاوکردنی ئەمە تۆ ڤایرۆسەکە ب�و ناکەیتەوە



لە ما�ەوە وەرزش بکە، نەک لە دەرەوە

.ئەگەر دەتوانیت ئەواچاالک بە  



ئاماژە سەرەکیەکانی کۆڤید-٩١ چین؟

What are the main symptoms of COVID-19? (Kurdish Sorani)

پلەی گەرمی بەرزی جەستە

هەناسەدان بە قورسی

کۆکین

لەدەستدانی هەستی تامکردن و بۆنکردن



ب�وبوونەوەی زانیاری هە�ە هەوڵبدە بۆ ڕاگرتنی 

لە ڕاستیەکان دڵنیابەرەوە
Stop the spread of false information (Kurdish Sorani)



Staying apart - Door (Kurdish Sorani)

ئەگەر پ�ویست بوو ب�ۆیتە الی

خە�ک دڵنیابەرەوە لەوەی کە النی

کەم یەک مەتر لە یەکتری دووربیت

ئەمە نزیکە لە فراوانی یەک دەرگا

النی کەم یەک مەتر



Staying Apart - Guitar (Kurdish Sorani)

ئەگەر پ�ویست بوو ب�ۆیتە الی خە�ک دڵنیابەرەوە لەوەی کە
النی کەم یەک مەتر لە یەکتری دووربیت

ئەمە نزیکە لە در�ژی یەک گیتار

النی کەم یەک مەتر


