خاوبوونهوەی ووردە ووردە.

ناو_________________ :

تێبينی :نزيکهی پێنج چرکه گرژبوون ١٥-١٠ ،دە تا پانزە چرکه خاوبوونهوە.
به بهردوامی تێبينيی جياوازيی نێوان گرژبوون و خاوبوونهوە بکه.
 .1دەستی چهپت لهشێوەی بۆکس بگوشه ،ھهناسهت ڕابگرە ،تێبينی گرژبوونهوەکه بکه،
ھهناسه بدە دەرەوە.
 .2به چهماندنهوەی ھهردوو قولهپێت لهشێوەيهکی قوالبيدا ،ھهردوو پێت گرژ ڕابگرە.
 .3قولهپێت ڕاست بکهرەوە.
 .4پاڵ به ڕان و چۆکتهوە بنێ بهرەوە زەوی.
 .5ھهردوو پێت بهرز بکهرەوە.
 .6ھهردوو دەستت لهشێوەی بۆکس بگوشه.
 .7پاڵ به دەستهوە بنێ بهرەو زەوی.
 .8ھهموو ماسوولکهکانی دەموچاوت گرژ ڕابگرە.
 .9پاڵ به سهرتهوە بنێ بهرەو زەوی.
.10

سهرت بهرەو خوارەوە بچهمێنهوە ،تا چهناگهت له سينگت دەدات.

.11

ناوشانت بهرەو گوێت بهرز بکهرەوە.

.12

تێبينی ھهناسادانت بکه ،ھهوڵ بدە بهسک ھهناسه بدەيت.

.13

به پاڵنانی سکت بهرەو دەرەوە ،ماسوولکهکانی سکت گرژ ڕابگرە.

.14

سکت بهرەو ناوەوە ڕاکێشه.

.15

ماسوولکهکانی قهفهسی سينگت گرژ ڕابگرە :سينگت پڕ بکه له با ،تێبينيی

گرژبوونهکه بکه ،ھهناسه بدەرە دەرەوە.

پهڕاوی ڕۆژانهی ڕاھێنانی خاوبوونهوە  /خاوبوونهوەی ووردە ووردە
فێربوونی توانای خاوبوونهوە پێويستيی به ڕاھێنان ھهيه .ڕۆژی  ٢-١جار بهپێی ڕێنماييهکان ڕاھێنان بکه.
لهم پهڕاوی ڕۆژانهيهدا بنووسه ،کهی )چ ڕۆژێک و کاتژمێر چهند( ڕاھێنانت کرد .چهند بهباشی ھهستت به گرژبوون
خاوبوونهوەکان کرد )باش -مامناوەندی -خراپ( .ڕادەی خاوبوونهوەت له پێش و لهدووای ڕاھێنانهکه چۆن بوو و ڕاھێنانهکهت
چهندی خاياند .ئهگهر ھهر شتێکی تريش سهرنجی ڕاکێشاوی بينووسه.
ئاستی خاوبوونهوە لهنێوان  ١٠٠-٠سفر و سهد دەبێت ،لهوێدا سفر واتا باری خاوبوونهوەی تهواو و سهد واتا خراپترين
ئهگهری خاوبوونهوە .وا بير بکهرەوە که ئاستی )پهنجا( باری ئاسايی تۆيه ،خاوبوونهوەی ئاسايی /ڕادەی گرژيت.
ڕۆژی ڕاھێنان

کاتژمێر

ڕادەی گرژبوون  ١٠٠-٠سفر تا سهد
دوای ڕاھێنان
پێش ڕاھێنان

درککردن به
جياوازيی نێوان
گرژبوون و
خاوبوونهوە

کات

تێبينيی تر

خاوبوونهوەی ووردە ووردە.
به بهردوامی تێبينيی جياوازيی نێوان گرژبوون خاوبوونهوە بکه.
تێبينی :نزيکهی پێنج چرکه گرژبوون ١٥-١٠ ،دە تا پانزە چرکه خاوبوونهوە.
 .1لهپێشدا دەستی ڕاستت و دواتر دەستی چهپيشت لهشێوەی بۆکس بگوشه ،ھهناسهت ڕابگرە،
تێبينی گرژبوونهوەکه بکه ،ھهناسه بدە دەرەوە.
 .2ھهردوو دەستت لهشێوەی بۆکس بگوشه.
 .3پاڵ به دەستهوە بنێ بهرەو زەوی.
 .4ماسوولکهکانی بهشی خوارەوەی قۆڵت گرژ ڕابگرە) .دەستت ڕاست بکهرەوە بهرەو خوارەوە(.
 .5ھهموو ماسوولکهکانی دەموچاوت گرژ ڕابگرە) .برۆکانت بهرز بکهوە ،ناوچهوانت لۆچ بکه،
چاوەکانت بهتوندی دابخه ،چاناگهت گرژ ڕابگرە ،زمانت بخهرە ژێر زمانهی ناوەڕاستت ،
لێوەکانت گرژ ڕابگرە(
 .6سهرت بهرەو دوواوە پاڵ بنێ بهرەو پشتی ملت يان ڕاستهی پشتت.
 .7سهرت بهرەو خوارەوە پاڵ بنێ ،تا چهناگهت له سينگت دەدات.
 .8ناوشانت بهرەو گوێت بهرز بکهرەوە.
 .9ناوشانت بهرەو گوێت بهرز بکهرەوە و بهھهردوو ئاراسته بيانسووڕێنهوە.
 .10بهھێمنی و بهيهکسانی بهسکت ھهناسه بدە.
 .11بهقووڵی ھهناسه وەربگرە ،ھهناسهت ڕابگرە ،ھهناسه بدەرەوە) .دوو جار(.
 .12ماسوولکهکانی سکت گرژ ڕابگرە ،به پاڵنانی سکت بهرەو دەرەوە) .بهيارمهتيی قهفهسهی
سينگت ھهناسه بدە(.
 .13ماسوولکهکانی سکت گرژ ڕابگرە ،به ڕاکێشانی سکت بهرەو ناوەوە) .بهيارمهتيی قهفهسهی
سينگت ھهناسه بدە(.
 .14پشتت گرژ ڕابگرە بهڕاکێشان و چهمانهوەی بهرەو پشتهوە )سک و قهفهسی سينگت
دەرپهڕێنه(.
 .15بهشی سهرەوەی ڕان و ماسوولکهکانی ڕانت گرژ ڕابگرە ،بهپاڵنانی پاژنهکانت بهرەو زەوی.
 .16پێت و پهنجهکانی پێت بهئاراستهی زەوی پاڵ پێوە بنێ.
 .17پێت بهرەو دەموچاوت بنوشتێنهوە.

