
 ئافرةتي دووطیان و 
تةندروستى دةم وددان

سةردانى كردنى ثزیشكى ددان لة كاتى دوو طیانى
كَیشة باوةكانى تةندروستى دةم و ددان لة كاتى دووطیانى

ئامَوذطارییةكانى تةندروستى دةم و ددان



ضؤنیةتي بةكارهَیناني ئةم نامیلكةیة

باشترين  كردنى  مسَوطةر  بو  ثالنَيك  ثَيكردنى  دةست  بَو  كاتة  باشترين  دووطيانى،  كاتى 
 داهاتوو بو منداَلةكانتان. ئةم ناميلكةية بة ئيوة نيشان دةدات كة ضَون لة كاتى دووطيانى 
دا ددان و ثووك طَورانيان بةسةردا دَيت، ضَون ضارةسةرى ئةم طَورانكارييانة بكةين، 
تةندروستى و طةشةى  لةسةر  كاريطةرى  دةتوانيت  ئَيوة  كَوتاييدا ضؤن كردارى  لة  وة 

ددانةكانى مناَلة ساواكةى ئَيوة هةبَيت.

نةبَيت،  كاتيشدا  يةك  لة  ئةطةر  هةرضي  بخوَينيتةوة،  ناميلكةكة  سَي  هةر  واية   باشتر 
ئاطاداربووني  ضؤنيةتي  بؤ  دابيندةكةن  طشتي  سةرنجَيكي  بةيةكةوة  ناميلكةكة  سَي  ئةم 

دداني منداَلي خَيزانةكةت.

 )Global Child Dental Fund( طةر بینیت ئةم نامیلكةیة بةسودة، بةخشینَیكي كةمیش بؤ
بةدةستهَیناني  بؤ  جیهاندا  طشت  لة  زةرةرمةند  منداالَني  بة  دةبةخشَیت  زَور  یارمةتیةكي 
تا  بكةن  جلةثؤش  تةندروست  زةردةخةنةیَیكي  و  ددان  و  دةم  تةندروستي   ضاودَیري 

ذیانیان ماوة.
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تةندروستى ئَيوة لة كاتى دووطيانيدا يةكَيكة لة هَوكارة سةرةكيةكانى لة دايك بوونى مناَلَيكى 
تةندروست. طرنطة ئةوة بزانن كة ضَون ئاطادارى تةندروستى دةم و ددانتان بن ضونكة 
شَيوةبةكى  بة  الوازة  ددانيان  و  دةم  تةندروستى  دايكيان  كة  مناالنةى  ئةو  دَلنيايةوة،  بة 
هَوى  دةبَيتة  دان.ئةمةش  ددان  و  دةم  تةندروستى  بوونى  الواز  مةترسى  لة  بةرضاو 
 ئازار و ثةرَيشانى، كة كاريطةرى لةسةرطةشةكردن و سةالمةتى هةية لة كاتى منداَلى. 
مندال خويةكانى ثاك و خاوَينى دةم و ددانى لة باوك و دايكى وةردةطرًيَت لةبةر ئةوة زَور 
طرنطة كة ئَيوة ئاطادارى رةفتارةكانى تةندروستى خوتان بن ثَيش لة دايك بوونى منداَل.

سةردانى كردنى ثزیشكى ددان لة كاتى دووطیانى

كة  طرنطة  زور  كَورثة،  بوونى  دايك  لة  ثَيش  تةندروستى  ثشكنيني  لةطةل  هاوكات 
ضَون  دةكات  فَيرتان  ئةوةى  لةبةر  وةربطيرَيت،  وددانيش  دةم  تةندروستى  ئامؤذطاري 
بكةن،  دووطيانى  كاتى  لة  وددان  دةم  تةندروستى  كَيشةكانى  ضارةسةري  و   ثاراستن 
ئَيوة  ذيانى  جَورى  و  تةندروستى  ضووني  بةرةوثَيش  بؤ  دةبَيت  هاندةرَيك   ئةمةش 

و منداَلةكانتان.

دةبَى هةر ئافرةتَيك لة منداَليةوة ئةو زانياريانة وةربطرَيت و دةستى بة خزمةتطوزاريةكانى 
ضاودَيري  بة  دةست  بتوانن  دةبَى  ئَيوة  كةمةوة  بةاليةنى  بكات.  وددان  دةم  ثاراستني 
تةندروستى دةم وددان بكةن لة كاتى دووطيانيدا. ئةمة ثَيويستى بة ضارةسةريية ئاَلؤزةكان 
كةم دةكاتةوة وةكو ئازار، هةوكردن يان هةوكردني ناو دةم لةكاتى دووطيانيدا كة لةوانةية 

كاريطةري هةبَيت لةسةر ئةم كاتة طرنطةى ذيانى ئَيوة.

ئامَوذطارى دةكرَيت كة هةر ئافرةتَيكى دووطيان سةردانى ثزيشكى ددانى تايبةتى خَوى 
بكات بَو ثاراستن يان ضارةسةركردنى نةخَوشيةكانى دةم و ددان وةكو كلَور بوونى ددان 
و نةخوشيةكانى ثووك. كارة ثَيويستيةكانى ثزيشكى ددان لة هةموو قَوناغةكانى دوو طيانى 
دةكرَي بةبَى مةترسى ئةنجام بدرَى، لة ِراستيدا دواخستنى ضارةسةرى ثَيويست زيان بة 

خَوتان و كَورثةكةتان دةطةيةنَيت.
 

كاتةكانى خَوتان ِرَيكبخةن و خشتةكى باش دابنَين تا بةشَيوةيةكى ئاسان و بةبَى نيطةرانى 
سةردانى ثزيشكى ددان بكةن. هةروةها ئامَوذطارى دةكةين كة لة هةر كاتيك هةستتان بة 

دَلتَيكهةَلضوون كرد سةردانى ثزيشكى ددان نةكةن.
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ئاسودةيى ئَيوة كليلى ئةزمونَيكى باشة. 
بؤية ثزيشكى ددانتان ئاطادار بكةنةوة 
كاتَيك كة هةست بة ئاسودةيى ناكةن 

لة سةر كورسى ددان.



ضارةسةرى  بة  ثَيويستيان  كة  ددان  نةخَوشةكانى  لة  تايبةتن  بةشَيكى  دووطيان  ئافرةتى 
تايبةت هةية، بَوية ثزيشكى ددان لة سةرةتا ريكَوردى تةندروستى دةم و ددان وةردةطرَى. 
ثزيشكى ددان ثرسيار لة بارةى تةندروستى طشتى و تةندروستى دةم و ددانتان لَيدةكات. 
طرنطة كة ناو و زانيارى تةواوى ثزيشكي تايبةتي خؤتان بدةن كة بةرثرسيارة لة حاَلةتي 
تَيبينيةك هةبَى ئةوا ثزيشكى ددان بة زووترين كات ثةيوةنديان  دووطياني. ئةطةر هةر 

ثَيوة دةكات.

ئاسودةيى ئَيوة كليلى ئةزمونَيكى باشة. بَوية ثزيشكى ددانتان ئاطادار بكةن كاتَيك كة هةست 
بة ئاسودةيى ناكةن لة سةر كورسى ددان.لةطةل زياد بوونى كاتى دووطيانى، زطى ئَيوة 
طةورةتر دةبَى، بَوية ثَيويستة بة الى ضةث هةستن يان ثاَل كةون بؤ زؤرترين ئاسودةيى. 
دةتوانن سةرينَيكي بضووك لة الى ضةثى خَوتان دابنَين تا بؤ 10 سم بةرزتان بكاتةوة بَو 

زؤرترين ئاسودةيى.

هةر ضةندة باشترين و ئاسودةترين كات بَو ضارةسةرى كَيشةكاني ددان لة دووةم سَي 
دةم  و ضارةسةري  ثاراستن  كة  بيسةلمَينَى  كة  نية  بةَلطةيةك  هيض  دووطيانية،  مانطى 

وددان لة هةر كاتيك لة ماوةى دووطيانى زيان بةخش بَيت بو دايك يان كَورثةكةي.

زيندويى  نيشانةكانى  ددان،  ثزيشكى  كارَيكى  هةر  دواي  و  ثَيش  سةالمةتي،  بةمةبةستي 
بكرَيت.  ضاودَيرى  دةبَيت  لَيدان  دَل  خَيرايي  و  هةناسةدان  خوَين،  ثاَلةثةستَوى   وةكوو 
تووشى  يان  بَيت  هةبو  نةخؤشي شةكرةي  طيانى  دوو  ثَيش  طيان،  دوو  ئافرةتى  ئةطةر 
دواي  و  ثَيش  خوَين  ناو  لة  شةكر  رَيذةى  بَيت،  طيانى  دوو  ماوةى  شةكرةي  نةخؤشي 
تايبةتى  لةطةل ثزيشكى  دةم و ددان ضاودَيرى دةكرَيت. هةروةها دةكرَى  ضارةسةري 

هةناو يان ثزيشكى تايبةتى ئافرةتان ِراوَيذ بكات.
 

كَیشة باوةكانى تةندروستى دةم وددان لة كاتى دووطیانى

طَورانكارية باوةكانى ناو دةم لة كاتى دوو طيانى بريتية لة طَوِرانكارى لة ليك، هةو كردنى 
ثووك )هةو كردنى ثووك لةطةَل خوَين بةربوون(، ئةستور بووني ثووك )ئةستوربوون و 
سوربوون(، زيادبووني ثووك )زيادبووني شانةكاني ثووك(، كونبووني ددان )كلَور بوونى 

ددان(، خورانى ددان )توانةوةي ددان(.

كلَور بوونى ددان 

كلَورى ددان، كارلَيكَيكي كيميايى- بةكتريايى ية لة نَيوان بةكترياكانى ناو دةم، شةكر و ددان.
دةكرَى ثَيش لة كلَور بوونى ددان بطيرَيت، بةالَم ئةطةر ضارةسةر نةكرَى دةبَيتة هَوى 

ئازار و هةو كردن.
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بةسةر  طَوِرانى  دووطيانى  لةكاتى  بَوخَوى  ئافرةت  ددانى  كة  بزانرَيت  ئةوة  طرينطة 
دانايةت. ئةطةر ئافرةتَيكى دووطيان دداني كلَورى هةبَيت، ئةوة لةبةر هؤكاري ناوةكية 
يان  ناو دةم  لة بةكترياى  ناتةندروست، طَوِران  وةكوو طَورانى خَوراك، دةم و ددانَيكي 

رشانةوةى بةردةوام.

طوَيرةى  بة  ددان  ثزيشكى  دا،  طيانى  دوو  كاتى  لة  ددان  بوونى  كلَور  لة  ثَيشطرتن  بَو 
بو  وثَيك  ِرَيك  سةرداني  كاتى  دانانى  وةكوو  دةدات،  ئةنجام  كارَيك  ضةند  ثَيويستيتان 
ضاودَيرى كردنى حالةتى دةم وددان، خاوَين كردنةوةى ددانةكان، بةكار هَينانى ماددةي 
ثَيدانى ئامَوذطارى لةبارةى خواردن و  فلَورايد و غةرغةرةى كلور هَيكزيدين هةروةها 

ثاك راطرتنى ناو دةم لة ماَلةوة.

خورانى ددان

خورانى ددان، الضوونى ضينَيكى ددانة بة بَى هةبوونى بةكتريا. خورانى ددان لةوانةية لة 
كاتى دووطيانى ِرووبدات لةبةر رشانةوةى بةردةوام بؤ ماوةكى درَيذ، يان لةبةر خواردنى 

خَوراكى ترشةلَوك، كة دةبَيتة هَوى هةستيار بوونى ددان بة ساردى و طةرمى.

خورانى ددان دةبَيتة هَوى بريقة دان و لوسبووني رووى ددان لةطةَل نةمانى مينا و/ يان 
عاج. بة طوَيرةى ِرَيذةى نةمانى ئةم ضينة، ددان توشى هةستيارى، ئازار و زيانى ِروخسار 
دةخةملَينى.  ددانةكان  سةر  بة  مةترسى  ِرَيذةى  ددان  ثزيشكى  لةمة  ثَيشطرتن  بة  دةبَيت. 
مةترسى خورانى ددان زياد دةبَيت ئةطةر ئَيوة توشى رشانةوة و يان دَلتَيكهةَلضوون بن. 
ئَيوة دةتوانن فلَورايد بة كار بهَينن بو ثَيشطرتن لة خورانى زَورتر، هةروةها لةو حاَلةتانةى 

كة خورانةكة زَورة ثَيويستى بة ثركردنةوة دةبَيت.

هةوكردن و نةخَوشى ثووك 

مة  بة  ددان.  دةوروبةرى  شانةكانى  و  ثووك  هةوكردني  بؤ  هَوكارَيك  دةبَيتة  دووطيانى 
دةطوترى نةخَوشى ثووك. ئةمةش لة ئةنجامي طَوِرانى هَورمَونةكان دةبَيت كة كاريطةري 
كة  طيانانةى  دوو  ئافرةتة  ئةو  ثووك(.  ئاوى  و  )ليك  دةكةن  دةم  ناو  بةكترياي  لةسةر 

شةكرةيان هةية زَورتر لة مةترسى نةخَوشى ثووك دان.
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هةوكردنى ثووك ثَيى دةوتريت gingivitis. ئةمة زَور باوة لة كاتى دووطيانى و ئةطةر 
ئافرةتى دووطيان ددانةكانى بة شَيوةيةكى دروست بشوات و داوى ددان بةكار بهَينيت، 

مةترسى كةمترى لةسةرة كة توشى هةوكردنى ثووك بَيت.

ئَيسكى  دانى  دةست  لة  هَوى  دةبَيتة  نةكرا،  كَونترَول  تةواوى  بة  كردن  هةو  كة  كاتَيك 
دةوروبةرى ددان كة بةمة دةلَين نةخَوشى ثووك. توَيذينةوةكان نةخَوشى ثووك لة ئافرةتانى 
دوو طيان بة لة دايك بوونى نزم كَيش و لةدايك بوونى زووتر لة ثَيش كاتى خَوى ثَيوةندى 
هةية. لة بيرتان بَيت كة دووطيانى نابَيتة هَوى هةو كردنى ثووك، بةَلكو ثاك و خاوَين ِرا 

نةطرتنى دةم و ددان دةبَيتة هَوى طَوِران لة ثووك.

ئةستوور بوون و زیادبوونى ثووك 

طَورانكاريةكانى هَورمَونةكان لة كاتى دوو طيان ثَيوةندى هةية بة شَيوةيةكى طشتى يان 
تايبةتى بة ئةستور بوونى ثووك كة طةشةى زياد لة حةددى ثووكة. هةبوونى هَوكارى 
دووثات  ثووكى  وةالَمى  ددان،  دروستى  نا  ثركردنةوةى  كلس،  فيلم،  بايَو  وةكوو  ناوةوة 
دةكاتةوة كة دةبَيتة هَوى زيادبووني ثووك. كة برينَيكى سةرةتايية كة بة شَيوةيةكى خيرا 
طةشة دةكات، كة زَوربةى كات لة سَى مانطى يةكةمى دوو طيانى ِروو دةدات و بَو سَي 

مانطى سَي يةمى دوو طيانى دةخايةنَيت.
 

ثاك و خاوين راطرتنى ددان بة شَيوةيةكى باش طرينطة بَو كةم كردنةوةى هَوكارى طشتي 
بَو هةموو جَورةكانى ئةستوور بوونى ثووك. بة شَيوةيةكى طشتى زيادبووني ثووك ثاش 
لة دايك بوون كةم دةبَيتةوة بةالَم هةندَيك جار ثَيويستى بة نةشتةرطةرية. ئافرةتى دووطيان 
دةبَى لةمة ئاطاداربن كة لةوانةية دووبارة بَيتةوة، لةم كاتة ضاودَيرى ثزيشكى طرينطى 

بةرضاوي هةية.

وشك بوونى دةم

ببن.  لةوانةية توشى وشك بوونى دةم بو ماوةيةكى كاتى  ئافرةتانى دووطيان  لة  هةندَيك 
طَورانكاريةكانى هَورمَونى ثَيوةنديدار بة دووطيانى لةوانةية هَوكارَيك بيت. ئامَوذطارى 
دةكرَيت ئافرةتانى دووطيان ئاو زَور بخَون و ئةو بنَيشتانةى كة ماددةى زايليتولى تَيداية 
هةويرى  بةردةوامى  بةكارهَينانى  ببَيتةوة.  كةم  دةم  بونى  وشك  تا  بجون  شةكرن  بَى  و 
ددان و غةرغةرةى دةم كة فلَورايدى تَيداية يارمةتى دةدات تا ماددة كانزاييةكان بَو ددان 

بطةرَيتةوة و مةترسى كلَور بوون و هةستيار بوونى ددان كةم دةكاتةوة.
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خَوراكى هاوسةنط لةطةل 
ثَيكهاتةى خَوراكةكانى طرينط 

كاريطةرى زَورى لة سةر 
ثاراستني تةندروستى ئَيوة هةية.
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ئامَوذطارى تةندروستى دةم وددان 

طَورينى خوى رَوذانة بَى شةك، كارَيكى طرانة، بةالَم دووطيانى كاتَيكى باشة بَو ئةوةى 
كة رةفتارَيكى باشى تةندروستى دةم وددان بطرَيتة خَوى.

ئَيوة؟  منداَلى  ددانةكانى  ضاودَيرى  ثَيكردنى  دةست  بَو  كاتة  باشترين  كاتيك   كةواتة ض 
كاتى دووطيانى باشترين كاتة. تةندروستيةكى باشى دةم وددان لةطةل نةبوونى طرفتةكانى 
جَورى  لة  دةكات  بةشدارى  بةرضاو  شَيوةيةكى  بة  دووطيانى  كاتى  لة  ثووك  و  ددان 

تةندروستى طشتى ئَيوة. 

خَوراك

سةر  لة  زَورى  كاريطةرى  طرينط  خَوراكةكانى  ثَيكهاتةى  لةطةل  هاوسةنط  خَوراكى 
دووطيانيدا  مانطى  سَى  يةكةم  كاتى  لة  دايكَيك  هةية.هةر  ئَيوة  تةندروستى  ثاراستني 
خَوراكيكى باش نةخوات، ئةا دةتوانَيت كاريطةرى لةسةر ذينطةى خوراك و هَورمَونى 
لة ماوةى زَور هةستيارى طةشة كردنى والش دةبَيت. هةروةها كاريطةرى لةسةر كَيش 
و تةندروستى كَورثة دةبَيت. بةردةوام بوونى هةر جَورة بةد خَوراكى لةماوةى دووةم و 

سَييةم سَى مانطى طةشةي و منداَل بة توندى الواز دةكات.

هةية.  دا  منداَليش  ددانةكانى  لةسةر  كاريطةرى  دووطيانى  كاتى  لة  ئَيوة   خَوراكى 
ددانى  و  دةبَيت  بوون  دروست  بة  دةست  دووطيانيدا  هةفتةى  شةشةم  لة  منداَل  ددانى 

هةميشةيى خرَينةى يةكةم لة 5 مانطى دروست دةبَيت.

ئةطةر هةرجارَيك كةمى فيتامينت هةبوو، زَور طرنطة كة داواى ئامَوذطارى ثزيشكى 
بكةى، لةبةر ئةوةى ددانةكان لة كاتى دروست بوونيان زيانيان ثَيدةطات. زَورجار هةر 
كةمبوونَيك بة ئاسانى بةراسثاردنى بة هَيزكةرى شياو لة اليةن ثزيشكى ئَيوة ضارةسةر 
كاتى  لة  دةبَى  تَيداية  فلَورايديان  ماددةى  كة  ظيتامينانةى  ئةو  ئةوة،  سةرةراى  دةبَيت. 
دووطيانى بةكار نةيةت لةبةر ئةوةى ئةم مادةية لةطةل كالسيَومى ئَيسك تَيكةَل دةبَيت و 

ثَيش لة هةلمذينى ظايتامينةكان دةطرَيت.
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لة كؤتاييدا، دووطيانى ثرَوسةيةكى ئاسايي ية، زَوربةى زَورى منداَلةكان بة بَى طرفت لة 
دايك دةبن.دةتوانين بلَيين كة ئامَوذطارى هةر دايكَيك دةكرَيت كة بة شوَين شَيوازى ذيانَيكى 

تةندروست دا بكةون و:

بخَون. 	  طونجاو  كاتَيكى  لة  و  هاوسةنط  شَيوةيةك  بة  تةندروست   خوراكَيكى 
خَوراكى تةندروست وةكوو ميوة، سةوزةوات، دانةوَيَلة، نان، طَوشتى ماسى، هَيلكة، 

ثاقلة و بادةم. 

رَيذةيةكى كةم لة خَوراكى شةكرى بةكاربَينن و تةنها لة كاتى جةمةكاندا بخَون. 	 

خَوتان بثارَيزن لة خواردنةوة شةكرييةكان، ترشى و خواردنةوةكانى ديكةى ترش.	 

لة جياتى شةربةت، ميوةى تازة زَورتر بخَون تا لةطةَل بِرى خوراوى رَوذانة بطونجَيت. 	 

ثشكنينى ثزيشكى بةردةوام و رَيك و ثَيك ثَيشنيار دةكرَى.	 

لةكاتي دووطيانيدا دةبَيت دووربيت لة جطةرةكَيشان و خواردنةوةي مةي.	 

ثاك و خاوَینى دةم و ددان

ثَيشنيار دةكرى:

رَوذانة 2 يان 3 جار ددانةكانتان بة هةويرى ددان كة فلَورايدى تَيداية بشَون و داوى 	 
ددان بة كار بهَينن. دةبَيت هةمو جار ددانةكانتان بةيانيان و ثَيش نوستن وة ئةطةر كرا 

نَيوان جةمةكان بشَون. هةر 3-4 مانط جارَيك فلضةكةتان بطؤِرن.

بَيت(. 	  ئةلكحول  بَى  )باشترة  بهَينن  بةكار  ِرؤذانة  دةم  غةرغةرى  ثَيويست  كاتى  لة 
هةندَيك لة دايكان لةوانةية ثَيويستيان بة غةرغةرةى دذة بةكتريا وةكو كلَورهَيكزيدين 

بَيت. ئةم بابةتة دةتوانن لةطةل ثزيشكى ددانتان باس بكةن.

ئةطةر نةتانتوانى ثاش نان خواردن ددانةكانتان بشَون، دةبى ئةوة رةضاو بكةن كة 	 
بنَيشتى بَى شةكر كة ماددةى زاليليتَولى تيداية بةكار بهَينن. ئةم جَورة بنَيشتة رَيذةى 

بةكتريا كةم دةكات كة دةبنة هَوى كلَور بوونى ددان.

ئةطةر دَلهةَلضوون و رشانةوة ببَيتة طرفتَيكى طةورة بَوئَيوة، دةبَى دةمتان يةكسةر 	 
بشَون.  تَيداية  فلورايدى  كة  دةم  غةرغةرةى  يان  سَودة  طيراوةى  بة  رشانةوة   ثاش 

ئةو كردارة ترشى طةدة هاوسةنط دةكات و ثَيش لة خورانى ددان دةطرن.
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ددانةكانتان بةيانيان و ثَيش نوستن وة 
ئةطةر كرا نَيوان جةمةكان بشَون.



نامیلکەی تری ئەم زنجیرەیە:

منداَلة ساواكةت و تةندروستي دةم
 شيرداني سروشتي، شيردان بة بوتَلي شوشة، مةمةي وشك 

هاتني ددان و يةكةم سةردان بؤ ثزيشكي ددان
خواردن و دداني منداَلةكةت 

تةندروستي دةم
ديارترين نةخؤشيةكاني دةم

ثاراستني ددان لة زةبر

منداَلةكةت و تةندروستي دةم
دداني شيري و جَيطرتنةوةي بة دداني هةميشةيي

دداني هةميشةيي
خؤراك و تةندروستي دةم

تةندروستي دةم و ددان
ديارترين نةخؤشيةكاني دةم

دداني ناتةواو
ثاراستني ددان لة زةبر

شوَيني ددانةكان و جومطة

زنجیرەی نووسەران )لە چەپەوە بۆ راست(:

Dóris Rocha Ruiz DDS, MSc
Sônia Groisman DDS, MSc, PhD

Valerie Wordley BDS 
Raman Bedi BDS, MSc, DDS, FDSRCS(Ed),  

FDSRCS(Eng), FGDP, FFPH, Doctor of Science  
(Univ. Bristol), Doctor of Humane Letters  

(AT Still Univ., Arizona)

 Global Child Dental Fund ئەگەر ئەم ناميلکەيە بەالتەوە يارمەتيدەر بوو، تەنانەت بەخشينێکی کەميش بۆ
يارمەتيدەرێکی مەزن دەبێت بۆ مندااڵنی زەرەرمەند لە هەموو جيهاندا بۆ ئەوەی دەستڕاگەيشتنيان بە چاودێری 

تەندروستی دەم و دان هەبێت و تەندروستانە خەندە بپۆشن تا ژيانيان ماوە.

www.gcdfund.org :سەردانکردن   info@gcdfund.org :ئیمەیڵ

 Global Child Dental Fund, Rooms 329-331, 26-29 Drury Lane, 
London  WC2B 5RL      ژمارەی تۆماری خێرخوازی: 1125850 )ئينگلتەرا و وێڵز(


