ካብ ኖርወየኛ ዝተቶርጎመ

[Tigrinja]

ሕጂ ማስኬራ ግድን ክትጥቀም ኣለካ
ኮሚቴ ኣመሓደርቲ ኮሙነ(Formannskapet) ረቡዕ ኣብ ትሮንድሀይም ማስኬራ
ምጥቃም ግዴታዊ ክኸውን ኣሎዎ ዝብል ውሳኔ ኣሕሊፎም። እዚ ግዴታ ካብ ረቡዕ 16
ታሕሳስ ኣትሒዙ እዩ ግብራዊ ክኸውን። ነዚ ግዴታ ምጥሓስ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ከቕጽዕ
ወይ ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ከእቱ ይኽእል እዩ።
መራሕቲ ኮሙነ ህዝቢ ማስኬራ ክጥቀም ዘሕለፉዎ ረዚን ምሕጽንታ ከምቲ ዝተተስፈዉዎ ኣድማዒ
ኣይኮነሎምን። ኣብዚ ቐረባ ግዜ ለበዳ እንዳዛየደ ክመጽእ ጸኒሑ ኣሎ፡ ስለዚ ኣመሓደርቲ ኮሙነ
ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻል ዘተኣታተዉዎም ስጉምትታት ኣትሪሮሞም ኣሎዉ።
ረቡዕ 16 ታሕሳስ ኮሚቴ ኣመሓደርቲ ንኣመሓደርቲ ከተማ ብምውካል እቲ ዳይረክተር ኮሙነ ዘቕረቦ
እማመ ግዝያዊ ሕጋጋት ስጉምትታት ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብውሳኔ ኣጽዲቖሞ ኣሎዉ።
ግዴታ ምጥቃም ማስኬራ ኣብዞም ዝስዕቡ ቦታታት እዩ ዝምልከት:
● ኣብ ድኳናት
● ኣብ ሓባራዊ ቦታታት ሞላት/ዕዳጋታት(kjøpesentre)
● ሊቸንሳ መስተ ዘለወንን ዘይብለንን መስተን መግብን ዝሽየጠሉ ቦታታት፡ ብጀካ ኣብ ዙርያ ጣውላ
ኮፍ ኣብ ትብለለ እዋን ገዲፍካ። እዚ ግዴታ ንሰራሕተኛታትን ዓማዊልን ይምልከቶም እዩ።
● ኣብ እንዳ ቀምቃማይን ስነ-ጽባቐ ጸጉርን፡ ከምኡውን ካልኦት ትካላት ሓደ ምስ ሓደ ብቐረባ
ትራኸበሉ፡ ንኣብነት ክንክን ቆርበት፡ ምውቃጥ፡ ምስቋርን(piercing)  ዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት
ዘለወን ትካላት። እዚ ግዴታ ንሰራሕተኛታትን ዓማዊልን ይምልከቶም እዩ።
● ኣዳራሻት ሃይማኖትን እምነትን
● ባህላዊ ንጥፈታት፡ስፖርት፡ልምምድን ካልኦት ኣብ ትርፊ-ግዜ ዝካየዱ ንጥፈታት ዝካየደሎም
ኣዳራሻታት፡ ንኣብነት ሲነማ ወይ መሐንበሲ ሆላት። እቲ ንጥፈት ንባዕሉ ኣብ ዝፍጸመሉ ግዜ
ነቶም ዝፍጽሙዎ(utøvere) ኣይምልከቶምን እዩ።
● ኣብ ደገ ብዙሕ ሰብ ዝእከበሉ ቦታታት(ንኣብነት ዕዳጋ ልደት/julemarkedet)
● ቤት-ትምህርታት ምዝዋር መኪናን ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ኣውቲስታን። እዚ ግዴታ
ንሰራሕተኛታትን ተማሃሮን እዩ ዝምልከቶም።
● ኣብ ኣውቶቡስን ባቡርን ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 9፡ ከምኡውን ካብ ሰዓት 14 ክሳብ ሰዓት 17
ዘሎ ግዜ ተሳፈርቲ ኣብ መንጎኦም ብውሑዱ ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ክሕልዉ ክሳብ ዘይከኣሉ ግዴታ
ኣሎዎም። እዚ ግዴታ ኣብ ውሽጢ ትሮንድሀይም ቀያዲ ኮይኑ፡ ከም ተወሳኺ ናብ ካልኦት
ኮሙነታት ዝኸዳ መስመራት ኣውቶቡስ ውን ይምልከተን እዩ።
● ኣብ ትሮንድሀይም ኮሙነ ብታክሲ ዝፍጸም ኩሉ ዓይነት ጉዕዞታት። ኣውቲስታን ተሳፈርትን
ማስኬራ ክጥቀሙ ኣሎዎም።
●
●

ኣብ እንዳ ሓኪም፡ሓኪም-ስንን ካልኦት ሰራሕተኛታት ጥዕናን ኣብ መጸበዪ ክፍልታት።
ኣብ መንግስታዊ ህንጻታት ንሓፋሽ ክፉት ዝኾነ ሓባራዊ ቦታታት።

እዚ ግዴታ እዚ ንኩሎም ቅድሚ 2008 ዝተወልዱ ዝምልከቶም ኮይኑ፡ እቶም ብሕክምናዊ ምኽንያታት
ማስኬራ ክጥቀሙ ዘይክእሉ ሰባት ግን ኣይምልከቶም እዩ። እዞም ሕክምናዊ ሕድገታት ዝግበረሎም ሰባት
ብናይ ሓኪም ወረቐት ከረጋግጹዎ ኣሎዎም ዝብል ግዴታ ኣይተኣታተወን ኣሎ። ከምኡውን ተማሃሮን
ሰራሕተኛታትን ቤት-ትምህርቲ፡አስአፉን(SFO) መዋእለ-ህጻናትን ውን እዚ ግዴታ ኣይምልከቶምን እዩ።
ወለዲ ንደቆም ኣብ ደገ ከብጽሑዎምን ክወስዱዎምን ዘኽእሎም ባይታ ክጣጠሓሎም ንመዋእለ-ህጻናት
ንላበወን።

ካብ ኖርወየኛ ዝተቶርጎመ

እዞም ግዝያዊ ሕጋጋት ክሳብ 9 ጥሪ 2021 ዘሎ ግዜ እዮም ክጸንሑ፡ እንተኾነ ግና ኣድላዪ እንተደኣ ኮይኑ
ክናውሑ ይኽእሉ እዮም።
እቲ ውሳኔ ኣብዚ ኣሎ ኣንብቦ

