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 ۱۲.۳۰ رێمژتاک ۱۴/۱۰/۲۰۲۰ یکۆڤاڵب         
 ەوانۆڕۆک یمێدیپێئ یێون یخۆد یۆه هب  ،ادناکەتەمزخ و راک یناکەتاک هل ێون یڕۆگوڵائ        

 

 .ەیاد یرێدەواچ و ڵۆڕتنۆک رێژ ەل و ەروێه ییتشگ هب یپال-یرێم  یەچوان یخۆد ەوانۆڕۆک یمێدێپێئ یۆه هب اتسێئ رەه
 

 .نرگبرەو کڵەک تەمووڕ یکمامەد ەل هک یەوەئ ۆب نیرگادێپ و رووس ،هین ییهەلوەئ یادوەم ینترگواچەڕ ۆب کێتەنامەز چیه هک اد ێتاک هل .۱
 

 یەگنامرف یۆفنیئ یشەب ەل هسانەه ینتساراپ یلەپولەک )ییاڕۆخ( شالەب یەوێش هب ،ەیۆڕەوین ی۳ ات ۱۲ رێمژتاک ەممەشجنێپ و ەممەشێس یناژۆڕ .٢
 .ێرکەد شەباد ادتاهاد مەک یناسەک ناوێن ەل )لایشۆس( یتەیاڵەمۆک یناکەتەمزخ

 

 نناوتەد ،ێبەه ناینتوەکێپواچ نادیتەماڵس یرێدەواچ رێژ ەل هک رت یەنانێوش وەئ و ناوچاڵاسەب یڵام ەل نایناکەراکوسەک ڵەگەد ێوەهنایب هک کێناسەک .٣
 ناینتوەکێپواچ نایناکەسەک ڵەگەد ادەڵەوائرەس ینێوش هل نتساراپ یناکەلەپوکلەک هل نترگرەو کڵەک و ییتەماڵس ینەمیئ یناکامەنب ینترگواچرەبەل هب
 هب ادڵاح ره ەل .ێبدرک ناینتوەکێڕ  ەناشەب وەئ ینارەبنامرف ڵەگەد ێبەد نتوەکێپواچ ەل رەب و ،ێب ییەرۆن یەوێش ەب ێبەد ناکەنتوەکێپواچ .ێبەه
 .نبەه ادناکەنتوەکێپواچ ینێوش ەل تاکواه نناوتەد سەک وود اینەت ەوەرۆز ینال

 

 رۆز یکێناکڵەخ تاکواه ێبان و ێرکەد رادروونس ەنێوش وەئ یناکەیرەتشم یۆچوتاه ،یرامماک-یمێک یسیفۆئ هل واوەت یتەینمەئ هل نووب رەگۆسم ۆب .٤
 .نب ەنێوش وەل

 

 .نب رادشەب ادیێت سەک اجنەپ هل رتایز هک ،نەکەم اد دته و ینییائ و یتەیاڵەمۆک یکەیەوەنووبۆکوڕۆک چیه ەل ییرادشەب هک ،نیەکەد اواد .۵
 

 :نوارک رادروونس ەوەراوخ یەنانێوش وەئ یناکەیکالاچ اتسێئ .٦

 هناخشۆخەن یەناژۆڕ یناکەیکالاچ و تەمزخ -

 هناژۆڕ یپوورگ کەی ۆب اینەت ادیرازوگتەمزخ یناکەنێوش هل انۆس ۆب نووچ -

 ادالیپائ یناوچاڵاسەب یەناخ هل یینامرەد یشەب ینارێدەواچ یەناژۆڕ یناکەنتوەکێپواچ یناتسەواڕ -
 ییەڵامەنب یناکەیکالاچ هل ییرگتشپ -
 )لایشۆس( یتەیاڵەمۆک یەگنامرف یسیفۆئ هنوومن ۆب ،ناکەیرازوگتەمزخ ەنێوش یناکەتاک یندرکرادروونس -

 

 ریب  اینەت و ەوەنەک مەک نایناکەراکوسەک ڵەگەد یروورەزان یناکەنتوەکێپواچ ووشّێپ یەوام ووکەو هک نیرێپسەداڕ ەوەڵاس ٧٠ یوورەس یناسەک ەب .٧
 .ەوەنەکب نایروورەز رۆز یناکەنتوەکێپواچ ەل

 

 :نێرترگب واچرەبەل ادەناژۆڕ ییکالاچ و ییشزرەو یناکەوارشۆپادرەس ەنێوش ەل نترگرەو کڵەک یتاک ەل ێبەد ەوەرێژ یەناڵاخ وەئ .٨

 یرووژ هل نیڕۆگ لج هل نایۆخ یواوەت ەب و ەنانێوش وەئ ەنێب ەوەیشزرەو یڵج و لەپولەک هب هک ێرکەد ەنانێوش وەئ یناووبرادشەب هل اواد -
 .نرۆشەن ۆخ ادەنایتشگ ەنێوش وەل هک نیەکەد ەناسەک وەل اواد رتەورەه .نزێراپب ادنیڕۆگ لج هب تەبیات

 .نب اد نیڕۆگ ڵج یرووژ ەل ەوەکێپ تاکواه ەک ١۵ هل رتایز ێبان -

 .ەوارک رادروونس نەکب یرادشەب ادناکەیشزرەو ەڵۆه ەل تاکواه نناوتەد ەل هک یەناسەک وەئ یەداڕ -

 .نەکب یوەڕیەپ ،ێرکەدرەد ەوەناکەیشزرەو ەنۆیساڕێدێف نەیال ەل هک نتساراپ یناکەراکێڕ ەل ێبەد وومەه ناکەنانێهاڕ یتاک ەل -

 رتایز یرایناز ینترگرەو ۆب رتەورەه و نرگب واچەڕ  ەنانێوش وەئ یشزرەو یناسرپرەب یدرو یناکەراکێڕ ،هنایتشگ ەنێوش وەئ هنچەد یەناوەئ -
 .نەکب ناکەیشزرەو ەڕەپڵام ینادرەس

 

 یەڕۆپائ یەداڕ )ەناخبێتک هنوومن ۆب( ناکەیگنەهرەف و یدناچ هنێوش ەل ،ناکەیکیزیف ادوەم ینترگاڕ و نتساراپ یناکامەنب یندرکواچەڕ هل نووبرەگۆسم ۆب .٩
  .ەوارک رادروونس کڵەخ

 

 .رگبرەو کڵەک تەمووڕ یکسام هل نەمتەح ،ەیادێت  ۵۰  ەل رتایز هک ادکیەوەنووبۆکوڕۆک رەه ەل ندرک ییرادشەب یتاک تاکەد اواد ،یمێک ییرادەراش .١٠
 

 .نرگرەو کڵەک )کسام( کمامەد ەل هک نیەکەدێل نایاواد ،نرگەدرەو کڵەک ۆچوتاه ییتشگ یناکەسەرەک ەل هک یەناسەک وەئ .١١

 ێبەد ادناکەیراکرێف یتاک ەل .ننێوخەد سرەد ادناکەناخباتوق ەل ییاسائ یەوێش ەب یدنەوان مام و یدنەوان ،ییاتەرەس یناکەلۆپ ینایباتوق ،اتسێئ رەه .١٣
 یناکەلوخ ەل ڕۆگوڵائ رتەورەه و ەوەروود یەگێڕ ەل ییراکرێف ،ادووتاهاد هل نتساراپ ۆب .نێرترگب واچەڕ ییراگزێراپ یناکاسێڕ و اسای و کرەئ یواوەت
 .نوارک یینیبشێپ ادەمێئّ یەناریگشێپ یناکەمانرەب ەل ،ادەناخباتوق


