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Belgeya daxuyaniya têkildarî Destpêkirina Dibistanê di payîza 2020î da1 

  
Rêbera rewşa têkildarî Vîrûsa Koronayê ji çar astên hişyariyê pêk hatiye: “Kesk – Zer – Pirtexalî 
- Sor”2. Rêbera Rewşa Vîrûsa Koronayê pêkhatî ji rewşa niha ya kiryarên sepandî û hin 
qanûnan e ku divê werin berçavgirtin da ku meriv bikare heta asta pêkan belavbûna Vîrûsa 
Koronayê kêm bike. 

Di tevahiya qonaxên Rêbera Rewşê da, têkiliya (dîjîtalî) navbera mamoste û dêbavan/sergêran 
pirr girîng e! 

Qanûnên tendurustiya gelemperî yên dikarin cih bên, divê di hemî qonaxên Rêbera 
Rewşê bên berçavgirtin! 

 
Kesk Zer 

Rêzikên têkildarî rengê 
Kesk + 

Pirtexalî 
Rêzikên têkildarî rengê 

Zer + 

Rengê Sor 
Rêzikên têkildarî 
rengê Pirtexalî + 

Bikaranîna Maskeya rû 
(rûpûş) dilxwazî ye 

Bikaranîna Maskeya rû 
(rûpûş) ji dema 

derbasbûna nav avahiya 
dibistanê heta gihîştina 

ser kursiya xwe ya taybet 
li nav polê pêwîst e 

Bikaranîna Maskeya rû 
(rûpûş) ji dema 

derbasbûna nav avahiya 
dibistanê heta gihîştina 

ser kursiya xwe ya taybet 
li nav polê pêwîst e 

Dibistan vediguhere 
hînbûna ji rêya dûr 

Guherîna rêkûpêk a 
hewayê polan 

Hemî xwendekar û fêrkar 
divê li derveyî polê 
maskeyê daynin 

Hemî xwendekar û fêrkar 
divê li derveyî polê 
maskeyê daynin 

Di hemî heyamên 
demî yên amadebûna 

li nav dibistanê, 
bikaranîna maskeyê 

pêwîst e 

Pêkanîna çalakiyan di 
atmosfera vekirî da 

heke pêkan e 

Heke di dema pêkanîna 
çalakiyên komkî 

parastina navbira fîzîkî 
ya 1 metreyî ne pêkan 

be, fêrkar dikare danîna 
maskeyê pêwîst bike 

Heke di dema pêkanîna 
çalakiyên komkî 

parastina navbira fîzîkî ya 
1 metreyî ne pêkan be, 

fêrkar dikare danîna 
maskeyê pêwîst bike 

Rêzikên dewsgir li 
dibistanê bi riya 

fêrkirina komên biçûk 

 

Pêwîstiya bikaranîna 
maskeyê jibo kesên li 
derveyî dibistanê (wek 
mînak kar di projeyan 

da) 

Lidarnexistina rûdanên 
dibistanê, pêşbirkên 

sporê yên dibistanê an 
gerr û seyranan 

+ 

Damezirandina 
rawestgehên hînbûnê 
jibo xwendekarên ku 
hewcetiyeke pirtir bi 
piştevaniyê hene an 

                                                
1 Xwendingeha navîn, xwendingeha navîn a akademîk (kursên Jor û Jêr), xwendingeha Pîşeyî û Fêrbûna 
kar a nîvdemî û enistîtûyên têkildarî fêrkirina kesên bi hewcetiyên taybet 
2 Kesk: Kêmxeter, tenê babetên di Qerentîneyê da; Rengê Zer: Xeter navgîn; Rengê Pirtexalî: Xetera 
zêde, bi zêdebûna hejmara babetên tûşbûyî yên nû; Rengê Sor: Xetera gellek zêde, Belavbûna 
kontrolnebûyî 
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Beşdarînekirina kesên ji 
derveyî dibistanê (wwek 

mînak kar di projeyan da) 

kompiyuter/Laptopa 
wan tune 

Temrîn û werziş (wek 
dersê û di dema 

bêhnvedanê da), heke 
di atmosfera vekirî da, 

rêpêdayî ye 

Werziş bi giştî di 
atmosfera vekirî û li nav 
salûnan da tenê di şert û 

mercên taybet da û bi 
berçavgirtina navbira 
fîzîkî ya 2 metreyî bila 

pêk were 

Werziş tenê di cihên 
vekirî daû bi berçavgirtina 

navbira fîzîkî ya 2 
metreyî poêk tê 

Werziş tenê wek 
beşek ji hînbûna ji 

riya dûr; 
tenê li dibistanê û bi 
berçavgirtina navbira 

fîzîkî ya 2 metreyî 
pêkk tê 

Sitirîn (xwendina 
awazan) di kursên 

Mûzîkê (an Koma Kur 
(Choir)) da rêpêdayî ye, 
heke pêkan e navbira 

fîzkî ya 1.5 metreyî 
berçav bigirin 

Sitirîn (xwendina 
awazan) di kursên 

Mûzîkê (an Koma Kur 
(Choir)) da tenê di cihên 
vekirî da; Li cihên sergirtî 
tenê bi danîna Rûpûşê 

Sitirîn (xwendina 
awazan) li cihên sergirtî 

rêpêdayî nîne 
 

Bernameyên piştî 
dibistanê bi awayê 
normal dê pêk bên 

Li bernameyên ku piştî 
dibistanê pêk tên – 
danîna maskeya rû 

(rûpûş) jibo hemî kesên 
ku ser bi pol/komê nînin 

– pêwîst e 

Tevlihevnebûna koman, 
cîbicînebûna navbera 

polan 

Çavdêriya rojane di 
rewşa awarte da; 
Heke li dibistanê 
amade bibî, divê 
komên biçûk bên 

damezirandin 

 

Navroj (fravîn) li gorî 
atmosfera girtî ya li 
dibistanê di demên 

ciyawaz da tê xwarin 

 

Têkiliya navbera 
xwendekar û 

çavdêran divê heke 
pêkan e bigihêje asta 
herî kêm, wek mînak 

alîkarî bi riya 
Kompiyuterê 

 
 
 
Tu dikarî lêzanînên zêdetir derbarê pergala Rêbera rewşa Vîrûsa Koronayê û kiryarên têkildarî 
Kovîd-19ê jibo dibistanan li ser malpera Wezareta Perwerdehî, Zanist û Lêkolînan a Otrîşê 
bibînî: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/coronaampel.html 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/coronaampel.html

