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ناۆرۆک یروسیاڤ یکانشهۆخنه ۆب یینماڕێ  

 

 داکهامهیپه . لهتێد تۆب ینۆفلهته یکێامیپه ت،ێب یڤتیزۆپ ناتۆرۆک یستێت ینجامو ئه تیتورکو ب یشار یشتوویر دانگهئه
که تێوترده  

هیهه ناتۆرۆک ییشۆخنه•     
تینێبم ڵما له رمان دراوهفه•    
. تێناسراو دنه یکیێژماره له نۆفلهته شهیم. ههبه یشۆخنه یرستارپه ینۆفلهته یوانڕچاوه•      

 
 انی شکیژ-ب به شترێپ که تێد هیو ژمارهئه ۆب انۆیب ناۆرۆک یستێت یکاننجامهئه ،هین انۆیخ ینۆفلهته که یکانهڵمندا

. اندووهیاگهڕکانتان رستارهپه  
 

تێبهه ناتۆرۆک یروسیاڤ کێکات ئاگادار به شتانه مله  
 

. تیدوور بگر کهید یکڵخه له تۆخ تێبتا دهپه یشکیبژ یرمانفه به•    
 کهید یسانو که تیربچده ڵما له تیتوانده. تیب یشۆخنه که کێکات تینێبم ڵما له ژڕۆو و شه ۷ وهمهکه یالبه تێبده•  
. تیساخ ب ژڕۆو و شه ۲ که وهئه یدوا اینته تینیبب  
. بهمه کهید یکڵخه به کی. نزکهید یکڵخه بگاته تێل ناۆرۆک هیهه یترسمه•    
. ژانهڕۆو ئه تیب اینته به کداێژوور له که باشه ن،یبژ شکهید یسکه کێندهه تکههڵما ر لهگهئه•    

. نیژده داڵمان ماهه له که نهێدوور بم سانهو کهله ترهمه ۲ ت،یب ادایج یکێژوور له تیتوانر نهگهئه -   
وهکاتهم دهکه ناۆرۆک ییترسمه شۆووپڕ ماسک واته ینانێکارهبه -   

 نتڕیک یشت به تیستیوێر پگهدوکان. ئه ۆب نمونه ۆب ت،ڕۆیب وهرهده ۆب تێناب ت،ێب شیباش تیندوروستته یر بارگهتا ئه•  
. تێنێب تکههڵما یرگار دهبه ۆو ب تڕێبک تۆب که بکه کهید یکێسکه داوا له ت،ێبهه  
. نهێهکارمهبه تکهخانهاڵبا یشکانو هاوبهژووره•    
. تکههڵما ۆب کهبانگ مه وانیم•    
 

. وهرهپاک بکه تۆخ یتبهیتا یکڵێسماده و به ۆکان بشستهده•    
. دانڕێف یکێنسیکل وێن بکه و پژمه کوخه•    
وهرهکان بکهرهنجهپه نمونه ۆب ت،کههڵما وێن ردهپاک به یواهه•    
 

. ۆو ئاو بخ پشوو بده رێت یکیێوهێش به•    
. تڕیبک رمانخانهده له تیتوانده که له تهیاچڕ ێببه وهتهیمتر بکهت کهکهو ژانه تکههیتا تیتوانده•    
 انی تکههیندورستته له تیب رانگهیر نگهئه بکه یندورستته یبنکه ۆب نۆفلهو ته بکه تکههیندورستته ییرێچاود•  

. نهێکار بماسک به ت،ڕۆیب رۆکتۆد ۆب تیر ناچار بگه. ئهوهتهێرابتر ببخه تکهخهۆبارود  
 
 

  ت؟ێبکر یندورستته یبنکه ڵگهله یندوهیپه ستهیوێپ که
 

 تتاقهێب ندهوهئه انی تۆیئاو بخ تیتوانو نه تێدورست بب تۆب ینگتهناسهر ههگهئه بکه شکیبژ انی یندورستته یبنکه ۆب نۆفلهته
. تێیسڵهه یقورس ێببه تیتواننه که تیب  
 

: اتریز ییاریزان  

www.turku.fi/korona 
www.turku.fi/se/corona 
www.turku.fi/en/corona (included Google Translator) 
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