شارەوانی ترۆندهایم
PERSISK

رێساکانی نهزم و رەفتار بۆ خانووەکانی شارەوانی
گشت ئهو کهسانهی که له خانووی شارەوانيدا ئهژين ئهبێ له بهديھێنانی ژينگهيهکی باش و گوونجاو بۆ
ژيان بهشدار بن .تۆ وەک کرێچی ھهروەھا له رەفتار و کرداری ميوانهکانيشت بهرپرسياريت.
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ئارامی و ھێمنی گشتی
 .aئهبێ له نێوان کاتژمێر  23.00تا کاتژمێر  07.00بهيانی له ناوەوەو له دەرەوەی ماڵهکهت بێدەنگی بپارێزرێت.
له ماوەی شهورۆژيشدا ئهبێ جيرانهکانت لهبهرچاو بگريت.
 .bدهرگای سهرەکی دهرهوەو دهرگای ژێرزهمين و ژووری ھهورەبان ] [loftئهبێ بهردەوام داخراو بن.
خانووەکه
 .aتۆ وەک کرێچی له پاک و خاوێن کردنهوەو ئاگالێبوونی ماڵهکهت بهرپرسياريت .تۆ ھهروەھا بهرپرسياريت که ئهگهر
بێتوو زەرەرو زيان به خانوەکه بگات يا ئاژەڵی نهخوازراو له ماڵهکهتدا ببينيت يهکسهر ئهمه ڕابگهيێنيت.
 .bبێجگه له کاغهزی تهوالێت نابێ ھيچ شتێکی تر بھاوێژرێته ناو کاسهی تهوالێت .تۆ ھهروەھا له مه بهرپرسياريت که
زێراب و ئاوەڕۆ به کراوەيی ڕابگريت و ئهگهر تهوالێتيش گيرا بۆ خۆت بيکهيتهوەو پاکی کهيتهوە.
 .cبۆ بهرگری کردن لهوەی که به ھۆی شێ و کهڕو زيان به ماڵهکه بگات ئهبێ ھهواکێشهکان بهردەوام کراوە بن و ھهوای
ناو ماڵهکهت ناوە به ناوە بگۆڕيت .لهکاتی دروستکردنی خواردندا ھهواکێشی چێشتخانه ھهميشه کراوە بێت.
 .dھهڵواسينی ئهنتێن يا ئاريهلی دەرەکی رێگهی پێنادرێت.
 .eتهکاندن و ڕاوەشاندنی فهرش و مافوور و ڕايهخ له باڵکۆن يا له پهنجهرەوە رێگهی پێنادرێت.
 .fپێدانی خواردن به باڵندەکان له ماڵی خۆتهوە ڕا رێگهی پێنادرێت.
 .gتۆ له گۆڕينی باتری ئاگادارکهرەوەی ئاگرکهوتنهوە بهرپرسياريت و ھهروەھا ئهبێ ئامێری ئاگرکووژاندنهوە بهالنی
کهمهوە ساڵی جارێک سهروبن بکرێت.
شوێنه گشتيهکان
 .aکهلوپهلی شهخسی ئهبێ له ناو ماڵی خۆتدا يا له ناو مهخزەن يا ئهنباری خۆتدا ھهڵبگيريت .ئهو کهلوپهالنهی که له
ناوچهکانی گشتيدا ھهڵئهگيررێن بهبێ ئاگادارکردنهوە لهاليهن خاوەن ماڵ الئهبرێن.
 .bنابێ ئۆتۆمبێلی تۆمار نهکراو يا ئۆتۆمبێلهکانی تر له مڵکی شارەوانيدا ڕابگيرێن.
 .cگشت کرێچييهک لهسهری ئهرکه که ڕەچاوی ڕێساکانی شارەوانی ترۆندھايم بۆ جياکردنهوەی زبڵ و پاشماوەی ماڵهوە
بکات .کهلوپهل و زبڵ ھهرگيز نابێ له دەرەوەی حاويه يا سهتڵی زبڵی شارەوانی دابنرێن .کهلوپهلی گهورە ئهبێ بۆ خۆت
بۆ شوێنی وەرگرتنی زبڵ ببهيت.
ڕاگرتنی ئاژەڵ
 .aبهشێوهيهکی گشتی ڕێگه به ڕاگرتنی دوو ئاژهڵی ماڵی وەک سهگ و پشيله ئهدرێت .ئهگهر بێتوو ئاژەڵهکان ببنه ھۆی
بێزارکردنی ھاوسێکان و يا زيان گهياندن به خانووەکه ،شارەوانی ترۆندھايم ئهتوانێت ڕێگهپێدانی ڕاگرتنی ئاژەڵ
ھهڵبوەشێنێتهوە.
پێشێلکردنی رێساکانی نهزم و رەفتاری ماڵ
 .aرێساکانی نهزم و ڕەفتار بهشێکن له گرێبهستی خانووەکه .پێشێل کردنی ئهم رێسايانه وەک پێشێل کردنی گرێبهستی خانوو
سهير ئهکرێت و ئهتوانرێ داوای قهرەبووکردنهوەی لێبکهێتهوەو ئهتوانرێ گرێبهستی خانووەکه پووچهل بکرێتهوە يا
يهکسهر ھهڵبوەشێنرێتهوە.
سکااڵ يا شکايهت له سهر ژينگهی ژيان
 .aئهگهر بێتوو ھاوسێکهت رێساکانی نهزم و رەفتاری ماڵ پێشيل بکات يا ببێته ھۆی بێزارکردنتان ،ئهتوانن سکااڵ يا شکايهت
به شێوەی نووسراو بۆ شارەوانی ترۆندھايم بنێرن .بۆ ئهمه ئهتوانن کهڵک له فۆرمێکی ئينتهرنيتی به ناوی
») «Klage på bomiljøسکااڵ له سهر ژينگهی ژيان( وەربگرن و ئهمهش له رێگهی ئيمهيلی
 bomiljo@trondheim.kommune.noيا له رێگهی نامهيهکی نووسراو بنێرن.

