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kurdi
گریىگایەتی زماوی دایکی و فێربوووی زماوی دووٌەم
بۆچی فێربوووی زماوی زگماکی گریىگً؟
گریىکً کً مىاڵ زماوی دایکیی خۆی بً باضی فێر بێت ،و ئەو زماوً بً تەواوی ئاوێتًی ٌەست و ٌسری ببێت .زماوی
زگماکی کەرەسەیەکی زۆر گریىگً بۆ فێربوووی زماوًکاوی تر و یارمەتیذەري بۆ ئەوەی مىاڵ باضتر فێری زاوستەکاوی
تر ببێت.
ئەرێ مىاڵ دەتواوێ ٌاوکات دوو یان چەن زماوان فێربێت؟
بەڵێ! مىاڵ زۆر باش دەتواوێت ٌاوکات دوو یان چەن زمان بەیەکەوە فێر بێت ،بە مەرجێک کە ئامادەکاری و ٌاساوکاری
پێویست و ئەوتۆی پێطکەش بکرێت.
بەرپرسان یان دایک و باوکان باضترە بً چ زماوێک لەگەڵ مىاڵەکەیان بذوێه؟
دایک و باوکان دەبێ ٌەمیطە بە زماوی خۆیان ،واتا بە زماوی زگماکی لە گەڵ مىاڵەکاویان ئاخاوته بکەن .کاتێک کە
دایک و باوک بەیەکەوە ٌاوزمان وەبه ،دەبێ ٌەرکامەیان بە زماوی خۆی لە تەک مىاڵەکە قسان بکات.
باضە ئەگەر دایک و باوک ٌەمووکات بە زماوی خۆیان لە تەک مىاڵەکەیان بذوێه ،ئەی مىاڵەکەیان دەتواوێت فێری
زماوی فیىلەوذی بێت؟
مىاڵ زماوی فیىلەوذی لە باخچەی مىااڵن ،پۆلی ئامادەیی ،پۆلەکاوی قوتابخاوً و ٌەروەتر لە ٌاوڕێیاوی فێر دەبێت.
ئەگەر زارۆک وضەکان و ضێوەی بەکارٌێىاویان بً زماوی خۆی بً باضی بساوێت ،ئەو کات دەتواوێت مەبەستەکاوی
خۆی بە باضی بە زماوی فیىلەوذێص دەرببڕێت .چووکە ئەو تەوەرەی کە مەبەستیەتی ،پێطتر لە فکری خۆیذا بە
زماوی دایکیی ٌەڵیذەسەوگێىێت و ئامادەی دەڕبڕیىی دەکات.
دایک و باوکان چۆن دەتواوه پەري بە گەضەسەوذوی زماوی زگماکی مىاڵەکەیان بذەن؟
بەرپرساوی مىاڵ دەبێ بۆ پەرەسەوذوی ئاستی لێساوی زماوی زگماکی مىاڵەکەیانٌ ،ەمیطً بە زماوی دایکی قسًی
لە گەڵ بکەنٌ .ەروەٌا بۆ پتر گەضەسەوذن و بەر ەوپێطەوە چوووی ئاستی لێساوی مىاڵەکە ،وا باضە مىاڵەکەیان لە
واوەکاوی پۆلی زماوی دایکی قوتابخاوەدا بەضذاری بکات .ضتێکی تریص کە دەبێتً ٌۆی گەضەکردوی زماوی مىاڵ،
ئەوەیە کە لەواو ماڵێذا ،بایەخی تایبەت بذرێ بە زماوی زگماکی و کارێک وەکرێ کە مىاڵەکە ٌەست بەوە بکات کە
زماوی خۆی زماوێکی بێبایەخً  ،و بە سووکی چاو لە زماوی زگماکیی خۆی بکات .بەو چەضىً مىاڵ ٌەست پێذەکات
کە زماوًکەی ئەویص گریىگً و دەبێ بایەخی پێ بذات و فێری بێت.
ئەرێ بەضذاری کردن لە پۆلەکاوی زماوی دایکی واو قوتابخاوەدا گریىگً؟
بە چەن ٌۆیەک مىاڵ دەبێ لە واوەکاوی پۆلی زماوی دایکی قوتابخاوەدا بەضذاری بکات :بە یارمەتی واوەکاویی پۆلی
زماوی دایکیەوە ٌەوڵ دەدرێ پطتیواوی ئەو زماوً بکرێت کە مىاڵ بیری پێذەکاتەوە ،و ٌەوڵی گەضاوذوەوەی ئاستی
لێساوی ،و بە ٌێس بوون و پاراو کردوی زیاتری زماوی مىاڵەکە دەدرێتٌ .ەروەٌا ٌەوڵ دەدرێت ضێوەی پەیوەوذی گرته و
چۆویەتی قسە کردن و وتەدەربڕیه فێری مىااڵن بکرێت .لەو پۆالوەدا ٌەروەتر تێذەکۆضرێ باری کەسایەتی قوتابی
بەٌێس بکرێت و مىاڵ زیاتر خۆی ،و واسىامە و کەسایەتیەکەی بىاسێت.
چ ئەرکێک دەکەوێتً سەر ضاوی دایک و باوکان ،بۆ بەٌێستر بوووی زماوی فیىلەوذی مىاڵەکەیان؟
فێربوووی زماوی دووٌەم زۆرٌاساوتر دەبێت ،ئەگەر مىاڵ زماوی دایکیی خۆی بە باضی بساوێت .لە ماڵەوە بە چەن
ضێوەیەک دەتواورێ بً یارمەتی زماوی زگماکیٌ ،ەوڵی فێربوووی زماوی فیىلەوذی بذرێت .دایک و باوکان دەتواوه
یارمەتی جۆراوجۆر بذەوە مى اڵەکەیان ،بۆ ئەوەی کە زماوی فیىلەوذی باضتر فێر ببێتٌ .ەروەتر ،مىاڵەکان دەتواوه زماوی
فیىلەوذی لە ٌاوڕێکاویان ،لە قوتابخاوە و یاوەکاوی وەرزضی و یاریً جۆراوجۆرەکاوذا فێر ببه.
لە قوتابخاوەدا مىاڵەکان لە پۆلەکاوی ( )S2دا ئەوەوذەیان ٌەوڵ لەگەڵ دەدرێ ،تا پلەی زاویاری زماوەکەیان بگاتەوە
ئاستی ٌاوڕێ فیىلەوذیەکاویان .بایەخذان بە زماوی فیىلەوذی لە الیان دایک و باوکاوەوە ،دەبێتً ٌۆی ئەوەی کە
مىاڵەکەضیان ئەو زماوە بً وڕخ ٌەلسەوگێىێ و زیاتر خۆی بً فێربوووی ئەو زماوەوە سەرقاڵ بکات.
* ( ئەو وووسراوەیە کورتکراوەی وامیلکەی زماوی مه ـ ٌسری مه ،لە باڵوکراوەکاوی واوەوذی پەروەردە و فێرکردوً ).
( بۆ زاویاری زیاتر ديتواوه سًرداوی ئًو ماڵپًڕي بکًن) http://mai.moped.fi :

