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 ئارامی و ڕێک و پێکی   ۱

بھر چاو بگڕن.تھواوی ئھوانھی کھ لھ کھمپھکھ ژیان دەکھن یان دەمێنھوە دەبێت دەستوورەکانی ناو مال لھ    .  

تھڵھڤێزوون، جیھازی مووسیقا یان جیھازەکانی وەکوو ئھوە بھ کار دەھێنن، جێرانھکانتان ئھو کاتانھی کھ رادیۆ،.     
      ئیزعاج مھکھن.      

بھیانی دەبی ئارامش لھ کھمپھکھ ھھبێت. ۰۰:٦ھھتا  ۰۰:۲۳لھ کاتژمیری .     

ئیجازە نییھ.خوواردنھوەی ئھلکھھۆل یان بھکار ھێنانی دەرمانی ھۆش بھر لھ شوێنھکانی گشتی .     

كی سزایی بھ پۆلیس رادەگھیھنێت و ھھروەھا راپۆرتیش دەدات بھ ئیدارەییھوهکھمپھکھ ھھمو كرده.      
     UDI     .لھ ناوچھدا 

ت شھو بمینێھتھوە. ئھو کاتھی کھ میوانتكھیت ئھگھر میوانھئھتۆ دەبێ لھ ھھموو کاتێکدا و لھ پێشدا کھمپھکھ ئاگادار كھ.     
 ھھیھ دەبی ئاگات لی بێت کھ میوانھکانت خاتری دانیشتووەکانی تر بگرن.       

 دات.ودا نھشھ دەتوانێت ئیجازەی مانھوەی ئھوان لھ  UDI  ئھگھر میوان کھ شھو دەمینێھتھوە ببێتھ ھۆی شێواندنی ئھمنیھت   . 

 

بھکارھێنانی ژوور و کھلوپھلھکان   ۲  
و کھلوپھلی تر لھسھر ڕێگای ی منداڵبانھرهعھشۆێنی گشتی و دەرەوە خاوین ڕاگرن. ئاگاداری ئھوەبن کھ پاسکیل،     .  

 دانیشتووەکانی تر نھبێت.       

ئھتۆ خۆت دەبێ ژوورەکھت خاوێن و ڕێک وپێک ڕاگری.   .  

کھ زبڵھکانی ماڵھکھ فڕێدریت.نھزبڵ و پاشماوە دەبێ لھ ناو تھ.    

بشۆردرێت.  ڕێكیبھژووری گشتی لھناوەوه دەبێ    .  

تھواوی ئھو کھسانھی کھ لھ کھمپھکھ ژیان دەکھن دەبی سھبارەت بھ پێڕاگھیشتن بھ ناو ژوور و دەرەوە، یارمھتی بدەن.   .  
 شدار بێت.بێ بھی ئھسی دانیشتوو كھكھ كھ تێیدا دیاری كراوه كھ كراوه ك ئامادهیھلیستھ      

دەستوورەکانی ناو مال بۆ   
 کھمپ



خۆت فێری بھکارھێنانی مھکینھی جلوبھرگ شتن، مھکینھی جلوبھرگ وشک کردنھوە و کھلوپھلی دیکھی گشتی بکھ. بۆ ئھوەی     .
بۆ بھکارھێنانی مھکینھی جلوبھرگ شتن یان کھلوپھلی گشتی تر، سھیری لیستھکھ بکھ. کھ بزانی سھرەی تۆیھ    

جگھرە کێشان لھ ژوورەکانی گشتی قھدەغھیھ.   .

: رج دیاری كراوهك مھوه كھستی ماڵھگرێبھ كێشان لھرهكردنی جگھغھدهقھ ی كھما�نھو دەستوورەکانی ئھ  

تۆ بۆت نییھ کھ لھ ژووری خۆت جگھرە بکێشی ئھگھر خاوەن ماڵ وای بڕیاردابێت.    .

باركردن   ۳  
لھ پێش جێ ھێشتن دەبێ ژوورەکھت بشۆری و ڕێک و پێکی کھیت.    .

ی سھفھر کھی کلیلھکان تھحویل بدەوە. ئھگھر کلیلھکھ لھدەستدەی دەبێ پارەکھی بدەی. ئھگھر پێشھکیت دابێت بۆوهپێش ئھ   .
یتھوە.کھ وەرگڕحویل دەدەیتھوە، پارەی پێشھکیھکلیلھکان، دەتوانی ئھو كاتھی کھ کلیلھکان تھ      
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