ڤیدیۆ  :4ئامۆژگاری بۆ دایکان و باوکان لە سەرووبەندی دووبارە کرانەوەی قوتابخانەکان

دەق
هەمووان هەستی جیاوازیان هەیە سەبارەت بە گەرانەوەیان بۆ قوتابخانە .لەوانەیە هەندێک لە دایکان باوکان دلخۆشبن – ئەوانی تر
لەوانەیە کەمێک نیگەران بن .ئەمە ئاساییە .هەبوونی رێگای ئارام و ئەرێنی کاریگەری دەبێت و یارمەتی منداڵەکەت دەدات خۆی
بگونجێنێت و سەقامگیر بێت .بیریان بخەرەوە کەوا ئاڵوگۆری بۆچوون و هەستەکانیان لەگەڵ ئەوانی تر یارمەتیدەر دەبێت.
بیریان بخەرەوە کەوا هەمیشە کەسێک هەیە یارمەتیان بدات ئەگەر نیگەرانی شتێک بوون.
هەروەها گرنگە شتە ئەرێنیەکانیان بیربخرێتەوە سەبارەت بە گەرانەوەیان بۆ قوتابخانە – وەکو بەیەکگەیشتنیان لەگەڵ
هاورێکانیان ،هەبوونی رۆتینی رۆژانە و هەروەها بەشداریکردن لە چاالکیەکانی قوتابخانە.
هەبوونی رۆتینی تەندرووستی رۆژانە یارمەتی منداڵ دەدات تاوەکو خۆی بگونجێنێت و سەقامگیربێت لە گەرانەوەی بۆ قوتابخانە.
هانیان دەدات تاوەکو خواردنی تەندرووست و راهێنانیان هەبێت و بە هاورێکانیان بگەن و رۆتینی خەویان باش بکەن.
کارێکی زۆر کراوە تاوەکو دلنیایی بدرێت لەوەی قوتابخانەکانمان بە رێگەیەکی سەالمەت و بەردەوام کار بکات.
گەواهی پێشکەوتنێکی گەورە بووین لە شەڕمان دژی کۆڤید .19-بۆیە زۆربەی کۆمەڵگە کراوەتەوە و زۆرێک لەو شتانەی کە
هەموومان چێژیان لێوەردەگرین یان پشتیان پێدەبەستین جارێکی تر شیاوە بۆمان.
کاربەدەستانی تەندرووستی گشتی رێوشوێنەکانیان بە وریاییەوە بەهەند وەرگرتووە کەوا دەبێت لە قوتابخانە بگیرێتەبەر تاوەکو
هەمووان بەسەالمەتی بهێلدرێنە.
رازین بەوەی کاتێک یاساکان و کارەکان لە قوتابخانەکان جێبەجێکرا ،لەالیەن هەمووانەوە بە وریاییەوە پەیرەو دەکرێن،
هەموومان باشتر لە بەرامبەر ڤایرۆس پارێزراوین.
سەرجەم قوتابی و کارمەندان لە ئێستادا داوایان لێکراوە کەوا ئەو یاسا و رۆتینانە بەبیری خۆیان بهێننەوە کە دەبێت پەیرەو بکرێن
تاوەکو سەالمەتی هەمووان پارێزراو بێت .قوتابخانەکان بەبیری قوتابیەکان دەهێننەوە کەوا وەشانی گونجاوی ئەوم ڤیدیۆیە
بەکاربهێنن کەوا لەگەڵ تەمەنیان گونجاوە.
لە پێش هەموویانەوە ،زۆر گرنگە کەوا هەر کەسێک کۆڤید ،19-لەوانەش تا ،کۆکە ،هەناسەتەنگی یان زەحمەتی هەناسەدان،
لەدەستدان یان گۆرانی هەستی بۆنکردن یاخود تامکردن ،نەچێتە قوتابخانە .تکایە پەیرەوی رێنمایی  HSEبکە بۆ خۆ
دوورخستنەوە یان پەیوەندی بە پزیشکەوە بکە .دلنیابەوە لەوەی قوتابیەکان دەزانن کاتێک هەست بە ناساغی دەکەن لە قوتابخانە،
دەبێت یەکسەر بە مامۆستاکەیان بلێن.
پەیرەوکردنی شوشتنی دەست و خاوێنکردنەوەیان بە باشی گرنگ دەبێت بۆ سەرجەم قوتابیان .دلنیابەوە لەوەی منداڵەکەت دەزانێ
کلێنس بەکاربهێنێت بۆ داپۆشینی کۆکە یان بەرووی ئانیشکیەوە بکۆکێ یان بپژمێ.
لە دووا قۆناغەکانی سەرەتایی یان دووای قۆناغی سەرەتایی ،دەبێت دووری مەودای جەستەیی لەالیەن هەمووانەوە پەیرەو
بکرێت.
لە قوتابخانەی سەرەتایی ،پیویست ناکات مندااڵنی تەمەن خوارەوە پەیرەوی دووری مەودای جەستەیی بکەن ،بەاڵم بەشێوەی گروپی
چەند کەسی لە پۆلدا رێکدەخرێن.

هاتنە قوتابخانە و گەرانەوە دەکرێت سەرقالی درووست بکات .تکایە دلنیابەوە لە دووری مەودای جەستەیی لەرێگەیی پەیرەوکردنی
رێنمایی قوتابخانەکە سەبارەت بەوەی کەی و بۆ کوێ برۆی .هەرچەندە لەوانەیە ئەمە زەحمەت بێت ،گرنگە دایکان و باوکان لە
دەرگای قوتابخانە رانەوەستن و لە پێش و دووای قوتابخانە تێکەڵبن .پەیرەوکردنی مەودای دووری جەستەیی ،لەبەرکردنی دامامک
و رانەوەستان لە قوتابخانە یارمەتیدەر دەبێت لەوەی قوتابخانەی منداڵەکەت کراوەبێت.

کارمەندانی سەرجەم قوتابخانەکان و قوتابیان قۆناغی دووای سەرەتایی دەبێت دەمامک ببەستن.
هانی منداڵەکەت بدە بە پیادە یان بە پاسکیل بچێت بۆ قوتابخانە ئەگەر گونجا و سەالمەت بوو.
قوتابیەکان کورسی تایبەتیان بۆ دەستنیشان دەکرێت لە پاسی گواستنەوەی قوتابخانە کە دەبێت لەسەری دابنیشن ،هەروەها قوتابیانی
قۆناغی دووای سەرەتایی دەبێت دەمامک ببەستن کاتێک چاورەێی پاس دەکەن یان کاتێک سوار دەبن.
قوتابخانەکان راستەوخۆ لەگەڵ خێزانەکان قسە دەکات تاوەکو ئەو رێوشوێنانەت بیربخەنەوە کە جێبەجێدەکرێت .لەماڵەوە پێکەوە
قسە بکەن سەبارەت بە پێشبینیەکان لەکاتی گەرانەوە بۆ قوتابخانە.
مامۆستایان تێدەگەن کەوا دەکرێت کاریگەری لەسەر فێربوونی قوتابیان بەهۆی خوێندن و فێربوونی دوورەوە لەو ماوەیەدا هەبووبێت
و ئێمە لەگەڵ قوتابیان کاردەکەین بۆ چارەسەرکردنی هەر کاریگەریەک.
لەبیرتان بێت کەوا هەموومان رۆلمان هەیە تاوەکو بیگێرین تاوەکو مندااڵن بتوانن بەسەالمەتی بچنە قوتابخانە .گرنگە پەیرەوی
ئامۆژگاری تەندرووستی گشتی بن تاوەکو سەالمەتی ژینگەی قوتابخانەکانمان بپارێزن.
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