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Stî û mîrzayên hêja, 

Dêûbavên rêzdar ango peywirdarên lênêrîna zarokan, 

 

Ji 1ê Hezîranê ve astengiyên li hêlînên zarokan ên ji ber pandemiyê bi berfirehî hatine sistkirin – 

rêjeya bingehîn a plana rêjeya reaksiyonê derbas dibe. Xebata hêlînê ya rojane, xizmetên piştgiriyê 

û her wisa çalakiyên taybet ên wekî serdana ji bo dibistana seretayî ya ji aliyê zarokên beriya 

dibistanê ve, pîrozbahî û pîrozkirina xatirjihevxwestinê yên biçûk, seyran û hwd. dîsa pêkan in. 

 

Piştî roja Duşema 21.06.2021an hinek serbestkirinên din jî pêk tên: 

 

Li hêlînên zarokan êdî maske ne mecbûrî ye 

Mamoste êdî ne mecbûr in li hêlînan maske bi kar bînin – lê belê gava bixwazin dikarin vê yekê 

bikin. Ji bo zarokên Hortê jî beriya çend hefteyan peywira maskeyê rabûye. 

Divê mêvanên ji 10 salî mezintir – ango her wisa dêûbav/peywirdarên lênêrîna zarokan -  li hundirê 

hêlînê maske bi kar bînin.  

 

Derbasbûna ji hêlînê bo dibistana seretayî 

Ji hêlînê derbasîbûna dibistana seretayî ji bo zarokê/a we bûyereke taybet e. Zarokên li hêlînê 

dikarin bi mamosteyên xwe re dîsa herin serdana dibistanên seretayî, ew dikarin ji xwe re li polên 

dersdanê binêrin û li derve li gel xwendekar û mamosteyên dibistanê bicivin. Ji bo vê yekê zarokên 

hêlînê dikarin wekî îstîsna bêyî testa nû herin serdana dibistanê. 

 
 

 



Tevahiya zarokan dikarin bi hev re herin hewşê 

Li odeyên li hundir herî zêde 60 zarok dikarin werin gel hev lê belê tevahiya zarokan dikarin 

di heman demî de derkevin hewşê. Divê kesên temenmezin her wisa li derve jî mesafeyê bixin 

navbera xwe û yên din. 

 

Testa zû ji bo zarokan hêj jî pêkan e    

Her çiqas hejmara enfeksiyonan kêm be jî hinek tedbîrên pêşîlêgirtinê bikêrhatî ne. Ji ber vê 

yekê hêlînên zarokan dê bi berdewamî Laientest a ji bo testkirina bi dilxwazî ya zarokê/a / 

zarokên we bidin we. 

 

 

Li gel silavên germ Peywirdar 
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