
 ئاطةهدازى

 ب  زابيتدَى كو دكةت  َين خوشتظىشانكويا شاخو ئاطةهدازيا قوتابيه ن ناظخويى زَيظةبةزيا ثشكَي

بو كضان  (6/09/2021و5) ( زَيكةفتىشةوبَى و دوو شةوبئَيك ) َينذه زَودابةشكسنا ثشكَين ناظخويى 

 : لديظ وةزجَين خلوازَى و زانبَو كَو (9/2021/ 8و7)زَيكةفتى و ضازشةوبَى  شةوبضَى ذَين و زَو

هةولَيس، ضمَيىانى، ويطن، كةزكوك (  دةظةزَين واف هةين ثشكَين نافخوى وةزبطسن: ثازَيصطةهَين ) -1

شَيدةبازى دةظةزَين: )ئاكسَى، ئاوَيدى، ضةزضنط، بةزدةزةش، شنطاه، شواز، باعةدزَى، باطَيسا، تمكَيف، 

 . دويستسهةز دةظةزةكا دى بَيطوظا( و 

 تةزخانكسن. نةهَيدَى بَو كضان  (5و  4)و ذوازة ان زبَو كَوو يَين دةزظة  (3و  2و  1)ذوازة  نافخوى ثشكَين -2

  .زَيك بكةظن بَو وةزطستنا ذووزَى ذبةزى هاتنا وانهةزضَى قوتابى ثَيدظية هةز ذووزةك بَو ضَى قوتابيانة و  -3

 داخاش ثازضاه ذووزا هةوان نينة واف كةضَىو  قوتابيَين شويرت بوَين وافَى هةين هةز ذوزةكَى وةزبطسن  -4

 .بكت ئةطةز طريووبوو و ئةو ذووز هاتة طستن

وةزج نينة هةوان كولير و ثشك و  ) دطةلداقوتابيَين و هةز ذووزةكا ظاال  بَو هةلبرازتناقوتابى ئاشادة  -5

                                             .و ناهَيتة طووزين ه داهاتى(  قوناغ بن

 .)ثَيدظى ئينانا فايمَى ناكةت ذاليَى قوتابى ظة( :بةلطةناوَين ثَيدظى -6

 .بَو فايال قوتابى و باجا ثشكَين نافخوى ثشتا وان ضجى  دوو وَينَين كةضايةتى زةنطا و زةنط - أ

 وعمووات(. بطاقة) شانيازى كازتا ذ كوثيةك زتا نيشتىانى يان زةطةشناوَى وكوثيةك ذ كا - ب

 فاكولتيا قوتابى ىَل دخوينت.كوليرَى يان ثشتطرييةك ذ تووازا  - ت

  يان فاكولتيا قوتابى ىَل دخوينت. َىكوليريةكا ذوَيسيازى يا ذ  ذوَيسيازى ثطوال - ث

 :تَيبينى 

 يا نوكة و زاضتةقينة تةشويس كةت دَى هَيتة ضصادان و دةزكسن ذ  خوة ئاكنحيبوونا جوَى قوتابيةكَى هةز

ئاوازةيَين ئاكنحى ه كةوجا و ذبةز تةنطاظيا جوى ثشكَين نافخوى و ثطولة بَو ناهَيتة شظساندن و هةزوةضا 

 (.وى يا شانيازيا دةظةزَين دويس بندةظةزَين نَيصيك واف نينة ثشكَين نافخوى وةزبطسن ) وةزج نينة كازتا 

 و ضوشناوَى وةزطسيت. و كميال ذووزَى زَينىايان كوثيةكافايمةكا ظاال و  دَى قوتابيةك هةز 

 .ثَيدظية هةز زةطةشةك ه زَوذَين خوة يَين ديازكسى بوَيت و بةزوظاذى ناهَيتة وةزطستن 

 ناظخويى ثشكَين زَيظةبةزيا 


