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        باوان به ریز:                                                                                          

م مانگی آپریل)نیسان(72له روژی   کان به خورایی ی خوارده نپێدان  

ئه گۆڕه ت , له  کان به خورایی نمانگی اپریل)نیسان( , پێدانی خوارده  72له روژی دووشه ممه 

قوتابی شایانی  خوارده نی خورایی یان هه  اهه ر بنه ماله یه ک و  ئه وه هه ر دوو ههفته جارێك جیاتی

 .نیه پرۆسه پێویست هیچ  .داوا کاریدەگرێت وەر  مندال بو هه ر پسوڵه سوپهرماركێت پاوه ند 93  یه 

که ڕێك  مهسهله ئیستیفادە له ئه وپسوله  ئه بن بو هه موی ئه و خویندکارانه وا شایانی كاونسهل

  .دەخات

  , Sainsbury’s, Tesco له ههبه ئیمیل بو ئیوه ده نیریت و  پسوڵهئه م  موی سوپهرماركێته کانی  

جارانهدووههفته  له  ناوەڕاست هه فته داهاتوو باڵو ده کریتو.    Asda  وه ر دەگرێتهوە . یهكهم  پسوڵه 

  و خویندکارانه ن که شایانی ئه و پسوڵه ن نا لیسته  له  ی كۆكردنهوە كخه ریک  ئێستامه کته بکان 

 پسوڵه که بو مه کته بی منداله که  ,به تن.ئه گر ئادره سی ئیمیل تان نوه تهئكید کرده نی ئیمیله کانتان

                                                                     بگرە ن.  یههڵده توانین  له وه و تان دەنێرێت

له      که كاتێك.دەكات پشتگیرىانه پسوڵهی ئه م دابهشكردن له كڕێن و   iCom كۆمپانیا ی به ناو 

که تان بو  پسوڵهگرتنوه ی وەرئه وان ته فسیلی خستنه کار و  ,ئیمیل تان بو ده ت كۆمپانیاالیه ن ئه م  

بو ئه و باوانانه یه که بو منداله کانیان وا له مه کته ب خوارده نی  پسوڵهتکایه بزانن ئه م ده دن.

کحول وتووتن  و سووتهمهنى بو انێنناتووو ئه به خواردن بو ئه و منداله ی په بکرن ه خورراییان بو

ی هێنن. بهكار  

دەكم خوتان و بنه ماله کتان له  ئارەزوو بزانن و ئیجابىبه هه نگاوه کی  پسوڵه دەخوازێم ئیوه ئه م هیوا 

.بن گرفت وسه خته سالمه ت و دل شاد  کات م  

                                                                      

Yours sincerely 

 
Sarah Morgan 

Prif Swyddog Addysg 
Chief Education Officer 

 

 

 


