
 

 

Dayikên hêja, 

 
Em dixwazin ji rojên destpêkê yên dibistanê bertek nîşanî we bidin.  Tiştên ku li ser wê têne pêşniyar kirin 

hene, lê di heman demê de niqaş jî hene ku divê em bi hev re zêdetir bala xwe bidin. 

pozîtîf: 
 • Rewşa xwendekaran erênî û baş e. 

 • Pirraniya xwendekaran qaîdeyan bicîh dikin. 

 • Di dema betlaneyê de, xwendekar golan digirin. Xwendekarên pîr hewce dikin ku qaîdeyan baş bicîh 

bînin. 
• Xwendin ne asayî ye, lê ew baş derbas dibin. 

Lêbelê, hûn nikarin dersên heyî bi dersên gelemperî beriya Corona li hev bikin.  Divê xwendekar maseyên 

xwe bihêlin û ji hev rûnin.  Divê mamoste ji qada dersê nekeve.  Tenê dersên pêş hene û tenê mamoste destûr 
tê dayîn ku li ser sifra reş bixebite.  Dersên ku em bi gelemperî dimeşînin di dersên tevlihev, werzîş û 

werzîşê de ne têne destûr kirin. 

 • -Heya pêşwaziya cîhê we ya kar pêşwaziyek baş kir û baş pêşde çû. 

 • Hin xwendekaran ragihand ku ew kêfxweş in ku li dibistanê vegeriyan. 
Divê hûn balê baş bidin! 

 • - Pêdivî ye ku di gava betlaneyê vala de rêzikên yek-rê werin girtin 

 .  Her ku xwendekar vedigerin dibistanê, ew girîngtir dibe 
 Ev rêgez! 

 • - Divê em hemî bala xwe bidin berhevdana dûrbûna bingehê (bi kêmîmanî 1.50 metre) 

 Bi taybetî ji bo ku xwendevanan careke din bi bîr bînin. 
 Ev bi taybetî di navsalan û di demên restê de rast e.  Zêdetir xwendekar 

 Dema ku vegerin dibistanê, ev rêziktir hê girîngtir! 

 Odeyên vala nayên bikar anîn (tewra di dema betlaneyan).  hebûn 

 Deverên salona wê li ser in. 
 

Em fêr dibin ku hin xwendekar bi delal ji qaîdeyên Corona derneketin.  Divê ev xwendekar ji rêveberiya 

dibistanê re werin ragihandin.  Wê hingê em ê bi dêûbavan re têkilî daynin.  Ger hewce be, ew ê bê 
agahdarkirin bê derxistin.  Mixabin, ev doz di bûyerên takekesî de ne mumkun e, ji ber ku behreke weha 

xerab tenduristiya Xêlke nîşan dide. 

Berî roja yekşemê ya dibistanê, ji kerema xwe bi zarokên xwe re bi hûrgulî biaxivin ka pêgirtina qaîdeyên 
Corona çiqasî girîng e. 

Heke di mala we de nîşanên nexweşiya korona hene an heke têkiliyên gumanbar hene, ji kerema xwe ji me 

re berî Srad têkilî bi me re bikin û wê hingê em dikarin gavên din bi hev re nîqaş bikin.  Ev awayê tenê ye ku 

sînorkirina belavkirina vîrusê. 
Spas ji bo piştgiriya we hemiyan! 

Em gelek li benda destpêka din in, xwendekarên min ên delal. 

Xwezî, xwe fedî bike û sax bimîne! 
 

 

 

Sandra Heidrich 
Seroka Dibistanê 


