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 ئێستا ئەبێ لەم جێگایانەدا

 کەڵک لە دەمامک وەربگیررێت

 
 رۆژی چوارشەممە، دەستەی سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی شارەوانی بڕیارێکیان دەرکرد کە بە پێی ئەم

 بڕیارە لە هەندێک شوێن لە شاری ترۆندهایم ئەبێ کەڵک لە دەمامک وەربگیرێت. ئەم بڕیارە

 زۆربەی سەبارەت بە ناوەوەی ئەم شوێنانەیە کە بۆ خەڵک کراوەن. ئەم بڕیارە لە رۆژی چوارشەممە

 ١٦ مانگی دێسەمبەر ئەچێنە بواری جێبەجێ کردنەوە. سەرپێجی کردن لەم بڕیارە ئەتوانێت

  غەرامە (جەریمە) یا سزای زیندانی لێبکەوێتەوە.
 

 پێشنیاری شارەوانی سەبارەت بە کەڵک وەرگرتن لە دەمامک، ئەو کاریگەرییەی نەبووە کە خوازیاری بوون. لەم

 رۆژانی دواییدا تووشبوون بە کڕۆنا زیادی کردووەو بۆیە شارەوانی ئێستا رێکاری کۆنتڕۆڵی کردنی

 تووشبوون بە کڕۆنای تووندتر کردووە.

 

 ڕۆژی چوارشەممە ١٦ مانگی دێسەمبەر،  دەستەی سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی شارەوانی به نوێنەرایەتی ئەنجوومەنی

 شارەوانی، پێشنیاری کاڕگێڕی شارەوانییان سەبارەت بە رێسایەک بۆ  کۆنتڕۆڵی کردنی تووشبوون بە

 کڕۆنایان پەسند کرد.

 

  سەپاندنی بەکارهێنانی دەمامک ئەم شوێنانە ئەگرێتەوە:

 لە دوکانەکان●

 لە شوێنە گشتیەکانی فڕۆشگاکان●

 لەو رێستورانتانەی کە مافی خواردنەوەی مەشڕوباتیان تێدا هەیە و ئەوانەی کە ئەم مافەشیان نییە، تەنیا لە●

 حاڵەتێکدا نەبێت کە کەسەکە لە وێ دانیشتبێت. سەپاندنی کەڵک وەرگرتن لە دەمامک کارێکار و

 میوانەکانیش ئەگرێتەوە.

 لە سەرتاشخانەکان و ساڵۆنی جوانکاری و ئیشەکانی تریش کە پەیوەندی تاکە کەسی تێیان دا ڕوو ئەدات، بۆ●

 وێنە ئەم شوێنانەی کە پێڕاگەیشتن بە پێست، تاتۆکردن و کوونکردنی جەستەی لێ ئەکرێت. سەپاندنی

 کەڵک وەرگرتن لە دەمامک کرێکار و موشتەری ئەگرێتەوە.

 شوێنەکانی ئایینی●

 ئەو شوێنانەی کە چاالکی کەلتووری، وەرزشی، راهێنان و چاالکی کاتی ئازادیان تێدا بەڕێوە ئەچێت،●

 بۆ وێنە سینەما یا شوێنکانی وەرزش کردن. سەپاندنی کەڵک وەرگرتن لە دەمامک ئەو کاتە ناگرێتەوە کە

 کەسەکە تێیدا چاالکی ئەکات.

 لە ناوچەکانی دەرەوە کە پڕە لە خەڵک (وەک بازاڕی کریسمەس)●

 فێرگەکانی فێربوونی لێخوڕینی ئۆتۆمێل و فێربوونەکانی تری لێخوڕین. سەپاندنی کەڵک●

 وەرگرتن لە دەمامک راهێنەر و فێرخوازی لێخوڕینیش ئەگرێتەوە.
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 لە ناو پاس و تریکدا، گشت رۆژەکانی هەفتە لە نێوان کاتژمێر ٧ تا ٩ ی بەیانی و کاتژمێر ٢ تا ٥ ی دوای●

 نێوەڕۆ، یا ئەگەر بێتوو نەتوانرێت بە النی کەمەوە یەک مەتر لەگەڵ سەرنیشەکانی تر مەسافەت هەبێت.

  ئەم بڕیارە شاری تڕۆندهایم و هەروەها ئەو پاسانەش ئەگرێتەوە کە بۆ شارەکانی تر هاتوو چوو ئەکەن.

 گشت هاتوو چوونێکی بە تەکسی لە شاری ترۆندهایم. شوفێر و سەرنشین ئەبێ هەردووکیان کەڵک لە●

  دەمامک وەربگرن.

  ژووری چاوەڕوانی لە الی دوکتۆر، دوکتۆری ددان و فەرمانبەرانی تری بواری تەندرووستی.●

  شوێنە هاوبەشەکانی ناو بیناکانی دەوڵەتی کە بۆ خەڵک کراوەن.●

 

 بڕیاری کەڵک وەرگرتن لە دەمامک گشت ئەم کەسانە ئەگرێتەوە کە بەر لە ساڵی ٢٠٠٨ لە دایک بوون، بەڵام ئەمە ئەو

 کەسانە ناگرێتەوە کە بە هۆی تەندرووستی یا هۆکارەکانی تر ناتوانن کەڵک لە دەمامک وەربگرن. ئەو کەسانەی کە بەم

 هۆکارانە ناتوانن کەڵک لە دەمامک وەربگرن پێوسیت ناکات بۆ ئەمە بەڵگەی پزیشکیان پێبێت.

 ئەم بڕیارە هەروەها قووتابی و فەرمانبەرانی قووتابخانەکان، قووتابخانەی کاتی ئازاد (SFO) و باغچەی ساوایان

  ناگرێتەوە.

 

 پێشنیار ئەکرێت کە باغچەکانی ساوایان هەوڵ بدەن ئیمکانی هێنان و بردنی مناڵ لە دەرەوەی باغچەی ساوایان

 بڕەخسێنن، لەگەڵ ئەمەشدا دەستەی سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی شارەوانی بڕیاری ئەمەی نەداوە کە لە کاتی هێنان و

 بردنی مناڵ لە باغچەی ساوایان کەڵک لە دەمامک وەربگیرێت. باغچەکانی ساوایان ئەتوانن بە راوێژکردن لە گەڵ

 بەڕێوەبەری شارەوانی ئەو رێکارانە بگرنە بەر کە گوونجاوی هەر یەکە لە باغچەی ساوایانە.

 

 ئەم بڕیارە تا ڕێکەوتی ٩ مانگی یەکی ساڵی ٢٠٢١ کاری پئەکرێت، بەڵام ئەگەر پێویست بکات ئەتوانرێت

  ماوەی کارپێکردنی درێژ بکرێتەوە.

 


