KURMANJI
COVID – 19 self test
Ji roja duşemê 12 vê heyvê telabe mekteba e zarokên mezin ji hemû bajarên Yûnan dest pê
bikin.
Heger derzên xwe godaryi bikin divê li malê 2 derb ji hefteya tehlîl CORONA self test çêke.
Netije 1 wê bibin mekteba xwe roja duşemê û a 2 roja pêncşemê. Bê tehlîl nikarin haren
mekteba. Ji bo mekteba muhume hukûmeta dibêjin bela tehlîl CORONA çêkin hema ne durû
rîyê.
Ez ji qude self-test bibem
Le seydelye! Telabe mezin tehlîl CORONA dibên bê amka xwe û bê (OSVAISE ya bê nufûsa
xwe) û ji bo zarokê bê çûk we xwedanê wan karîn biben, eu ji be amka xwe û bê OSVAISE ya
bê nufûsa. Heger amka ya kaget kuk tê nabe une têkeven ev sefha internet https://selftesting.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf ji bo hefte din her telab karîn 4 tehlîl çêkin, her 2
tehlîl de heftake wê çekên.
Ez çilo Karim self-test çêkim
Video heye ser înternetê û ji şter dibêje tê çilo çêke li ser vê sefhe
https://www.youtube.com/watch?v=uqy9EtE1uuE (bi yûnanî) û un karîn alîkariya ji dector
ya lê seydayê be xwazin. Zarokên mezin karîn lê halê xwe çêkin û zarokê ji 13 sal û çûk karîn
lê halê xwe çêkin bes divê xwedanê wan ji ba wan Rebê.
Ez çi bikim piştî tehlîl CORONA self-test
Wexta ez çêkim tehlîl CORONA self-test divê ez ji wan bêje.
1.une tekeven sefha self-testing.gov.gr pêl <<kerta mekteba ji bo covid-19 >> netije kerta
mekteba ji bo xwedanê zarokê bi çûk û mezin. Jara yekemîn înê agahdarî xwe têxenin û talye
une netije xwe yasbikin.
2.ji bo zarokê bendê asylo ne heger un xwedanê wanên une wekalet xwe biden mudir
mekteba zarokan ya mesule Minazema zaroka ji bo go au têkevin sefhe self-testing.gov.gr ji
kerta mekteba ji wer derxînin covid-19 (ji bo zarok)
Ez çilo bikem wexta netije self-test derkeve
Heger un bê Corona ketyie divê un bêjin ser kerta mekteba û dis tehlîl çêkin (retest) de
hundurê 24 saat. Retest un karîn tekeven Minazema hukûmeta ser vê sefhe https://selftesting.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf Minazema saat e sibê zû dewam dikin ji duşem
heya înîyê û lehde. Heger un retest çêkin divê kageta sefhe bê werebe self-testing.gov.gr ji
bo go bibinen yanî Corona bi wer heye bê tahlil self-test. Heger retest çêkin û un bê Corona
ketyie telab û malbata wê divên tekeven hezre. Heger un retest çêkin û un neb Corona nên
we telab haren mekteba xwe. Heger tahlil xweşik dernekevin û un nikarin, haren Minazema
hukûmeta ji bo go au alîkariya wê bikin

Gelekî muhum!! Tehlîl self-test bavêjin çopê heger Corona pê heye têxin 2 kisa û xweşik
greden. Tehlîl self-test da navêjin lê kariza wan.

