ى
كەسان پیادە لەو سەردەىم كۆڕۆنایە
ئامۆژگاری بۆ
ن
هێشتا ڕێگەپێدراوە و پێشنیاركراویشە كە بچیت بۆ ێ
ڕۆیشت لە دەرەوە .جا ئایا لە حەدیقەى دواوەتە ،پاڕىك لۆكاڵیتە ،دارستانە،
بەپ
ن
ن
ن
ێ
چیایە یان قەر ناغ ئاوە.
جەستەپ و دەرووپ ،وە دەتوانێت دڵەڕاوىك كەمبكاتەوە .بۆ
ڕۆیشت لە دەرەوە سوودبەخشە بۆ الیەپ
ى
ن ا
كردپ بڵوبوونەوەى ڤایرۆىس كۆڕۆنا ،پێویستە دوو جار ربیبكەینەوە بەر لەوەى بچینە دەرەوە.
سنووردار
ن
اوەكاپ كاتبەسەربردن لە دەرەوە و بەڕێوەبەرایەپ تەندروست پەیوەندى بەو رێ ن
هیانەوە دەكەن
نەرویج ،ڕێكخر
ئاژانىس ژینگەى
ى
ن
كە ئامۆژژگارى پێشكەشدەكەن بۆ ئاگاداركردنەوەتان لەبارەى بەسەربردپ كاتێىك باش و سەالمەت.
ن
یەكەكاپ تەندروست.
یاسای گشت :بەردەوام زانیارى نوێ وەرگرە لەبارەى ئامۆژگارى و یاساكان لە
ى
ن
چیاواپ نوێ بدۆزەرەوە لەو
 .1هاتووچۆت بە لە ژینگەى لۆكاڵ خۆتبێت! ئەندێشەى خۆت بەكارب هێنە و دەرفەپ
ن
بەكارهێناپ هاتووچۆى گشت ئەگەر كرا ،پایسکلەكەت
شوێنانەى كە هەموو كەسێك ناچێت بۆى .دووربكەرەوە لە
بەكارب هێنە یان ێ
بەپ بڕۆ.
ێ
ن
ن
ێ
ێ
خیانەكەت یان هاوڕێیەكت،
 .2پێویست ناكات بە تەنها بەن بڕۆیت  -دەتوانیت بچیت بۆ بەپ ڕۆیشت لەگەڵ ر
ا
بەڵم هەر ر ن
گی لەگەڵ زیاتر  5كەس نا.
 .3خواردن و خواردنەوەت لەگەڵ خۆت ببە دەرەوە ێ ژ
لەبیتبێت سەرەتا دەستت بشۆ یان
چێ ببینە لە كاتەكەت .ر
ا
جێڵ میكڕۆبكوژ بەكارب هێنە.
ا
 .4ئاگادارى رسوشتەكەمانبە ،پێویستمان پێیەپ .ڕیزى ئاژەڵ و ڕووەكەكان بگرە ،وە بڵت لەگەڵ خۆت ببەوە.
ا
ن
شوێت ووڵتدا زۆر ووشىك هەیە و كردنەوەى ئاگر قەدەغەیە.
 .5وریاى مەترىس ئاگربە! لە زۆر
ا
ێ
.
 .6نەخشە و قیبلەنما بەكارب هێنە كاتێك بەپ دەڕۆیت لەو ڕێگایانەى دیاریكراون هەروەها چەندین بەرنامە و پۆڕتاڵ
گەشت هەنە كە یاركەتیدەرت دەبن لە تەواوى ڕێگاكە.
ى
ىژ
ن
دەتوانت ئەرىك ڕزگاركەران
هەڵیێرە كە مەترسیان كەمە .بەیەكەوە
لەكان گونجاو بگەڕێوە ،ئەو چاالكیانە
.7
ر
دابینكەر ناپ خزمەتگوزاری تەندروست كەمبكەینەوە.
ا
ا
 .8پێبكەنە! مەودا بەجێبهێڵە لەگەڵ كەسانیی ،بەڵم ئازادبە لە سڵوكردن و زەردەخەنەكردن لەوانەى
كە دەیانبینیت لەسەر ڕێگاكەتبڕۆ دەرەوە و رێ ژ
چی لە رسوشت وەرگرە! بەهیواى گەشت و جەژنێىك قیامەى خۆش!
تەندروست بە ى
ى
زمان جیاواز:
ێلێە زیاتر بخوێنەرەوە لەبارەى كاتبەسەربردن لە دەرەوە و
https://norskfriluftsliv.no/friluftsliv-og-helse-materiell/
ێلێەدا ئامۆژگارى و رسووشت دەستدەكەوێت بۆ گەشتەكەت:
https://norskfriluftsliv.no/kategori/tema/tips-og-inspirasjon/
ێ
گێدراو لەبارەى كۆڤید  19سەیرى ئەمانە بكە:
بۆ زانیارى زیاترى وەر ڕ
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-forsmitte/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/brosjyre-om-litt-mye-eller-helt-avstand-pa-ulike- sprak/
https://helsenorge.no/koronavirus/informasjon-pa-andre-sprak

