بڕۆ دهروه

ئهگهر ئاگر روو بدات ...
یهکهم شت خۆت و خێزانهکهت دوور خهرهوه ل ه ئاگر .ئهگر ژورهکه پڕ ه
له دووکهڵ لهسهر دهست و ئهژنۆ برۆ دهرهو ،ههوای ژێرهوه ههمیش ه
پاکتره لهسهر عهرزهکه .دهرگای ژورهکه داخ ه ک ه ئاگری لێوه دێ.
له هیچ کاتێکدا مهسعهد بهکار مههێن ه که لهئاگر دوور دهکهویتهوه .ئهگهر
قادرمهکه پره له دووکهڵ بههۆی ئاگر له ژێرزهمیندا ،بۆ نموونه ،بمێنهرهو
له شوقهکهدا تا ئاگرهکه دهکوژێنهو ه یان پێت بڵێن چی ڕێگایهکی که بگریت.

ئاگاداری

ئاگاداری دهور و بهرت بک ه بۆ ئهوهی سهالمت بن ،ههوڵ بد ه ک ه
لهسهرخۆبیت .لهبیرت بێ که لهوانهی ه مندااڵن خۆیان بشارنهوه ل ه ژیر
جێگادا یان لهناو دۆاڵبی چێشتخانهکه.

جهرهس
لێبده

ک ه تۆ و خێزانهکهت له سهالمهتیدان ،جهرهسی ئاگرهکه بهرزکهرهو ه بۆ
لیدانی جهرهسی ئاگر ( ئهگهر ههبێت) یان تهلهفۆن بۆ تهواری ئاگر بکهن
ژمار ه  112 -به خێرای تێان بهگهێن ه ک ه چی ڕوی داوه ،پێان راگهێن ه که ل ه
کوێت و تۆ کێیت.

ئاگرهکه 
بکوژێنهرهوه

تهنانهت لهوکاتهدا دهتوانیت خۆت ئاگرهکه بکوژێنیتهوه ،هیچ ههنگاوێکی
بێسوود مهنێ! ئاورشێنی رۆشنی ئاگرهکه بک ه  ،نهک ئاگرهکه خۆی .له هیچ
کاتێکدا ئاورشێنی کارهبای زیندو نهکهیت .ئهگهر تاوهیهک ئاگر بگرێت ئاوی
پێدا مهک ه ئاگرهکه سهرقاپی تاوهک ه بخنكێنه .ئهگهر تهلهفزێون ئاگری گرت،
کهی دهربێن ه و ئاوی پیا بکه.
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بهرگری له ئاگر  
– شوقهکان

سهالمهتی گرنگ بۆ تۆ و دراوسێکانت
نزیکهی  400ئاگری ناوماڵی ههموو ساڵێک ڕوو دهدات ل ه ناوچهی خزمهت کراو ل ه
الیهن نۆێنهری فریاکهوتینی گۆثینبێرگ .ئهم لیسته بهکار بێن ه بۆ زانینی پاراستن لهئاگر ل ه
ماڵهکدا .ئهگهر ههچ پرسیارێکتان ههیه دهربارهی پاراستن ل ه ئاگر ،تکای ه تهلهفۆن بکهن بۆ
نۆێنهری فریاکهنت ژماره .031-335 26 00

  بهرگری له ئاگر
خۆپارستن له ئاگر

ئینزاری دووکهڵ ههلی ڕزگاربوون ل ه ئاگر زیا دهکات گهر هاتوو ئاگر
دهستی پێکرد له شوقهکهدا .ئینزاری دووکهڵ دهبێت ههڵواسرابێ ل ه
دهرهوی ژوری نوستندا .تۆ دهبیت ب ه لێپرسراو بۆ گۆرینی پاتری کۆن
و مردوو .ئینزاری دووکهڵ نیه له شوقهکدا؟ تکای ه پهیوهندی بکه ب ه
بهرێوبهرایهتی خزمهتکردن/ئهوانهی ئاگاردن/ساحیب شوقه /بۆ پهیداکردنی.

خۆپارستن ل ه ئاگر

ناهێالنی ئاگر

چۆن ئینزاری ئاگر تاقی دهکرێتهوه

پهنج ه بخهر ه سهر دوگمهی تاقیکردنهوهدا .پهنجهی بخهره سهر بۆ دوو یان
سێ چرکه .ئهگهر هیچ دهنگێکی لێهو نههات ،پاتری تازهی تێک ه و دوو بار ه
تاقی بکهرهوه .ئینزاری ئاگر تاقی کهرهوه بهرێکی ،یان ک ه رۆیشتویت بۆ یهکهم
رۆژی جهژنی ئادڤێنت بۆ نموونه .بیرت نهچێ ک ه تهپ و تۆزی لێکهیتهوه.

 شقارت ه و چهرخ دوور خهرهوه له دهستی منداڵ.
 هیچ کاتێ مهکینهی جڵ شتن ،وشک کردنهوه ،مهکین ه قاپ شتن بهجێنههێلیت ل ه کاتێکدا
گهر تۆ له دهرهو ه بویت یان ئهچیت ه ناو جێگاکهت.

ئاگر کوژانهوهی دهستی

 ڕۆن و چهوری دهتوانن گڕ بگرن ل ه گهرمیهکی زۆردا .تۆ دهبێت سهرقاپی خوارد
داخهیت که خواردنهک ه سوور دهبێتهو ه بۆ کوژانهوی ههرچی ئاکگرێک.
 خوارد که دهسوتێت یان دهگوڵیت ب ه وشکی زۆرجار دهبن ب ه هۆی ئاگر بهردان.
فلتهری پانکهی چێشتخانهکت پاک بکهرهو ه بۆ ئهوهی که ل ه رۆن ۆ چهوری پاک بێت.
 هیچ کاتێ مۆمی داگریساو بهجێمههێل ه و بیترت نهچێ ئهو مۆمه دگیرساوان ه
بکوژێنیتهوه .هیج کاتێ مۆمهکان مهرازینهرهوه به مادهی کڵپهگر ،بۆ نمونه ،قردێلهی
دهورو بهری مۆم که ل ه قوماش دروست کراوه.
 هیچ کاتێ بابهتێک که ب ه ئاسانی گردگرێ لهسهر باڵکۆن دامهنێ – لهوانهی مهترسی
سووتانی ههبێ.
 هیج کاتێ ئالهتی کهرهبای بهکار مههین ه ک ه پالکی یان وایهری خراپ بوبێت.

ئاگر کوژانهوهی دهستی

 ههروهها به باشتر دادهنرێت ک ه  6کیلۆ گهچی گڕ کوژانهوهت ههبێ.
 باسی ئهو رێگایانه بک ه کهبهکاری دههێنی ل ه کاتێدا ک ه ئاگر دهست پێبکا ل ه شوقهکهدا.
 هیج کهلو پهلێ دانهنێت لهسهر قادرم ه و ڕێگای هاتو چو .ل ه بیترت بێ لهکاتی تهواریدا
ئهمان ه ڕێگای چونه دهرهوهت ه گهر شتێک روبدات.

بهتانی ئاگر

بهتانی ئاگر کوژانهوه به سووده له ماڵدا .بهکار دههێنرێت بۆ کوژانهوهی
ئاگر ،ئاگر ک ه به جل و بهرگهوه دهنوسێت یان ئاگری پچوک به خست ه
سهری ئاگرهکهو ه بۆ کوژانهوه.
بهتانی ئاگر

پیالنی چونهدهروهت دانێ
 دهسهاڵتداران ب ه پێویستی دادهنێت که شوقهکهت دهبێت بهکهمترین یهک ئینزاری
دووکهڵی تێدا دامهزرابێت .پاترێکهی بگۆر ه پێش ئهوهی درهنگ بهکهوێ.

رێکرخراوی رزگارکردن ب ه باشی دادهنێن که ههموو ماڵێک  6کیلۆ
پاودهری ئاگر کوژانهوهی تێدا بێ .مااڵنی هاوینه ههروهها گه ب ه ماڵ
دادهنرێن 2 .کیلۆ پاودهری ئاگر کوژانهو ه درووست ه بۆ ناو ئۆتۆمۆبیل،
مهوبڵ هۆمس ،بو ناو ڤان و بهلهم  ،وهک ئهو شتانه .پاودهری ئاگر
کوژانهوه ههی ه بۆ کرین ل ه دوکان و بازاری گهورهدا.

سهعات/کات

ئاسان ه بۆ بیرچونی کوژانهوهی تهباخ و چهندین روداوی ئاگر بهم هۆیهو ه
روی داوه .بیرت نهچێ ک ه شت بهجێ بێڵیت لهسهر تهباخ و بیکه ب ه خوو
که بتوانیت تهباخهکه سێرکهیت ک ه بزانیت کوژاوهتهوه .تایمهر دابمهزرێن ه
بۆ شتومهکی کارهبای ک ه خۆی کارهباکه دهکوژێنێتهوه دوای چهند
ماوهیهک ئهگهر بیرت بچی بیکوژێنیتهوه .ئهگهر ههر چی پرسیارێک ههی ه
تکایه پهیوهندی بکه ب ه رێکخراوی رزگارکردن.

چۆنێتی بهکار هێنانی ئاگر کوژانهوهی دهستی:

.1

عهلقهکهی
دهربێنه

.2

روی ئاگر
کوژهکه بکهر ه
ئاگرهکه

.3
دهست ب ه نزمی
داگر ه نزیک ئاگرهکه

دهسکی ئاگر
کوژهک ه
بگوش ه

