
 

 

 

 

 مۆڵهت
 
 
 

مۆڵهتی دايکوباوک پێويسته بۆ مندا�ن بۆ ئهوەی که بتوانن 
بهبێ مۆڵهت، . نه و پشکنينی دانيانبهشدار بن له دانشتنی ڕۆژا

تهنانهت ئهگهر  ،ئێمه ناتوانين ڕی به مندا�ن بدەين بهشدار بن
ئهگهر مۆڵهتت . که بهشدار بن لهو ڕۆژەشدا داوامان لێبکهن

داوە و لهو ڕۆژەدا منداڵهکهت نهخوازێت که بهشدار بێت، 
دەتوانيت له ھهرکاتێدا که . که بهشدار بنپێويست نيه لهسهريان 

  . به نووسين مۆڵهتهکهت ھهڵبوەشێنيتهوە بخوازيت

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 دانشتنی چاودێريکراو
 

ئهگهر ئهم بهڵگهنامهيه بهشێوەيهکه که تۆ نهتوانيت سوودی لێ  
 Corporateوەربگريت، ئهوا پهيوەندی به 

Communications ئهم زانيايهت به شێوەيهکی  وە بکه و ئێمه
تکايه ئيمهيڵ بنێرە بۆ . گونجاو تر بۆ دابين دەکهين

corporate.communications@port.ac.uk.  
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     پرۆگرامی   پ       
دانشتنی چاودێريکراو

 ھاوکاريکردنی
  ھێزکردنی دانبه



 

  ئايا پرۆگرامی دانشتنی 
   چاودێرکراو چيه؟

 دانشتنی ڕۆژانهی
چاودێريکراو   

 پشکنينی دان 
 

 
ات و ئهگهری داندا ھاوکاری بهھێزکردنی دان دەکفلۆرايد له دەرمانی 

ئهگهر مندا�ن دانيان به شێوەيهکی بهردەوام . کلۆربوونيان کهمدەکاتهوە
که فلۆرايدی زۆر تێدا بێت، زۆر کهمتر بشۆن به دەرمانی دانێک 

ئهم پرۆگرامه له . ئهگهری ئهوەيان ھهيه که تووشی دانکلۆر بوون ببن
قوتابخانه بهڕێوە دەچێت و دەبێت ھاوکاری باشکردنی تهندروستی 

  : پێکدێت له کهپرۆگرامه. دەمودانی منداڵهکهت بکات

 ).دکتۆرێکی دان سهردانی قوتابخانه دەکات(پشکنينی دان  •

 

 ). دانشتن له قوتابخانه(چاودێريکردنی دانشتنی ڕۆژانه  •

 

لهوانهيه ناميلکه بدرێت به منداڵهکه (ی دەمودان زانياری تهندروست •
 ). ی بخرێته ڕووکه فێربوونبۆ ئهوەی 

ستافی  ی جارێک دەکرێت و لهaيهنچاaکيه ڕۆژئهم 
  . وی گونجاوەوە چاودێری دەکرێتمهشقپێدرا

که له  دەبێتھهر منداڵێک فڵچهی دانشتنی خۆيان  •
 .له قوتابخانه ھهڵدەگيرێتشتێکی تايبهت دروستکراودا 

 

 .هکان نوێدەکرێنهوەھهر وەرزێکی خوێندن فڵچ •

 

بهشێکی زۆر بچووک له دەرمانی دانهکه که ڕێژەی  •
1450ppm  ،فلۆرايدی تێدايه دەخرێته سهر دەسڕێک

ئهمجا ئهوە بهکاردێت بۆ . ئهمجا دەخرێته سهر فڵچهکه
 . شتنی دانهکه بۆ ماوەی دوو دەقيقيه

 

مندا�ن دەبێت له ماڵهوە ھهموو بهيانی و شهوانێک  •
ئاگاداری ئهوە بيت که فلۆرايد دانيان بشۆن، دەتوانيت 

کردنی ره به سهيچهند له دەرمانی دانی منداڵهکهتدا ھهي
نووسينی سهر دەرمانی دانهکه له بهشی ليستی 

 . پێکھاتهکانی دەرمانهکهدا
 

پێش ئهوەی منداڵهکانت بتوانن بهشداری پرۆگرامهکه  •
بکهن، دەبێت ئهوان مۆڵهتی واژووکراو له دايکوباوک 

  . ريانهوە بھێننبهخێوکهيان 
 
 

 ئهمه ساڵی جارێک بهڕێوە دەچێت، به گشتی له سهرەتای
سهردانی قوتابخانهکه  دکتۆرێکی دان. ئهنجام دەدرێت پرۆگرامهکهدا

دەکات و پشکنينێکی خێرا بۆ دانی منداڵهکان دەکات به بهکارھێنانی 
ئهو پشکنينه پشکنينی تهواو نيه و ھهر پێويست دەکات که . ئاوێنه

  :ئهوە ھاوکاری دەکات. سهردانی دکتۆری دانهکهی خۆت بکرێت

له aی دکتۆری کهن لهسهر ئهوەی که پهيدا بمنداڵهکان ئهزموون  •
چی ڕوودەدات ، به تايبهت ئهوانهی که ھهرگيز سهردانی دان 

 . دکتۆری دانيان نهکردووە

 

بۆ دەستنيشانکردنی ئهگهری دان کلۆربوون و پێدانی زانياری  •
 .ھهنگاوی داھاتوو به دايکوباوکان

 

تيان به ئهو مندا�نهی که دکتۆری دانيان نيه بتوانن که دەس •
 . خزمهتگوزاريهکانی دان بگات

 

ێوە ت که پرۆگرامهکه چهند به باشی بهڕدەربکهوێبۆ ئهوەی  •
  . بکرێتئهوە گۆڕانکاريهکان  دەچێت و بهمهبهستی بهرەوپێشبردنی

 
 
 

 


