.

وةزارةتى خويَندنى باالَ و تويَذينةوةى زانستى

زانكؤي ضةرموو
بةرِيوبةرايةتى تةندروستى وسةالمةتى
فؤرِمي زانيارى ثشكنينى ليذنةى تةندروستى و سةالمةتى
شويَن .............. :
بةش .......................... :
ناوى كؤليج............................. :
بةروار 102 / / :
ناوى ثشكنةر ................ :
ناوى سةرثةرشتيارى شويَن ......................... :
بةلَىَ

ا.

شويَنى كار /يان /ثؤىل خويَندن

.2

ذوورةكان ناو و ذمارةيان لةسةرة ؟

.1

رِوناكى ناو بالَةخانةكان باشن ؟

.3

ئاميَرى سةرما و طةرما هةية ؟

.4

ثاك و خاويَنى هةميشة رِادةطرييَت ؟

.5

هيض كؤسثيَك هةية كة ببيَتة هؤى كةوتنى كةسان ؟

.6

قةرةبالَغى ئؤفيسى و يان هؤلَى خويَندن ؟

.7

ميَز و كورسى و كةل و ثةىل باش هةية ؟

.8

بوارى دةرطا و ثةجنةرة باشن ؟

.9

نةخشةى بالَةخانةكة لة ناو مةمةرِةكاندا هةلَواسرتاوة ؟

ثاك و خاويَنى

ب.
.2

ئاوى خواردنةوة ثاكة ؟

.1

تانكيةكان ساآلنة ثاك دةكريَنةوة ؟

.3

ذمارةى  W.C.ثيَويست هةية ؟

.4

صابون لة  W.C.هةية ؟

نةخيَر

نى ية

تيَبينى

ضاكسازى

فؤرِمى A

رِيَكةوتى تةواو
بونى ضاكسازى

.5

سةتلَى خؤلَ لة هةموو ذوورةكان و لة  W.C.هةية ؟

.6

ئايا كةلوثةلي زيادة زوو زوو فرِىَ دةدريَت ؟

.7

ئايا كيسى خؤلَ لةناو سةتلَةكان هةية ؟

.8

ثيَداويستيةكانى ثاكةرةوة هةية بؤ خزمةتطوزارى ؟

9

ذمارةي ( خزمةتطوزار ) ى تةواو هةية ؟

 .20.فايلى فؤرِمي ثشكنينى  W.C.رِؤذانة هةية ؟
.22

شويَين نويَذ و دةست نويَذ هةية ؟

كارةبا

ج.
.2

ئايا وايةرةكان بةشيَوةيةكى سةالمةتي داثؤشراون ؟

.1

ئايا ثالكةكان سةالمةتن ؟

.3

تةقسيماتي ثيَويست بؤ كارةبا هةية ؟

د.

كةل و ثةىل ثيَداويستى بؤ سةالمةتى

.2

ئاميَري ئاطر كوذيَنةوة هةية :

.1

ساالَنة ئةو ئاميَرانة ثرِدةكريَنةوة ؟

.3

تؤماريَك هةية بؤ بةدواداضوني ثرِكردنةوةى ئةو ئاميَرانة ؟

.4

بؤكسى فرياطوزارى سةرةتاي هةية ؟

.5

بؤكسةكانى فرياطوزارى سةرةتاي ثرِدةكريَنةوة ؟

.6

تؤمارى رووداو هةية ؟

.7

ذمارةي تةلةفوني بارى لة ناكاو هةية ؟

.8

ئايا كاري ثيَويست كراوة بؤ كةم ئةندامان ؟

ر.

ئاميَرى طواستنةوة

.2

ئايا ئوَتؤمبيَل و ثاص كة بةكارديَن سةالمةتن ؟

.1

دةفتةري ثشكنينى رِؤذانةي بؤ ئؤتؤمبيَلةكان هةية ؟

تيَبينى -:ثيَويستة زؤربةى فةرمانبةران ضةند خوليَك ببينن وةكو -:
 .2خوىل ئاطر كوذانةوة .

 .1خوىل فرياكةوتنى سةرةتايي .

 .3خوىل سةالمةتى ناو تاقيطة

بةرِيَوةبةرايةتى تةندروستى و سةالمةتى
وةزارةتى خويَندنى باالَ و تويَذينةوةى زانستى

