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TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF ECLIPSE GLASSES 

 Please read these Instructions for Use carefully before using the Eclipse Glasses.  Your purchase 
and use of the Eclipse Glasses constitutes your agreement to these Terms and Conditions. Failure to 
follow these Instructions for Use may result in serious personal injury, including permanent eye 
damage. If you do not understand these Instructions or cannot follow them diligently and completely, 
then you should not look at the Sun at any time, with or without the Eclipse Glasses. 
 The term “Eclipse Glasses” refers to the special cardboard-and-polymer optical products, marked “ISO 12312-2” and “SAFE 
FOR DIRECT SOLAR VIEWING”, manufactured by Rainbow Symphony of Reseda CA or American Paper Optics of Bartlett TN, 
and sold by Eclipse2024.org for the purpose of viewing the Sun during the solar eclipse of April 8, 2024, by or under the direct 
supervision of a person 18 years of age or above and in accordance with these Instructions for Use.   
 Observing the Sun directly, without the benefit of eye protection provided by the Eclipse Glasses, will likely result in serious 
personal injury, up to and including permanent eye damage and blindness.  When these Instructions for Use are followed 
completely and precisely, the undamaged and unmodified Eclipse Glasses have been proven to be safe and effective in allowing 
direct, short-term viewing of the Sun.  If these Instructions for Use are not followed, or if damaged or modified Eclipse Glasses 
are used, permanent eye injury could result.   
 You should never look directly at the Sun, with or without the aid of the Eclipse Glasses, if you have any temporary or 
permanent medical or other condition which either (1) prevents your use of the Eclipse Glasses according to these Instructions 
for Use, or (2) which predisposes you to an increased or special risk of incurring, worsening, or contributing to the effects of any 
optical condition, or other medical, health, or other condition, by looking or attempting to look at the Sun.   
 You should never attempt to perform any other activity (such as driving or walking) while using the Eclipse Glasses. 
 You agree that if you allow others to use the Eclipse Glasses, you will provide each such user with a copy of these 
Instructions for Use and will make sure such user reads and understands the Instructions for Use before using the Eclipse 
Glasses. 
 By using the Eclipse Glasses to view the Sun, you agree with the following:   
 (a)   you understand these Instructions for Use completely;  
 (b)   you understand and accept the risks associated with improper use of the  Eclipse Glasses;  
 (c)  you accept full responsibility for, and assume all risks associated with, the act of viewing the Sun, with or 

without the use of the Eclipse Glasses; and 
(d)  the Eclipse Glasses are fragile, and any damage or modification will render them immediately and 
permanently unusable for their intended purpose. 

Release and Limitation of Liability 
By way of purchasing and using the Eclipse Glasses, you are irrevocably releasing, indemnifying, and holding harmless the 
manufacturer and seller from any liability, loss, claim and expense (including attorney’s fees), including but not limited to bodily 
injury or other personal harm, which may result from using the Eclipse Glasses under any circumstances or conditions and 
irrespective of jurisdiction. Neither the manufacturer nor the seller will be responsible for any damages of any kind, irrespective 
of reasons, conditions or circumstances, including malfunctioning of the Eclipse Glasses. All risks associated with using the 
Eclipse Glasses rest solely and entirely with the user, irrespective of whether the Eclipse Glasses are used by the original 
purchaser or any third party. You fully understand and assume the risks in using the Eclipse Glasses. You confirm that you have 
read this release of liability and fully understand its terms and that you have given up substantial rights by purchasing and using 
the Eclipse Glasses.  
 THE MANUFACTURER AND SELLER OF THE ECLIPSE GLASSES MAKE NO WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESSED 
OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE ECLIPSE GLASSES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGMENT.  NEITHER THE MANUFACTURER 
NOR THE SELLER SHALL BE LIABLE FOR ANY OTHER DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR EXEMPLARY DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION IN CONTRACT OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY), SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF ANTICIPATED PROFITS OR 
BENEFITS RESULTING FROM, OR ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH THE USE OR FURNISHING OF THE ECLIPSE 
GLASSES OR THE PERFORMANCE, USE OR INABILITY TO USE THE SAME, EVEN IF THE MANUFACTURER OR SELLER HAS 
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  IN NO EVENT WILL THE MANUFACTURER’S OR SELLER’S TOTAL 
LIABILITY EXCEED THE PRICE PAID FOR THE PRODUCT. 
Note Regarding Translations 
 Translations of these Instructions for Use into various languages are provided “AS-IS” and solely for the convenience of the reader.  
Eclipse2024.org has made reasonable efforts to ensure the accuracy of the Translations; however, in the event of any perceived discrepancy in meaning 
or interpretation between the English version and any Translation, the English version will prevail.  You should not act in reliance on anything contained 
in any Translation of these Instructions for Use, but should refer to the official English version.  

https://www.eclipse2024.org/
https://eclipse2024.org/instructions/translations.htm
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 2024ی نیسانی 8 –خۆرگیرانی تھواوەتی 
 

 بھخێربێن بۆ ئھمھریکای باکوور!
 

تھواوەتی وەربگریت، وە ئێمھیش دەمانھوێت ھھموو کھسێک بھ  شھرەفمھندین کھ سھردانی و�تھکھی ئێمھت ھھڵبژاردوە بۆ ئھوەی چێژ لھ خۆرگیرانی 
 ! شێوەیھکی سھالمھت ئھم دیمھنھ سھرنجڕاکێشھ ببینێت

گرتنانھ (لێرەدا بھ  ئێمھ ئھم رێنماییانھ تھنھا بۆ رەزامھندیی تۆ بھ زمانی کوردی پێشکھش دەکھین. وەشانیی ئینگلیزیی ئھم رێنمایی، ئامۆژگاری و دەستلێھھڵ
ناودەبرێن) سھرچاوەی تھواوی زانیاریی و رێبھریھ بۆ بھکارھێنانی گونجاو و دروستی چاویلکھی خۆرگیران بۆ تھماشاکردنی راستھوخۆی   “رێنماییھکان”

وە دەبێت بیانخوێنیتھوە، لێیان تێبگھیت و جێبھجێیان بکھیت تا بتوانیت  ، https://tinyurl.com/2024Instructionsخۆرگیران. رێنماییھکان بھردەستن لھ 
 جێبھجێنھکردنی رێنماییھکان رەنگھ ببنھ ھۆی زیانی کھسیی بھرچاو.   چاویلکھی خۆرگیران بھکاربھێنیت. 

ناودەبھن، بھ�م بۆ ئھوەی خۆرگیرانی تھواوەتی ببینیت، دەبێت لھ شوێنێکدا  “خۆرگیرانی تھواوەتی” بھ 2024ی نیسانی 8گھردوونناسان خۆرگیرانی 
ئھگھر لھم رێڕەوەدا نھبیت، تھنھا خۆرگیرانی  ). ناودەبرێت  “رێڕەوی تھواوەتی”بیت لھ ناو ھێڵھ زەمینیھ تھسکھکانی ئھمھریکای باکوور (کھ بھ  
 اوەتیدایت یان نا، وە شێوازی بھکارھێنانی جاویلکھکھ لھ خوارەوە باسکراوە. الوەکی دەبینیت!  بۆیھ زۆر گرنگھ کھ بزانیت لھ رێڕەوی تھو

 
 

 
 تھواوەتی   رێڕەوی

 
 

  رێبھری دەستپێکردنی
 ا 

 تێروتھسھلھکانرێنماییھ 
 

بھکارھاتووە کھ لھ دەستلێھھڵگرتنھکھی الپھڕەی یھکھمی،   “Eclipse Glasses”، کھ لھم بھڵگھنامھدا بھکارھاتووە، بۆ “چاویلکھی خۆرگیران”دەستھواژەی 
 یان ھھر شوێنێکی تر، ئھم بھڵگھنامھکدا  ئاماژەی پێکراوە. 

 
ھ وردی و بھ تھواوی شوێن ھھموو رێنمایی بھکارھێنانی تۆ بۆ چاویلکھی خۆرگیران بۆ تھماشاکردنی خۆر  رێکھوتنێکی یاسایی پێکدەھێنێت. دەبێت ب 

ا. ئھگھر  و ئامۆژگاریھکان بکھویت کھ لھ ئھم رێنماییانھدایھ، ئھمھیش بۆ ئھوەی بتوانێت ھھر کاتێک بتھوێت تھماشای خۆر بکھیت لھ کاتی خۆرگیراند
ئھگھر بھ بھند و مھرجھکانیان قایل نیت، ئھوە راتدەسپێرین کھ لھ رێنماییھکان تێناگھیت، یان ناتوانیت بھ تھواوەتی و دروستی پابھند بیت پێیانھوە، یان 

 ھھوڵنھدەیت لھ ھیچ کات و بھ ھیچ شێوازێک تھماشای خۆر بکھیت. 
 

http://www.eclipse2024.org/
https://tinyurl.com/2024Instructions
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، کھ دەبێت پیانخوێنیتھوە، لێیان تێبگھیت تێروتھسھلھکان بھ زمانی کوردیکۆمھڵھ رێنماییھ ئھم دەستپێکردنھ خێرایھ چڕکراوەی 
 پابھند بیت پێیانھوە تا بتوانیت چاویلکھی خۆرگیران بۆ تھماشاکردنی دیمھنی خۆرگیران بھکاربھێنیت.  و پسھرتاپا 

 
 

تھماشای شوێنھکھت بکھ تا بزانیت خۆرگیرانھکھ لھ ئھو شوێنھ خۆرگیرانی تھواو دەبێت یان نا،  times-rg/findeclipse2024.oلھ رێگھی  )1
 ھھروەھا کاتی نزیککراوە بزانیت بۆ قۆناغی الوەکی و (ئھگھر گونجاو بێت) تھواوەتی ئھو شوێنھ. 

 
انیت چێژ لھ ئھزموونھکھ وەربگریت کھ لھسنوری ناوچھی  خۆرگیرانی تھواوەتی رووداوێکی سھرنجڕاکێشھ، بھ�م تھنھا کاتێک دەتو )2

کم پانھ. ئھگھر لھو شوێنھی پالنت داناوە تھماشای خۆرگیران بکھیت بھ�م خۆرگیرانی  200کھ نزیکھی  -بیت   “رێڕەوی تھواوەتی”
 تھواوەتی دیار نیھ، ئامۆژگاریت دەکھین شوێنھکھت بگۆڕیت بۆ ناوچھیھک لھ ناو رێڕەوی تھواوەتی! 

 
نزایی چاویلکھی خۆرگیران راستھوخۆ بھسھر چاوەکانتھوە  بۆ بھکارھێنانی چاویلکھی خۆرگیران بۆ تھماشاکردنی خۆرگیران، ھاوێنھی کا )3

 بگرە بۆ ئھوەی پارێزراو بن لھوەی راستھوخۆ خۆر ببینن.
 

 چی کاتێک چاویلکھی خۆریگران بھکاربھێنیت بۆ تھماشاکردنی خۆر:  )4
 

خۆرگیرانھوە تھماشای   لھ شوێنھکھی تۆدا، دەبێت بھ درێژایی ماوەکھ لھ رێگھی چاویلکھی  نھبێتئھگھر خۆرگیرانھکھ تھواوەتی  -أ
دیمھنھکھ بکھیت. مھترسییھکی ھھمیشھیی لھسھر چاوەکانت دروست دەکھیت ئھگھر بھبێ پارێزبھندیی گونجاوی چاو تھماشای خۆر  

 بکھیت. 
 

ر  لھ شوێنھکھی تۆدا، دەبێت لھ رێگھی چاویلکھی خۆریگرانھوە تھماشای دیمھنھکھ بکھیت ئھگھر ھھ بێت ئھگھر خۆرگیرانھکھ تھواوەتی  -ب 
بھشێکی روناکی خۆر، تھنانھت ئھگھر بھشێکی زۆر بچویکیش بێت، دیاربێت. ئھگھر ئھم رێنماییھ جێبھجێ نھکھیت، مھترسییھکی  

 ھھمیشھیی لھسھر چاوەکانت دروست دەکھیت. 
 

i.  ،کاتێک ھیچ بھشێکی روناکیئ خۆر دیار نیھ، دەتوانیت   ماوەی کورتی خۆرگیرانی تھواوەتیدا، تھنھا لھ سھرەڕای ئھوە
 بێ بھکارھێنانی چاویلکھی خۆرگیران تھماشای خۆر بکھیت.  راستھوخۆ بھ

ii.   ،لھ راستیدا، ئھگھر ھھوڵبدەیت لھ ماوەی خۆرگیرانی تھواوەتیدا بھ بھکارھێنانی چاویلکھی خۆرگیران تھماشای خۆر بکھیت
 ئھوە ھیچ شتێک بابینیت.

iii. گیرانی تھواوەتی کۆتایی ھات، وە بھشھ رووناکھکھی خۆت دەرکھوتھوە، دەبێت دەستبھجێ چاویلکھی خۆرگیران  ھھر کھ خۆر
 بھکاربھێنیت.

 
 بھ واتایھتی تر،  )5

 دەردەکھوێت، خۆر  رووناکی بھشێکی ھھر کاتێک
 .بھکاربھێنیت خۆرگیران چاویلکھی دەبێت

 

 

 ڕێبھری دەستپێکردنی خێرا بۆ چاویلکھی خۆرگیران

http://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
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 یھکھم، دەبێت ھھردێک زاراوەسازی ھھیھ لێیان تێبگھیت! 
 

 بۆ ھھر خۆرگیرانێک، وە بۆ ھھر شوێنێک لھسھر زەوی، ناوی جیاواز بۆ کات و رووداوی گرنگی دیاریکراو دادەنرێت.  بھم شێوەیھ ناسراون: 
 

 دیمھنھکھ چۆندەردەکھوێت 
 (خۆرگیرانی الوەکی)

 دیمھنھکھ چۆندەردەکھوێت 
 ناوی ڕووداو  وردەکاریی ڕوداوو  (خۆرگیرانی تھواوەتی)

  

 
سھرەتای قۆناغی  

 الوەکی 
 

C1 

 

 

سھرەتای خۆرگیرانی  
 C2 تھواوەتی 

 

 

خاڵی ناوەڕاستی  
 خۆرگیران

ناوەڕاستی 
  خۆرگیران

 

 

کۆتایی قۆناغی  
 C3 تھواوەتی 

  

 C4 کۆتایی قۆناغی الوەکی 

 
 
 
 

 

  ** ڕونادات **

  ** ڕونادات **

 

 خۆرگیران چاویلکھی بھکارھێنانی بۆ تێروتھسھل رێنمایی

http://www.eclipse2024.org/
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 رێنمایی گشتیی بۆ بھکارھێنانی چاویلکھی خۆرگیران   )1
 
 [ئھگھر گونجاو بێت] بھ وریایی چاویلکھی خۆرگیران لھ پاکھتھکھ دەربھێنھ. )1
 
 ئھو کاتانھی بھکاری ناھێنێت، چاویلکھی خۆرگیرانھکھ بپارێزە.  )2
 
یان بھ شێوەیھک شوختی  پێش ھھر بھکارھێنانێک چاویلکھی خۆرگیرانھکھ بپشکنھ؛ بزانھ ھاوێنھکھی زیانی پێنھگھیشتووە  )3

                                                                                                                             .داوای دانھیھکی زیانپێنھگھیشتوو بکھ  وە  چاویلکھی خۆرگیرانھکھ بدڕێنھ و لھناوی ببھ،تێ نھبووە، ئھگھر وایھ 
 
   بۆ تھماشاکردنی خۆر. ئھگھر ھاوێنھکانی زیانیان پێگھیشتووە، چاویلکھی خۆرگیران لھ ھیچ کاتێکدا بھکار مھھێنھ  )4
 
ھاوێنھ کانزاییھکان لھ چاویلکھی خۆرگیران مھکھرەوە، بھ ھیچ شێوەیھک ھاوێنھ لێکراوەکان بۆ تھماشاکردنی خۆت   )5

 بھکارمھھێنھ. 
 
 یشتووەکانی چاویلکھی خۆرگیران بھ سھالمھتی رێگری لھ ھاوێنھ دروست جێگیرکراوە زیانپێنھگھ )6

ئاستھ مھترسیدارەکانی رووناکیھ بینراوەکان، ھھروەھا تیشکی زیانبھخشی سھرو وەنھوشھیی و تیشکھکانی تری خۆر دەکات.  لھبھرئھوە بھ  
ماشاکردنی خۆر لھ ھھر کاتێکدا بھکاربھێنیت. ھیچ تھواوەتی بێ مھترسیھ کھ چاویلکھی خۆرگیران، بھ پێی ئھو رێنماییانھی لێرەدا دراون، بۆ تھ

 "تیشکی خۆرگیران"ـی تایبھت لھ ئارادا نیھ کھ لھ ماوەی خۆرگیراندا تھماشاکردنی خۆر کھمتر یان زیاتر مھترسیدار بکات. 
 
بکھیت لھ ھھر کاتێکدا کھ  دەبێت چاویلکھی خۆرگیران، بھو شێوەیھی لێرەدا باسکراوە، بھکاربھێنێت بۆ ئھوەی بھ سھالمھتی تھماشای خۆر )7

وەک لھ سھرەوە باسکراوە)   C“3” و  C“2”رووناکیی خۆر بھدەرەوەیھ.  ئھمھ راستھ بھبێ رەچاوکردنی ھھر کاتێکی خۆرگیرانھکھ (واتھ، 
 . کھ لھ ھھر سھرچاوەیھکھوە تۆمارت کردبێت

 
نھ، ئاوێنھ، یان ھھر ئامرازێکی تری بینین، یان ھھر ئامێر و  چاویلکھی خۆرگیرانھکھ بھ تێکھڵی لھگھڵ ھھر تھلیسکۆپ، دووربین، کامێرا، ھاوێ  )8

 بھکارمھھێنھ.  )“ئامێری بینین”کھرەستھیھک کھ رەنگھ روناکی بداتھوە یان بگوازێتھوە (
 
خۆرە، یان بھ  ھھرگیز ھیچ کام لھو ئامێری بینینانھ روو مھکھ یان مھیخھرە بھر خۆر، وە ھھرگیز بھ بھکارھێنانی ئامێریکی بینین کھ رووی لھ   )9

 ھھر شێوەیھک تیشکی خۆر کۆدەکاتھوە، جھختی دەخاتھ سھر یان ئاڕاستھی دەکاتھوە تھماشای دیمھنی خۆر مھکھ. 
 

مھھێڵھ چاویلکھی خۆرگیران لھ الیھن گیانداران، یان ھھر کھسێک کھ بھ شێوەیھکی کاتی ئھندامێکی جھستھی لھکار کھوتووە، یان ناتوانێت   )10
ارھێنانی چاویلکھی خۆرگیران بخوێنێتھوە، لێیان تێبگات یان پابھند بێت پێیانھوە بھکربھێنرێت، باخود بھ شێوەیھکی یاسایی رێنماییھکانی باش بھک

 ناتوانێت بھرپرسیارێتی دەرئھنجامھکانی کردارەکانیان قبوڵ بکات. 
 

 بۆ بھکارھێنانی چاویلکھی خۆرگیران:   )11
 

وە لھ ناو ھاوێنھ کانزاییھ   تھواوەتی لھ نێوان چاوەکانت و خۆر رابگرە،  چاویلکھی خۆرگیران بھ 
زیانپێنھگھیشتووەکانی چاویلکھی خۆرگیرانھوە تھماشای خۆت بکھ، وە بھ درێژایی کاتھکھ ھاوێنھ  

کانزاییھکان لھ نێوان چاوەکانت و خۆر رابگرە. لھ حاڵھتێکدا چاویلکھی خۆرگیران لھ شێوەی  
دروستکرابوو، دەتوانیت چاویلکھکھ بھ شێوەیھک قھد بکھیت کھ چاویلکھی   چاویلکھی کارتۆندا

خۆرگیران بھ ھھمان شێوەی چاویلکھی ئاسایی لھ چاو بکھیت. کاتێک دۆخھکھ خۆرگیرانی تھواوەتی  
وەک لھ ئھم خشتھی خوارەوە دەیبینیت، ئھگھر ھاتوو ئھم   C3و   C2نیھ (واتھ لھ نێوان کاتھکانی 

کاتانھ بۆ شوێنی بینینھکھی تۆ گونجاو بوون) ھھرگیز راستھوخۆ تھماشای خۆر مھکھ، مھگھر لھ  
 ھاوێنھی کانزایی زیانپێنھگھیشتووی چاوینکھی خۆرگیرانھوە نھبێت. 

 
چێوەیھکھوە جیگیرکراون و لھ بنھڕەتھوە بۆ پاراستنی چاو لھ کاتی تھماشاکردنی جگھ لھو ھاوێنھ کانزاییھکانی چاویلکھی خۆرگیران کھ بھ چوار   )12

 خۆر دروست کراون، ھیچ تھن و کانزایھکی تر بھکارمھھێنھ. 
 

پھیوەندی بھ   questions-https://tinyurl.com/glasses ئھگھر ھھر پرسیارێکت ھھیھ دەربارەی ئھم رێنماییانھ، تکایھ لھ رێگھی  )13
Eclipse2024.org .بکھ 
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 زانیاری وەربگرە دەربارەی کاتھکھ دیاریکراوەکانی رووداوی خۆرگیران لھ شوێنھکھی خۆت )2
 
 

 دەربارەی شوێنھکھت دەدرێت، ئھم رستانھی خوارەوە تھواو بکھ:  times-eclipse2024.org/findبھپێی ئھو زانیاریانھی لھ 
 
 
 
 

 :بۆ شوێنھکھی من، خۆرگیران
 

 تھواوەتی نیھ  تھواوەتیھ 
 (یھکیان بخھرە بازنھوە) 

 
 
 
 
 

لھ شوێنھکھی  تھواوەتیھئھگھر خۆرگیرانھکھ 
تۆ، شوێن ئھو رێنماییانھ بکھوە کھ دراوە لھ 

 بھشی

 خۆرگیران”
 تھواوەتیھ

 “لھ شوێنھکھی من

 :بھشی خوارەوە

لھ  تھواوەتی نیھئھگھر خۆرگیرانھکھ 
شوێنھکھی تۆ، شوێن ئھو رێنماییانھ بکھوە کھ 

 دراوە لھ بھشی

 خۆرگیران”
 تھواوەتی نیھ
 “لھ شوێنھکھی من

 بھشی خوارەوە:

 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.eclipse2024.org/
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 ** لھ شوێنھکھی من تھواوەتیھ خۆرگیران ** 
 

خۆرگیران لھ شوێنھکھی  تۆ لھ رێڕەوی تھواوەتیدایت، وە ئھزموونی رووداوێنی دەگمھن و ناوازە دەکھیت!  زۆر گرنگھ بۆ تۆ کھ ئھوە یھکال بکھیتھوە  
ۆرگیرانی تۆ تھواوەتیھ یان نا. دەتوانیت بھ گھڕانھوە بۆ ئھو کاتانھی لھ خوارەوە دیاریت کردوون ئھو کارە بکھیت، وە ھھروەھا چونکھ لھ ماوەی خ

 تھواوەتیدا ھیچ بھشێکی رووناکی خۆر دیار نیھ. 
 
دەربارەی شوێنھکھت دەدرێت، کاتی نزیککراوەی ھھر روداوێکی خۆرگیران بنووسھ    times-eclipse2024.org/findبھپێی ئھو زانیاریانھی لھ    )1

    ۆ کاتیی ناوخۆیی خۆت!): ب  کاتھکان بگۆڕیتکھ لھ خوارەوە ریزکراون (دڵنیابھرەوە 
 

 
 

چاویلکھی   پێویستھ
 خۆرگیران بھکاربھێنیت

  

 پێش *   خۆرگیران نییھ* 
C1 

 
چاویلکھی   پێویستھ

 خۆرگیران بھکاربھێنیت
  

  قۆناغی الوەکی 
 C1 دەستپێدەکات لھ: 

دەتوانیت بھبێ  ، C2دوای 
 چاویلکھ تھماشا بکھیت 

  

قۆناغی تھواوەتی   
 C2 دەستپێدەکات لھ: 

دەتوانیت بھبێ 
چاویلکھ تھماشا 

 بکھیت
 

ڕاستی  ناوە ڕوودەدات لھ:   
 خۆرگیران

دووبارە چاویلکھی   پێویستھ
 خۆرگیران بھکاربھێنیت

  

   قۆناغی  تھواوەتی 
 C3 کۆتایی دێت لھ: 

 چاویلکھی  پێویستھ
 خۆرگیران بھکاربھێنیت 

  

   قۆناغی الوەکی 
 C4 کۆتایی دێت لھ: 

 چاویلکھی پێویستھ 
 خۆرگیران بھکاربھێنیت 

  

 دوای *   خۆرگیران نییھ* 
C4 

 
ھھرچھندە تۆ لھ ناو رێڕەوی تھواوەتیدایت، پێویستھ ھێشتا چاویلکھی خۆرگیرانھکھت بھکاربھێنیت بۆ تھماشاکردنی خۆر بھ درێژایی پێش   )2

 ، کاتێک خۆرگیران تھواوەتی نیھ. C3یان دوای  C2ماوەکانی 

http://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
https://www.eclipse2024.org/time-adjust.html


Eclipse Glasses Instruction Guide – Sorani                                                                                                                   v1.0 – May 2018 8 
 

 
                                                © 2018-2024 
  Eclipse2024.org 

 
 
 
 کھی خۆرگیران) تھماشای خۆر بکھیت: تھنھا لھم حاڵھتدانھدا بھ چاوی رووت (بھبێ بھکارھێنانی چاویل )3
 

a(  دەبێت لھ ناو) بیت)، و  “رێڕەوی تھواوەتی”کاتێک خۆرگیران لھ ناوچھکھت تھواوەتیھ 
 

b(  نزیکھی لھ ماوەی کاتھکانی نێوان) لھ ماوەی کاتی خۆرگیرانی تھواوەتیC2  بۆC3  لھ شوێنھکھی خۆت کھ لھ سھرەوە سھرنجت داوە)، و 
 

c(  لھ ھھر کاتێکی تردا کھ رووناکیی خۆت بھ تھواوەتی لھ الیھن مانگھوە داپۆشراوە . 
 

کاتی راستھقینھی خۆرگیرانی تھواوەتی بھ شێوەیھکی زۆر لھسھر شوێنی دیاریکراوی تۆ بھندە، وە دەبێت پێشوەخت کاتی نزیککراوەت دیاری  
 ۆمارت کردبێت.  ئھو کاتانھی لھ سھرەوە دیاریان دەکھیت کاتی نزیککراوەن! کردبێت و ت 

 
 دووبارە، بھبێ رەچاوکردنی کھو کاتانھی لھسھرەوە دیاریت کردووب، یان لھ ھھر سھرچاوەیھکی دەرەکیی ترەوە کۆت کردوونھتھوە،  )4
 ھشێکی رووناکی خۆر بھدەرەوە بێت. پێویستھ ھھمیشتھ بھ چاویلکھی خۆرگیران تھماشای خۆر بکھیت ھھر کاتێک ھھر ب  
 
 ئھم رێنماییانھ ھاوشانی یارمھتیدەری وێنھیی روونکراوە دابین دەکرێن بۆ ئھوەی تێگھیشتن ئاسان بکھن.  )5
 
 
 
 

 
 
 
 

 دەبێت ئھم رستانھی خوارەوە بخوێنیتھوە، لێیان تێبگھیت و پابھند بیت پێیانھوە:
 
 

رێنماییھکانی پھیوەست بھ بھکارھێنای  ھھمووپێویستھ شوێن 
 چاویلکھی خۆرگیران بکھوم بۆ ئھوەی بھ سھالمھتی بھکاری بھێنم.

 
 

 پێویستھکاتێک ھھر بھشێکی رووناکی خۆر دەردەکھوێت، 
 چاویلکھی خۆرگیران بھکاربھێنم لھ کاتی تھماشاکردنی خۆر. 
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 ** خۆرگیران تھواوەت نیھ لھ شوێنھکھی من **
 

تۆ لھ ناو رێڕەوەی تھواوەتیدا نیت، بۆیھ ناتوانیت ئھزموونی جوانیی خۆرگیرانی تھواوەتی بکھیت. (بھ توندی راتدەسپێرین شوێنھکھت  
 بگۆڕیت بۆ ناو رێڕەوی تھواوەتی بۆ ئھوەی بتوانیت ئھم رووداوە نایابھ ئھزموون بکھیت!) 

دەربارەی شوێنھکھت دەدرێت، کاتی نزیککراوەی ھھر روداوێکی    times-eclipse2024.org/findبھپێی ئھو زانیاریانھی لھ  )1
 ۆ کاتیی ناوخۆیی خۆت!):   ب  کاتھکان بگۆڕیتخۆرگیران بنووسھ کھ لھ خوارەوە ریزکراون (دڵنیابھرەوە 

 چاویلکھی پێویستھ 
 خۆرگیران بھکاربھێنیت

  

 پێش *   خۆرگیران نییھ* 
C1 

 چاویلکھی پێویستھ 
 خۆرگیران بھکاربھێنیت

  

  قۆناغی الوەکی 
 C1 دەستپێدەکات لھ: 

 چاویلکھی پێویستھ 
 خۆرگیران بھکاربھێنیت

  
ناوەڕاستی  ڕوودەدات لھ:  

 خۆرگیران

 چاویلکھی پێویستھ 
 خۆرگیران بھکاربھێنیت

  

   قۆناغی الوەکی 
 C4 کۆتایی دێت لھ: 

 چاویلکھی پێویستھ 
 خۆرگیران بھکاربھێنیت

  

 دوای *   خۆرگیران نییھ* 
C4 

 ریزنھکراون چونکھ لھ شوێنھکھی تۆ خۆرگیران تھواوەتی نیھ!) C3و  C2(سھرنجی ئھوە بدە کاتھکانی 
 
لھبھرئھوەی خۆرگیران لھ ناوچھکھی تۆ تھواوەتی نیھ، دەبێت ھھمیشھ چاویلکھی خۆریگران بھکاربھێنھیت بۆ تھماشاکردنی خۆر.  ) 2

وی تھواوەتی.  دڵنیابھرەوە بھ چاویلکھی خۆرگیران لھگھڵ خۆت ببھیت، بۆ  دووبارە، ئامۆژگاریت دەکھین گھشت بکھیت بۆ ناو رێڕە
 ئھوەی بھ سھالمھتی قوناغھ الوەکیھکانی خۆرگیران ببینیت!

 
 ئھم رێنماییانھ ھاوشانی یارمھتیدەری وێنھیی روونکراوە دابین دەکرێن بۆ ئھوەی تێگھیشتن ئاسان بکھن.) 3

 
 

 دەبێت ئھم رستانھی خوارەوە بخوێنیتھوە، لێیان تێبگھیت و پابھند بیت پێیانھوە: 

رێنماییھکانی پھیوەست بھ بھکارھێنای   ھھمووپێویستھ شوێن 
 چاویلکھی خۆرگیران بکھوم بۆ ئھوەی بھ سھالمھتی بھکاری بھێنم. 

 چاویلکھی خۆریگیران لھ چاو بکھم کاتێک تھماشای خۆر دەکھم. ھھمیشھدەبێت 

http://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
https://www.eclipse2024.org/time-adjust.html
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