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.   ٨)ئەوپەڕی  ی یەیی و تەندروستی 
ا
جارە( و کارمەندەکایی شارەزایایی بواری کۆمەڵ

ڕی زمانیش ئامادە دەکرێت.   
. لەکایی پێویستدا وەرگێ  ی  سەردانیکردنەکان بە خۆڕایی 

 

ی بە نەفەری   کە کێشەتان هەبێت و بتانەوێت پێکەوە     کاتێك دەتوانن بی 

چارەسەریان بکەن. کێشە بۆی هەیە لەبەر چەندین هۆی جیاواز سەری هەڵدابێت، بۆ  

 نموونە 

ن بوون،  بەهۆی گۆڕانکاریەکانەوە لە ژیاندا   • )گواستنەوەی منداڵ بۆ دەرەوەی ماڵ، خانەنشی 

 کارێیک نوێ، بێکاری(  

ێ باوەڕی، اوژینیەوە بەهۆی بارودۆخە سەختەکانی پەیوەندنی ه • ، کێشە   )ب 
ی

ێ منداڵ ب 

 سێکسیەکان، کێشەکابن ژیابن ڕۆژانە( یان 

)ڕووداوی کارەسات، نەخۆشیەیک قورس، بوونە قوربانی   بەهۆی ڕووداوی کتوپڕی )کاریگەر(وە  •

   تاوانکاری(
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تەکەدا و زمان یان نەتەوە.  
ی
 ڕەگەز و ئاراستەی سێکیس و پێگەی مانەوەی لە وڵ
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ی
ێ جیاوازی پارەداری و تەمەن و  ساڵ ، بەب 

تەکەدا و زمان یان نەتەوە.  ڕەگەز و ئاراستەی سێکیس و پێگەی 
ی
 مانەوەی لە وڵ

    

. 

 کات گرتن لە ناوەندی قەیرانەکانی تورکو لە ژمارە

هاوکاریەیک کورتخایەنە  - سەر بە پڕۆژەی  -هاوکاریی کێشەکایی هاوسەری 

.   ٨وپەڕی )ئە ی یەیی و تەندروستی 
ا
جارە( و کارمەندەکایی شارەزایایی بواری کۆمەڵ

ڕی زمانیش ئامادە دەکرێت.   
. لەکایی پێویستدا وەرگێ  ی  سەردانیکردنەکان بە خۆڕایی 

 

 هاوکاری لە کێشەکانی هاوسەریدا. بۆ هەموان 

 

ی بە نەفەری   کە کێشەتان هەبێت و بتانەوێت پێکەوە     کاتێك دەتوانن بی 

چارەسەریان بکەن. کێشە بۆی هەیە لەبەر چەندین هۆی جیاواز سەری هەڵدابێت، بۆ  

 نموونە 

ن بوون،  بەهۆی گۆڕانکاریەکانەوە لە ژیاندا   • )گواستنەوەی منداڵ بۆ دەرەوەی ماڵ، خانەنشی 

 کارێیک نوێ، بێکاری(  

ێ باوەڕی، اوژینیەوە بەهۆی بارودۆخە سەختەکانی پەیوەندنی ه • ، کێشە   )ب 
ی

ێ منداڵ ب 

 سێکسیەکان، کێشەکابن ژیابن ڕۆژانە( یان 

)ڕووداوی کارەسات، نەخۆشیەیک قورس، بوونە قوربانی   بەهۆی ڕووداوی کتوپڕی )کاریگەر(وە  •

   تاوانکاری(
 

 


