SORANI

گشت قوتابیان مافی هەبوونی ژینگەیەکی
قوتابخانەی دڵنیا و باشیان هەیە
لە قوتابخانە لە بارودۆخێکی خراپدایت.
بارودۆخت لە قوتابخانە باش نییە.
هەست بە تەنیایی وگۆشەگیری دەکەیت ،وە هەست بەوە دەکەیت
کە لە پۆلەکەتدا هەست بەدڵنیایی ناکەیت.
لەالیەن قوتابییەک یان چەند قوتابییەکی ترەوە ،یاخود لەالیەن
گەورەساڵێکەوە هەراسان و مۆبە بکرێیت.

ئێستا تۆ دەتوانیت چی بکەیت؟

باسی چۆنیەتی بارودۆخی خۆت بۆ دایک و باوکت یان کەسێکی گەورەساڵ
بکە کە جێی متمانەی تۆیە .داوای یارمەتی لە مامۆستا و بەڕێوەبەرەکەت بکە.
دەبێت قوتابخانە پالنێک بۆ ئەوەی کە چی دەتوانێت بکات لە
پێناو باشکردنەوەی بارودۆخی تۆدا دابنێت.
ئەگەر ئەوە یارمەتی دەر نەبوو ،ئێوە دەتوانن سکااڵ بۆ دەستەی پارێزگا
 Fylkesmannenبنێرن .ئەویش ئەو کەسەیە کە چاودێری قوتابخانەکانی
پارێزگاکە دەکات لەپەیڕەوکردنی یاساو ڕێنماییەکاندا.

بارودۆخێکی نەباش نە خراپت هەیە
سەرەتای هەستکردنتە بەوەی کە بەشێک نیت لە ژینگەی قوتابخانە .
سەرەتای هەستکردنتە بەوەی کە لە پۆلەکەتدا کەمتر هەست بە دڵنیایی دەکەیت.
سەرەتای هەستکردنتە بەوەی کە لەالیەن ئەوانی ترەوە هەراسان دەکرێیت و
ناتوانیت چیتر خۆت بیت.

ئێستا تۆ دەتوانیت چی بکەیت؟

بارودۆخی خۆت بۆ گەورەساڵێک کە متمانەت پێیەتی باس بکە کە چۆنە!
کەسەکەش بۆ نموونە دەشێت مامۆستایەک ،یاریدەدەری پزیشکیی تەندرستی،
بەڕێوەبەر یان دایک و باوکی خۆت بێت
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گەورەساڵەکان یارمەتیت دەدەن لەوەی کە جارێکی تر بارودۆخت
باش بێتەوە و لە پۆلەکەتدا هەست بە دڵنیایی بکەیتەوە.
هەر کاتێک لە ڕێگەی ئینتەرنێت یان مۆبایلەوە ڕووبەڕووی
مۆبەکردن یان شتی بە ئازار و ناخۆش بوویتەوە ،زۆر گرنگە
گەورەساڵەکان ئاگادار بکەیتەوە بۆئەوەی یارمەتیت بدەن.

نەرویج یاسایەکی تایبەت بەخۆی بۆ قوتابیانی
قوتابخانە هەیە:
تۆ مافی ئەوەت هەیە کە لە پۆل و قوتابخانەکەتدا هەست بە باشی
و دڵنیایی بکەیت.
تۆ مافی ئەوەت هەیە قسە بکەیت وگوێت لێبگیرێت .کاتێک بە
گەورەساڵەکان يادەگەیەنیت کە دۆخی خۆت یان هاوڕێیەکت باش
نییە ،ئەوا قوتابخانە بەرپرسیارێتی هەیە لەوەی کەبارودۆخی تۆ
یان هاوڕێکەت جارێکی تر باش ببێتەوە.
گشت گەورەسااڵنی قوتابخانە دەبێت هاوکاربن لەوەی ئێوەی
قوتابی پێکەوە دۆخێکی باشتان هەبێت .دەبێت بە ڕوونی بڵێن کە
کارێکی باش نییە یەکتری هەراسان بکەن یاخود مۆبەی یەکتری
بکەن.

بارودۆخی تۆ باشە!

تۆ هاوڕێت هەیە!

خەڵکانێک هەن کە لەگەڵیاندا
بدوێیت و متمانەیان پێبکەیت.
تۆ دەتوانیت خۆت بیت ،وە لە پۆل و
قوتابخانەکەتدا هەست بە دڵنیایی بکەیت.

ئێستا تۆ دەتوانیت چی بکەیت؟

با ئەوانی تریش لەگەڵتدا بەشداری
یاریکردن بکەن و لە باشیی دۆخی
هەمووان ئاگاداربە.

بڵێ نا بۆ مۆبەکردن و ئەگەر بینیت
قوتابییەک لە دۆخێکی خراپدایە یەکێک
لە گەورەساڵەکان ئاگاداربکەرەوە.

ترافیکالیتەکە ڕێنمایت دەداتێ لەبارەی ئەوەی بۆ باشبوونی باوردۆخت لە قوتابخانە دەبێت چی بکەیت.
لەبارەی مافەکانت لە هەبوونی ژینگەیەکی قوتابخانەی باش و دڵنیایی زانیاری زیاتر لەم لینکەی خوارەوە بخوێنەرەوە.
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