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Ev weşan, bi Programa AByê ya Etkinizê, bi piştgirîya kare malî yên Yekitîya Ewropayê hatîye çêkirin. Ji naveroka vê 
weşanê bi tenê Komeleya Piştevanîya Civaka Tarlabaşiyê, Komeleya Dilxwazên Sulukuleyê, Smal Project Istanbul û 
Weqfa Çand û Hunerê ya Başak berpirsîyar e û bi tu awayî nêrînên Yekitîya Ewropayê nîşan nade.



Em spasîyên xwe ji bo 
zarokên ku gava me vê 

pirtûkokê amade kir em pê 
şêwirîn û fikren xwe bi me ra 

parve kirin peşkeş dikin.

Her wiha ji bo hemû zarok û 
lênêrên ku tevlî lêkolînê bûn jî 

spas. Heke hûn tevlî vê 
xebatê nebûna em nikaribûn vê 

xebatê bikin.
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Silav! 

Tu çawa yî? Van rojên koronayê çawa derbas dibin? Ji adara 2020an ve 
digel hemû dinyayê li Tirkîyeyê jî di jîyana me da guhertin çêbûn. Ji ber 
ku me xwest bizanibin ku di jîyana zarokan da çi guherîye me lêkolînek 
çêkir.  Vê lêkolînê me çar sazîyên li çar heremên Stenbolê bi hev ra çêkir. 
Ev sazî: Weqfa Çand û Hunerê ya Başak, Komeleya Dilxwazên Sûlûkûleyê, 
Navenda Civaka Tarlabaşiyê û Komeleya Dara Zeytûnê. Tu van sazîyan 
dizanî? Heke nizanibî em dê di vê pitûkokê da bi te bidin nasîn. 

Dema ku lêkolîna me bi dawî bû, me raporeka 15 rûpelî nivîsî. Ev rapor 
gelek dirêj e û ji bo fêmkirina zarokan dijwar e. Lewma jî me pirtûkoka 
ku tu niha dixwînî amade kir. Di vê pirtûkokê da me agahîyên di derbarê 
lêkolînê da di beşeke bi navê “Em di 10 pirsan da lêkolîna xwe vedibêjin.” 
da vegotin. Ji xeynî vê ji bo wateya hin gotinên ku me bikar anîye vebêjin 
jî me qutîyên nasînê yên bi navê “Ev çi ye?” amade kirin.  Di rapor da me 
hevokên zarokên ku tevlî lêkolînê bûn kir hundirê balonên axaftinê. 

Dem û encamên lêkolînê bi me ra fikreke ji bo parastina mafên zarokan 
divê berpirsîyarîyên hemû kesan bînin bîra wan da çêkirin. Ka gava ku 
haya te ji lêkolînê çêbe tu dê çi bifikirî?

Hêvîya me ew e ku dema tu vê 
bixwînî kêfxweş bibî…

Rojên Koronayê 

Korona navê kin ê cureyeke vîrûsa 
koronavirûsê ye. Ev vîrûs dibe sedema nexweşîna 

bi navê COVID-19ê. Ji berfanbara 2019an heta niha 
ev vîrûs bi lez li cîhanê belav dibe. Li Tirkîyeyê cara 
pêşîn di adara 2020an da hat destnîşankirin. Ji wê 
dîrokê vir da li Tirkîyeyê karantina dest pê kir. Piştre 

dest bi perwerdehîya ji dûr ve kirin, hin cihên kar 
hatin girtin û hin kes di mala xwe da Em dê di vê 

pirtûkokê da vê pêvajoya ku şewba koronayê 
heye ra bibêjin rojên koronayê.

Ev çi ye?
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Pêşî em agahîyên nû hîn bibin an jî 
tiştên ku dizanîn bînin bîra xwe. 

Qarantîna

Ev peyv dikare bi du awayan 
bê bikar anîn. Ya yekem ji ber ku 

nexweşîn derbasî kesên din dibe rêyên 
hatin û çûyina bajêr digirin. Ya din ji bo 
rê li ber belavbûna nexweşînê bigirin, 
kesên nexweş heta demekê li cihekî 

ku bi kesî ra nekeve têkilîyê, bi 
tenê hiştin e.

Ev çi ye?

Mafên zarokan

Hin pêdivîyên zarokan ên ku ji yên 
mezinan cudatir bin hene, lewma tenê ji 

mafên taybet ên zarokan ra dibêjin mafên zarokan. 
Gelek mafên zarokan ên wek perwerde, tenduristî, 

lîstik, parastin, ragihandina agahîyan, tevlîbûnê  hene. Ev 
maf di peymana ku di cîhanê da gelek welat pejirandine da 
nivîsandî ne.  Peyman lihevkirina nivîskî ya sozên ku li ser 
mijarekê tên dayîn e. Navê vê peymanê Peymana Mafên 
Zarokan a Neteweyên Yekgirtî ye. Em ê vê peymanê wek 

PMZ NY kin bikin. Welatên ku PMZ NYê pejirandin, soz 
dan ku dê rê li ber zarokan vekin ku mafên ku di vê 

peymanê da nivîsîne bikar bînin. 

Li gorî vê peymanê hemû kesên binîya 
18 salî zarok in.

Ev çi ye?

Lêkolîn

Em dikarin bibêjin ku di 
derbarê mijarên ku bala mirovan 
dikişîne da kom kirina agahîyan û 

parvekirina van agahîyan e. Di derbarê mijarên 
ku balê dikîşînin ên wek  dînozor çend sal jîyîn; 

çawa dikarin rê li ber belavbûna koronayê bigirin; 
zarok di malê da çi dijîn  dikarin lêkolîn bikin.  Ji bo 
xwe bigihînin agahîyan di her lêkolînê da rêbazên 

cuda tên bikaranîn; anket çêkirin, kolan, bi 
mirovan ra hevdîtin pêk anîn. Kesên ku 
lêkolînê çêdikin piştî ku agahî tên kom 

kirin ji van agahîyan raporan 
amade dikin.

Ev çi ye?
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DI 10 PIRSAN DA EM QALA LÊKOLÎNA XWE DIKIN. 

PIRS 1: Em kî ne?

Lêkolînê me çar sazî bi hev ra bi rê ve bir. Em hemû demeke dirêj e li 
cihên cuda yên Stenbolê bi zarokan ra dixebitin. Zarokên ku em bi wan 
ra dixebitin car caran di bikaranîna mafên xwe da zorayî dikişînin. Bi 
xebatên ku em çêdikin piştgirî didin ku zarok mafên xwe bikar bînin.

Kesên ku bixwazin di derbarê van sazîyan da zêdetir agahîyan bigirin 
dikarin li xwarê li agahîyên sazîyan binêrin.

Weqfa Hunerê ya Başak (WHB): di sala 2003yan da li Kayişdagi ku di 
salên 1990î da kesên koçî Stenbolê kirin lê dijîn hat sazkirin. Ji xwe ra 
dike mebest ku bi ciwan û zarokên ku bi koçê hatin an jî di bin bandora 
koçê da man ra bixebite. Xebatên ku piştgirî bidin zarokan ku xwe bi 
hêsanî  bînin ziman û bi awayek wek hev tevlî civakê bibin dike.

Ji bo agahîyên zêdetir: https://basaksanatvakfi.org.tr

Komeleya Dilxwazên Sulukuleyê (KDS): di sala 2010an da li 
Karagumrukê hat sazkirin. Di dibistanan da atolyeyên wek spor, hereketên 
laşî, rîtm, çîrok, wêne, fêrbûna hestan û civakî çêdike. Bi vî awayî difikirin 
ku zarokan di hela civakî û derûnî da xurttir bikin. Di heman demê da di 
komeleyê da bi rêbazên beşdarbûnê yên piştgirî bide afirînerîya zarokan, 
qadên hevalên zarokan ava kirin di nav armanca wan da ye. Bi komeke 
zarokan a fireh ku pêdivîyên wan ên cuda hene ra, bi mamosteyên wan ên 
dibistanê ra,  şêwirmendên derûnnasî û bi malbatên wan ra dixebite. 

Ji bo agahîyên zêdetir: http://www.sulukulegonulluleri.org

Navenda Civaka Tarlabaşiyê (NCT): di sala 2006an da bi mebesta 
ku piştgirîya xurtbûn û gihandina mafên xwe bide kesên li herêma 
Tarlabaşiyê ya Beyogluyê dijîn hat sazkirin. Di nava kesên ku li 
Tarlabaşiyê dijîn da gelek roman, kurd û koçberên ku ji welatên cuda 
hatin hene. Ji bo zarokan xebatên ku piştgirîya gihandina mafên wan bike 
û ji bo wan qadên bi ewle çêke beşa herî girîng a xebatê ya NCTyê ye. Di 
nava zarokên Tarlabaşiyê da NCT bi navê “dibistana biçûk”, “dibistana 
lîstikê” û “navend” tê zanîn.

Ji bo agahîyên zêdetir : http://www.tarlabasi.org
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Komeleya Dara Zeytûnê yan jî bi navê din Small Projects Îstanbûl (SPÎ), 
di 2015an da li Fatîhê hat sazkirin. Zêdetir bi zarok û malbatên Sûrîyeyî 
ra xebatan çêdike. Hewl didin ku pêvajoya hînbûna jîyana li Tirkîyeyê ya 
zarok û malbatên ku bi wan ra dixebitin rehettir û bi hêsanî pêk bînin. Her 
wiha ji bo ku ew xwe bigihînin mafên xwe hewl didin. 
Ji bo agahîyên zêdetir: https://www.smallprojectsistanbul.org

PIRS 2: Me çima vê lêkolînê kir?

Di demên wek bobelat û şewban da jîyana mirov diguhere. Em fikirîn ku 
rojên koronayê dibe ku jîyana zarokan dijwartir bike. Di şûna pêderxistina 
bersivên pirsên wek zarok di rojên koronayê da çi dijîn, mafên xwe bikar 
tînin yan na da, me xwest ji zarokan bipirsin û hîn bibin. Bi vî awayî em dê 
him dengê zarokan belav bikin him jî tiştên ku divê bihên kirin bi bîr bixin 
ku ji -dewlet, mixtar, şaredarîyan- bixwazin ku berpirsîyarîyên xwe bi cih 
bînin.

PIRS 3: Me çawa vê lêkolînê kir?

Jixwe, me zarokên ku em bi wan ra dixebitin û kesên 
mezin ku ew bi wan ra dijîn nas dikir. Me lîsteya zarok 
û lênêrên ku em dê bi wan ra hevdînê pêkbînin amade 
kir. Me bi zarok û lênêrên di lîsteyê da ne ra bi telefonê 
peyivîn û me hin pirsan ji wan kirin. Me hevdîtinên yekem 
ên bi telefonê di meha nîsanê da, hevdîtinên duyem di 
meha gulanê da pêk anî. Bi piranî di her du hevtînan da 
jî em bi heman kesan ra peyivîn. Ji ber ku me xwest fêm 
bikin ku di jîyana wan da guhertinek çêbûye yan na, me 
du caran hevdîtin pêk anî.

PIRS 4: Dema ku me lêkolînê kir, bala xwe da çi?

Dema ku bi zarokan ra lêkolînê dikin divê zarok di nava rehetî û bawerîyê 
da pirsan bibersivînin û tu zerarekê nebînin.  Ji bo vê yekê me bala xwe 
da van tiştan:

 — Me agahî da zarok û lênêrên wan ên ku tevlî lêkolînê dibin û me 
destûra wan xwest.

 — Ji bo ku zarok zerarê nebînin, me pirs bi awayekî baldar hilbijartin. 

SMALL PROJECTS

Ev
 ç

i y
e?

Lênêr

Her zarokek dibe ku bi 
dê û bavê xwe ra nejî.  Di vê 

raporê da kesên ku bi zarokan 
ra dijîn û ji xwedîkirina wan 

berpirsîyar in em dê wek 
“lênêr” bi nav bikin.
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 — Me agahîyên kesên ku me pê ra hevdîtinê kir veşartin. 

 — Ji ber ku me hevdîtinan bi telefonê pêk anî, zarok bi piranî li gel mezinan 
bi me ra peyivîn. Heke me lêkolînê rû bi rû bikira, me dê hewl bida ku 
di dema hevdîtinê da zarokan bi tenê bin. Ji ber ku dema ku zarok li gel 
mezinan bersiv didin carinan neçar dimînin.

PIRS 5: Di vê lêkolînê da me bi kê ra hevpeyvîn pêk anî?

Zarokên ku çar sazî bi wan ra dixebitin û lênêrên wan tevlî lêkolînê bûn. Di 
hevdîtinên yekem da em bi 123 zarok û 89 lênêran ra peyivîn. Hevdîtinên 
duyem jî bi 122 zarok û 85 lênêran ra pêk anî. Em bi zarokên di temenên 
cuda, di navbera 3 û 18 salî da peyivîn.

Zarokên ku tevlî lêkolînê bûn li Stenbolê; Fatîh-Karagumruk, Fatîh-Çapa, 
Fatîh-Mevlanakapi, Fatîh-Findikzade, Ataşehîr-Kayişdagi, Sancaktepe-
Sarigazî ve Beyoglû-Tarlabaşi dijîn.

3-5 salî 6-10 salî
11-14 salî

15-18 
salî

Fatîh-Karagumruk

Fatîh-Çapa

Fatîh-Mevlanakapi

Fatîh-Findikzade

Beyoglû-Tarlabaşi

Sancaktepe-Sarigazî

Ataşehir-Kayişdaği
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PIRS 6: Me di lêkolînê da kîjan pirsan pirsîn?

Ji zarokan di rojên koronayê da;

 — Rojeke xwe çawa derbas kirin,

 — Çawa hîs kirin,

 — Çi xeyal kirin,

 — Di derbarê xwe gihandina perwerdehîyê, bidestxistina agahîyê û 
medyayê û mafê lîstikê da fikrên wan pirsîn.

Ji lênêran jî;

 — Di nava rojekê da çi kirin,

 — Di derbarê vê pêvajoyê da çi wan dikin nava mitalan,

 — Çi daxwazî û xwestekên wan çêbûn,

 — Di rewşa wan a aborî da guherîneke çawa çêbû,

 — Di derbarê bidestxistina mafê perwerdehîyê, mafê bidestxistina 
tenduristîyê û mafê bidestxistina agahîyê û medyayê da fikrên wan 
pirsîn.

PIRS 7: Zarokên ku me bi wan ra lêkolînê pêk anî çi 
gotin?

Em dikarin tiştên ku zarokan gotin bi sê navan bi nav bikin: 

 — Perwerdehîya jidûrve û EBA

 — Li malê lîstin, dema xwe vala bihurandin, têkilîya bi hevalan ra

 — Gihandina agahîyan û bikaranîna înternetê
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Fikrên zarokan ên di derbarê perwerdehîya jidûrve 
û EBAyê da

Şîfre nehat qebûl 
kirin.

Me xeta televîzyonê 
eyar nekir.

Her tim nikarim 
telefonê bikar bînim.

Sîstem tijî ye.

Ez û xwişka xwe di heman 
demê da nikarin bikevin.

Di malê da televizyon, 
kompîtur tune ye.

Di wê saetê da nikarim 
hişyar bibim.

EBA mîna ku ji bo zarokên pir biçûk hatibe çêkirin. 
Piştî ku ez bi te ra peyivîm min careke din vekir lê 
min pênc deqeyan xwe ragirt.

13 salî

Perwerdehîya ji dûr ve ji ya normal hinek din jî bi 
leztir e. Min dixwest ku hinek din hêdîtir bibêjin, li ser 
mijaran bisekinin.

15 salî

“Heke yên mezin ji te bipirsîna, te yê ji bo perwerdehîya 
jidûrve çi pêjnîyar bikira?

“Ka ew qet ji me ra nabêjin ku çawa be; li me guhdar nakin.” 

9 salî

Ji 122 zarokên ku tevlî lêkolîna me bûn 27 ji wan gotin ku EBAyê qet 
bikar neanîne, 16 ji wan jî gotin ku dest ji şopandina wê berdane. Tenê 36 
zarok gotin ku EBAyê bikar anîne.

 — Zarokên ku EBAyê bikaranîn yan jî hin ji yên ku piştre şopandinê 
berdan anîn ziman ku ji naveroka EBAyê nexweş in. 

 — Zarokên ku xwestin ku EBAyê bikar bînin sedema neşopandina xwe bi 
hevokên wek vegotinên jêr par vekirin: 
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 — Nêzikî nîvê zarokên ku tevlî lêkolînê bûn gotin bi mamosteyên xwe ra 
têkilîyeka bi rêk û pêk  û rastîn me danenî.

Berê min digot xwezî betlan bibe, niha dibêjim xwezî dibistan 
hebe.

10 salî

Min digot qey berê jîyana min nexweş e lê niha di malê da 
rûniştin nexweştir e.

15 salî

Ku em bi mamosteyên xwe ra 
bipeyivîna, me hev bidîta dê 
xweştir bibûya. Divê mamoste li 
zarokan bigere, wan bipirse ma 
ne?

10 salî

Tenê pirseka di derbarê  waneyan da hebe 
em wê diaxivin. Pirsên dijwar dipirsim. Ji 
bo pirsên hêsan dibêje me ev çêkiribûn, bi 
xwe çêke.

11 salî

 — Me ji zarokan vegotinên wek bêrîya heval û mamosteyên xwe kiribin jî 
bihîstin. 

 — Zarokan di pêvajoya perwerdehîya jidûrve da gotin ji xeynî televîzyonê 
dikarin pirtûk û notan bişînin malê. Her wiha rêbazên wek peyivîna bi 
dîmen ji bo xwe mîna ku di polê da bin hîs bikin û bi mamosteyên xwe 
ra bikevin têkilîyê pêşnîyar kirin.

Parvekirinên zarokan ên di derbarê di malê 
da lîstin, dema xwe vala bihurandin, têkilîya 
bi hevalan ra  

 — Zarokan gotin ku di malê da ji xeynî alavên wek telefon û kompîturê 
nikarin pir tişteke din bikin. 
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 — Gotin ku nikarin mafên xwe yên lîstik û bêhnvedanê di malê da bikar 
bînin. Sedema vê yekê jî kêmasîya cih, lîstok, amrazên qirtasîyeyê û 
pirbûna karên malê dest nîşan kirin.

Ez bi vana ra (qala malbata xwe dike) nêzik nedibûm. Ez 

girêdayî telefonê bûm. Diçûm dibistanê û dihatim, bi rastî em 

nikaribûn pir hev bibînin. Niha em bi malbatî xwarinê dixwin, 

dipeyivin, fêm dikin, niha min baştir dizanin. Alîyê karantînayê 

yê herî baş ev bû

16 salî

Gava ku li eywanê dilîzin ji ber ku deng derdixin 
bi rûyê me dikevin. Ez di malê da bi gogê nalîzim. 
Gava ku korona biqede ez dixwazim derkevim 
derve û maçê bikim.

11 salî

Ez wisa aciz bûm… Odeya min tune ye. Li her derê ka tu li vir nesekine, 
ka vê derê bide hev… Wellehîn dibistan çêtir bû

13 salî

Ez alîkarîya dêya xwe dikim, 
erdan paqij dikim

15 salî

 — Zarokên ku gotin di malê da mayîn, têkilîya di navbera malbatê da 
xurttir kir jî hebûn.

 — Zarok di taxê da tên gel hev û bi hevalên xwe ra di 
paceyê da yan jî di înternetê da dikevin têkilîyê. Bîst 
û sê zarokên ku tevlî lêkolînê bûn anîn ziman ku bi 
hevalên xwe ra qet têkilîya wan tune bûye.

 — Nêzîkî nîvê zarokan gotin di rojên betlaneyê da 
bi piranî derdikevin derve. Yên ku gotin ji xeynî rojên betlaneyê jî 
derketine hebûn. Nozdeh zarok gotin ji ber ku malbata wan destûr 
nade û ew dil nakin di roja betlaneyê da derneketin derve.  
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Parvekirinên di derbarê gihandina agahîyan û bikar 
anîna înternetê

 — Di meha nîsanê da ji 100 zarokan 21ê wan gotin nagihêjin înternetê, 
di meha gulanê da ji 100 zarokan tenê 6 ji wan gotin em nagihêjin.

 — Ji 122 zarokên ku tevlî lêkolînê bûn, 99 ji wan gotin ku agahîyên di 
derbarê koronayê da ji nûçeyên televîzyonê û medyaya civakî digirin. 
Yazdeh zarok jî gotin ku nûçeyan nagirin û naxwazin bigirin.

Ji ber ku korona hinek xirab e, divê hinek ewk bê gotin. 
Dibe ku zarok bitirsin, divê bi kubarî bê gotin.

10 salî

Min ji nûçeyan bihîst vîrûs pir bi 

lez belav dibe. Divê tim destên 

xwe bişon, nêzîkî hev nebin

9 salî
Ya rastî ez êdî guh nadim koronayê. Di 
derdora min da jî kes li ser napeyive, mîna 
ku tune be tev digerim. Gava ku nûçeyeka 
di derbarê koronayê da dibînim dibêjim of, 
ez êdî aciz bûm.

11 salî

PIRS 8: Lênêrên ku me di lêkolînê da hevdîtin pêk 
anî çi gotin?

Me pirsên ji yên zarokan cudatir ji lênêrên ku tevlî lêkolînê bûn pirsîn. Ev 
pirs carinan bi rewşa aborîya malê, carinan bi rewşên fîzîkî, carinan jî bi 
gihandina xizmetên tenduristîyê ra têkildar bû. Bersivên wan wiha bûn:

 — Bi piranîya lênêran gotin bi bandora şewba koronayê ra ji karên xwe 
bû, yan jî pereyên ku bi dest dixistin kêm bûye. 

 — Ji ber pirsgirêkên aborîyê di stendina pêdivêyên bingehîn ên zarokan 
û kesên malê yên din da dijwarî dijîn.

 — Ji 89 lênêrên ku bi wan re peyivîn 19 ji wan gotin ku serî li piştgirîya 
civakî ya ku sazîyên din didin dane lê negirtine. Lênêr dîyar kir ku 
piştgirîya civakî hîn didome.
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DI ROJÊN KORONAYÊ DA LI CIHÊN CUDA YÊN STENBOLÊ MAFÊN ZAROKAN

 — Nêzîkî nîvê lênêran, gotin ku di mala wan da kesek bi koronayê 
bikeve, odeyeka cuda ku bidin nexweş tune ye.

 — Gelek lênêr anîn ziman ku şerm kirine ku biçin gel bijîşk û 
nexweşxaneyê û dermanên xwe negirtine. 

PIRS 9: Me ji lêkolînê çi hîn kir? Me encamên çawa 
derxistin?

Me ji nêrînên zarokan û lênêran ku ji lêkolînê hatin girtin fêm kir ku zarok 
di bikaranîna mafên jêr da dijwarîyan dijîn.

 — Mafê jiyan û geşedanê ê zarokan (PMZ NY xala 6em)

 — Mafê bidestxistina agahî û medyayê (PMZ NY xala 17em)

 — Mafê tenduristîyê (PMZ NY xala 31em)

 — Mafê ji bo rewşên jîyaneka baş piştgirî girtin

 — Mafê perwerdehîyê (PMZ NY xalên 28-29-30em)

 — Mafê bêhnvedan, dema vala bikaranîn, lîstin, beşdarî çalakîyên çand û 
hunerê bûn (PMZ NY xala 31em)

PIRS 10: Li gorî encamên lêkolînê ji bo ku zarok 
mafên xwe bikarbînin em çi pêşnîyar dikin? 

 — Ji ber ku dewlet di PMZ NYê da soz da ji parastina mafên zarokan 
berpirsîyar e. Ji bo mafên zarokan ku nikaribûn bikar bînin wezaretên 
wek Wezareta Malbatê, Xebatê û Xizmetên Civakî, Wezareta 
Perwerdehîya Netewî, Wezareta Tenduristîyê, şaredarî, medya, 
komeleyên ku bi zarokan ra dixebitin, hemû kes divê bi lez tiştekî bikin 
ku zarok bikaribin bikar bînin. Gava ku hemû berpirsîyar  peywira xwe 
bi cih anîn divê bala xwe bidin çar rêgezên bingehîn ên PMZ NYê.

 — Rewş û pêdivîyên zarokan cuda ne. Mînak, li malên hemû zarokan 
înternet, telefon an jî kompîtur tune ye. Ji ber vê yekê, ji bo hemû 
zarok mafên xwe wek hev bikar bînin  divê xebat bihên kirin.
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KURTAYÎYA RAPORA LÊKOLÎNA JI BO ZAROKAN

Çar Rêgezên 
Bingehîn ên PMZ NYê

Cihêtî nekin nava zarokan 
(Xal 2)

Başîya/berjewendîya zarokan 
fikirîn û pêş de xistin 

(Xal 3)

Piştgirîya jîyan û geşedanîya zarokan 
(Xal 6)

Li hember fikrên zarokan hurmet nîşandan 
(Xal 12)

 — Ne li gorî berjewendîya mezinan, divê li gorî başîya zarokan biryar bên 
girtin. Berî her tiştî divê pêdivîyên zarokan bifikirin.

 — Dema ku karên ku bandorê li ser geşedana zarokan çêdikin wek 
perwerde, lîstin, tenduristî pêk tînin, divê pirsgirêkên ku tên jîyîn bi lez 
bên çareser kirin.

 — Di rewşên lezgîn ên wek şewba koronayê da divê hay ji fikira zarokan 
hebe. Divê agahîyên kêrhatî û têra zarokan bikin bidin wan. Divê 
zarok pirsgirêkên ku dijîn û xwestekên di derbarê pêdivîyên xwe da bi 
hêsanî ji berpirsîyaran ra bibêjin.
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