
 
 

 فۆڕ� بەڵگەنامەی نەبەستیف ماس� خ��ندکار
:، ئەم ر�گا�انەی خوارەوە تایبەت بە ماسك و کەل��ە� ناتەندروسیت بۆ خ��ندکاران)HWDSB(و�نتۆرس -لە دەستەی قوتابخانەی ناوچەی هام�ڵتۆن  

 
 خ��ندکاران

، لەنێو پاسدا، �اخود )لە لەوانەش لە پۆلدا و لە ڕاڕەوەکان( داوا لە سەرجەم خ��ندکاران دەک��ت ماس� ناپ��ش� �ان پەڕۆ  لە قوتابخانە •
لەکایت چوونە دەرەوەبۆ نمونە �شوو، دەک��ت وەکو دەرفەت�ک  .لەدەرەوە کات�ك ناتوانن لەرووی جەستەی�ەوە مەودای دووری نێوان�ان بپار�زن

�ت بەمەبەسیت دابینکردیف �شوو�ەک کە بتوانن ماسکەکان�ان الببەن، بۆ ئەم مەبەستەش ر�وش��یف مەودای دووری پێ��ست   بەکار�ــهێ�ف
اوەتەبەر .گ�ی  

ێ بۆشایی لووت و دەم و چەنا�ە دابپۆش�ت • و و ملپێچ بە ماسك هەژمار   .ئەمەش سودەکایف بەستیف ماسک ز�اتر دەکات .دەب�ت ماسک بەیب ک�ڵ
.نا���ن  

�ە خ��ندکار�ک ب�ەوێ ماسکەکەی الببات لەکایت چوونە نێو کارمەندان داوا�ان ل�کراوە کە ک�شەی تا�ەکان چارەسەر بکەن چونکە لەوانە •
، لە �ەک کاتدا تەنها کەس�ک ر�گەی پێبدر�ت و بۆ ماوەی خولەک�ک �ان دوو خولەک ب�ت و )کە لەبەرچاوی کارمەندان د�ار��ت(هۆڵەوە 

.مەتر رەچاو بک��ت 2مەودای دووری   
 

ف �اخود ئەو  �ت خ��ندکاران دەتوانن ماس� ناپ��ش� ببەسنت ماس� ناپ��ش� بەردەست دەب�ت بۆ  .ماسکانەی کە لەال�ەن خ��ندکار خ��ەوە بە شێوە�ە� باش دەبەس�ت
ف لە بەستیف ماسك بەهۆکاری تایبەت جێبەج�دەک��ت .خ��ندکاران .هیچ تێبین�ە� پ��ش� داوا�اراو نی�ە .بەخشنی  

 
 _ ڕۆژی لەدا�ك بوون:  _ ناوی خ��ندکار: 

 
_ �ان وەکو خ��ندکار�� پ�گەشتوو، گەوا� دەدەم کە منداڵەکەم �اخود خۆم (ئەگەر خ��ندکار��  وەکو دا�ک��اوك/�ان بەخێوکەر 

، لەنێو )لەوانەش لە هۆڵ و پۆلەکاندا(داوای بەخ�شن دەکەین لە مەر�ب بەستیف ماس� ناپ��ش� �اخود ماس� پەڕۆ لەکایت ئامادەبوونم لە قوتابخانە  )پ�گەشت��ت
ف لە نەبەستیف ماسك مەحاڵ نی�ە لەبەر ئەم هۆکارانەی الی خوارەوە  .ود دەرەوە کە ناتوانن مەودای  دووری نێوان�ان بپار�زنپاسدا، �اخ بەالی  (من ت�دەگەم کە بەخشنی

):کەمەوە راست لە �ەک�ک�ان بدە  
 

 پ��ش�، هەست�اری، بەرەو��شچویی کە خۆم ، بپار���ت لە پۆشییف ماس� پ��ش� بەو  منداڵەکەم/د�ار�کردیف هۆکاری تەندروسیت دەروویف
.شێوە�ەی کە داوا�راوە لەال�ەن وەزارەیت پەروەردە �اخود بەر�رسایف وەزارەیت تەندرووسیت گشت�ەوە  

  ێ هۆکار�� پاڵپشت، لەم حاڵەتەدا کە لەال�ەن ڕ�گەپ�دراوە هەرکەس�ك ک�شەی هەناسەدایف هە�ە �اخود ناتوان�ت ماسك البەر�ت بەیب
.وەزارەیت پەروەردە �اخود بەپرسایف وەزارەیت گشتی�ەوەلەال�ەن   

 
 , 2021 _ ڕۆژی  ت�گەشتم و رەزامەندم لە 
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