
 ماسکەکە شکڵ پێ بدە بە پاڵ بێوەنانی بەشی 
سەرەوەی تووند کردنی سەر

لووت بە شێوەیەک کە ماسکەکە تا ئەو 
پەری دەکری بە توندی لە سەر لووت بوەستێ    

دەستت بشۆ یا ژێلی
پاککەرەوەی دەست بەکاربهێنە 

پێش ئەوەی دەست لە ماسک بدەی    

KURDI   پۆشینی ماسک

 دەست لە ماسکەکە مەدە یا مەیجوڵینە
 بۆ ژێر چەناگەت یا بۆ ناوچاوانت

لە کاتی بەکارهێنانی دا

ماسکەکە لە سەر دەم و لووتت بە یارمەتی
پەتی لە گوێ کردن قایم بکە    

دەستت بشۆ یا پاکی بکەوە
دوای پۆشینی ماسک    

دڵنیا بە، ماسکەکە
دەم و لووت و چەناگەت دادەپۆشێ    

 ماسکەکە لە الی بەشی سەر لووت
 بگرە و بە دەستەکەی تر ژێرەوەی

ماسکی پارێزەر بکێشە
3.ژێر چەناگەوە    
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  البردنی ماسک

دەستت بشۆ یا ژێلی پاککەرەوەی
دەست بەکاربهێنە. پێش ئەوەی    

ماسکەکە لێکەیەوە    

KURDI

 ماسکەکە بە گرتنی ئەو پەتەی لە
پشت گوێیە دەربهێنە

 دەستت بشۆ یا پاکی بکەوە بە
ژێلی پاککەرەوە
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 ئەو ماسکەی تەنیا بۆ یەک جار
    بەکارهێنان تەرخان کراوە

دوای بەکارهینانی ڕاستەوخۆ
لە زبڵدان بهاوێ    
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KURDI  پۆشینی ماسکی پارچەیی

دەستت بشۆ یا ژێلی پاککەرەوەی دەست
بەکار بێنە پێش ئەوەی ماسکەکە    

لە سەر دەم و لووتت دانێی    

 ماسکەکە بەو پەتەی دەچێتە پشت گوێ
لە سەر دەمت و لووتت قایم بکە

دەستت بشۆ یا پاکی بکەوە
دوای پۆشینی ماسک    

 دڵنیا بە، ماسکەکە
دەم و لووت و چەناگەت دادەپۆشێ    

 بەشی ژێرەوەی ماسکەکە بکێشە ژێر
چەناگەتەوە و بۆ یارمەتی بە

دەستەکەی ترت بەشی الی لووتت بگرە    

 دەست مەدە لە ماسکەکە یا مەیجوڵینە
 بۆ ژێر چەناگەت یا بۆ ناوچاوانت

لە کاتی بەکارهێنانی دا
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KURDI  البردنی ماسکی پارچەیی

دەستت بشۆ یا پاکی بکەوە
پێش البردنی ماسک    

 ماسکەکە دەربهێنە
بە گرتنی ئەو پەتەی لە پشت گوێیە    

60º

ماسکەکە هەمیشە دوایی بەکار
 هێنانەکەی، بە پرۆگرامی ٦٠ پلە

بشۆ یا بە ماوەی ٥ خولەک    
  لە ناو ئاوێک کە هەندێك 

 .شامپۆی جلک شتنی تێکراوە، بکوڵینە    
ماسکەکە ئاو بکێشە و ووشکی بکەوە    

دەستت بشۆ یا بە ژێلی پاککەرەوە
پاکی بکەوە ، کاتێک    

ماسکەکە بۆ شتن دادەنێی    
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