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ئێمە لە هەردوو ڕووی  ئامادەکاری دەستپێکردووە. ئێوەو زۆرێک لە  مانگی پیرۆزی ڕەمەزانی نەماوە بگەینە زۆر

، COVID-19 یەئەمساڵ، هەموو جیهان گیرۆدەی دەستی ڤایرۆسی کۆرۆنا جەستەیی و گیانییەوە ئامادەکاری دەکەین.

ڕەچاو  بەتتایی یپزیشک ڕێنماییان بەجۆرێک کە هەندێک ەین بۆ مانگی پیرۆزی ڕەمەزپێویستە ئامادەکاری بک کەواتە

 .بین و تەندروست -باڵوبوونەوەی ڤایرۆسەکە ڕێگری بکەین لە بکەین، بۆ ئەوەی 

 کە گرنگە هەموو کەسێک پەیڕەویان بکات: هەنبنچینەیی  ڕێنماییالی خواروو هەندێک 

 بیتوستیت باشە، دەتوانیت بەشێوەیەکی ئاسایی بەڕۆژوو ئەگەر تەندر •
ڕێساکانی و پەیڕەوی  بوون بە خەڵک تێکەڵخۆت بە دوو بگرە لە  ئەگەر نەخۆشیت، وا بەباشتر دەزانرێت بەڕۆژوو نەبیت. •

 نەخۆشیە پەتاکان. یکۆنترۆڵکردنی ڕێگریکربۆ بکە دەسەاڵتدارانی تەندروستی 
خۆتەوە، و ئەگەر پێویستی کرد،  کەوتیت، دەستبەجێ پەیوەندی بکە بە پزیشکی گشتی لەکاتی ڕۆژووگرتندا نەخۆش رئەگە •

دەتوانیت دوای ڕەمەزان ئەو ڕۆژانە بگریتەوە کە  ئیسالم ڕێگەی داوە بەوەی کەسانی نەخۆش بەڕۆژوو نەبن. ە.ڕۆژووەکەت بشکێن

 بەڕۆژوو بیت.دا انتێینەتتوانیوە 
بن لە دەرەوەی خێزان و هەتا دەتوانیت  ە لە قەرەباڵغیەک کە زیاتر لە پێنج کەسپاش بەربانگ )ڕۆژوو شکاندن(، خۆت بە دوور بگر •

 لە ماڵەوە بمێنەرەوە.
 کاتێک دەچیت بۆ کڕینی خواردەمەنی. "شپرزەکانکاتە "خۆت بەدوور بگرە لە  •
 مەتر بێت 2دا کردنهەوڵ بدە ماوەی نێوانت لەگەڵ یەکێکی ترلەکاتی نوێژ •
 داخراون.وە ئەنجام بدرێت، لەبەرئەوەی بەهۆی مەترسی تووشبوونەوە مزگەوتەکان هێشتا پێویستە نوێژی تەراویح لە ماڵە •

و هەوڵی باشی دەوێت لەالیەن هەموومانەوە، بەاڵم ئەگەر هەریەک لەئێمە ئەرکی خۆمان بەجێ  گەورەیەئەمە ئەرکێکی 

م بدەین و ڕێز لە ڕێساکانی ەنجائێجگار گرنگە ئەم گۆڕانکاریانە ئ .سەرکەوتوو بینپشت بەخوا  نبهێنین، دەتوانی

 دەسەاڵتدارانی ڕێگری و کۆنترۆڵکردنی نەخۆشیە پەتاکان بگرین.

ی نمایکە ئامۆژگاری و ڕێ ەتی سیستمی خۆراکی ڕەمەزانمانبالپەڕەی تایهەروەها سەرنجی ئێوەی بەڕێز ڕادەکێشین بۆ 

تێدایە دەربارەی چۆنێتی پاراستنی تەندروستیمان لە مانگی ڕەمەزاندا و ڕاوێژی تەندروستی گشتی لەالیەن دەسەاڵتدارانی 

 https://helseno.rge.no/sok#k=ramadanتەندروستی گشتیەوە لە 

 ان بن.بەرتئاگاداری خۆتان و کەسانی دەورو

 ڕەمەزانتان پیرۆز!
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