
 نی بۆ، پزيشکی منداڵ  تێڕوانيشهمهرجی زوو چوونهماڵهوە، ئهوەيه که دايک و منداڵ تهندروستيان با
 منداڵهکه کردوە و منداڵهکه دەستی بهخواردن کردوە. 

 بهدواداچوون
ی چوونيان له ڕێگهدەچنه ماڵهوە، بهدوادا دوای منداڵبوون  کاژێر ٧٢ئهو خێزانانهی که ھهرە زووەکهی شهش کاژێر تا 

.لهسهردەکرێت ،هبهڕێوەي BBخانهی منداڵبوونهوە به  پهيوەنديی  . 
 

يرت هفۆن بکات و بزانێت کارەکان چۆن دەڕۆن. بلبهڕيوەيه که ته BBئهوە مامانێکی خانهی منداڵبوون  یڕۆژی دوا
ی ماڵهوە پێشکهش ندارنهچێت که تهلهفۆنهکهت کراوە بێت! بۆ ئهو خێزانانهی لهناو ئوپساال و کنيڤستا دەژين، دەکرێت سه

 بکرێت.
 
اداچوون دەکات و ۆ ئهو خێزانانهی سهر به ئێنشۆپين، تيێرپ يان يمۆن، ئهوا مامانی بنکهی تهندروستييهکهتانه که بهدوب

فۆنی له دادەنێت. ئهگهر له پشووی ھهفتانهدا بۆ ماڵهوە چوون، خانهی منداڵبوون به قسهکردنی تهله سهردانهوە پالن بۆ
بێت، تا ڕۆژی دوای ئهو.پهيوەندييدا دە  

 
 چوونهماڵهوەيهکی ئاسوودە و دڵنيا

اڵێ بهو ئامانجی ئێمه ئهوەيه که ھهست به ئاسوودەيی بکرێت که وەک باوانێکی تازە زوو له نهخۆشخانهوە بچيتهوە م
 زانينهوە که ئێمه ڕۆژی دوای ئهو پهيوەندييت پێوە دەکهين.

 
زانێت امانهکه لهگهڵ دايکه زەيستانهکه گوتوبێژ دەکات بۆئهوەی بلهکاتی گوتوبێژی تهلهفۆنی/ سهردانی ماڵ، م

. مامانهکه کاتپێشکهش ئهتهندروستی چۆنه، وەاڵمی پرسيارەکان ئهداتهوە و ئامۆژگاريی له ڕوی پێداويستهکانی ئهوەوە 
ييهکان و ێداويستبۆئهوەی لهڕوانگهی پئهمه پرسيار دەربارەی منداڵهکه ئاراسته ئهکات و شيرپێدان/ خواردن پێدان، 

 پرسيارەکانی ئێوەوە، زانياريی و ئامۆژگاريی دەربارەی خزمهتکردنی منداڵهکه بدات.
 

يی تازەلهدايکبووزەردو  
ەی خوێن ، بهاڵم ئهگهر تاقيکردنهوبهدواداچوون لهسهر منداڵی تازەلهدايکبو، دەکرێت زوربهی جار له ماڵهکهدا بکرێت

ڕۆژی ئهوە بێت که بۆ تاقيکردنهوە وەرگرتن و بهدواداچوون بۆ نهخۆشخانه بێن.پێويست بوو ، ڕەنگه   
 

 سهردانگهی سهردانهوە
کاژێردا بۆ ماڵهوە ئهڕۆن، بۆ سهردانگهکه ئهگهڕێنهوە بۆ: ٧٢ئهو مندااڵنهی که لهماوەی   

 
پشکنين لهاليهن مامان يان پزيشکی منداڵ  • 
کێش  •  
الندی مل و توێکڵی ڕژێنی سهرگورچيله) ئهگهر تازە نهکرابێت.(کهمی ھۆرمۆنی گ PKUتاقيکردنهوەی   •  
 OAE .(تۆمارکردنی سوکهدەنگ له کهناڵی گوێدا) ئهگهر تازە نهکرابێت • 

 
، دەرفهتی گوتوبێژ هبۆ دايکانێ که پرسيارگهليان ھهيه، پێويستييان به ھاريکارييه له شيرپێداندا يان کێشهی تريان ھهي

 لهگهڵ مامانێکدا ھهيه.
 

 مامانهکهی که بۆ ماڵهوە تهلهفۆنتان بۆ دەکات، ڕێکهوت و کاتی سهردانهوەکهتان پێڕادەگهيهنێت.
ھهيه. بواری ئهوە نييه که خوشکوبرای  ٩٦بۆ ئێوە که بهتهمان سهردانهوە له ئوپساال بکهن، سهردانگهيهک له بهشی 
سی هکه بچووکه و بۆ کهمکردنهوەی مهترمنداڵهکه بۆ سهردانهوەی سهردانگهکه لهگهڵ خۆ بھێنرێت، چونکه شوێن

.يشهھهوکردنی پيس  
 

 زانياريی بۆ نهخۆش
نھۆمی  له سهردانی سهردانگهی سهردانهوە له ئوپساال، پێويست ناکات ئێوە له شوێنی ناونووسينيی نهخۆش که له

تهی بنيشه، ئهوکاھاتنهژوورەوەيه خۆتان ناونووس بکهن. ڕاستهوخۆ بڕۆ بۆ سهردانگهکه و له ژووری چاوەڕوانی دا
 نۆبهتت ھات خۆمان بانگت دەکهين.


