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همچنان برای طبقه جوان هم ضروری است که در هنگام توالت 1
 کردن بايد بشينه نه ايستاده 

 

تن متوجه باشيم که باالی م ترين چيزی که بايد در هنگام نشمه  2
 صندلی توالت بشينيم نه باالی کاسه توالت 

 

طبقه ای دخترها بايد در هنگام نشستن باالی صندلی توالت يک کمی 3
روبه جلو قرار دهدبدن خود را   

 

دستمال کاغذی باالی ديوار آويزان است بايد ما وشما همرای  يک 4
 دست  خود گرفته و استفاده کنيم 

 

توالت کردن و در هنگام خشک کرد بايد از طرف بعد ازها دختر 5
 جلو به عقب پاک کنند 

 

Toiletten-Tipps für Kids 

 

 آموزش و طرز استفاده از تشناب برای اطفال 

 

 

nach dem Klo ... 

 

...بعد از توالت کردن  

 

 

Händewaschen nicht vergessen 

 

ست های خود را بشوريد لطفآ فراموش نکنيد د
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بخاطريکه در هنگام پاک دبل استفاده شودلطفآ  از دستمال کاغذی 6 
 کردن دست های شما کثيف نشود 

 

لطفآ بعد از استفاده کردن دستمال کاغذی را  به داخل تشناب 7
بياندازيد نياندازيد بلکه در داخل  کاسه توالت   

 

از دستمال کاغذی های  خشک ونورمال نلطفآ در هنگام استفاده کرد8
استعمال شود و يا از ديگر دستمال کاغذی های  خيس ويا بوی دار 

چرا که به جلد بدن خوب نيست استعمال نکنيد   

 

در قدم اول بايد شما سرپوش کاسه توالت را بسته کنيد وبعدآ دکمه 9
 آب را فشار بدهيد تا سنگ توالت پاک شسته شود 

 

مهمترين چيزی که ما نبايد فراموش کرد بعد از توالت کردن دست 10
و خشک کنيد وريدبشوآب های خودرا  با صابون
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