
   ی قوتابخانه رۆژانه ت بهبارەزان�اری بۆ دا�ك و باوكان سه –كۆرۆنا  

و   رد وز و زە ئاسئت سه  به چرای هاتوچۆ  كاین نگه رە . ناوە  قوتابخانه  نگاومان له ڵ�ك هه كۆمه   ئ�مهبۆ سنووردار كردین تووش بوون،  
ی له هه   كامه  ن كه دە ن�شان دە  وە سوور ئه  ێ به  قوتابخانه  له  انه ج�اواز  ه ئاستو ه تووش بوون ل نگاوی پ�شگ�ی ێ دە  �ب  مه . ئه كرێ�ب

گ��ن.  دە ر چاو به  چ ئاست�ك له  قوتابخانه  له  ئ�مه دا ب��ار دە  كه  رو�ژە نه  دۆ�ن توش بوون له   

ێ خه بۆ قوتابخانه منداڵ  چووین  رەتهیب  

ن رە دە  قوتابخانه  �� باش و پار�زراو بۆ قوتاب�كان له رجو مه  لكوو پ�شوو هه وە  ئ�مه   له  ی كه ستانه دە و كار�ه ئه   یموو هه . خسێننی
 پاراستئن باش له  له وە بۆ دڵن�ابوونه  هدا�پ�شمان له  كه   ی�ه ماوە و له كۆشن.  قوتاب�كان ت�دە   یت المه سه ن بۆ كهكار دە   قوتابخانه 

 بێت: ده وانھ ر ئھ سھ  تمان لھسرنجی تایبھ ئێمھ  ب�ت. �ڵ دە چاومان ز�اتر ئاوە    ،ڤایرۆس  تووشبوون به 

ێ ب�ت بۆ قوتابخانه س�ك نه ر كه هه  • ، نایب ێ  �ا خود بۆ «ئ�س ئ�ف ئوو».  خۆش یب
 ستتان �شۆن. دە جوان  پ�ش هاتنتان بۆ قوتابخانه  •
 . گ��نگه   قوتابخانه  گشئت له   به ست و خاو�ئن  پا�و خاو�ئن دە  •

 
 ب�ت؟ چۆن دە قوتابخانه ی رۆژانه 

 
م قوتاب�كان و مامۆستا�ه ب�ت، به ئاسایی دە  ی قوتابخانهژ�این رۆژانه  وز: ئاسئت سه  ێ له كان دە �ڵ ن گرتن خۆ   كردن و له   تۆقه  یب ئام�ێی

 بپار�زن.  
 

ی كۆ گه   له  كانله ۆ پكۆی   رد: زەئاسئت  .  ب�ت�ڵ دە ئوە  ختواو وە ته  قوتاب�كان یموو بۆ هه  قوتابخانه رۆژاین ئاسایی   وە ، بن دە  ڵ ی�ك�ت
ی،  كان له ی پۆله وەبۆ ج�ا�ردنه  ێ له كان دەقوتاب�كان و مامۆستا�ه . تك�� ش دە دابه  قوتابخانه ساری حه ی�ك�ت ن  كردن و له   تۆقه  یب   ئام�ێی

 خۆ بپار�زن.   ورە ی گه وەكۆڕ و كۆ بوونه   ها له ر وە هه  گرتن، وە 
  

ێ  ئه ك��ن. ش دە تردا دابه ر گرویپ چكۆڵه سه  به   قوتاب�كان ئاسئت سوور:  ێ پێ��ست یب    بێنه  وە ب��ان هه  ی كه و قوتاب�انه ژماری ئه هه �ش
ن كایت ج�اوازدا ین لهقوتاب�كان بكه  داوا له  �ه وانه  ها له ر وە . هه وە ینه م بكه كه  قوتابخانه  ودای  مه  ئ�مه كا پێ��ست دە . قوتابخانه بۆ    بنێی

ی ڕابگ��ن، وە گه  زۆر له   .   وەرس پ�گوتنه دە   �كاین ئاسای  كاته   له ت نانه ته بن، دە  وەر دە  ی كات له قوتاب�كان زۆر�ه  ڵ ی�ك�ت
 

ی   قوتابخانه هاتووچۆی ئام�ێی

اوەبه  بۆ هاتووچۆ كردن بۆ قوتابخانه  ی كه و قوتاب�انه ئه وز: ئاسئت سه  ی تری    �ه پاس، ب��ان هه  بن به  س�ت پاس �ا خود ئام�ێی
. ئه   هاتووچۆ به  ن ەكار بهێنن م ی�ك می�ت مه ودا بپار�زن، به ساین تر مه ڵ كه گه  له قوتاب�كان  وسا باش�ت ن له �ڵ ڵ  گه  ودا پاراسنت

ە گه   له  رته و شه ند ئه رچه هاوقوتاب�كاین تر پێ��ست نا�ا، هه   .  كاین تر پێ��سته ڵ موساف�ی

ی هاتووچۆی تر دێن بۆ  به   وتاب�كانر قگهئه  ئاسئت سوور:  ێ ، دە قوتابخانه  پاس �ا خود ئام�ێی كایت    م له ناو پاسدا و هه  م لههه یب
ە ودا�ان له  مه پاراستنئن ڕوان كردین پاس،  چاوە  . باش�ت ێ ، بۆ هاتن بۆ قوتابخانه رج�ان هه ل و مه ر هه گهقوتاب�كان ئه  ب�ی یب ێ  ب�ی له  یب

ی هاتووچۆی تر بكه   .   وەنه ئام�ێی
 

 موو قوتاب�ك  بۆ هه  یر� خ��ندكار ئه 

ێ هه دە  قوتابخانه  ، وە �ه قوتاب�ك ما�ن خ��ندكاری ههموو هه  ،  مووی قوتاب�كان بڕە ر�ب با�ش خ��ندكاری بۆ هه ل و مه یب ێ خسێئن
 .  ترد �ا خود سوور ب�وز، زە ڤایرۆس سه  رق نا�ا ئاسئت تووشبوون بهوسا فه ئه 

 �😊� نندی بگر ە یو په  قوتابخانه  له  ڵ ئ�مه گه  له  - �ههه  انر پرس�ار�كتر هه گهئه 
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