
ترۆندهایم شارەوانی 

PERSISK 
 

 ەکانی شارەوانیونهزم و رەفتار بۆ خانورێساکانی 
  

له بهديھێنانی ژينگهيهکی باش و گوونجاو بۆ گشت ئهو کهسانهی که له خانووی شارەوانيدا ئهژين ئهبێ 
  . تۆ وەک کرێچی ھهروەھا له رەفتار و کرداری ميوانهکانيشت بهرپرسياريت. ژيان بهشدار بن

 
 ئارامی و ھێمنی گشتی .1

a.   بهيانی له ناوەوەو له دەرەوەی ماڵهکهت بێدەنگی بپارێزرێت 07.00تا کاتژمێر  23.00ئهبێ له نێوان کاتژمێر.  
  .له ماوەی شهورۆژيشدا ئهبێ جيرانهکانت لهبهرچاو بگريت

b.  ژووری ھهورەبان   مين و رگای ژێرزه وەو ده ره رگای سهرەکی ده ده]loft[ بهردەوام داخراو بن ئهبێ.  
 هخانووەک .2

a.  تۆ ھهروەھا بهرپرسياريت که ئهگهر . تۆ وەک کرێچی له پاک و خاوێن کردنهوەو ئاگالێبوونی ماڵهکهت بهرپرسياريت
 .بێتوو زەرەرو زيان به خانوەکه بگات يا ئاژەڵی نهخوازراو له ماڵهکهتدا ببينيت يهکسهر ئهمه ڕابگهيێنيت

b.   تۆ ھهروەھا له مه بهرپرسياريت که . بھاوێژرێته ناو کاسهی تهوالێتبێجگه له کاغهزی تهوالێت نابێ ھيچ شتێکی تر
 .زێراب و ئاوەڕۆ به کراوەيی ڕابگريت و ئهگهر تهوالێتيش گيرا بۆ خۆت بيکهيتهوەو پاکی کهيتهوە

c.   ی گات ئهبێ ھهواکێشهکان بهردەوام کراوە بن و ھهواببۆ بهرگری کردن لهوەی که به ھۆی شێ و کهڕو زيان به ماڵهکه
  . لهکاتی دروستکردنی خواردندا ھهواکێشی چێشتخانه ھهميشه کراوە بێت. به ناوە بگۆڕيت ناو ماڵهکهت ناوە

d.  ھهڵواسينی ئهنتێن يا ئاريهلی دەرەکی رێگهی پێنادرێت.  
e.  رێگهی پێنادرێترەوە  نجه په  يا له  باڵکۆن  خ له رش و مافوور و ڕايه کاندن و ڕاوەشاندنی فه ته.  
f.  پێدانی خواردن به باڵندەکان له ماڵی خۆتهوە ڕا رێگهی پێنادرێت.  
g.   تۆ له گۆڕينی باتری ئاگادارکهرەوەی ئاگرکهوتنهوە بهرپرسياريت و ھهروەھا ئهبێ ئامێری ئاگرکووژاندنهوە بهالنی

  .کهمهوە ساڵی جارێک سهروبن بکرێت
 شوێنه گشتيهکان .3

a.   ئهو کهلوپهالنهی که له . يتخۆتدا ھهڵبگيرئهنباری يا يا له ناو مهخزەن کهلوپهلی شهخسی ئهبێ له ناو ماڵی خۆتدا
  .ناوچهکانی گشتيدا ھهڵئهگيررێن بهبێ ئاگادارکردنهوە لهاليهن خاوەن ماڵ الئهبرێن

b.   ی شارەوانيدا ڕابگيرێنکئۆتۆمبێلی تۆمار نهکراو يا ئۆتۆمبێلهکانی تر له مڵنابێ.  
c.   ڕەچاوی ڕێساکانی شارەوانی ترۆندھايم بۆ جياکردنهوەی زبڵ و پاشماوەی ماڵهوە کرێچييهک لهسهری ئهرکه که گشت

کهلوپهلی گهورە ئهبێ بۆ خۆت . نابێ له دەرەوەی حاويه يا سهتڵی زبڵی شارەوانی دابنرێن ھهرگيز کهلوپهل و زبڵ. بکات
 .بۆ شوێنی وەرگرتنی زبڵ ببهيت

 ڕاگرتنی ئاژەڵ .4
a. ر بێتوو ئاژەڵهکان ببنه ھۆی  گه ئه. وەک سهگ و پشيله ئهدرێت ڵی ماڵی ئاژه دوو یکی گشتی ڕێگه به ڕاگرتن يه شێوه به

ياندن به خانووەکه، شارەوانی ترۆندھايم ئهتوانێت ڕێگهپێدانی ڕاگرتنی ئاژەڵ  بێزارکردنی ھاوسێکان و يا زيان گه
 .ھهڵبوەشێنێتهوە

 پێشێلکردنی رێساکانی نهزم و رەفتاری ماڵ .5
a.  پێشێل کردنی گرێبهستی خانوو پێشێل کردنی ئهم رێسايانه وەک . ەفتار بهشێکن له گرێبهستی خانووەکهرێساکانی نهزم و ڕ

گرێبهستی خانووەکه پووچهل بکرێتهوە يا و ئهتوانرێ ئهتوانرێ داوای قهرەبووکردنهوەی لێبکهێتهوە و سهير ئهکرێت
 .يهکسهر ھهڵبوەشێنرێتهوە

 شکايهت له سهر ژينگهی ژيان يا سکااڵ .6
a. توو ھاوسێکهت رێساکانی نهزم و رەفتاری ماڵ پێشيل بکات يا ببێته ھۆی بێزارکردنتان، ئهتوانن سکااڵ يا شکايهت ێئهگهر ب

  کهڵک له فۆرمێکی ئينتهرنيتی به ناوی  نئهمه ئهتوانبۆ . به شێوەی نووسراو بۆ شارەوانی ترۆندھايم بنێرن
«Klage på bomiljø» )ربگرن و ئهمهش له رێگهی ئيمهيلی وە) سکااڵ له سهر ژينگهی ژيان

bomiljo@trondheim.kommune.no ی نامهيهکی نووسراو بنێرنهيا له رێگ.  
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