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ڕێنوێنی لە بارەی ماوەکانی کەرێنتینی وە یاخود دابڕین
نیشتەجێ بووی بەڕێز .ئێوە فەرمانتان پێ کراوە کە لە کەرێنتینی دا وە یاخود لە دابڕان دا بمێننەوە بە مە بەستی بەر
گرتن بە تەشەنەکردنی دووچاربوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا .زۆر گرنگە ،کە پێڕەوی بکەن لە و ڕێنوێنیانەی کە سەبارەت بە
مانەوە لە کەرێنتینی دا وە یان دابڕان دا داڕێژراون ،وە ڕێژەیەکی زیاتر خەڵک تووش بە گرتنی ڤایرۆسەکەوە نەکەیت.

مەبەست لە ماوەی کەرێنتینی وە یاخود دابڕین چی یە؟
کەرەنتێنی بریتی یە لە بارێک کە بە پێی دۆخی نەخۆشی یە درمەکانەوە دیاری دەکرێت ،لەو ڕێگەیەشەوە هەوڵ دەدرێت
کە بەر بە باڵوبوونەوەی هەرچی زیاتری نەخۆشی یە درمەکە بگیرێت .مەبەست لە کەرەنتێنی سنووردارکردنەوەی ئازادی
هاتووچۆی کەسی تەندروستە ،چونکە بەشێک لە نەخۆشی یە درمەکان دەتوانن بگوێزرێنەوە تەنانەت بەر لە دەرکەوتنی
خوودی دیاردەکانی نەخۆشی یەکە .لە ڕێگەی کەرەنتێنی کردنەوە هەوڵ دەدرێت کە بەر بە باڵوبوونەوەی نەخۆشی یە کە
بۆ کەسانی دیکە بگوێزرێتەوە.
مەبەست لە سەپاندنی کەرێنتینی ڕاستوخۆ ،ئەوە نی یە کە دووچار بووبێتیت .بەڵکو مەبەست لێی کارێکە بە مەبەستی
حەزەرکردن ،وە بەو هۆیەشەوە هاتووچۆتان سنووردار دەکرێتەوە هەتا ئەو کاتەی دەزانرێت ،کە کەسی دووچار بە
ڤایرۆس تووشی پەتاکە بووە .لە نێو خێزانەکەتان دا پێ دەچێت دۆخەکە بە جۆرێک بێت ،کە تەنها یەک کەس کەرەنتێنی
بەسەردا سەپێندرابێت .ئەندامانی دیکەی خێزان دەتوانن کە بەشێوەیەکی ئاسایی هەڵسووڕانی خۆیان ئەنجام بدەن.
ئەگەر لە ماوەی نێوە کەرەنتێنی دا دیاردەکانی پەتاکەتان لە سەر دەر دەکەوێت ،دەبێت کە بەوشێوەیەی کە ڕێنوێنی کراون
پەیوەندی بکەن بە ناوەندی سەرپەرشتی تەندروستی یەوە.
مەبەست لە دابڕان ،بریتی یە دابڕینی کەسێک کە تووشی نەخۆشی یە کە بووە لە کەسانی دیکەی تەندروست .دابڕان
بێجگەلەوە کە لە نەخۆشخانەدا ئەنجام دەدرێت ،بەاڵم دەکرێت کە لە نێو ماڵیش دا ئەنجام بدرێت.
بە پێی یاسای نەخۆشی یە درمەکانی ) (٢٠١٦ \ ١٢٢٧پزیشکی بەرپرسی سەربە شارەوانی یەکان وە یان دەستەی
سەرپەرشتی تەندروستی کە بەرپرسن لە نەخۆشی یە درمەکان دەتوانن فەرمان بدەن بە کەرەنتێنی کردن یان دابڕان.
بڕیاری فەرمی لە الیەن شارەوانی یوڤاسکوالوە بە شێوەیەکی جیاواز بە پۆست دا بۆتان ڕەوانە دەکرێت .لە گەڵ ئەم
پەیامەدا بە هاوپێچ کراوی بەڵگەی مۆڵەتی ناساغیشتان بۆ ڕەوانە دەکرێت و بە پێی پێویستیش دەتوانن کە داوای بە
دەست هێنانی کۆمەکی ناساغی بکەن لە دەزگای کێاڵوە.

چی لە ماوەی کەرێنتینی وە یاخود دابڕین دەتوانرێت ئەنجام بدرێت وە چیش نا؟
کەسێک کە کەرەنتێنی وەیاخود دابڕینی بە سەردا سەپێنراوە دەبێت کە لە ماوەڵەوە بمێنێتەوە .نابێت کە میوان بانگهێشت
بکات بۆ ماڵەوە وە هەروەها ناشبێت ،کە خۆشی بڕوات بۆ سەردانی کردنی ناسراوەکانی.
تێبینی ئەوە بکەن کە پێ دەچێت لە نێو خێزانەکەتان دا ئەندامی خێزان هەبن کە کەرەنتێنی نەکراون وە یاخود دابڕانیان
بە سەردا نە سەپێندراوە .ئەوان دەتوانن بە شێوەیەکی ئاسایی هەڵسووڕانی خۆیان ئەنجام بدەن و ئەو ڕێنوێنیانەی
خوارەوەش ئەوان ناگرێتەوە.
هاتووچۆی دەرەوەی ماڵەوە دکرێت بکرێت ،بە مەرجێک کە لە پەیوەندی دا نزیک نەکەوێتەوە لە کەسەکی دیکە .بە پێی
ڕێنوێنی لە کەش و هەوای دەرەوەش دا دەبێت کە ماوەی نێوان  ٢مەتر بهێڵێتەوە لە گەڵ ئەو کەسەی کە بەرەو ڕووت
دێت.
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لەماوەی کەرەنتێنی کردن دا نابێت کە هاتوچۆی نێو شوێنەکان بکرێت وەک مارکێتەکان ،دەرمانخانە ،بنکەی تەندروستی،
شوێنی کار ،خوێندنگە ،کتێبخانە ،چێشتخانە و وە یان شوێنی بۆنە گشتی یەکان دا.
پاکوخاوێنی دەتەکانت لەبیر بێت! بە دەستی ڕووت دەست مەدە لە محاجەرەی ڕێڕەوی پلیکانەکان وە یان دەسکی
دەرگاکانەوە .ئەگەر بە نیازی بردنی خاشاکی بۆ ڕشنت وە یاخود نامە دەبەیت بۆ سندووقی پۆست ،دەست کێش بە
کاربهێنە بۆ دەست دان لە دەمی سندووق و دەسکەکان.
بە شێوەیەکی دروست بکۆکە ،واتە بە دەست سڕی کلێنیسی پاک دەمت دابپۆشە لە کاتی کۆکین دا وە یان بە سەرقۆڵت
دامت داپۆشە .بە سەر ئەو ڕووبەرانەدا مەکۆکە کە پێ دەچێت کەسانی دیکە دەستییان لێ بدەن .ڤایرۆسی کۆرۆنا لە
ڕێگەی دڵۆپەوە دگوێزرێتەوە و بە پێی توێژینەوەکان بۆ ماوەی تەنانەت چەند ڕۆژێکیش لە سەر ڕووبەرەکان دەمێنێتەوە و
دەژی.
بەمەبستی کڕینی خۆراک و داوودەرمان لە دەرمانخانە باشتروایە کە داوای هاوکاری لە ناسراو و کەسوکار بکرێت وە یان
داوای هاوکاری لە درواسێ بکرێت .دەکرێت لە گەڵیان دا ڕێک بکەویت کە پێداویستی و خۆراکە کڕدراوەکان لە دەرەوەی
ماڵەکەت بە جێ بهێڵن.
لە مارکێتەکانی یوڤاسکیوالدا خزمەتگوزاری جۆراوجۆری گەیاندنی پێویستی و خۆراکی کڕدارو بۆ ماڵ دەستەبەر کراون.
ئەگەر بە نیازن کە سوود لە خزمەتگوزاری یە کانی مارکێت وەربگرن ،ئەرکە لە سەرتان کە خەرجی یە کانی خۆراک و
پێداویستی یە کڕدراوەکان پێش وەخت بدەن و ڕێک بکەون لە سەر ئەوەی کە پێداویستی و خۆراکە کڕدراوەکان لە
دەرەوەی ماڵەکەتان بە جێ بهێڵرێت.
هەروەها دەرمانخانەکانیش خزمەتگوزاری کرین و فۆرشی ئۆنالینیان هەیە .لە کاتی بەکارهێنانی خزمەتگوزاری یە کانی
دەرمانخانەدا ئەرکە لە سەرتان کە پێشوەخت خەرجی یە کانی دەرمانە کڕدراوەکان بدەن و ڕێک بکەون لە سەر بە جێ
هیشتنی دەرمانەکان لە دەرەوەی ماڵەکەتان.
ئەگەر دابین کردنی خۆراک و بەدەست هێنانی خزمەتگوزاری یە کانی دەرمانخانە نەتوانرا ڕێک بخرێت لە الیەن دراوسێ
و کەسی نزیکەوە ،ئەوا پەیوەندی بکە بە ژمارەی تەرخان کراو لە شارەوانی یوڤاسکیوال بۆ جێ بە جێ کردنی ئەو
خزمەتگوزارییانە.
 شارەوانی ڕۆژانە لە نێوان کاتژمێرەکانی ٤-٨ی دوای نیوەڕوان لە ڕێگەی ژمارە تێلی  ٠١٤٢٦٦٠٥٥٠ەو ڕێنوێنیدەدات لە بارەی خزمەتگوزاری یە کانی دابین کردنی خۆراک و دەرمانخانەوە .دەخوازرێت کە تێل کردن لە ڕۆژانی کاری
فەرمی دا ئەنجام بە پێی توانا ئەنجام بدرێت.
 الیەنی کەم لە کاتەکانی دیکەدا هاوکاری دەکرێت لە ڕێگەی ئێشکگری کاروباری کۆمەاڵیەتی یەوە بە دەست بهێندرێتلە ڕێگەی ژمارە تێڵی ٠١٤٢٦٦٠١٤٩

سەرپەرشتی کردنی منداڵ لە کاتی نەخۆش کەوتنی باوک و دایک دا
ئەگەر خێزانەکەتان لە دۆخی دابڕان دایە و سەرپەرشتیاران یان باوک و دایک هێندە ناساغن ،کە لە توانایان دا نی یە
سەرپەرشتی منداڵەکانیان بکەن وەیان خۆیان کەوتنە نەخۆشخانەوە ،ئەوا لە بارەی سەرپەرشتی کردنی منداڵەوە دەکرێت
کە هاوکاری بۆ سەرپەرشتی کردنی منداڵ لە خزمەتگوزاری یە کانی شارەوانی یوڤاسکیوالوە بەدەست بهێنرێت.
 لە دروست بوونی دۆخی کەرەنتێنی  -وە یان دابڕان دا ڕۆژانە لە نێوان کاتژمێرەکانی ٤-٨ی دوانیوەڕوان دا و لەڕێگەی ژمارە تێلی  ٠١٤٢٦٦٠٥٥٠ەوە هاوکاری سەرپەرشتی کردنی منداڵ بە دەست بهێنرێت.
 الیەنی کەم لە کاتەکانی دیکە دا داواکردنی هاوکاری لە ڕێگەی ئێشکگری کاروباری کۆمەاڵیەتی بە دەست دەهێندرێتلە ڕێگەی ژمارە تێلی ٠١٤٢٦٦٠١٩ەوە.
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پەروەردەی پێشوەختی منداڵ و خوێندنی سەرەتایی لە نێو ماوەکانی کەرەنتێنی و دابڕان دا
ئەگەر منداڵێک کە لە پەروەردەی پێش وەخت دایە کەرەنتێنی بەسەردا دەسەپێندرێت وە یان نەخۆش دەکەوێت و
دادەبڕێندرێت ،ئەوکات خەرجی پەروەردەی پێش وەخت لەو ماوانەدا وەرناگیرێن .بە مەبەستی راگرتنی دانی خەرجی یە
کان پەیوەندی بکە بە جێگای دیاری کراوی پەروەردەی پێش وەختەوە ،ئەگەر منداڵەکە خرابێتە کەرەنتێنی یەوە وە یان
نەخۆش کەوت وەیان لە دۆخی دابڕان دابوو.
لە ماوەی کەرەنتێنی دا وە یان دۆخی دابڕان دا خوێندنگە ڕێنوێنی دەدات سەبارەت بە ڕێکخستنی خوێندن .ئەگەر
منداڵەکەت کەرەنتێنی کراوە ،نەخۆش کەوتوە وەیان لە دۆخی دابڕان دا دانراوە ،لە ڕێگەی سیستەمی ڤیلماوە لە بارەی
ئامادەنەبوونی منداڵەکە لە خوێندنگەدا و ئەرکەکانی وانەکانی یەوە پەیوەندی بکە بە مامۆستای منداڵەکەوە و بە
شێوەیەکی سەرەکی لە و ماوەیەدا لە ڕێگەی سیستەمی ڤیلماوە ڕێنوێنی دەدرێت.
ئەگەر منداڵ بەشدار دەبێت لە کاروچاالکی دوای نیوەڕوان دا و کەرەنتێن بکرێت وەیان نەخۆش بکەوێت و یان لە دۆخی
دابڕان دا دابنرێت ،خەرجی یە کانی چاالکی دوانیوەڕان وەرناگیرێت لە نێو ئەو ماوەیەدا ،سەبارەت بە ئامادە نەبوونی
منداڵە کە لە چاالکی دوانیوەڕوانان دا پەیوەندی بکە بە مەبەستی ڕاگرتنی دانی خەرجی یە کان لە نێو ئەو ماوەیەدا.

کۆمەکی نەخۆشی یە درمەکان زامنی داهاتی بژێوی دەکات لە نێو ماوەکانی کەرەنتێنی و
دابڕان دا
لە نێو ماوەکانی کەرەنتێنی و دۆخی دابڕان دا کۆمەکی نەخۆشی یە درمەکان لە الیەن دەزگای کێاڵوە دەدرێت ،ڕێنوێنی
یە گشتی یەکانی بەدەست هێنانی کۆمەک لە سەر ماڵپەڕی کێاڵ بەدەست دەهێنرێت لە رێگەی ئەو لینکەوە:
http://www.kela.fi/tartuntatauti
لەڕێگەی ئو ماڵپەڕەشەوە دەتوانرێت بە شێوازی ئەلیکترۆنی فۆرمی داواکردنی کۆمەکی ڕۆژانە پڕبکرێتەوە .بۆ فۆرمەکە
پێویستیتان دەبێت بە:
 بە بڕیاری پزیشکی بەرپرسی بواری نەخۆشی یە دەرمەکان لە شارەوانی دا دەبێت بە مەبستی سەملاندنی هۆکاریئامادەنەبوون لە کاردا وەیان
 بەڵگەی پزیشکی پلە Aی ،کە هەمان ئەو زانیاریانەی لە خۆ گرتبێت لە بارەی هۆکاری ئامادەنەبوون لە کاردا وەپزیشکی بەرپرس لە نەخۆشی یە درمەکان واژۆی کردوە .بڕیارەکە هاوپێچ دەکرێت بە م پەیامەوە.
 هەروەها بێجگەلەوەش لە سەر فۆرمەکە دەبێت کە زانیاری یەکانی پەیوەندی خاوەنکار دابنرێت .دەزگای کێاڵ داوایزانیاری لە خاوەن کارەکەت دەکات سەبارەت بە لە دەست دانی ڕێژەی داهاتی لە دەست دراو.
کۆمەکی نەخۆشی یە درمەکان قەرەبوونی داهاتی لە دەست دراو دەکاتەوە ،ئەگەر فەرمانتان پێ دراوە کە نەچن بۆ
سەرکار ،کەرەنتێنی کراون وەیان لە دۆخی دابڕان دا بە مەبەستی بەر گرتن بە تەشەنە نەکردنی نەخۆشی یە درمەکە.
هەرچەندە بێ تواناش نەبن لە کارکردن دا ،دەکرێت کە کۆمەکی نەخۆشی یە درمەکان بەدەست بهێنن.
ئەگەر سەرپەرشتیاری منداڵی خوار تەمەنی  ١٦ساڵین دەکرێت کە داوای بە دەست هێنانی کۆمەکی نەخۆشی یە
درمەکان بکەن ،ئەگەر منداڵە کە فەرمانی پێ دراوە کە لە ماڵەوە بمێنێتەوە بە هۆی نەخۆشی درمەوە و بەو هۆیەشەوە
خۆتان نەتوانن برۆن بۆ سەر کار.

کۆمەکی نەخۆشی یە درمەکان قەرەبووی ڕێژەی تەواوی داهاتی لەدەست چوو دەکاتەوە
ئەگەر مووچەخۆریت ،ئەوا ڕێژەی کۆمەکی ڕۆژانە بە پێی ڕێژەی مووچەکەتان دیاری دەکرێت ،کە دەبوو وەریبگرن ئەگەر
فەرمانتان پێ نەدرایە کە ئامادەنەبن بۆ سەر کار.

) (4
ﺷﺎرەواﻧﯽ ﯾوﭬﺎﺳﮑﯾوﻻ

ڕێﻧوێﻧﯽ ﻟە ﺑﺎرەی ﻣﺎوەﮐﺎﻧﯽ ﮐەرێﻧﺗﯾﻧﯽ وە ﯾﺎﺧود داﺑڕﯾن
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ئەگەر خاوەنی بیزنیسی خۆتانن ،ئەوا کۆمەکی ڕۆژانە بە پێی ڕێژەی  YELبیمەی خانەنشینی خاوەن بیزنیس دیاری
دەکرێت وە یان بە پێی ڕێژەی  MYELبیمەی خانەنشینی جووتیار دیاری دەکرێت کە کاری پێ دەکرێت لە کاتی دەست
پێ کردنی ئامادەنەبوون لە سەر کاردا.
ئگەر بێ کاریت وە یان خوێندکاریت وەیان دارایی خۆتان بەڕێوە دەبەن ،ئەوا مافی بە دەست هێنانی کۆمەکی نەخۆشی
یە درمەکانتان نابێت ،چونکە ئێوە ڕووبەڕوو لە دەست دانی داهات نەبوونەتەوە .ئەگەر الیەنی پزیشکی چارەسەرکار
دەیسەملێنێت کە بە هۆی نەخۆشی درمەوە دووچاری بێ توانایی لە کارکردن دا بوونەتەوە ،دەتوانن داوای کۆمەکی
ڕۆژانەی مۆڵەتی نەخۆشی بکەن.
ئەگەر شان بەشانی خونێندنەکەتان کاریش دەکەن وەیان هاوکات لە گەڵ بێ کاریتان دا جارناجارێک کارێک دەکەن وە
فەرمانتان پێ دەکرێت کە ئامادەنەبن لە سەر کار بە هۆی نەخۆشی درمەوە ،ئەوا لە بارەی ئەو بەشەوە دەکرێت مافی بە
دەست هێنانی کۆمەکی نەخۆشی یە درمەکانتان هەبێت.

کۆمەکی نەخۆشی درمەکان لە تێکڕای ماوەی نەچوونەسەرکاردا دەدرێت بە بێ لە پێش
چاووگرتنی درێژی ماوە
ئەگەر لە پێش دا بە مەبەستی بە دەست هێنانی کۆمەکی مۆڵەتی نەخۆشی بەڵگەی پزیشکتان وەرگرتوە وە دەزگای
کێاڵش بەو پێ یە دانی کۆمەکی مۆڵەتی نەخۆشی پەسەند کردوە ،ئەوا بڕیارەکە دەکرێت ڕاست بکرێتەوە و پێ دانی
کۆمەکی نەخۆشی یە درمەکان بۆ تێکڕای ئەو ماوەیەی کە بڕیار دراوە تێی دا لە سەر کارنەبن پەسەند بکرێت .پزیشکی
بەرپرس لە نەخۆشی یە درمەکان لە توانای داهەیە کە بڕیارئامادەبکات لەبارەی نەچوونەسەر کار ،کەرەنتێنی کردن وە یان
خستنە دۆخی دابڕانەوە وە یاخود بەڵگەی پزیشکی پلە Aی کە پێک هاتبێت لە هەمان ئەو زانیاریانە،
بە مەبەستی لەپاش دەست قەرەبووکردنەوە لە ماوەی تێپەڕیودا.
ئەگەر لە کارێک دانکە مووچەی لە بەرامبەر دا وەردگرن ،ئەوا کۆمەکی نەخۆشی یە درمەکان بە پێی ڕێژەی دیاری کراو
کە لەالیەن خاوەن کارەوە ڕادەگەیەندرێت دیاری دەکرێت.
بڕی کۆمەکی نەخۆشی یە درمەکان هێندەی بڕی داهاتی لە دەست دراوە .ئەگەر کارێکی دیکە دەکەن وە یاخود هەندێک
جار پیشەی خۆتان هەڵدەسووڕێنن ،بڕی کۆمەکی نەخۆشی یە درمەکان لە بارەی ئەو بەشەوە بە پێی بڕی لەدەست دراوی
داهات دیاری دەکرێت.
ئەگەر خاوەنی بیزنیسی خۆتانن ،بری کۆمەکی نەخۆشی یە درمەکان بە پێی داهاتی سااڵنەی کە لە ڕێژەی YEL
بیمەی خانەنشینی خاوەن بیزنیس دا وە یان لە MYELدا بیمەی خانەنیشنی جووتیاردا دیاری کراوە.
ئەگەر وەرگرتنی بیمەی خانەنشینی خاوەن بیزنیس وەیان بیمەی خانەنیشنی جووتیار ئەرک نی یە لە بەرامبەر ئێوەدا،
ئەوا بڕی کۆمەک بە پێی داهاتی پێڕەوکردنی پیشەی خۆتان وە هان بە پێی ڕاکێشانی ڕێژەی مووچە لە بیزنیسەکەی
خۆتانەوە دیاری دەکرێت.

ڕۆژانی دانی کۆمەک
کۆمەکی نەخۆشی یە درمەکان لە پاش دەست و بە پێی دیاری کردنی ماوەی دان کۆمەک دیاری کراون .یەکەمین ماوەی
دانی پارە پێک هاتوە لە  ٦ڕۆژی ئاسایی وە ماوەی دواتری دانی پارە  ٢٥ڕۆژی دواتری ئاسایی .دوایین کۆمەکی
نەخۆشی یە درمەکان لە پاش کۆتایی هاتنی دوایین ڕۆژی مافی بەدەست هێنانی کۆمەکەکە کۆتایی دێت.
لە ڕێگەی بەڕێوەبردنی کاروبارەوە لە سەر ماڵپەڕی دەزگای کێاڵ ڕۆژی داهاتو کە پێ دانی کۆمەکی نەخۆشی یە
درمەکانی تێدا دەدرێت دەبینرێت.

) (5
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کۆمەکی نەخۆشی یە درمەکان دەگەڕێندرێتەوە بۆ خاوەن کار لە بەرامبەر ئەو بەشەدا کە خاوەن مووچەی پێ داوون و لە
ماوەی نەچوونە سەرکاردا.
دانی کۆمەکی نەخۆشی یە درمەکان بەردەوام دەبێت لە تێکڕای ماوەی بڕیاردراوی نەچوونەوە سەرکار ،کەرەنتێنی کردن
وە یان دابڕان دا .کۆمەکی نەخۆشی یە درمەکان بڕی باجی لە سەر دادەنرێت هەروەک چۆن لە سەر کۆمەکی مۆڵەتی
ناساغیش دادەنرێت.

ماوەی خۆبەرپرسی
ماوەی خۆبەرپرسی کۆمەکی نەخۆشی یە درمەکان ناگرێتەوە.
بۆ بەدەست هێنانی زانیاری زیاتر لە بارەی بابەتی کۆمەکی ڕۆژانەوە سەردانی ئەو ماڵپەڕە بکەن
http://www.kela.fi/tartuntatauti
بۆ بەدەست هێنانی زانیاری زیاتر لە بارەی خزمەتگوزاری یە کانی شارەوانی یوڤاسکیوالوە سەردانی ئەو ماڵپەڕە بکەن
www.jyvaskyla.fi/terveys.korona

ڕاوێژگەی خزمەتگوزاری یە تەندروستی یەکان:
 ئەگەر لە بارەی بابەتی تەندروستی یەوە پرسیارتان ال دروست بووە وەیاخود گۆڕانکاری لە بارودۆخی تەندروستیتان داڕووی داوە ،ئەوا بە پلەی یەکەم و بە پێی ڕێنوێنی یەکان پەیوەندی بکەن بەو پزیشکەی کە چارەسەری بۆ کردوون.
 هەروەها دەشتوانن پە یوەندی بکەن بە بنکەکانی تەندروستی یوڤاسکیوال ،هانکەساڵمی وە ئوورایستێنەوە لە رێگەیژمارەی ڕاوێژکاریی تەرخان کراوی  ٠١٤٢٦٦٠١٣٣وە لە نێوان رۆژانی دووشەممە  -پێنج شەممە لە نێوان
کاتژمێرەکانی ٤ - ٩ی دوانیوەڕۆ وە لە ڕۆژانی هەیینی دا لە نێوان کاتژمێرەکانی ٤-٩ی دوا نیوەڕۆدا.
 -لە دەرەوەی کاتی کاری فەرمی دا پەیوەندی بکەن بە ژمارەی  ١١٦١١٧ەوە.

