Kurdish Sorani

Thunderstorm asthma overview

Grass pollen season brings the chance of thunderstorm asthma.
.وەرزی هەاڵڵەی گیا دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی ئاسم(تەنگە نەفەسی) و هەناسەبڕکێ بە هۆی برووسکە و تریشقە

It can affect those with asthma or hay fever - especially those who experience wheezing or coughing
with their hay fever.
 بەتایبەت کەسانێ کە لە یاو،ئەم وەرزە دەتوانێت لەسەر کەسانێک کاریگەریی هەبێت کە پێشینەی ئاسم(تەنگە نەفەسی) و تای پووشیان هەیە
.(تای) پووشی خۆیاندا تووشی خیزە خیزی سنگ یان کۆەە دەبن

These thunderstorm asthma events don’t occur every year but when they do, they can happen from
October through December in south-east Australia.
ئاسم(تەنگە نەفەسی) بە هۆی ڕەشەبای برووسکاوی هەموو ساڵێک روونادات بەاڵم کاتێ کە رووبدات رەنگە لە باشووری رۆژهەاڵتی ئوسترالیا لە
.ئۆکتۆبەر تا دیسەمبەر بەردەوام بێت

These events can be sudden, serious, and even life threatening, and many people may need help at
the same time
 و رەنگە کەسانێکی زۆر هاوکات پێویستییان بە یارمەتی بێت، و تەنانەت هەڕەشەکەر لە ژیانی تاکەکان بێت، گرنگ،ئەم رووداوە رەنگە کتوپڕ

So how does this happen?
ئەم رووداوە چۆن روودەدات؟

Pollen grains from grasses get swept up in the wind and carried for long distances.
.هەاڵڵەی گیا لەگەڵ با و زریان بەرز دەبنەوە و رێگاگەلێکی درێژ تێدەپەڕێنن

Some burst open and release tiny particles that are concentrated in the wind, just before the storm.

هەندێ لەوانە دەکرێنەوە و گەردیلەی ورد لە ناو با و بەر لە ڕەشەبا بەڕەاڵ دەکەن.

They’re small enough to go deep into the lungs and can make it difficult to breathe.
ئەو گەردیالنە ئەوەندە وردن کە دەچنە ناو سی¬یەکان و دەبنە هۆی دژواری و ئەستەمی هەناسە هەڵکێشان.

This can become very severe, very quickly.
ئەم رووداوە دەتوانێت زۆر گرنگ و زۆر خێرا بێت.

?So how do you protect yourself during grass pollen season
چۆن دەتوانن لە وەرزی هەاڵڵەی گیادا چاودێریی لە خۆتان بکەن؟

If you’ve ever had asthma or hay fever, or if you sneeze and wheeze during pollen season, speak to your
doctor or pharmacist about an action plan and the things you can do to protect yourself.
ئەگەر پێشینەی ئاسم(تەنگە نەفەسی) و یاوی (تا) پووش¬تان هەیە یان لە وەرزی باڵوەی توخم و تووی چیمەندا تووشیاری پژمە و خیزە خیزی
سنگ بوون ،بابەتەکە لەگەڵ پزیشک یان دەرمانسازی خۆتان باس بکەن دەربارەی ئەو پالن و شتانەی کە دەتوانی بیکەی بۆ پاراستنی خۆتان.

It’s best to avoid being outside during thunderstorms from October through December – especially in the
wind gusts that come before the storm. Stay inside and close your doors and windows.
باشتر وایە کە لە ئۆکتۆبەر تا دیسەمبەر کاتی روودانی ڕەشەبای بروسکاوی – بەتایبەت لە کاتی هەڵکردنی ئەو با تووندانەی کە بەر لە ڕەشەبا دێن
 -لە ماڵ نەیەنە دەرەوە .لە ماڵدا بمێننەوە و درگا و پەنجەرەکان داخەن.

Never ignore symptoms of asthma - wheezing, shortness of breath, chest tightness and coughing.
هیچ کات بێ نیشانەکانی ئاسم(تەنگە نەفەسی)  -خیزە خیزی سنگ ،کێشەی هەناسە ،تەنگی سینە و کۆکە پشت گوێ مەخە.

And, know the 4 steps of asthma first aid.
و  4هەنگاوی یارمەتییە سەرەتاییەکان بۆ تووشبوانی ئاسم(تەنگە نەفەسی) بزانن.

Protect yourself this pollen season.
لە وەرزی هەاڵڵەی گیادا ئاگاتان لە خۆتان بێت.

Managing asthma and allergies matters.,
بەڕێوەبەرایەتی ئاسم(تەنگە نەفەسی) و ئالێرژییەکان (هەستیاریی) زۆر گرنگە,

Visit betterhealth.vic.gov.au for more information.
بۆ زانیاریی زیاتر سەردانی ماڵپەڕی  betterhealth.vic.gov.auبکەن.

