Kurdish /Somali

ههستكردن ب ه جوڵهی كۆرپ ه نیشانهی
ئهوهیه ك ه كۆرپهك ه تهندروستی باشه
٢٤ی سكپڕیدا .جوڵهی
زۆربهی ئافرهتان ههست ب ه جوڵهی كۆرپهكانیان ئهكهن ل ه نێوان ههفتهی  ١٦و ٢٤ی
كۆرپ ه دەتوانرێت بە کۆمەڵێك شت وەسف بکرێت ،بۆ نمون ه شهق وهشاندن  ،ترپهترپكردن ،خشه و
سوڕانهوهی كۆرپهکە .بهتپێهڕبوونی كاتی سكپڕی جۆری جوڵهی كۆرپهكهش گۆڕانكاری بهسهردادێت.

((
ه ڕاست نیه ك ه جوڵهی كۆرپه كهم بێتهوه كه
ئهو 
لەكاتی لهدایكبوون نزیك دهبێتهوه.

(

دهبێت ماوهی چهندجار
كۆرپهكهم بجوڵێت؟

ژمارەیەکی دیاریكراو نیە بۆ جوڵهی ئاسایی كۆرپه.

تۆ دهبێت بهشێوهیهكی ئاسایی و بهردهوام ههست
ب ه جوڵهی كۆرپهكهت بكهیت تا كاتی نزیكبوونهوهی
منداڵبوون و هەروەها لەكاتی منداڵبوونیش.

كۆرپهكهت شێوازی جوڵهی تایبهت ب ه خۆیان دەبێت
كه دهبێت تۆ لهگهڵی ڕابێیت و شارهزای ببیت.

ه خۆت ڕابێنیت و شارهزای شێوازی جوڵهی
ههوڵبد 
كۆرپهكهت ببیت.

ل ه ههفتهكانی نێوان  ١٦و  ٢٤تۆ زیاتر ههست به
جوڵهی كۆرپهكهت دهكهیت تاوهكو ههفتهی  ٣٢دواتر
ه تاکو كاتی
جوڵهك ه بهزۆری وهك خۆی دهمێنێتهو 
لهدایكبوونی كۆرپهكه.

ههرگیز چاوهڕێ مهك ه تا ڕۆژی دواتر بۆ داواكردنی ئامۆژگاری كاتێك ترست هەبێت لە جوڵهی كۆرپهكهت.

بۆچی جوڵهی كۆرپهكهم
گرنگه؟
كهمبوونهوهی جوڵهی كۆرپ ه لهوانهی ه نیشانهیهكی
گرنگ بێت ك ه تهندروستی كۆرپهك ه باش نیە.
نزیكهی نیوهی ئهو ئافرهتانهی ك ه كۆرپهكانیان
ه تێبینی ئهوهیان كردووه ك ه جوڵهی
مردوو 
كۆرپهكهیان كهمی كردبوو یان وهستابوو.

!

ههركات ههستت كرد جوڵهی كۆرپهكهت
ه یەکسەر پهیوهندی بك ه
ه یا وهستاو 
كهمیكردوو 
ب ه مامانهكهت یا یەکەی مناڵبوون( .كارمهندهكان
ڕۆژان ه  ٢٤كاتژمێر و  ٧ڕۆژ ل ه ههفتهیهكدا له
کارکردنن).

ههرگیز پهیوهندیكردن دوا مهخ ه تا ڕۆژی دواتر بۆ ئهوهی
بزانیت چی ڕوودهدات.
خهمی پهیوهندی كردن و تهلهفۆنكردنت نهبێت،
بۆ دكتۆرهكانت و مامانهكانت زۆرگرنگ ه بزانن
ه یا
كاتێك جوڵهی كۆرپهكهت هێواش دهبێتهو 
دهوهستێت.

ههرگیز مۆنیتهری دهست و دۆپلەر و بەرنامەی مۆبایل
بۆ زانیاری زیاتر دهربارهی جوڵهی كۆرپه گفتوگۆ لهگهڵ مامانهكهت بكه .بهكارمههێن ه بۆ پشکنینی لێدانی دڵی كۆرپهكهت.
ه نیه
چونك ه پشکنینی لێدانی دڵی كۆرپ ه مانای ئهو 
تهندروستی كۆرپهك ه باشه.

ئهی ئهگهر دیسانەوە جوڵهی كۆرپهکەم كهمی كردهوه؟

(

ههرگیز دوودڵ مهب ه بۆ پهیوهندیكردن ب ه مامانهكهت یان یەکەی مناڵبوونت بۆ داواكردنی
ئامۆژگاری ،گرنگ نیە تهنانهت ئهگهر زۆرجاریش ئهوه دووبارهبكهیهوه.

((

ئهگهر دوای پشكنین تۆ ههر خۆشحاڵ نهبوویت دهربارهی جوڵهی كۆرپهكهت پێویست ه پهیوهندی
ب ه مامانهكهت یان یەکەی مناڵبوونت بكهیت ،تهنانهت ئهگهر لەدواجار هەموو شتێکیش ئاسایی بوو.
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