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        ئاساييشئاساييشئاساييشئاساييشياساكاين ياساكاين ياساكاين ياساكاين 
هةروةها ذةچاوي هةموو  ،بكات كة دراوسثكان تووشي بثزاري نةبن دةبث كرثچي كارثكي وةها كاين كرثبةپثي ياسا

كرثچييةكة تةنانةت . هةلومةرجي باشي خانووبةرةكةو  تةندروسيت، ئاساييشئةوانةش بكات كة پثويسنت بؤ پاراستين 

ميوان ياخود كةسثكي تر وة، يةسةرة كارثكي وةها بكات كة ئةو ياساية لةاليةن ئةنداماين خثزانةكةئةركي ئةوةشي لة

  .كاري پث بكرث دةكةنبؤ ئةو ئيش  قةكةوة، ياخود ئةو كةسانةي لةوثهثناويةتة نثو شو خؤيكة 

  

بةو شثوةيةي كة لة  ند دةبث بة ذةچاوكردين ياساكاين ئاساييشبة ئاماجني هثنانةديي ئةو ذثسايانة، كرثچييةكة پابة

لة خوارةوة  كة تةنانةت شيت لةو جؤرةش كة و ئةوةش بةماناي ئةوةية كتومت تةواو ننيذثساكان . خوارةوة هاتووة

كة بةوةي ، ن كرثچييةكة كة لة سةرةوة باس كرا فةرامؤش بكرثئةركةكاين وةك ناشثئاماژةيان پث نةدراوة، 

  .دراوسثكان تووشي بثزاري نةكرثن

  

  :كة بةوةي پابةند دةبنسةرجةم كرثچييةكان  انةاوبةشبؤ خؤشبةختيي ه
 .دةژين ي بثزاري لةالي ئةوانةي لةو دةوروبةرةمووسيك بة شثوةيةك لثنةدرث كة ببثتة هؤ .1

 .بزمار دانةكوترث و بة درثل كونا نةكرث 08.00هةتا  20.00لة كاتژمثر  .2

 .او بة ئاودةستدا بكرثئكة دا خؤ لةوة دوورخبرثتةوة لة درةنگاين ئثوارة .3

 ي لةو شثوةية وةك تاقمي نثو ماص، فةرش، باسكيل، عةرةبانةي منداص، خليسكثنة ياخود شيت تركةلوپةيل .4

ياخود ذثذةوةكاين ژثرزةميندا  - لةبةر دةرگةي چوونةژوورةوة، لةسةر پليكانةي خانووةكة، لة هةورةبان

 .هاتوچؤدةبنة ئاستةنگ لةبةردةم  كةدانةنرثن 

 .كة لة شوقةكةدا پةيدادةبن بدرث يةكانياخود كةموكوذي هةصةكانئاگاهي لةسةر  بةجثدةست .5

چاوةدثريي ئاژةصي نثو ماص بكرث بة شثوةيةك كة ئاژةصةكة زيان بة ياريگاكان، پانتاييي باخچةكان ياخود  .6

و بةنث كة ئاژةصةكة بةرةصآل ، هةروةها كارثكي وةها بكرثشوثنةكاين تر نةگةيةنثت و پيسيان نةكات

ن و سةر زةوي دان بة هةروةها لة پةجنةرة، باصكؤ ،بثتة هؤي دةنگي بثزاركةرخانووبةرةكاندا غار نةدات و نة

 .باصندة نةدرث

ياخود هي لةو شثوةية  كةپرنتثنين ديوي دةرةوة، تابلؤ، سةتةاليت، ئا ئانتثنين بةبث مؤصةيت خاوةن خانوو .7

 .نةبةسترثن

 .ة دةرةوة و نزيكي ماصةكة گؤشت نةبرژثندرثلة باصكؤن، بةرهةيوان ياخود ل .8

پؤشاكي و ، هةروةها فةرش پةرژيين بةرهةيوان دانةنرثلة ياخود  -سندووقي گوص لة ديوي دةرةوةي باصكؤن .9

 .ننةتةكثنرثياخود باصكؤنةوة  تةخيت خةو لة پةجنةرة

 .لة شوثنة گشتييةكاين خانووبةرةكةدا سيگار نةكثشرث .10

، هةروةها بؤ سةرداين لةاليةن ئثشكچيي تايبةت بة بثزاركردن "نووي ستؤكهؤصمخا"قةرةبوو بدرثتةوة بة  .11

 .ناچار بث كةلوپةل الببات" خانووي ستؤكهؤصم"ئةگةر  ي پارةكردنةوةقةرةبوو


