
سیل
وهڵامیپرسیارهکانتان کاریگه ر ناگات یان توانایی پێدانی خه رجی سارێژکردنیان )ده رمان( نیه  

زۆر باوه . هه ندێ که س ئه وه  به  خراپ ده زانن و ته نانه ت له  به دواکه وتنی بۆ 
سارێژکردن خۆ ده پارێزن.ههربهمهۆیهسیلههرساڵهلهنزیکهی2

میلیۆنکهسگیانیاندهسێنێتهوه–لهحاڵێکداکهئهمنهخۆشیهدهکرێسارێژ
بکرێت.

له  ده  ساڵی رابردوودا زۆربوونی تووشیاری به  سیله وه  له  به ریتانیادا %20 و له  
له نده ندا %50 بووه . ئه م ئاماره  هێشتاکو له  زێده بوون دایه . 

داخۆ بۆ وه رگرتنی یارمه تی و پاڵپشتی ده توانم به  دیکه ی نه خۆشه کان/
گرووپه کانه وه  پێوه ندی بکه م؟

داخۆبۆوهرگرتنییارمهتیوپاڵپشتیدهتوانمبهدیکهی
نهخۆشهکان/گرووپهکانهوهپێوهندیبکهم؟

ئه گه ر حه زتان لێیه تی که  له گه ڵ دیکه ی نه خۆشه کاندا قسه  بکه ن تکایه  به  
TBAlert وه  پێوه ندی بکه ن. زانیاریه کانی پێوه ندی له  پشتی ئه م بڵاڤۆکه دا  

هێنراوه .

بهمهبهستییارمهتیکارێکملهدهستدێت؟
ده توانن له گه ڵ TBAlert دا ببنه  هه ڤاڵ، دامه زراوه یه کی خێرخواز که  

ئامانجه که ی زێده تر کردنی ئاگاداری له سه ر نه خۆشی سیل و مسۆگه رکردنی ماڵی 
پرۆژه گه لی پێوه ندیدار له  به ریتانیا و ئه و وڵاتانه  دایه  که  له  گه شه سه ندن  دان. 

بۆچیپێویستمانبهیارمهتیوپاڵپشتیه؟
TBAlert له  تێکۆشاندایه  که  به  هاریکاری پسپۆڕانی پزیشکی، حکوومه ت، 

دیکه ی دامه زراوه  ناحکوومه تیه کان و تاکه کانی کۆمه ڵگا ئاستی ئاگاداری له سه ر 
نه خۆشی سیل له  به ریتانیادا زێده تر بکات. هه روه ها TBAlert خه باتێکی 

ده ست پێکردووه  تاکو سه رپشکییه کی به رزتر به  سیل بدرێت، که  که سانی زۆرتر 
له  سه رانسه ری جیهاندا ده ستیان به  سارێژکردنی )ده رمان( شیاو و چاک بگات.

TBAlert له  پرۆژه گه لی پێوه ندیدار له و  وڵاتانه یدا که  له  گه شه سه ندندان 
پشتگیری ده کات تاکو هه موو نه خۆشه کان سارێژی شیاویان هه بێت.  

TBAlert ته نیا دامه زراوه یه کی خێرخوازه  که  به  تایبه تی به مه به ستی خه بات 
له گه ڵ سیل له  به ریتانیا و سه رانسه ری جیهاندا چاالکی ده نوێنێت. 

دهتواننیارمهتیبدهن!

داخۆبهقازانجهکهلهتهمهنینێوانساڵییانکاتی
سهفهرکردنداب.س.ژوهربگیردرێ؟

لێکۆڵینه وه کان پیشان ده دات که  ب.س.ژ کاریگه ریه کی زۆر که می له سه ر که سانی 
بانتر له  35 سال هه یه . به  ته نێ ئه و که سانه ی که  ته مه نیان له  ژێر 35 ساڵانیدایه و 
له  پیشه گه لێکدا به  مه ترسی به رز و هه ستیارانه دا چاالکی ده نوێنن وه کو که سانێک 

که  له  ناوه ندگه لی سارێژکردن، چاوه دێری له  به ساڵاچووان، مسافیرخانه کانی 
بێ ماڵ و النه وازه کان و په نابه ران، تاقیگه کان، گرتووخانه کان و ناوه نده کانی 

پزیشکی ئاژه ڵ دا کار ده که ن  پێشنیاه  ده کرێت که  ب.س.ژ وه رگرن. بۆ منداڵانی 
ژێر 16 ساڵ که  په رتووکی ب.س.ژ یان وه رنه گرتووه  و بڕیار وایه  له  وڵاتێک 
به  رێژه ی له  سه دی سیلی زۆره وه  دیتن بکه ن/ یان تێیدا نیشته جێ ببن، پێشنیار 

ده کرێ که  تاقیکردنه وه یه کی پێست جێبه جێ بکه ن تا روون بێته وه  که  داخۆ 
پێویستێک به  ب.س.ژ هه یه  یان نا. )به  شێوه ی ئاسایی  ب.س.ژ تایبه ت بۆ سه فه ر 

و تاقیکردنه وه کانی پێوه ندیدار به وه وه  به  شێوه ی تایبه تی وه رده گرن(. 

داخۆههموانتووشیاریسیلدهبن؟
هه ر که سیک ره نگه  تووشیاری سیل بێت )ریزی نه خۆشانی پێشتر یه کێ 

له ئه ندامانی لێژنه ی وه زیرانی به ریتانیا، چه ند گۆرانی بێژی به ناوبانگ و 
قه شه یه کی گه وره ی تێدا بوو!(  به ڵام که سانێک که  هه لومه رجی ژیانی خراپ یان 
رێژیمی چێشت خواردنی شیاویان نیه  وه کو بێ ماڵ و النه وازه کان یان که سانیک 
که  له  وڵاتانێکدا که  له  گه شه سه ندن دان ده ژیێن و که سانێک که  به  نه خۆشینگه لی 
تر – وه کو HIV – تووشیارن پتر له  دیتران له  به ر مه ترسی تووشیاربوون به م 

نه خۆشیه وه ن.

ئهگهرسهبارهتبهسیللهپهرۆشداملهگهڵکێدادهبێقسهبکهم؟
ئه گه ر نیگه رانن که  خۆتان یان که سێک که  ده یناسن نیشانه کانی نه خۆشی سیلتان 

هه بێت، ده بێ له گه ڵ پزیشکه که تاندا  سه باره ت به وه  قسه  بکه ن.

رهنگهکهسێکسهرلهنوێتووشیاریسیلبێت؟
وه ڵامی ئه م پرسیاره  ساکاره : - ره نگه ، که وایه  ئه گه ر له  گوماندان، تکایه  له  گه ڵ 

پزیشکی گشتی )GP( خۆتاندا راوێژکار بکه ن.

نهخۆشیسیلچهندهباوه؟
سیل له و وڵاتانه یدا که  له  گه شه سه ندن دان و خه ڵکه کانیان ده ستیان به  سارێژی 

Hon. President: Sir John Crofton MA MD FRCP (Ed and Lon)
Patron: Archbishop Desmond Tutu
Chair: Mr. Paul Sommerfeld
Secretary: Prof. Peter Davies

TBAlert, 
Community Base, 
113 Queens Road, 

Brighton BN1 3XG
ته له فۆن:234030 01273

له بۆ وه رگرتنی زانیاری پتر یان وه رگرتنی وێنه گه لێک له م بڵاڤۆکه  تکایه  به    
770 234 01273 وه  )ته نیا له  کاتی کاری دایه ره کاندا( په یوه ندی بکه ن.

له بۆ به خشینی یارمه تی ماڵی و دڵخوازانه  بۆ یارمه تیدانی TBAlert تکایه  به   
784 234 01273 وه  )ته نیا له  کاتی کاری دایه ره کاندا( په یوه ندی بکه ن.

.www.tbalert.org یان بچنه  سه ر ماڵپه ڕی ئێمه  به  ناونیشانی

TBAlert دامه زراوه یه کی خێرخوازی بێ وێنه یه  که  ئاستی ئاگاداری له  
سه ر سیل له  به ریتانیا و جیهاندا به رز ده کاته وه  و به  پێشکه ش کردنی زانیاری 

پێویست به  نه خۆشه کان له  کرده وه ی NHS پاڵپشتی ده کات. ئێمه  له  پرۆژه گه لی 
سارێژکردن له و وڵاتانه یدا که  خه ریکی گه شه  سه ندنن پستگیری ده که ین تاکو 

دڵنیا بین که  نه خۆشگه لێکی زۆرتر سارێژی)ده رمان( شیاو وه رده گرن. به  
پاڵپشتی ئێوه  ده توانین کاریگه ریه کی پۆزێتیڤ و به ربڵاومان له  سه ر سیل له  

هه موو جیهاندا هه بێت و گیانی که سانی زۆرتر رزگار بکه ین. 

زانیاریگه لێ که  له م بڵاڤۆکه دا سه باره ت به  سارێژکردنی سیل پێشکه ش کراوه  به  مه به ستی پێکهێنانی جێگرێک 
بۆ زانست، پسپۆڕایه تی، شاره زایی، و روونکردنه وه ی پزیشک/په رستاری سیلی ئێوه  یان دیکه ی پسپۆڕانی 
بڕیاردان  ساکاریی  به   مه به ستی  به   بڵاڤۆکه   ئه م  زانیاریه کانی  که   بده ن  سه رنج  نه کراوه .  ئاماده   سڵامه تی 
و  ده رمان  به   دڵه ڕاوکیه کانی خۆتان سه باره ت  و  پرسیار  ده بێ  یان ساڕێژکردنی سیله .  له سه ر روونکردنه وه  

سارێژکردنتان له  گه ڵ پسپۆڕێکی سڵامه تی بهێننه  گۆڕێ.

ئه ندامانی خێزان و هه ڤاڵانتان له  نه خۆشی سیل بپارێزن.

 Sir John Crofton MA MD :سه رۆکی به  شانازی هڵبژێردراو
FRCP )Ed and Lon(

Archbishop Desmond Tutu :پاڵپشت
Mr. Paul Sommerfeld  :سه رۆک

Prof. Peter Davies :سکرتێر

 یاو!! یاو!! یاو!! عاره قه ی زۆر له  شه ودا یاو!! 

یاو!! که مبوونه وه ی کێش بێ هیچ هۆیه ک 

یاو!! عاره قه ی زۆر له  شه ودا
عاره قه ی زۆر له  شه ودا له گه ڵ یان بێ قۆزه  یاو!! 

یاو!! یاو!! یاو!! یاو!! 
حاڵی!! یاو!! بێ 
له گه ڵ یان بێ قۆزه  گریه  ماسیاوه کان

یاو!! یاو!! یاو!! 
ه قه ی زۆر له  ماسیاوه کان یاو !! 
عاره قه ی زۆر له  شه ودایاو!!بێ 
یاو !! که مبوونه وه ی کێش بێ هیچ 
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سیل
وهڵامیپرسیارهکانتان کاریگه ر ناگات یان توانایی پێدانی خه رجی سارێژکردنیان )ده رمان( نیه  

زۆر باوه . هه ندێ که س ئه وه  به  خراپ ده زانن و ته نانه ت له  به دواکه وتنی بۆ 
سارێژکردن خۆ ده پارێزن.ههربهمهۆیهسیلههرساڵهلهنزیکهی2

میلیۆنکهسگیانیاندهسێنێتهوه–لهحاڵێکداکهئهمنهخۆشیهدهکرێسارێژ
بکرێت.

له  ده  ساڵی رابردوودا زۆربوونی تووشیاری به  سیله وه  له  به ریتانیادا %20 و له  
له نده ندا %50 بووه . ئه م ئاماره  هێشتاکو له  زێده بوون دایه . 

داخۆ بۆ وه رگرتنی یارمه تی و پاڵپشتی ده توانم به  دیکه ی نه خۆشه کان/
گرووپه کانه وه  پێوه ندی بکه م؟

داخۆبۆوهرگرتنییارمهتیوپاڵپشتیدهتوانمبهدیکهی
نهخۆشهکان/گرووپهکانهوهپێوهندیبکهم؟

ئه گه ر حه زتان لێیه تی که  له گه ڵ دیکه ی نه خۆشه کاندا قسه  بکه ن تکایه  به  
TBAlert وه  پێوه ندی بکه ن. زانیاریه کانی پێوه ندی له  پشتی ئه م بڵاڤۆکه دا  

هێنراوه .

بهمهبهستییارمهتیکارێکملهدهستدێت؟
ده توانن له گه ڵ TBAlert دا ببنه  هه ڤاڵ، دامه زراوه یه کی خێرخواز که  

ئامانجه که ی زێده تر کردنی ئاگاداری له سه ر نه خۆشی سیل و مسۆگه رکردنی ماڵی 
پرۆژه گه لی پێوه ندیدار له  به ریتانیا و ئه و وڵاتانه  دایه  که  له  گه شه سه ندن  دان. 

بۆچیپێویستمانبهیارمهتیوپاڵپشتیه؟
TBAlert له  تێکۆشاندایه  که  به  هاریکاری پسپۆڕانی پزیشکی، حکوومه ت، 

دیکه ی دامه زراوه  ناحکوومه تیه کان و تاکه کانی کۆمه ڵگا ئاستی ئاگاداری له سه ر 
نه خۆشی سیل له  به ریتانیادا زێده تر بکات. هه روه ها TBAlert خه باتێکی 

ده ست پێکردووه  تاکو سه رپشکییه کی به رزتر به  سیل بدرێت، که  که سانی زۆرتر 
له  سه رانسه ری جیهاندا ده ستیان به  سارێژکردنی )ده رمان( شیاو و چاک بگات.

TBAlert له  پرۆژه گه لی پێوه ندیدار له و  وڵاتانه یدا که  له  گه شه سه ندندان 
پشتگیری ده کات تاکو هه موو نه خۆشه کان سارێژی شیاویان هه بێت.  

TBAlert ته نیا دامه زراوه یه کی خێرخوازه  که  به  تایبه تی به مه به ستی خه بات 
له گه ڵ سیل له  به ریتانیا و سه رانسه ری جیهاندا چاالکی ده نوێنێت. 

دهتواننیارمهتیبدهن!

داخۆبهقازانجهکهلهتهمهنینێوانساڵییانکاتی
سهفهرکردنداب.س.ژوهربگیردرێ؟

لێکۆڵینه وه کان پیشان ده دات که  ب.س.ژ کاریگه ریه کی زۆر که می له سه ر که سانی 
بانتر له  35 سال هه یه . به  ته نێ ئه و که سانه ی که  ته مه نیان له  ژێر 35 ساڵانیدایه و 
له  پیشه گه لێکدا به  مه ترسی به رز و هه ستیارانه دا چاالکی ده نوێنن وه کو که سانێک 

که  له  ناوه ندگه لی سارێژکردن، چاوه دێری له  به ساڵاچووان، مسافیرخانه کانی 
بێ ماڵ و النه وازه کان و په نابه ران، تاقیگه کان، گرتووخانه کان و ناوه نده کانی 

پزیشکی ئاژه ڵ دا کار ده که ن  پێشنیاه  ده کرێت که  ب.س.ژ وه رگرن. بۆ منداڵانی 
ژێر 16 ساڵ که  په رتووکی ب.س.ژ یان وه رنه گرتووه  و بڕیار وایه  له  وڵاتێک 
به  رێژه ی له  سه دی سیلی زۆره وه  دیتن بکه ن/ یان تێیدا نیشته جێ ببن، پێشنیار 

ده کرێ که  تاقیکردنه وه یه کی پێست جێبه جێ بکه ن تا روون بێته وه  که  داخۆ 
پێویستێک به  ب.س.ژ هه یه  یان نا. )به  شێوه ی ئاسایی  ب.س.ژ تایبه ت بۆ سه فه ر 

و تاقیکردنه وه کانی پێوه ندیدار به وه وه  به  شێوه ی تایبه تی وه رده گرن(. 

داخۆههموانتووشیاریسیلدهبن؟
هه ر که سیک ره نگه  تووشیاری سیل بێت )ریزی نه خۆشانی پێشتر یه کێ 

له ئه ندامانی لێژنه ی وه زیرانی به ریتانیا، چه ند گۆرانی بێژی به ناوبانگ و 
قه شه یه کی گه وره ی تێدا بوو!(  به ڵام که سانێک که  هه لومه رجی ژیانی خراپ یان 
رێژیمی چێشت خواردنی شیاویان نیه  وه کو بێ ماڵ و النه وازه کان یان که سانیک 
که  له  وڵاتانێکدا که  له  گه شه سه ندن دان ده ژیێن و که سانێک که  به  نه خۆشینگه لی 
تر – وه کو HIV – تووشیارن پتر له  دیتران له  به ر مه ترسی تووشیاربوون به م 

نه خۆشیه وه ن.

ئهگهرسهبارهتبهسیللهپهرۆشداملهگهڵکێدادهبێقسهبکهم؟
ئه گه ر نیگه رانن که  خۆتان یان که سێک که  ده یناسن نیشانه کانی نه خۆشی سیلتان 

هه بێت، ده بێ له گه ڵ پزیشکه که تاندا  سه باره ت به وه  قسه  بکه ن.

رهنگهکهسێکسهرلهنوێتووشیاریسیلبێت؟
وه ڵامی ئه م پرسیاره  ساکاره : - ره نگه ، که وایه  ئه گه ر له  گوماندان، تکایه  له  گه ڵ 

پزیشکی گشتی )GP( خۆتاندا راوێژکار بکه ن.

نهخۆشیسیلچهندهباوه؟
سیل له و وڵاتانه یدا که  له  گه شه سه ندن دان و خه ڵکه کانیان ده ستیان به  سارێژی 

Hon. President: Sir John Crofton MA MD FRCP (Ed and Lon)
Patron: Archbishop Desmond Tutu
Chair: Mr. Paul Sommerfeld
Secretary: Prof. Peter Davies

TBAlert, 
Community Base, 
113 Queens Road, 

Brighton BN1 3XG
ته له فۆن:234030 01273

له بۆ وه رگرتنی زانیاری پتر یان وه رگرتنی وێنه گه لێک له م بڵاڤۆکه  تکایه  به    
770 234 01273 وه  )ته نیا له  کاتی کاری دایه ره کاندا( په یوه ندی بکه ن.

له بۆ به خشینی یارمه تی ماڵی و دڵخوازانه  بۆ یارمه تیدانی TBAlert تکایه  به   
784 234 01273 وه  )ته نیا له  کاتی کاری دایه ره کاندا( په یوه ندی بکه ن.

.www.tbalert.org یان بچنه  سه ر ماڵپه ڕی ئێمه  به  ناونیشانی

TBAlert دامه زراوه یه کی خێرخوازی بێ وێنه یه  که  ئاستی ئاگاداری له  
سه ر سیل له  به ریتانیا و جیهاندا به رز ده کاته وه  و به  پێشکه ش کردنی زانیاری 

پێویست به  نه خۆشه کان له  کرده وه ی NHS پاڵپشتی ده کات. ئێمه  له  پرۆژه گه لی 
سارێژکردن له و وڵاتانه یدا که  خه ریکی گه شه  سه ندنن پستگیری ده که ین تاکو 

دڵنیا بین که  نه خۆشگه لێکی زۆرتر سارێژی)ده رمان( شیاو وه رده گرن. به  
پاڵپشتی ئێوه  ده توانین کاریگه ریه کی پۆزێتیڤ و به ربڵاومان له  سه ر سیل له  

هه موو جیهاندا هه بێت و گیانی که سانی زۆرتر رزگار بکه ین. 

زانیاریگه لێ که  له م بڵاڤۆکه دا سه باره ت به  سارێژکردنی سیل پێشکه ش کراوه  به  مه به ستی پێکهێنانی جێگرێک 
بۆ زانست، پسپۆڕایه تی، شاره زایی، و روونکردنه وه ی پزیشک/په رستاری سیلی ئێوه  یان دیکه ی پسپۆڕانی 
بڕیاردان  ساکاریی  به   مه به ستی  به   بڵاڤۆکه   ئه م  زانیاریه کانی  که   بده ن  سه رنج  نه کراوه .  ئاماده   سڵامه تی 
و  ده رمان  به   دڵه ڕاوکیه کانی خۆتان سه باره ت  و  پرسیار  ده بێ  یان ساڕێژکردنی سیله .  له سه ر روونکردنه وه  

سارێژکردنتان له  گه ڵ پسپۆڕێکی سڵامه تی بهێننه  گۆڕێ.

ئه ندامانی خێزان و هه ڤاڵانتان له  نه خۆشی سیل بپارێزن.

 Sir John Crofton MA MD :سه رۆکی به  شانازی هڵبژێردراو
FRCP )Ed and Lon(

Archbishop Desmond Tutu :پاڵپشت
Mr. Paul Sommerfeld  :سه رۆک

Prof. Peter Davies :سکرتێر

 یاو!! یاو!! یاو!! عاره قه ی زۆر له  شه ودا یاو!! 

یاو!! که مبوونه وه ی کێش بێ هیچ هۆیه ک 

یاو!! عاره قه ی زۆر له  شه ودا
عاره قه ی زۆر له  شه ودا له گه ڵ یان بێ قۆزه  یاو!! 

یاو!! یاو!! یاو!! یاو!! 
حاڵی!! یاو!! بێ 
له گه ڵ یان بێ قۆزه  گریه  ماسیاوه کان

یاو!! یاو!! یاو!! 
ه قه ی زۆر له  ماسیاوه کان یاو !! 
عاره قه ی زۆر له  شه ودایاو!!بێ 
یاو !! که مبوونه وه ی کێش بێ هیچ 
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سیل
وهڵامیپرسیارهکانتان کاریگه ر ناگات یان توانایی پێدانی خه رجی سارێژکردنیان )ده رمان( نیه  

زۆر باوه . هه ندێ که س ئه وه  به  خراپ ده زانن و ته نانه ت له  به دواکه وتنی بۆ 
سارێژکردن خۆ ده پارێزن.ههربهمهۆیهسیلههرساڵهلهنزیکهی2

میلیۆنکهسگیانیاندهسێنێتهوه–لهحاڵێکداکهئهمنهخۆشیهدهکرێسارێژ
بکرێت.

له  ده  ساڵی رابردوودا زۆربوونی تووشیاری به  سیله وه  له  به ریتانیادا %20 و له  
له نده ندا %50 بووه . ئه م ئاماره  هێشتاکو له  زێده بوون دایه . 

داخۆ بۆ وه رگرتنی یارمه تی و پاڵپشتی ده توانم به  دیکه ی نه خۆشه کان/
گرووپه کانه وه  پێوه ندی بکه م؟

داخۆبۆوهرگرتنییارمهتیوپاڵپشتیدهتوانمبهدیکهی
نهخۆشهکان/گرووپهکانهوهپێوهندیبکهم؟

ئه گه ر حه زتان لێیه تی که  له گه ڵ دیکه ی نه خۆشه کاندا قسه  بکه ن تکایه  به  
TBAlert وه  پێوه ندی بکه ن. زانیاریه کانی پێوه ندی له  پشتی ئه م بڵاڤۆکه دا  

هێنراوه .

بهمهبهستییارمهتیکارێکملهدهستدێت؟
ده توانن له گه ڵ TBAlert دا ببنه  هه ڤاڵ، دامه زراوه یه کی خێرخواز که  

ئامانجه که ی زێده تر کردنی ئاگاداری له سه ر نه خۆشی سیل و مسۆگه رکردنی ماڵی 
پرۆژه گه لی پێوه ندیدار له  به ریتانیا و ئه و وڵاتانه  دایه  که  له  گه شه سه ندن  دان. 

بۆچیپێویستمانبهیارمهتیوپاڵپشتیه؟
TBAlert له  تێکۆشاندایه  که  به  هاریکاری پسپۆڕانی پزیشکی، حکوومه ت، 

دیکه ی دامه زراوه  ناحکوومه تیه کان و تاکه کانی کۆمه ڵگا ئاستی ئاگاداری له سه ر 
نه خۆشی سیل له  به ریتانیادا زێده تر بکات. هه روه ها TBAlert خه باتێکی 

ده ست پێکردووه  تاکو سه رپشکییه کی به رزتر به  سیل بدرێت، که  که سانی زۆرتر 
له  سه رانسه ری جیهاندا ده ستیان به  سارێژکردنی )ده رمان( شیاو و چاک بگات.

TBAlert له  پرۆژه گه لی پێوه ندیدار له و  وڵاتانه یدا که  له  گه شه سه ندندان 
پشتگیری ده کات تاکو هه موو نه خۆشه کان سارێژی شیاویان هه بێت.  

TBAlert ته نیا دامه زراوه یه کی خێرخوازه  که  به  تایبه تی به مه به ستی خه بات 
له گه ڵ سیل له  به ریتانیا و سه رانسه ری جیهاندا چاالکی ده نوێنێت. 

دهتواننیارمهتیبدهن!

داخۆبهقازانجهکهلهتهمهنینێوانساڵییانکاتی
سهفهرکردنداب.س.ژوهربگیردرێ؟

لێکۆڵینه وه کان پیشان ده دات که  ب.س.ژ کاریگه ریه کی زۆر که می له سه ر که سانی 
بانتر له  35 سال هه یه . به  ته نێ ئه و که سانه ی که  ته مه نیان له  ژێر 35 ساڵانیدایه و 
له  پیشه گه لێکدا به  مه ترسی به رز و هه ستیارانه دا چاالکی ده نوێنن وه کو که سانێک 

که  له  ناوه ندگه لی سارێژکردن، چاوه دێری له  به ساڵاچووان، مسافیرخانه کانی 
بێ ماڵ و النه وازه کان و په نابه ران، تاقیگه کان، گرتووخانه کان و ناوه نده کانی 

پزیشکی ئاژه ڵ دا کار ده که ن  پێشنیاه  ده کرێت که  ب.س.ژ وه رگرن. بۆ منداڵانی 
ژێر 16 ساڵ که  په رتووکی ب.س.ژ یان وه رنه گرتووه  و بڕیار وایه  له  وڵاتێک 
به  رێژه ی له  سه دی سیلی زۆره وه  دیتن بکه ن/ یان تێیدا نیشته جێ ببن، پێشنیار 

ده کرێ که  تاقیکردنه وه یه کی پێست جێبه جێ بکه ن تا روون بێته وه  که  داخۆ 
پێویستێک به  ب.س.ژ هه یه  یان نا. )به  شێوه ی ئاسایی  ب.س.ژ تایبه ت بۆ سه فه ر 

و تاقیکردنه وه کانی پێوه ندیدار به وه وه  به  شێوه ی تایبه تی وه رده گرن(. 

داخۆههموانتووشیاریسیلدهبن؟
هه ر که سیک ره نگه  تووشیاری سیل بێت )ریزی نه خۆشانی پێشتر یه کێ 

له ئه ندامانی لێژنه ی وه زیرانی به ریتانیا، چه ند گۆرانی بێژی به ناوبانگ و 
قه شه یه کی گه وره ی تێدا بوو!(  به ڵام که سانێک که  هه لومه رجی ژیانی خراپ یان 
رێژیمی چێشت خواردنی شیاویان نیه  وه کو بێ ماڵ و النه وازه کان یان که سانیک 
که  له  وڵاتانێکدا که  له  گه شه سه ندن دان ده ژیێن و که سانێک که  به  نه خۆشینگه لی 
تر – وه کو HIV – تووشیارن پتر له  دیتران له  به ر مه ترسی تووشیاربوون به م 

نه خۆشیه وه ن.

ئهگهرسهبارهتبهسیللهپهرۆشداملهگهڵکێدادهبێقسهبکهم؟
ئه گه ر نیگه رانن که  خۆتان یان که سێک که  ده یناسن نیشانه کانی نه خۆشی سیلتان 

هه بێت، ده بێ له گه ڵ پزیشکه که تاندا  سه باره ت به وه  قسه  بکه ن.

رهنگهکهسێکسهرلهنوێتووشیاریسیلبێت؟
وه ڵامی ئه م پرسیاره  ساکاره : - ره نگه ، که وایه  ئه گه ر له  گوماندان، تکایه  له  گه ڵ 

پزیشکی گشتی )GP( خۆتاندا راوێژکار بکه ن.

نهخۆشیسیلچهندهباوه؟
سیل له و وڵاتانه یدا که  له  گه شه سه ندن دان و خه ڵکه کانیان ده ستیان به  سارێژی 

Hon. President: Sir John Crofton MA MD FRCP (Ed and Lon)
Patron: Archbishop Desmond Tutu
Chair: Mr. Paul Sommerfeld
Secretary: Prof. Peter Davies

TBAlert, 
Community Base, 
113 Queens Road, 

Brighton BN1 3XG
ته له فۆن:234030 01273

له بۆ وه رگرتنی زانیاری پتر یان وه رگرتنی وێنه گه لێک له م بڵاڤۆکه  تکایه  به    
770 234 01273 وه  )ته نیا له  کاتی کاری دایه ره کاندا( په یوه ندی بکه ن.

له بۆ به خشینی یارمه تی ماڵی و دڵخوازانه  بۆ یارمه تیدانی TBAlert تکایه  به   
784 234 01273 وه  )ته نیا له  کاتی کاری دایه ره کاندا( په یوه ندی بکه ن.

.www.tbalert.org یان بچنه  سه ر ماڵپه ڕی ئێمه  به  ناونیشانی

TBAlert دامه زراوه یه کی خێرخوازی بێ وێنه یه  که  ئاستی ئاگاداری له  
سه ر سیل له  به ریتانیا و جیهاندا به رز ده کاته وه  و به  پێشکه ش کردنی زانیاری 

پێویست به  نه خۆشه کان له  کرده وه ی NHS پاڵپشتی ده کات. ئێمه  له  پرۆژه گه لی 
سارێژکردن له و وڵاتانه یدا که  خه ریکی گه شه  سه ندنن پستگیری ده که ین تاکو 

دڵنیا بین که  نه خۆشگه لێکی زۆرتر سارێژی)ده رمان( شیاو وه رده گرن. به  
پاڵپشتی ئێوه  ده توانین کاریگه ریه کی پۆزێتیڤ و به ربڵاومان له  سه ر سیل له  

هه موو جیهاندا هه بێت و گیانی که سانی زۆرتر رزگار بکه ین. 

زانیاریگه لێ که  له م بڵاڤۆکه دا سه باره ت به  سارێژکردنی سیل پێشکه ش کراوه  به  مه به ستی پێکهێنانی جێگرێک 
بۆ زانست، پسپۆڕایه تی، شاره زایی، و روونکردنه وه ی پزیشک/په رستاری سیلی ئێوه  یان دیکه ی پسپۆڕانی 
بڕیاردان  ساکاریی  به   مه به ستی  به   بڵاڤۆکه   ئه م  زانیاریه کانی  که   بده ن  سه رنج  نه کراوه .  ئاماده   سڵامه تی 
و  ده رمان  به   دڵه ڕاوکیه کانی خۆتان سه باره ت  و  پرسیار  ده بێ  یان ساڕێژکردنی سیله .  له سه ر روونکردنه وه  

سارێژکردنتان له  گه ڵ پسپۆڕێکی سڵامه تی بهێننه  گۆڕێ.

ئه ندامانی خێزان و هه ڤاڵانتان له  نه خۆشی سیل بپارێزن.

 Sir John Crofton MA MD :سه رۆکی به  شانازی هڵبژێردراو
FRCP )Ed and Lon(

Archbishop Desmond Tutu :پاڵپشت
Mr. Paul Sommerfeld  :سه رۆک

Prof. Peter Davies :سکرتێر

 یاو!! یاو!! یاو!! عاره قه ی زۆر له  شه ودا یاو!! 

یاو!! که مبوونه وه ی کێش بێ هیچ هۆیه ک 

یاو!! عاره قه ی زۆر له  شه ودا
عاره قه ی زۆر له  شه ودا له گه ڵ یان بێ قۆزه  یاو!! 

یاو!! یاو!! یاو!! یاو!! 
حاڵی!! یاو!! بێ 
له گه ڵ یان بێ قۆزه  گریه  ماسیاوه کان

یاو!! یاو!! یاو!! 
ه قه ی زۆر له  ماسیاوه کان یاو !! 
عاره قه ی زۆر له  شه ودایاو!!بێ 
یاو !! که مبوونه وه ی کێش بێ هیچ 
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§ ماندوویه تی )هێزی که م یان ماندوویه تی له ڕاده به ده ر(
§ گرێگه لی ماسیاو )په نه میاو(

§   له ده ستدانی ئیشتیها
§  هه ڵاوردنه وه ی خوێن )ئه م حاڵه ته  زۆر که م رووده دات به ڵام پێویستی به  

راوێژکاریی پزیشکی فریاکه وتنی هه یه (
سیل ده توانێ له  به شگه لی دیکه ی له شدا ئێش و ماسیاوی یا په نه میاوی پێکبهێنێت. 

سیل له  منداڵان و زۆر که م له  گه وره ساڵاندا ده توانێ ببێته  هۆی منێنژیت.

هه مووی ئه م نیشانانه  ره نگه  له  نیشانه گه لی نه خۆشی تر بن، به ڵام ئه گه ر سێ بابه ت 
یان زۆرترتان له  خۆتاندا دیت و به  په رۆشن ده بێ له گه ڵ پزیشک یان ناوه ندی 

سارێژکردنی ناوچه که تاندا قسه  بکه ن.

سیلچۆنرووندهکرێتهوه؟
له  ئێوه  داوا ده کرێ که  تاقیکردنه وه یه کی لیک )ئاوی زار( جێبه جێ بکه ن که  
ئه گه ر باکتێریای سیل له  له شتاندا هه بێت، ئه م باکتێریا له  ژێر مایکرۆسکۆپدا 
ده بینرێت یان له  تاقیگه دا له  شوێنێکی تایبه تدا ده چێندرێ. هه ندێ جار ره نگه  

له  ئێوه  داوا بکه ن که  تاقیکردنه وه ی )تێستی( پێست، تاقیکردنه وه ی خوێن یان 
 وێنه هه ڵگرتنی تیشکی X له  سینگتان جێبه جێ بکه ن.

داخۆئهگهرتووشیاریسیلبمدهبێلهنهخۆشخانهدابخهفم؟
نا، ئه گه رچی ره نگه  بۆ ماوه یه که ی که م بۆ پشتراست کردنه وه ی ئه و روون 

 کردنه وه ی که  کراوه  وه ربگیردرێن.

سارێژیسیلچییه؟
پزیشک یان په رستاری سیلی ئێوه  چوار ده وای جیاواز بۆ ماوه ی دوو مانگ 

بۆتان ده نوینێ. ئه م ده وایانه  بریتین له :

)Rifampicin( ریفامپیسین §
)Isoniazid( ئیزۆنیازید §

)Pyrazinamide( پیرازینامید §
)Ethambutol( ئێتامبوتۆل §

)ئیزۆنیازید، ریفامپیسین، پیرازینامید ره نگه  به  شێوه ی تێکه ڵاو وه کو ریفاتێر 
 )Rifater( پێشکه ش بکرێن(.

پاش 2 مانگ یان کاتێ که  باکتێریاکه  له  به رانبه ری ئه و ده وایانه ی که  به کاریان 
ده به ن تاقی کرایه وه ، ده واکانی سارێژکردن بۆ دوو ده وا که م ده بنه وه : ریفامپیسین 

 )Rifinah( و ئیزۆنیازید )که  ره نگه  به  شێوه ی تێکه ڵاوێک به  ناو ریفینا
پێشکه ش بکرێن(.

داخۆئهمحبانهسهدهمهیناراستهوخۆیانههیه؟
ریفامپیسین، دبێته  هۆی ره نگی نارێنجی نزیکه و سووری مێز  و دیکه ی 

ئه وئاوه کیانه ی له  له ش دێنه  ده رێ وه کو فرمێسک.
هه روه ها له گه ڵ دیکه ی ده واکاندا دژکرده وه  پیشان ده دات، وه  به  تایبه تی، 

کارامه یی ده واگه لی هۆرمۆنی دژه  سکوزاوسکپڕی )خۆراکی، ئیمپلێنت و هتد( 
که م ده کاته وه  . که وایه  زۆر گرینگایه تی هه یه   کاتێ که  پزیشکه که تان ده واکانی 

سیل ده نوینێت ئه و له سه ر ئه و ده وایانه ی که  ئێستاکه  به کاری ده هێنن ئاگادار 
بکه نه وه . 

ئه م حبانه  له  بابه تگه لی زۆر که مدا ره نگه  هه ندێ ببنه  هۆی ئه و گرفتانه ی خواره وه :
§ زیپکه   

§ دڵهه ڵشێویان
§ هه ست به  ته زین و مورۆژانه 

§  زه رده یی یان یه ره قان )زه ردبوونی پێست و چاوه یل(، ئه گه ر تووشیاری وه ها 
حاڵه تێ بوون، تکایه  به کارهێنانی هه رجۆره  ده وایه ک رابگرن و ده ست به جێ 

بابه ته که  له گه ڵ پزیشکه که تاندا بهێننه  گۆرێ.

Iئه گه ر وه ها گرفتگه لێک سه ریان هه ڵدا، پزیشک یان سسته ری)په رستار( سیلی 
خۆتان له و بابه ته  ئاگادار بکه نه وه .

بۆئهوکهسانهیکهلهپێوهندینزیکدابوونچروودهدات؟
سسته ری پسپۆڕی سیل له  ئێوه  داوا ده کات تاکو ریزێک له و که سانه ی که  

 کاتێکی زۆر پێکه وه  بوون پێشکه شی بکه ی. له م که سانه  داوا ده کرێت تاکو 
له  کلینیکێکی سینگدا ئاماده  بن تاکو چاویان لێکرێت. ره نگه  تاقیکردنه وه ی 

خوێن، تاقیکردنه وه ی پێست، وه /یان وێنه هه ڵگرتنی تیشکی x  له  سینگ 
جێبه جێ بکرێت. 

ئهگهریبهرگیریلهتووشیاربوونبهسیلهوهههیه؟
کوتانێک )ڤاکسین( هه یه  که  ب.س.ژ ناویه تی. ئه گه رچی ئه م کوتانه  له  هه موو 

بابه ته کاندا کارساز نیه ، له  جۆره کانی توندتر و مه ترسیدارتری سیلدا، وه کو 
سیلی منێنژیتی و بۆ منداڵانێک له  ته مه نی که متردا زۆرترین کارامه یی هه یه . 

ب.س.ژ به کارهێنه رترین کوتانێکه  که  له سه ر گۆی زه ویدا به کار ده هێنرێت به ڵام 
9 میلیۆن که س له  ساڵدا )که  زۆربه یان پێشتر کوتانی ب.س.ژ یان وه رگرتووه ( 

تووشیاری نه خۆشی سیل ده بن. کوتان یان ڤاکسینگه لێکی نوێ خه ریکی چێ 
بوونن. ئه وڕۆکه  له  به ریتانیادا، ب.س.ژ  بۆ ئه و منداڵه  کورپه  و ساوایانه ی که  
له به ر مه ترسی زۆرتردان و هه ندێ نێوان ساڵان که  ریسکی تووشیاربونیان به  

سیله وه  به  پێی هه لومه رجیان له سه ره وه یه  پیشکه شی ده کرێ. له بۆ وه رگرتنی 
زانیاری پتر، به  0995 456 0845 وه  په یوه ندی بکه ن تاکو بتوانن سفارشتی 

وه رگرتنی بڵاڤۆکی ب.س.ژ ی ئێمه  پێشکه ش بکه ن. 

دهمهوێلهیهکێلهورێگایانهیخوارهوهببمهههڤاڵێ
TBAlert )تکایه  له  باکسی شیاودا ✔ لێده ن(

A.لهرێگایبهخشینییارمهتیماڵیهوه
□  چێکێکی پاشکۆکراو له  بڕی ............................................ £

 □  تکایه  ئه م یارمه تیه  ماڵییه  و دیکه ی یارمه تیه کانی ماڵی تر وه کو یارمه تی 
       ماڵی Gift Aid له به رچاو بگرن. من ماڵیاتده رێکی به ریتانیاییم.*

به ڕوار: ..............................................................................................   
  *ئه گه ر له م باکسه دا تیک )نیشانه ( لێده ن، TBAlert ده توانێت له  به رانبه ر به خشینی هه ر پۆندێکی خه ڵاتیدا، داوای وه رگرتنی 
28.2p ) 28/2 پێنس( له  Inland Revenue بکات، وه  ئه گه ر رێژه ی له  سه دی ماڵیاتێک که  ده یده ن زۆرتره ، ده توانن داوای 

وه رگرتنی جیاوازی نێوان رێژه ی له  سه دی ماڵیاتی که م و زۆر پێشکه ش بکه ن. تکایه  ئه گه ر ئیتر ماڵیات له سه ر داهات یان ماڵیات 
له سه ر قازانجی سه رمایه  )دارایی( هاوکێش له گه ڵ نرخی بنه ڕه تی ماڵیات له سه ر داهات ناده ن ئێمه  له وه  ئاگادار بکه نه وه .

 □  پێم خۆشه  به  رێکوپێکی یارمه تی ماڵی ببه خشم – تکایه  فۆڕمی حه واڵه ی 
       پاره پێدانی هه میشه یی بۆم بنێرن.

 □   به مه به ستم له  وه سیه تنامه که مدا بۆ TBAlert به شی ماڵی له به رچاو  
بگرم.

B.لهرێگایبهدڵخوازیئهندامبوونهوه
به  شێوه ی تایبه تی له و بوارانه ی خواره وه دا حه زم لێیه تی چاالکی بنوێنم:

□   کاری راوێژکاریی و چاالکی رۆژنامه وانی/مێدیا
□   راکێشانی پشتیوانی ماڵی له  ناوچه ی خۆجێییم دا

□   رووداوه  وه رزشیه کان و کێبه رکێیه  خاوه ن کێشه کان
□   به شداری له  وتووێژگه لی مێدیاکاندا)به ته نێ نه خۆشانی ئێستاکه / 

نه خۆشانی پێشتر(
□   یارمه تی له  کاروباری فه رمانگه ییدا

تکایه  به  پیتی گه وره ی ئینگلیزی بنووسرێت.

به ڕوار:............................. بابه تی Mr/Mrs/Miss/Ms یان هتد: ............................

ناوی خێزانی: ..................................................................................................

ناو: ...............................................................................................................

ناونیشان: ........................................................................................................

.....................................................................................................................

........................................................................... کۆدی پۆسته : .......................

ته له فۆن: .........................................................................................................

فه کس: ...........................................................................................................

ئیمه یل: ...........................................................................................................

□  TBAlert زانیاریه کانتان له  ده یتابه یس )بنکه ی زانیاریه کان( دا ده پارێزێت و زانیاری به ڕۆژ بۆتان ده نێرێ. 
له گه ڵ الفاوێک له  ئیمه یله کانی ئێمه دا به ره وڕوو نابنه وه ! ئه گه ر پێتان خۆشه  که  به ته واوی په یوه ندیتان پێوه  

نه که ین، تکایه  لێره دا تیک )نیشانه ( لێده ن 
□  ئه گه ر پێتان خۆش نیه  که  TBAlert ناوتان به  که سان یان رێکخراوه کانی تر بدات، لێره دا تیک لێده ن.

سیلچییه؟
سیل یان Tuberculosis که  TB  کورتکراوه که یه  چڵکینه یه کی باکتێریاییه  

که  زۆرتر له  سییه کاندا پێکدێت به ڵام ده توانێ له  سه ر دیکه ی ئه ندامانی له شیش 
کاریگه ری هه بێت. ده کرێ بگوترێ که  هه موو کاتێ ئه گه ری سارێژکردنی سیل 

به  که ڵک وه رگرتن له  ده وا که  با ئاسایی 6 مانگ ده خایه نێت هه یه . ته نیا نه خۆشی 
سیلی سییه کان یان قوڕگ ره نگه  بڵاوبوونه وه یی بن و له  ماوه ی دوو حه وته  له  
به کارهێنانی ده واکان، بڵاوبوونه وه یی )گرتنه به ریی( نه خۆشیه که  له نێو ده چێت.

چۆنکهسێکتووشیاریسیلدهبێت؟
کاتێ که سی تووشیار به  سیلی سی ده قۆزێ، مایکڕۆبه کان به شێوه ی گه ردیله گه لی 
چووکه  له  حه وادا بڵاو ده بنه وه  و که سانی دیکه  ره نگه  ئه وانه  هه ڵمژن. که سانێک 
که  کاتێکی زۆر له  گه ڵ که سانی تووشیار به  سیله وه ن )زۆربه ی کات هاوسه ری 

ئه وکه سه  و ئه ندامانی خێزانێک یان که م تا کورتێ هاوکارگه لێک که  پێکه وه  
کار ده که ن( زۆرتر له  دیتران له به ر مه ترسی تووشیاربوون به  نه خۆشیه که وه ن. 

زۆر که م رووبدات که  که سێک له  شوێنگه لێک وه کو ئۆتوبووس )پاس( یان 
شه مه نده فه ر تووشیاری نه خۆشی سیل بێت، له به ر ئه وه ی که  بۆ ئه وه ی که  

که سێک بکه وێته  به ر مه ترسی تووشیاربوون پێویسته  که  ئه و النیکه م چه ندین 
کاتژمێر له  گه ڵ که سێک که  نه خۆشی بڵاوبوونه وه یی هه یه  له  پێوه ندیدا بێت. سیل 

له  رێگای تف کردنه وه  یان ئامرازی هاوبه شه وه راناگواسترێته وه .

سیلچۆندهتوانێلهسهرمنکاریگهربێت؟
که سانی نه خۆش به  سیله وه  ره نگه  هه ندێ له و گرفتانه ی خواره وه یان هه بێت:

§  قۆزه گه لێک که پتر له  سێ حه وته  درێژه  بخایه نێت، ده وا ئاساییه کان ئه وانه  
چاره سه ر نه که ن و به رده وام توندتر ببن

§ یاو )له سه ره وه بوونی گه رمی له ش(
§  عاره قه  له  شه ودا به جۆرێ که  ده بێ دۆشه که  و پێخه فه کان بگۆڕدرێن. 

§ که م بوونه وه ی کێش به  بێ هۆ

بین! هێمنایه تیدا  له   هه موومان  که   ئه وه ی  مه گه ر  نابێت  هێمنایه تی  که س  هیچ 

)TBAlert له  بۆ(

)تکایه  له  ده ور هه ڵبژارده ی شیاودا هێڵێ لێده ن(

T بنیرنوه .”
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ش پڕكردنه وه ئه وه  جیا بکه نوه  و بۆ
“تكایه پا
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§ ماندوویه تی )هێزی که م یان ماندوویه تی له ڕاده به ده ر(
§ گرێگه لی ماسیاو )په نه میاو(

§   له ده ستدانی ئیشتیها
§  هه ڵاوردنه وه ی خوێن )ئه م حاڵه ته  زۆر که م رووده دات به ڵام پێویستی به  

راوێژکاریی پزیشکی فریاکه وتنی هه یه (
سیل ده توانێ له  به شگه لی دیکه ی له شدا ئێش و ماسیاوی یا په نه میاوی پێکبهێنێت. 

سیل له  منداڵان و زۆر که م له  گه وره ساڵاندا ده توانێ ببێته  هۆی منێنژیت.

هه مووی ئه م نیشانانه  ره نگه  له  نیشانه گه لی نه خۆشی تر بن، به ڵام ئه گه ر سێ بابه ت 
یان زۆرترتان له  خۆتاندا دیت و به  په رۆشن ده بێ له گه ڵ پزیشک یان ناوه ندی 

سارێژکردنی ناوچه که تاندا قسه  بکه ن.

سیلچۆنرووندهکرێتهوه؟
له  ئێوه  داوا ده کرێ که  تاقیکردنه وه یه کی لیک )ئاوی زار( جێبه جێ بکه ن که  
ئه گه ر باکتێریای سیل له  له شتاندا هه بێت، ئه م باکتێریا له  ژێر مایکرۆسکۆپدا 
ده بینرێت یان له  تاقیگه دا له  شوێنێکی تایبه تدا ده چێندرێ. هه ندێ جار ره نگه  

له  ئێوه  داوا بکه ن که  تاقیکردنه وه ی )تێستی( پێست، تاقیکردنه وه ی خوێن یان 
 وێنه هه ڵگرتنی تیشکی X له  سینگتان جێبه جێ بکه ن.

داخۆئهگهرتووشیاریسیلبمدهبێلهنهخۆشخانهدابخهفم؟
نا، ئه گه رچی ره نگه  بۆ ماوه یه که ی که م بۆ پشتراست کردنه وه ی ئه و روون 

 کردنه وه ی که  کراوه  وه ربگیردرێن.

سارێژیسیلچییه؟
پزیشک یان په رستاری سیلی ئێوه  چوار ده وای جیاواز بۆ ماوه ی دوو مانگ 

بۆتان ده نوینێ. ئه م ده وایانه  بریتین له :

)Rifampicin( ریفامپیسین §
)Isoniazid( ئیزۆنیازید §

)Pyrazinamide( پیرازینامید §
)Ethambutol( ئێتامبوتۆل §

)ئیزۆنیازید، ریفامپیسین، پیرازینامید ره نگه  به  شێوه ی تێکه ڵاو وه کو ریفاتێر 
 )Rifater( پێشکه ش بکرێن(.

پاش 2 مانگ یان کاتێ که  باکتێریاکه  له  به رانبه ری ئه و ده وایانه ی که  به کاریان 
ده به ن تاقی کرایه وه ، ده واکانی سارێژکردن بۆ دوو ده وا که م ده بنه وه : ریفامپیسین 

 )Rifinah( و ئیزۆنیازید )که  ره نگه  به  شێوه ی تێکه ڵاوێک به  ناو ریفینا
پێشکه ش بکرێن(.

داخۆئهمحبانهسهدهمهیناراستهوخۆیانههیه؟
ریفامپیسین، دبێته  هۆی ره نگی نارێنجی نزیکه و سووری مێز  و دیکه ی 

ئه وئاوه کیانه ی له  له ش دێنه  ده رێ وه کو فرمێسک.
هه روه ها له گه ڵ دیکه ی ده واکاندا دژکرده وه  پیشان ده دات، وه  به  تایبه تی، 

کارامه یی ده واگه لی هۆرمۆنی دژه  سکوزاوسکپڕی )خۆراکی، ئیمپلێنت و هتد( 
که م ده کاته وه  . که وایه  زۆر گرینگایه تی هه یه   کاتێ که  پزیشکه که تان ده واکانی 

سیل ده نوینێت ئه و له سه ر ئه و ده وایانه ی که  ئێستاکه  به کاری ده هێنن ئاگادار 
بکه نه وه . 

ئه م حبانه  له  بابه تگه لی زۆر که مدا ره نگه  هه ندێ ببنه  هۆی ئه و گرفتانه ی خواره وه :
§ زیپکه   

§ دڵهه ڵشێویان
§ هه ست به  ته زین و مورۆژانه 

§  زه رده یی یان یه ره قان )زه ردبوونی پێست و چاوه یل(، ئه گه ر تووشیاری وه ها 
حاڵه تێ بوون، تکایه  به کارهێنانی هه رجۆره  ده وایه ک رابگرن و ده ست به جێ 

بابه ته که  له گه ڵ پزیشکه که تاندا بهێننه  گۆرێ.

Iئه گه ر وه ها گرفتگه لێک سه ریان هه ڵدا، پزیشک یان سسته ری)په رستار( سیلی 
خۆتان له و بابه ته  ئاگادار بکه نه وه .

بۆئهوکهسانهیکهلهپێوهندینزیکدابوونچروودهدات؟
سسته ری پسپۆڕی سیل له  ئێوه  داوا ده کات تاکو ریزێک له و که سانه ی که  

 کاتێکی زۆر پێکه وه  بوون پێشکه شی بکه ی. له م که سانه  داوا ده کرێت تاکو 
له  کلینیکێکی سینگدا ئاماده  بن تاکو چاویان لێکرێت. ره نگه  تاقیکردنه وه ی 

خوێن، تاقیکردنه وه ی پێست، وه /یان وێنه هه ڵگرتنی تیشکی x  له  سینگ 
جێبه جێ بکرێت. 

ئهگهریبهرگیریلهتووشیاربوونبهسیلهوهههیه؟
کوتانێک )ڤاکسین( هه یه  که  ب.س.ژ ناویه تی. ئه گه رچی ئه م کوتانه  له  هه موو 

بابه ته کاندا کارساز نیه ، له  جۆره کانی توندتر و مه ترسیدارتری سیلدا، وه کو 
سیلی منێنژیتی و بۆ منداڵانێک له  ته مه نی که متردا زۆرترین کارامه یی هه یه . 

ب.س.ژ به کارهێنه رترین کوتانێکه  که  له سه ر گۆی زه ویدا به کار ده هێنرێت به ڵام 
9 میلیۆن که س له  ساڵدا )که  زۆربه یان پێشتر کوتانی ب.س.ژ یان وه رگرتووه ( 

تووشیاری نه خۆشی سیل ده بن. کوتان یان ڤاکسینگه لێکی نوێ خه ریکی چێ 
بوونن. ئه وڕۆکه  له  به ریتانیادا، ب.س.ژ  بۆ ئه و منداڵه  کورپه  و ساوایانه ی که  
له به ر مه ترسی زۆرتردان و هه ندێ نێوان ساڵان که  ریسکی تووشیاربونیان به  

سیله وه  به  پێی هه لومه رجیان له سه ره وه یه  پیشکه شی ده کرێ. له بۆ وه رگرتنی 
زانیاری پتر، به  0995 456 0845 وه  په یوه ندی بکه ن تاکو بتوانن سفارشتی 

وه رگرتنی بڵاڤۆکی ب.س.ژ ی ئێمه  پێشکه ش بکه ن. 

دهمهوێلهیهکێلهورێگایانهیخوارهوهببمهههڤاڵێ
TBAlert )تکایه  له  باکسی شیاودا ✔ لێده ن(

A.لهرێگایبهخشینییارمهتیماڵیهوه
□  چێکێکی پاشکۆکراو له  بڕی ............................................ £

 □  تکایه  ئه م یارمه تیه  ماڵییه  و دیکه ی یارمه تیه کانی ماڵی تر وه کو یارمه تی 
       ماڵی Gift Aid له به رچاو بگرن. من ماڵیاتده رێکی به ریتانیاییم.*

به ڕوار: ..............................................................................................   
  *ئه گه ر له م باکسه دا تیک )نیشانه ( لێده ن، TBAlert ده توانێت له  به رانبه ر به خشینی هه ر پۆندێکی خه ڵاتیدا، داوای وه رگرتنی 
28.2p ) 28/2 پێنس( له  Inland Revenue بکات، وه  ئه گه ر رێژه ی له  سه دی ماڵیاتێک که  ده یده ن زۆرتره ، ده توانن داوای 

وه رگرتنی جیاوازی نێوان رێژه ی له  سه دی ماڵیاتی که م و زۆر پێشکه ش بکه ن. تکایه  ئه گه ر ئیتر ماڵیات له سه ر داهات یان ماڵیات 
له سه ر قازانجی سه رمایه  )دارایی( هاوکێش له گه ڵ نرخی بنه ڕه تی ماڵیات له سه ر داهات ناده ن ئێمه  له وه  ئاگادار بکه نه وه .

 □  پێم خۆشه  به  رێکوپێکی یارمه تی ماڵی ببه خشم – تکایه  فۆڕمی حه واڵه ی 
       پاره پێدانی هه میشه یی بۆم بنێرن.

 □   به مه به ستم له  وه سیه تنامه که مدا بۆ TBAlert به شی ماڵی له به رچاو  
بگرم.

B.لهرێگایبهدڵخوازیئهندامبوونهوه
به  شێوه ی تایبه تی له و بوارانه ی خواره وه دا حه زم لێیه تی چاالکی بنوێنم:

□   کاری راوێژکاریی و چاالکی رۆژنامه وانی/مێدیا
□   راکێشانی پشتیوانی ماڵی له  ناوچه ی خۆجێییم دا

□   رووداوه  وه رزشیه کان و کێبه رکێیه  خاوه ن کێشه کان
□   به شداری له  وتووێژگه لی مێدیاکاندا)به ته نێ نه خۆشانی ئێستاکه / 

نه خۆشانی پێشتر(
□   یارمه تی له  کاروباری فه رمانگه ییدا

تکایه  به  پیتی گه وره ی ئینگلیزی بنووسرێت.

به ڕوار:............................. بابه تی Mr/Mrs/Miss/Ms یان هتد: ............................

ناوی خێزانی: ..................................................................................................

ناو: ...............................................................................................................

ناونیشان: ........................................................................................................

.....................................................................................................................

........................................................................... کۆدی پۆسته : .......................

ته له فۆن: .........................................................................................................

فه کس: ...........................................................................................................

ئیمه یل: ...........................................................................................................

□  TBAlert زانیاریه کانتان له  ده یتابه یس )بنکه ی زانیاریه کان( دا ده پارێزێت و زانیاری به ڕۆژ بۆتان ده نێرێ. 
له گه ڵ الفاوێک له  ئیمه یله کانی ئێمه دا به ره وڕوو نابنه وه ! ئه گه ر پێتان خۆشه  که  به ته واوی په یوه ندیتان پێوه  

نه که ین، تکایه  لێره دا تیک )نیشانه ( لێده ن 
□  ئه گه ر پێتان خۆش نیه  که  TBAlert ناوتان به  که سان یان رێکخراوه کانی تر بدات، لێره دا تیک لێده ن.

سیلچییه؟
سیل یان Tuberculosis که  TB  کورتکراوه که یه  چڵکینه یه کی باکتێریاییه  

که  زۆرتر له  سییه کاندا پێکدێت به ڵام ده توانێ له  سه ر دیکه ی ئه ندامانی له شیش 
کاریگه ری هه بێت. ده کرێ بگوترێ که  هه موو کاتێ ئه گه ری سارێژکردنی سیل 

به  که ڵک وه رگرتن له  ده وا که  با ئاسایی 6 مانگ ده خایه نێت هه یه . ته نیا نه خۆشی 
سیلی سییه کان یان قوڕگ ره نگه  بڵاوبوونه وه یی بن و له  ماوه ی دوو حه وته  له  
به کارهێنانی ده واکان، بڵاوبوونه وه یی )گرتنه به ریی( نه خۆشیه که  له نێو ده چێت.

چۆنکهسێکتووشیاریسیلدهبێت؟
کاتێ که سی تووشیار به  سیلی سی ده قۆزێ، مایکڕۆبه کان به شێوه ی گه ردیله گه لی 
چووکه  له  حه وادا بڵاو ده بنه وه  و که سانی دیکه  ره نگه  ئه وانه  هه ڵمژن. که سانێک 
که  کاتێکی زۆر له  گه ڵ که سانی تووشیار به  سیله وه ن )زۆربه ی کات هاوسه ری 

ئه وکه سه  و ئه ندامانی خێزانێک یان که م تا کورتێ هاوکارگه لێک که  پێکه وه  
کار ده که ن( زۆرتر له  دیتران له به ر مه ترسی تووشیاربوون به  نه خۆشیه که وه ن. 

زۆر که م رووبدات که  که سێک له  شوێنگه لێک وه کو ئۆتوبووس )پاس( یان 
شه مه نده فه ر تووشیاری نه خۆشی سیل بێت، له به ر ئه وه ی که  بۆ ئه وه ی که  

که سێک بکه وێته  به ر مه ترسی تووشیاربوون پێویسته  که  ئه و النیکه م چه ندین 
کاتژمێر له  گه ڵ که سێک که  نه خۆشی بڵاوبوونه وه یی هه یه  له  پێوه ندیدا بێت. سیل 

له  رێگای تف کردنه وه  یان ئامرازی هاوبه شه وه راناگواسترێته وه .

سیلچۆندهتوانێلهسهرمنکاریگهربێت؟
که سانی نه خۆش به  سیله وه  ره نگه  هه ندێ له و گرفتانه ی خواره وه یان هه بێت:

§  قۆزه گه لێک که پتر له  سێ حه وته  درێژه  بخایه نێت، ده وا ئاساییه کان ئه وانه  
چاره سه ر نه که ن و به رده وام توندتر ببن

§ یاو )له سه ره وه بوونی گه رمی له ش(
§  عاره قه  له  شه ودا به جۆرێ که  ده بێ دۆشه که  و پێخه فه کان بگۆڕدرێن. 

§ که م بوونه وه ی کێش به  بێ هۆ

بین! هێمنایه تیدا  له   هه موومان  که   ئه وه ی  مه گه ر  نابێت  هێمنایه تی  که س  هیچ 

)TBAlert له  بۆ(

)تکایه  له  ده ور هه ڵبژارده ی شیاودا هێڵێ لێده ن(

T بنیرنوه .”
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ش پڕكردنه وه ئه وه  جیا بکه نوه  و بۆ
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§ ماندوویه تی )هێزی که م یان ماندوویه تی له ڕاده به ده ر(
§ گرێگه لی ماسیاو )په نه میاو(

§   له ده ستدانی ئیشتیها
§  هه ڵاوردنه وه ی خوێن )ئه م حاڵه ته  زۆر که م رووده دات به ڵام پێویستی به  

راوێژکاریی پزیشکی فریاکه وتنی هه یه (
سیل ده توانێ له  به شگه لی دیکه ی له شدا ئێش و ماسیاوی یا په نه میاوی پێکبهێنێت. 

سیل له  منداڵان و زۆر که م له  گه وره ساڵاندا ده توانێ ببێته  هۆی منێنژیت.

هه مووی ئه م نیشانانه  ره نگه  له  نیشانه گه لی نه خۆشی تر بن، به ڵام ئه گه ر سێ بابه ت 
یان زۆرترتان له  خۆتاندا دیت و به  په رۆشن ده بێ له گه ڵ پزیشک یان ناوه ندی 

سارێژکردنی ناوچه که تاندا قسه  بکه ن.

سیلچۆنرووندهکرێتهوه؟
له  ئێوه  داوا ده کرێ که  تاقیکردنه وه یه کی لیک )ئاوی زار( جێبه جێ بکه ن که  
ئه گه ر باکتێریای سیل له  له شتاندا هه بێت، ئه م باکتێریا له  ژێر مایکرۆسکۆپدا 
ده بینرێت یان له  تاقیگه دا له  شوێنێکی تایبه تدا ده چێندرێ. هه ندێ جار ره نگه  

له  ئێوه  داوا بکه ن که  تاقیکردنه وه ی )تێستی( پێست، تاقیکردنه وه ی خوێن یان 
 وێنه هه ڵگرتنی تیشکی X له  سینگتان جێبه جێ بکه ن.

داخۆئهگهرتووشیاریسیلبمدهبێلهنهخۆشخانهدابخهفم؟
نا، ئه گه رچی ره نگه  بۆ ماوه یه که ی که م بۆ پشتراست کردنه وه ی ئه و روون 

 کردنه وه ی که  کراوه  وه ربگیردرێن.

سارێژیسیلچییه؟
پزیشک یان په رستاری سیلی ئێوه  چوار ده وای جیاواز بۆ ماوه ی دوو مانگ 

بۆتان ده نوینێ. ئه م ده وایانه  بریتین له :

)Rifampicin( ریفامپیسین §
)Isoniazid( ئیزۆنیازید §

)Pyrazinamide( پیرازینامید §
)Ethambutol( ئێتامبوتۆل §

)ئیزۆنیازید، ریفامپیسین، پیرازینامید ره نگه  به  شێوه ی تێکه ڵاو وه کو ریفاتێر 
 )Rifater( پێشکه ش بکرێن(.

پاش 2 مانگ یان کاتێ که  باکتێریاکه  له  به رانبه ری ئه و ده وایانه ی که  به کاریان 
ده به ن تاقی کرایه وه ، ده واکانی سارێژکردن بۆ دوو ده وا که م ده بنه وه : ریفامپیسین 

 )Rifinah( و ئیزۆنیازید )که  ره نگه  به  شێوه ی تێکه ڵاوێک به  ناو ریفینا
پێشکه ش بکرێن(.

داخۆئهمحبانهسهدهمهیناراستهوخۆیانههیه؟
ریفامپیسین، دبێته  هۆی ره نگی نارێنجی نزیکه و سووری مێز  و دیکه ی 

ئه وئاوه کیانه ی له  له ش دێنه  ده رێ وه کو فرمێسک.
هه روه ها له گه ڵ دیکه ی ده واکاندا دژکرده وه  پیشان ده دات، وه  به  تایبه تی، 

کارامه یی ده واگه لی هۆرمۆنی دژه  سکوزاوسکپڕی )خۆراکی، ئیمپلێنت و هتد( 
که م ده کاته وه  . که وایه  زۆر گرینگایه تی هه یه   کاتێ که  پزیشکه که تان ده واکانی 

سیل ده نوینێت ئه و له سه ر ئه و ده وایانه ی که  ئێستاکه  به کاری ده هێنن ئاگادار 
بکه نه وه . 

ئه م حبانه  له  بابه تگه لی زۆر که مدا ره نگه  هه ندێ ببنه  هۆی ئه و گرفتانه ی خواره وه :
§ زیپکه   

§ دڵهه ڵشێویان
§ هه ست به  ته زین و مورۆژانه 

§  زه رده یی یان یه ره قان )زه ردبوونی پێست و چاوه یل(، ئه گه ر تووشیاری وه ها 
حاڵه تێ بوون، تکایه  به کارهێنانی هه رجۆره  ده وایه ک رابگرن و ده ست به جێ 

بابه ته که  له گه ڵ پزیشکه که تاندا بهێننه  گۆرێ.

Iئه گه ر وه ها گرفتگه لێک سه ریان هه ڵدا، پزیشک یان سسته ری)په رستار( سیلی 
خۆتان له و بابه ته  ئاگادار بکه نه وه .

بۆئهوکهسانهیکهلهپێوهندینزیکدابوونچروودهدات؟
سسته ری پسپۆڕی سیل له  ئێوه  داوا ده کات تاکو ریزێک له و که سانه ی که  

 کاتێکی زۆر پێکه وه  بوون پێشکه شی بکه ی. له م که سانه  داوا ده کرێت تاکو 
له  کلینیکێکی سینگدا ئاماده  بن تاکو چاویان لێکرێت. ره نگه  تاقیکردنه وه ی 

خوێن، تاقیکردنه وه ی پێست، وه /یان وێنه هه ڵگرتنی تیشکی x  له  سینگ 
جێبه جێ بکرێت. 

ئهگهریبهرگیریلهتووشیاربوونبهسیلهوهههیه؟
کوتانێک )ڤاکسین( هه یه  که  ب.س.ژ ناویه تی. ئه گه رچی ئه م کوتانه  له  هه موو 

بابه ته کاندا کارساز نیه ، له  جۆره کانی توندتر و مه ترسیدارتری سیلدا، وه کو 
سیلی منێنژیتی و بۆ منداڵانێک له  ته مه نی که متردا زۆرترین کارامه یی هه یه . 

ب.س.ژ به کارهێنه رترین کوتانێکه  که  له سه ر گۆی زه ویدا به کار ده هێنرێت به ڵام 
9 میلیۆن که س له  ساڵدا )که  زۆربه یان پێشتر کوتانی ب.س.ژ یان وه رگرتووه ( 

تووشیاری نه خۆشی سیل ده بن. کوتان یان ڤاکسینگه لێکی نوێ خه ریکی چێ 
بوونن. ئه وڕۆکه  له  به ریتانیادا، ب.س.ژ  بۆ ئه و منداڵه  کورپه  و ساوایانه ی که  
له به ر مه ترسی زۆرتردان و هه ندێ نێوان ساڵان که  ریسکی تووشیاربونیان به  

سیله وه  به  پێی هه لومه رجیان له سه ره وه یه  پیشکه شی ده کرێ. له بۆ وه رگرتنی 
زانیاری پتر، به  0995 456 0845 وه  په یوه ندی بکه ن تاکو بتوانن سفارشتی 

وه رگرتنی بڵاڤۆکی ب.س.ژ ی ئێمه  پێشکه ش بکه ن. 

دهمهوێلهیهکێلهورێگایانهیخوارهوهببمهههڤاڵێ
TBAlert )تکایه  له  باکسی شیاودا ✔ لێده ن(

A.لهرێگایبهخشینییارمهتیماڵیهوه
□  چێکێکی پاشکۆکراو له  بڕی ............................................ £

 □  تکایه  ئه م یارمه تیه  ماڵییه  و دیکه ی یارمه تیه کانی ماڵی تر وه کو یارمه تی 
       ماڵی Gift Aid له به رچاو بگرن. من ماڵیاتده رێکی به ریتانیاییم.*

به ڕوار: ..............................................................................................   
  *ئه گه ر له م باکسه دا تیک )نیشانه ( لێده ن، TBAlert ده توانێت له  به رانبه ر به خشینی هه ر پۆندێکی خه ڵاتیدا، داوای وه رگرتنی 
28.2p ) 28/2 پێنس( له  Inland Revenue بکات، وه  ئه گه ر رێژه ی له  سه دی ماڵیاتێک که  ده یده ن زۆرتره ، ده توانن داوای 

وه رگرتنی جیاوازی نێوان رێژه ی له  سه دی ماڵیاتی که م و زۆر پێشکه ش بکه ن. تکایه  ئه گه ر ئیتر ماڵیات له سه ر داهات یان ماڵیات 
له سه ر قازانجی سه رمایه  )دارایی( هاوکێش له گه ڵ نرخی بنه ڕه تی ماڵیات له سه ر داهات ناده ن ئێمه  له وه  ئاگادار بکه نه وه .

 □  پێم خۆشه  به  رێکوپێکی یارمه تی ماڵی ببه خشم – تکایه  فۆڕمی حه واڵه ی 
       پاره پێدانی هه میشه یی بۆم بنێرن.

 □   به مه به ستم له  وه سیه تنامه که مدا بۆ TBAlert به شی ماڵی له به رچاو  
بگرم.

B.لهرێگایبهدڵخوازیئهندامبوونهوه
به  شێوه ی تایبه تی له و بوارانه ی خواره وه دا حه زم لێیه تی چاالکی بنوێنم:

□   کاری راوێژکاریی و چاالکی رۆژنامه وانی/مێدیا
□   راکێشانی پشتیوانی ماڵی له  ناوچه ی خۆجێییم دا

□   رووداوه  وه رزشیه کان و کێبه رکێیه  خاوه ن کێشه کان
□   به شداری له  وتووێژگه لی مێدیاکاندا)به ته نێ نه خۆشانی ئێستاکه / 

نه خۆشانی پێشتر(
□   یارمه تی له  کاروباری فه رمانگه ییدا

تکایه  به  پیتی گه وره ی ئینگلیزی بنووسرێت.

به ڕوار:............................. بابه تی Mr/Mrs/Miss/Ms یان هتد: ............................

ناوی خێزانی: ..................................................................................................

ناو: ...............................................................................................................

ناونیشان: ........................................................................................................

.....................................................................................................................

........................................................................... کۆدی پۆسته : .......................

ته له فۆن: .........................................................................................................

فه کس: ...........................................................................................................

ئیمه یل: ...........................................................................................................

□  TBAlert زانیاریه کانتان له  ده یتابه یس )بنکه ی زانیاریه کان( دا ده پارێزێت و زانیاری به ڕۆژ بۆتان ده نێرێ. 
له گه ڵ الفاوێک له  ئیمه یله کانی ئێمه دا به ره وڕوو نابنه وه ! ئه گه ر پێتان خۆشه  که  به ته واوی په یوه ندیتان پێوه  

نه که ین، تکایه  لێره دا تیک )نیشانه ( لێده ن 
□  ئه گه ر پێتان خۆش نیه  که  TBAlert ناوتان به  که سان یان رێکخراوه کانی تر بدات، لێره دا تیک لێده ن.

سیلچییه؟
سیل یان Tuberculosis که  TB  کورتکراوه که یه  چڵکینه یه کی باکتێریاییه  

که  زۆرتر له  سییه کاندا پێکدێت به ڵام ده توانێ له  سه ر دیکه ی ئه ندامانی له شیش 
کاریگه ری هه بێت. ده کرێ بگوترێ که  هه موو کاتێ ئه گه ری سارێژکردنی سیل 

به  که ڵک وه رگرتن له  ده وا که  با ئاسایی 6 مانگ ده خایه نێت هه یه . ته نیا نه خۆشی 
سیلی سییه کان یان قوڕگ ره نگه  بڵاوبوونه وه یی بن و له  ماوه ی دوو حه وته  له  
به کارهێنانی ده واکان، بڵاوبوونه وه یی )گرتنه به ریی( نه خۆشیه که  له نێو ده چێت.

چۆنکهسێکتووشیاریسیلدهبێت؟
کاتێ که سی تووشیار به  سیلی سی ده قۆزێ، مایکڕۆبه کان به شێوه ی گه ردیله گه لی 
چووکه  له  حه وادا بڵاو ده بنه وه  و که سانی دیکه  ره نگه  ئه وانه  هه ڵمژن. که سانێک 
که  کاتێکی زۆر له  گه ڵ که سانی تووشیار به  سیله وه ن )زۆربه ی کات هاوسه ری 

ئه وکه سه  و ئه ندامانی خێزانێک یان که م تا کورتێ هاوکارگه لێک که  پێکه وه  
کار ده که ن( زۆرتر له  دیتران له به ر مه ترسی تووشیاربوون به  نه خۆشیه که وه ن. 

زۆر که م رووبدات که  که سێک له  شوێنگه لێک وه کو ئۆتوبووس )پاس( یان 
شه مه نده فه ر تووشیاری نه خۆشی سیل بێت، له به ر ئه وه ی که  بۆ ئه وه ی که  

که سێک بکه وێته  به ر مه ترسی تووشیاربوون پێویسته  که  ئه و النیکه م چه ندین 
کاتژمێر له  گه ڵ که سێک که  نه خۆشی بڵاوبوونه وه یی هه یه  له  پێوه ندیدا بێت. سیل 

له  رێگای تف کردنه وه  یان ئامرازی هاوبه شه وه راناگواسترێته وه .

سیلچۆندهتوانێلهسهرمنکاریگهربێت؟
که سانی نه خۆش به  سیله وه  ره نگه  هه ندێ له و گرفتانه ی خواره وه یان هه بێت:

§  قۆزه گه لێک که پتر له  سێ حه وته  درێژه  بخایه نێت، ده وا ئاساییه کان ئه وانه  
چاره سه ر نه که ن و به رده وام توندتر ببن

§ یاو )له سه ره وه بوونی گه رمی له ش(
§  عاره قه  له  شه ودا به جۆرێ که  ده بێ دۆشه که  و پێخه فه کان بگۆڕدرێن. 

§ که م بوونه وه ی کێش به  بێ هۆ

بین! هێمنایه تیدا  له   هه موومان  که   ئه وه ی  مه گه ر  نابێت  هێمنایه تی  که س  هیچ 

)TBAlert له  بۆ(

)تکایه  له  ده ور هه ڵبژارده ی شیاودا هێڵێ لێده ن(

T بنیرنوه .”
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ش پڕكردنه وه ئه وه  جیا بکه نوه  و بۆ
“تكایه پا
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