
 

 شارەوانی ئەسینا: ئامادەبوون لە بارودۆخی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمادا 

 

 هۆڵی فێنککەرەوە بۆ پاراستنی تەندروستی هاواڵتییان. (   ٧حەوت )  

ی ئێوارە کراونەتەوە، ئەمانەی   ٨  ی سەرلەبەیانی هەتا کاتژمێر ٨شوێنە فێنککەرەوەکان، کە لە کاتژمێر  

 خوارەوەن:  

 ٢١٠٩٢٣٢٠٤٤، تەلەفۆنی پەیوەندیکردن ٢٨- ٢٦یانەی هاوڕێیەتی کوکاکییوو، دراکوو . ١

 ٢١٠٩٢٤٠٤٠٣، تەلەفۆنی پەیوەندیکردن ١٥ییوو کۆسموو، خێلدرایخیانەی هاوڕێیەتی " گریمانەی خاوەندار " نە. ٢

 ٢١٠٣٤٢٣٧١٦تەلەفۆنی پەیوەندیکردن  ،٤یانەی هاوڕێیەتی ڤۆتانیکوو، کۆزانی. ٣

 ٢١٠٥١٤٠٨٧٧و ئاستروس، تەلەفۆنی پەیوەندیکردن  ٩یانەی هاوڕێیەتی کۆلۆکیثنوس، ئەیمۆنۆس. ٤

 ٢١٠٢٠١٢٣٣٤، تەلەفۆنی پەیوەندیکردن ٣٧٢یانەی هاوڕێیەتی ئاگییۆ ئێلەفثەرییوو، ئاخرنۆن . ٥

    ٢١٠٨٨١٥٨٧٧یانەی هاوڕێیەتی کیپسەلیس سکیروو و کافکاسوو، تەلەفۆنی پەیوەندیکردن . ٦

 ٢١٠٦٤٥٩٨٩٠یانەی هاوڕێیەتی ئەبەلۆکیپۆن، پانۆرموو کێ ڤاثەیۆس، تەلەفۆنی پەیوەندیکردن . ٧

 

    ١٩- پارێزبەندییانەی کە ڕەچاوکراوە تایبەت بە کۆڤیدپابەندییە تەندروستی و  ئەو وێنە فێنککەرەوەکاندا هەموولە ش

لەالیەن پێکهاتەی تەندروستی گشتی نیشتمانییەوە ) ئێۆدی ( بە توندی جێبەجێ دەکرێت، بەستنی دامامک بۆ هەموو  

، ئامێری فێنککەرەوەی تەواوی شوێنەکە و  داان ێنە فێنککەرەوەکهاوواڵتیان فەرمییە لەهەموو ماوەی مانەوەیاندا لە شو

 مەلهەمی پاکژکەرەوە بۆ پاراستنی هاواڵتییان دابینکراوە. 

 

) ن، پ، یەکەی خزمەتگوزاری ڕێگەوبانی ناوەندی پێشوازی و هاوکاریکردنی شارەوانی ئەسینا هەروەها،  

، ڕێنماییکردنی ەی بارودۆخی پلەی بەرزی گەرماداهەموو ماو لە بەردەوام دەبن لە پڕۆژەکەدا ها، ش، ئە ( 

بێالنەکانی ناو شار بەمەبەستی خۆپاراستن لە پلەی بەرزی گەرما، هاوکات، ئاوی ساردیان پێ دەدەن،  

دابینکردنی پێداویستییە سەرەکییەکانیان، هەروەها پێیان ڕادەگەیەننن سەبارەت بە شوێنە فێنککەرەوەکان کە 

 رەوانییەوە. دابینکراوە لەالیەن شا

 

بۆ زیاتر خزمەتگوزاری کردنیان، پێوسیتە کە پێشتر ئارەزوومەندان یان پەیوەندی بکەن بە یانەی هاوڕێیەتی  

، یاخود بە ژمارە تەلەفۆنی  ١٥٩٥کە مەبەستییانە، یان پەیوەندی بکەن بە هێڵی خزمەتگوزاری شارەوانی  

 ٢١٠٥٢٧٧٠٠٠ ناوەندەوە

 

زانیاری   یەکە پزیشکییەکانی شارەوانی ئەسینا  بەکارخراوە، کە لە ڕێگەیەوە هاوکات، " هێڵی یارمەتی "  

  هەتا بەیانی   ی٨:٣٠ کاتژمێر لە  ٢١٠٣٦٣٨٠٤٩دەدرێت بە مەبەستی پشتگیریکردنی هاوالتیانی شار )  

 (. ئێوارە ی ٧:٣٠

 

 

 

 

 



 

 پلەکانی گەرما 

 

 (  ٧/ ٢٥) دووشەممە   ١ پلەی

ڕێنماییەکان بکەن و دوورەپەرێزبن لە چوونە بەر گەرما، کەسانی حاڵەتی تایبەت گەرمی زۆر بەرز. پابەندی  پلەی

   ووریابکەرەوە.

  

 ئەسینا وە.  شارەوانی ٣٦٣٨٠٤٣-٢١٠بۆ ڕێنمای و زانیاری پەیوندی بکە بە ژمارەی  •

 . بە مەبەستی گوزەرانکردن لە پلەی گەرمای ئەسینا ئەسینا شارەوانی ئەلیکترۆنیپەیژی  •

بۆ وەرگرتنی زانیاریەکان و بەسەرکردنەوەی    EXTREMA Globalبەزێنە لە سمارتفۆنەکەدا پرۆگرامەکە دا •
 نەخشەکە. 

 بەسەر بکەرەوە. هاوڕێیەتی یانەیەکیئەگەر لە ماڵەوە فێنکیتان نابێتەوە،  •

کەسانەی کێشەی  ساڵەوەیە، مندااڵنی بجووک، ئافرەتانی دووگیان و شیردەران، ئەو  ٦٥ئەوانەی تەمەنیان لەسەروی  •

تەندروستی درێژخایەنیان لەگەڵدایە و کرێکاران کە لە دەرەوە کاردەکەن، زۆر زیارتر لە مەترسیدان، چاودێریان  

 بکەن!

 بەردەوام ئاو بخۆنەوە و هەوڵ بدەن لە سێبەر و فێنکیدابن  •

 و خواردنەوەکان  *دوورەپەرێزبن لە قاوەخواردنەوە، ئەلکوهۆل

 جار لە ڕۆژێکدا  ٣بۆ  ٢فێنککراوەکان بە الیەنی کەم *بڕۆنە شوێنە  

 *بە بەردەوامی چەند جارێک لە ڕۆژێکدا دووش بە ئاوی سارد بکەن 

     گیانلەبەرانی هاوڕێمان لە شوێنی فێنکدا بن و ئاوخواردەیان بکەین.*لەبیرتان نەچێت کە 

 

  

لە دەرەوە   ئێوارە  ی٦ هەتا بەیانی ی١١دا، لە  ی ڕۆژئەگەر دەکرێت لە ماڵەوە بمێننەوە و لە کاتە زۆر گەرمەکان  •

 . مەکەن وچۆوهات 

  

 

 (   ٧/ ٢٧وە چوارشەممە  ٧/ ٢٦ سێشەممە)  ٢ پلەی

، مەترسی بۆ تەندروستی، پارێزبەندی بکەن، هەوڵ بدەن کە یارمەتی ئەو کەسانە بدەن کە بەرز زۆر گەرمی پلەی

 حاڵەتی تایبەتیان هەیە.

  

 ئەسینا وە.  شارەوانی ٣٦٣٨٠٤٣-٢١٠بۆ ڕێنمای و زانیاری پەیوندی بکە بە ژمارەی  •

 . بە مەبەستی گوزەرانکردن لە پلەی گەرمای ئەسینا ئەسینا شارەوانی ئەلیکترۆنیپەیژی  •

بۆ وەرگرتنی زانیاریەکان و بەسەرکردنەوەی    EXTREMA Globalبەزێنە لە سمارتفۆنەکەدا پرۆگرامەکە دا •
 نەخشەکە. 

 بەسەر بکەرەوە. هاوڕێیەتی یانەیەکیئەگەر لە ماڵەوە فێنکیتان نابێتەوە،  •

کەسانەی کێشەی  ساڵەوەیە، مندااڵنی بجووک، ئافرەتانی دووگیان و شیردەران، ئەو  ٦٥ئەوانەی تەمەنیان لەسەروی  •

تەندروستی درێژخایەنیان لەگەڵدایە و کرێکاران کە لە دەرەوە کاردەکەن، زۆر زیارتر لە مەترسیدان، چاودێریان  

 بکەن!

 بەردەوام ئاو بخۆنەوە و هەوڵ بدەن لە سێبەر و فێنکیدابن  •

 و خواردنەوەکان  *دوورەپەرێزبن لە قاوەخواردنەوە، ئەلکوهۆل

 جار لە ڕۆژێکدا  ٣بۆ  ٢فێنککراوەکان بە الیەنی کەم *بڕۆنە شوێنە  



 *بە بەردەوامی چەند جارێک لە ڕۆژێکدا دووش بە ئاوی سارد بکەن 

     

 

 

 لە دەرەوە  ئێوارە  ی٦ هەتا بەیانی ی١١دا، لە  ی ڕۆژئەگەر دەکرێت لە ماڵەوە بمێننەوە و لە کاتە زۆر گەرمەکان 

جار لە   ٣-٢پیرەمێردانەی دراوسێتان کە بە تەنیا دەژین  بەسەریان بکەنەوە ) بە الیەنی کەمەوە هەوڵ بدەن کە ئەو  •

 ڕۆژێکدا (. 

  

 


