
پشکنینی سەالمەتیی زستان



بە زامنکردنی وەرزێکی زستانی سەالمەت و گەرموگوڕ بۆ خۆت و خێزانەکەت، سەالمەت و دوور بە لە سەرما lلەو چەند
مانگە ساردەی لە پیشمانەوەیە.

ئایا ھەمیشە لەوە دڵنیا دەبیتەوە منداڵەکانت بە تەنھا لە دەرەوە یاری ناکەن؟

کاتی بارانبارین، بەفربارین یان رەشەبا منداڵەکانت لە ماڵەوە دەھێڵیتەوە؟

ئایا لە کاتی دۆخی کەشوھەوای سەخت لە ماڵەوە دەمێنیتەوە؟

ئایا مندالەکانت دەپشکنیت کاتێک لە دەرەوە یاری دەکەن بۆ ئەوەی بزانیت سەرمایان نابێت؟

تەنانەت لە کەشوھەوای ھەوریشدا، دژەخۆر لە منداڵەکانت دەدەیت؟

ئایا منداڵەکەت کو لەسەر دەکات؟

ئایا منداڵەکەت دەستکێش لەدەست دەکات؟

ئایا منداڵەکەت پووتیی گەرم و دژەئاو لەپێ دەکات، بەتایبەتی لە رۆژانی باران و بەفرباریندا؟

ئایا دەزووی دەرچوو لە جلوبەرگی مندان لێدەکەیتەوە بۆ ئەوەی نەگیرێتە کەلوپەلی یاریکردن یان لە کاتی 
سەرکەوتندا نەگیرێتە کەلوپەلی دیکە، بەتایبەتی بۆ منداڵی بچووک؟

ئایا دڵنیا دەبیتەوە منداڵەکەت ملپێچ لەمل دەکات یان نا؟

ئایا کاتێک دەگەڕێتەوە ماڵەوە، پووت و جلوبەرگی تەڕبوو الدەبەیت لە بەریان؟

ئایا گۆڕەوی یان ناعلی سەرما لە ماڵەوە لەپێ دەکەیت؟
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ئایا پەردەکان دادەدەیتەوە بۆ ئەوەی نەھێڵیت گەرمیەکە لە ماڵ دەرچێت؟

گەرمکردن

ئایا تێرمۆستات -ت لە ماڵەوە ھەیە بۆ رێکخستنی پلەی گەرمیی ناوماڵ؟

ئایا دەست بە بەکاربردنی وزەوە دەکەیت بە کوژاندنەوەی سەرچاوە گەرمیەکان کاتێک لە ماڵەوە نیت؟

ئایا پلەی شێی  گونجاو لە ماڵەکەتدا رادەگریت؟

ئایا ھەموو کونو کەلەبەرەکانی دەرگا و پەنجەرەکانت دەگریت؟

ئایا کارەبا لە سویچ پالکەکان جیا دەکەیتەوە بۆ رێگیری کردن لە شۆرتی کارەبایی؟

ئایا شوێنی چوونەژوورەوەی بۆریی ئاوەڕۆکان بە فۆم یان ماددەی ھاوشیوە کەپس دەکەیت؟

ئایا ماڵەکەت زەنگی ئاگادارکەرەوەی دوکەڵی ھەیە؟

ئایا شوێنی دزەکردنی ھەوا دەستنیشان دەکەیت و کەپسی دەکەیت؟

ئایا ماوە ماوە چاکسازی لە سیستمی گەرمیی ماڵەکەت دەکەیت؟

ئایا پلەی گەمیی ئاوی ناوماڵ نزم ڕادەگریت بۆ ئەوەی لە کاتی بەکارھێنانی ئاوی گەرمدا پێستت 
دانەپڵۆسێنێت؟

ئایا دەرەچەی ھەوا لە ژوورەکەتدا دەھێڵیتەوە لە کاتی کارپێکردی سەرچاوەی گەرمیی گاز یان نەوت
بۆ ئەوەی  دووربن لە مەترسیی خنکان؟

ئایا ئامێرەکانی گەرکردن دوور دەخەیتەوە لە شمەکە بسووتەکان؟

 ئایا منداڵەکانت بەدوور دەگریت لە ئامێرەکانی گەرمکردن بۆ ئەوەی دوووربن لە رووداوی سووتان؟

 ئایا دڵنیادەبیتەوە کە منداڵەکەت بە تەنھا لە نزیک ئامێرەکانی گەرمکردن بەجێناھێیت؟

ئایا چەتاڵ و وایەری کارەبایی بە شاراوەیی دەھێڵیتەوە بۆ ئەوەی دووربن لە مندان؟

ئایا بە جێبەجێکردنی شێوازی گونجاو ئامێرەکان ھەڵدەکەیت و دەیانکوژێنیتەوە؟

ئایا لە شەودا ئامێرەکانی گەرمی، بەتایبەتی زۆپای نەوت و گاز، لە شەودا دەکوژێنیتەوە؟

نەخێربەڵێ


