زيَهىاييةكانى تاقيكسدنةوة
واددةى دةيةم
قوتابى بة دةزنةضوو دادةنسيَت لة هةز واددةيةك ئةطةز زيَرةى ئاوادة نةبوونى شياتس بيَت لة
( )%01ى ئةو كاترويَسانةى كة بسيازى لةضةز دزاوة بؤ ئةم واددةية بةبىَ بوونى هؤكازى
زيَجيدزاوى يان ( )%01بة بوونى هؤكازى زيَجيدزاوى كة ئةجنووةنى كؤليَر بسيازى لة ضةز
دةدات.

واددةى يانصةهةم
نابيَت تاقيكسنةوةى دةوزى دووةم دواخبسيَت بة هيض شيَوةيةك

واددةى ثانصةهةم
ثمةى خويَهدنى قوتابى هةذواز دةكسيَت بةم شيَوةى خوازةوة (زيَرةى ضاالَنة )
ضالَى يةكةم %01
ضالَى دووةم %01
ضالَى ضيَيةم %01
ضالَى ضوازةم %01
واددةى شانصةهةم
ئةجناوةكان زادةطةيةنسيَت بةم هةلَطةنطاندنانةى خوازةوة
ناياب 011-51
شؤز باشة 45-41
باشة 35-31

ناوةند 25-21
ثةضةند 15-11

واددةى نؤشدةهةم بسطةى 3
قوتابى دوو ضاهَ لة ثؤليَكدا مبيَهيَتةوة كؤتايى هيَهانى بؤ دةكسيَت ( تسقني قيد)

واددةى بيطتةهةم
ئةطةز ضاغ بؤوة و جيَطريبوو كة قوتابى قؤثيةى كسدووة لة تاقيكسدنةوةيةكى زؤذانة يان
هةفتانة يان كؤتايى بة كةوتوو دادةنسيَت لة هةووو بابةتةكانى ئةم ضالَة ,وة ئةطةز ئةوةى
دووبازة كسدةوة ئةوا لة كؤليَر دةزدةكسيَت وة ناوى دةضسيَتةوة لة كؤليَر.
واددةى بيطت و دوو
 -0قوتابى دةتوانىَ خويَهدنةكةى دواخبات بؤ واوةى يةك ضاهَ بة هؤكازى زيَجيَدزاو ,كة
ئةجنووةنى كؤليَر دلَهيا بىَ و زاشى بيَ ,دواخطنت ثيَشكةش دةكات ثيَش وانطيَك بة
اليةنى كةوةوة لة ضةزةتاى تاقيكسدنةوةى كؤتايى
 -0بؤ ضةزؤكى شانكؤ هةية لةضةز زاضجازدةى ئةجنووةنى كؤليَر ,كة خويَهدنى قوتابى
دواخبات بؤ ضالَى دووةم بة هؤكازى زيَجيَدزاو ,كة دلَهيا بىَ و زاشى بيَ ,قوتابى
داواكازيةكى دواخطنت ثيَشكةش دةكات ثيَش وانطيَك بة اليةنى كةوةوة لة ضةزةتاى
تاقيكسدنةوةى كؤتايى
 -0خويَهدنى قوتابى دواناخسيَت لة وةزشى دووةم

واددةى بيطت و ضىَ
خويَهدن لة كؤليَر دةوةضتيَت ثيَش تاقيكسدنةوةكانى كؤتايى بةواوةيةك ,كة لة ضىَ زؤذ
شياتس نةبيَت

زيَهىاييةكانى زيَككازى قوتابيان
واددةى ثيَهجةم
قوتابى بة دةزكسدنى كاتى (بالفصن املؤقت) لة شانكؤ يان لة كؤليَر ضصادةدزيَت بؤ واوةيةك
كة لة ضالَيَك شياتس نةبيَت ئةطةز هاتوو يةكيَك لةم ضةثيَضيانةى خوازةوةى ئةجنام دا:
 -0بة كسداز دةضت دزيَرى بكاتة ضةز فةزوانبةزانى شانكؤ جطة لة دةضتةى واوؤضتايان
يان قوتابيان.
 -0بةكازهيَهانى توندوتيرى دذى قوتابيان
 -0هةلَطستهى ضةك بة وؤلةت يان بىَ وؤلةت لة ناو حةزةوى شانكؤ يان كؤليَر
 -0بة قطة شيادةزؤى بكاتة ضةز يةكيَك لة ئةنداوانى دةضتةى فيَسكسدن لة شانكؤ يان
كؤليَر يان واوؤضتاى وانة بيَر.

واددةى ثيَهجةم
قوتابى بة دةزكسدنى كؤتايى (الفصن الهوائى) لة شانكؤ يان لة كؤليَر ضصادةدزيَت
ئةطةز هاتوو يةكيَك لةم ضةثيَضيانةى خوازةوةى ئةجنام دا:
 -0دووبازة كسدنةوةى يةكيَك لةم كسدازانةى كة لة واددةى ثيَهجةم هاتووة.
 -0بة كسداز دةضت دزيَرى كسدنة ضةز يةكيك لة ئةنداوانى دةضتةى فيَسكسدن يان
وانةبيَرةكان لة شانكؤ يان لة كؤليَر.

واددةى دوانصةهةم
بسيازى ضصاكان هةلَدةواضسيَت لة تابمؤى ئاطادازييةكان لة كؤليَر بؤ واوةى يةك
هةفتة كةورت نةبيَت و ئاطادازى خانةوادةكةى (وىل اوس) دةكسيَتةوة و قوتابيةكة
بانط دةكسيَت بؤ ئةوةى هؤى ئةم ضصايةى ثيَ بطوتسيَت.

