
 

 2021حوزەیراین 
 

 دایباب و بەخێوکاراین بەڕ�ز: 
 
 ، �ەکە دەکەین بۆ ڕاپر� تەندروست با�ش ی قوتاب�ان لە وەرزی بەهار ئاماژەمان بۆ ئەوە کرد کە ئ�مە پەیڕەوی سەرژم�ێی لە کایت سەرژم�ێی

ین ناوەڕاست ( ن و گەنجاین پۆلەکاین MDIئامرازی پەرەپ�داین سا�ڵ ن دەر�ارەی ئەزموون و  12تا  4)، بۆ ڕاستەوخۆ گ��گرتن لە مندا�ڵ سا�ڵ
 . 19-باش�ان لە ماوەی کۆڤ�د تەندروست

 
لە ماوەی وانەکان، ئ�مە لین� ڕاپرس�ەکەت پ�شکەش دەکەین بۆ ڕاپرس�ەکە بۆ ئەوەی بە منداڵ(ەکان)یت  MDIجگە لە پ�شکەشکردین 

 ئەگەر تۆ ڕاز�ت بە بەشداری کردن�ان:  12تا  4بدەین لە پۆلەکاین 
 

 https://ca.research.net/r/MDIgr4-12:   12-4بۆ پۆلەکاین  MDIلینک بۆ 
 

نەی بۆرد. ئ�مە بە  MDIبەر�ەستەکان و گوماین ئ�ستا لە ناو قوتابخانەکان ڕ�گ��مان ل�دەکات لەوەی  بخ��تە ناو ڕ�کار�� پالین سا�ڵ
ێ دەکەین.  MDIتەواوی   لە ناو پۆلەکان لە ماوەی خ��ندین سا�ڵ داهاتوو جێبە�ب

 
ن لە  ن و گەنجان زەحمەت بووە. ب��ە گرنگە بۆ ئ�مە داتا کۆ بکەینەوە بۆ تەواوی ت�گە�شنت ن ئەم ساڵ بۆ زۆر�ک لە مندا�ڵ دەزاننی

ن بۆ پێوانەکردین تەندروست با�ش لە ماوەى  MDIکار�گەری ئەم پەتا�ە لە سەر تەندروست با�ش و چەمکەکان. دەمانەو�ت  بەکار�ێننی
و��ە. ئ�مە ئەنجامەکاین  ش ن بۆ دەوڵەمەندکردین پرۆگرامەکان، �شتیواین و خزمەتگوزار�ەكان بۆ  MDIئەم کاتە ناسک و م�ێی بەکاردێننی

ن و گەنجان کە گەشەی تەندروسیت و چا� بوونەوە لە پەتای کۆڤ�د  لەخۆ دەگرن.  19-مندا�ڵ
 

MDI لەو باوەڕەداین ئەمە ئامرازی دروستە بۆ ئەوەی ئ�ستا بەکار��ت. ئا ، مراز�کە کەوا تاق�کراوەتەوە بۆ پێوانەکردین تەندروست با�ش
MDI  31لە ال�ەن ت��ژەرانەوە پەرەی پ�دراوە لەT) ووین بەر لە قوتابخانەی مرۆڤ� ) UBCلە زانکۆی ب��ت�ش کۆڵەمب�ا ( )HELPهاو�ە�ش ف�ێی

ین پۆلەکاین  ن و 12-9کردووە بۆ گونجاندین بۆ گەنجاین پۆلەکاین   UBC. ئ�مە کارمان لەگەڵ 8-4بۆ مندا�ڵ . ڕاپرس�ەکە پرس�ار لە مندا�ڵ
ۆکە، هەست و ئەزموون�ان لە ناو قوتابخانە و ناو کۆمەڵگە لەم بوارانەی خوارەوە  : گەنجان دەکات دەر�ارەی ب�ی

، خۆشحا�ڵ و هاوسۆزی؛ .1 ، وەک خود هاندان، گەشبیین �ەیت و عات��ن  گەشەی کۆمە�ڵ
ان، هاوڕ��ان، و کۆمەڵگەکان؛ .2 ن  هەستەکاین پەیوەست بوون بە قوتابخانە، خ�ێی
 ئەزمووین قوتابخانە؛ .3
؛ و .4  تەندرووستیی جەستەیی و تەندروست با�ش
 اب�ەکان بۆ کات�� دواى قوتابخانە. بەکارهێناین کات لەدوای دەوا� قوتابخانە، لەگەڵ و�سیت قوت .5

بۆ وەسفێکی تێروتھسھڵتری جۆرەکانی پرسیارەکانی ھھر یھک لھم بابھتانھ، تکایھ سھیری ئھمھ 
 www.hwdsb.on.ca/elementarv/supports/mental-health-and-well-beinq/mdiبکھ:

 
ن و گەنجان بگ��ن، ئەگەر لەو باوەڕەدا�ت منداڵەکەت پێ��سیت بە �ارمەت�ە لە  گەر ئ�مە دەمانەو�ت ڕاستەوخۆ گوێ لە مندا�ڵ

 ، تکا�ە �ارمەت�م بدە بەگ��رەی گونجاویی �ارمەت�ان بدە. MDIپڕکردنەوەی 
 

مەکاین منداڵەکەت بۆ پرس�ارەکان بە  پ�شکەش دەک��ن. ئ�مە زان�اری ناسێنەری قوتاب�ان کۆ  نەنا�او زر�ن و بە شێوەی دەپار�نهێین وە�ڵ
).  تەنها کارمەنداین بە�ش ت����نەوە و ش�کاری دەسگە�شتن�ان بۆ داتای ڕاپرس�ەکە دەب�ت و  نا�ەینەوە (بۆ نموونە، ژمارە �ان ناوی قوتایب

ن و ڕاپۆریت نەنا�او و پوختکراو بۆ قوتابخانەكانمان، بۆرد،  کردین ژ�این مندا�ڵ و هاو�ەشاین کۆمەڵگە دروست دەکەن کە کار بۆ باش�ت
� بدەنەوە بازی بدەن.  ن و گەنجان دەتوانن هەر پرس�ار�ک کە نا�انەو�ت وە�ڵ زان�ارى دەر�ارەی ئەو  MDIگەنجان دەکەن. مندا�ڵ

کەسانە ت�دا�ە کە دەک��ت پەیوەند�ان پێوە بک��ت ئەگەر هەست بە پەشۆ� بکەن و پێ��ست�ان بە کەس�ک ب�ت تا قسەی لەگەڵ 
 بکەن. 

 
بکە. بۆ پرس�ارەکان  privacy@hwdsb.on.caبۆ پرسیار یان نیگھرانی پھیوەست بھ تایبھتمھندیھتی داتای ڕاپرسی منداڵ، تکایھ پھیوەندی بھ 

بکە. ئەگەر ن�گەران�ت دەر�ارەی تەندروسیت عەق�ڵ و  research@hwdsb.on.caدەر�ارەی خودی ڕاپرس�ەکە، تکا�ە پەیوەندی بە 
ە بکە: تەندروست با�ش منداڵەکەت، سەیری الپەڕەی سەرچاوە -www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mentalمان ل�ێی

health-and-well-being/mdi 
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س��اس بۆ ڕ�گەدان بە منداڵەکەت بۆ بەشداری کردن لەم ڕاپرس�ە  لەم ماوە تایبەتە. تکا�ە بۆ 
ە ئەگەر بە بەشداری کردن�ان ڕاز�ت.   لین� گونجاو�ان بن�ێی

 
 MDIت��  


