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زانیاری بۆ مشتهریهکان
ن
پشکنی له فهرمانگهی کۆچ دهست ێ
پ دهکرێن
ن
پشکنی دهکرێت.
له فهرمانگهی کۆچ له ڕۆژی  ۲۰۱۹.۱.۱۵وه دهست به
ههموو کهیس که بۆ فهرمانگهی کۆچ بێت ،دهبێت له دهروازهیێیک ئاشکهر ن
اکردن کانزاوه تێپهڕ دهبێت .به
بی که شوێنهکه بۆ مشتهریهکان ،متهرجمهکان ،پارێزهرهکان و کارمهندهکانن
پشکنینهکان دهمانهوێت دڵنیا ن
فهرمانگهی کۆچ شوێنێیک پارێزراو بێت.
ن
پشکنی و زوو وهره
خۆت ئاماده بکه بۆ
ئاسانت دهبێت ئهگهر ههموو شته ن
به الی کهمهوه  ۱۵خولهک بهر له ی
ی
ن
کان دیارکراو وهره.
کان که کانزا
پشکنی
یان ئاسن له ناودا بێت دابکهنێیت ،وهکو ملوانه ن
پشکنی لهسهر ی
ن
ن
قایش
پشتی و ئهوان بۆ
کان گهوره و
ن
پشکنی دابنێیت.
پێشنیاز دهکهین که تا بتوانیت ،با شته ن
مت بێت بۆ ک ئهپشکنینهکه خت ی
کان لهگهڵ که ی
اییت بێت.
ن
پرۆتت یان پێ دهستکرد .ههروهها بڵ
به پشکنینکارهکان بڵێت ئهگهر له الشتدا پارچه کانزا ههبێت ،وهکو
ئهگهر جهازی دڵت ههبێت و ی
کارن جهازی دڵیش لهگهڵ خۆت بێنه ئهگهر ههبێت.
ههروهها کانزای له پارچه جڵوبهرگیشدا ،بۆ نمونه دوگمهی کانزان یان زنجت یان که ن
وان ژێرکراس دهتوانن ن
بی
ی
به هۆی زهنگلێدانهوه.
ئهگهر منداڵێیک بچکۆڵهت لهگهڵ بێت ،منداڵهکه دهتوانێت له ن
ئامتی دایک یان باویک خۆیدا له دهروازهی
ئاشکهراکرد نن کانزاوه تێپهڕ ببێت .خواردن و شته ن
ی
کان دیکهی منداڵهکه لهسهر قایش ڕوونکرنهوه دادهنرێن.
ن
پشکنی پێت دهکرێت
ههموو جارێک که بۆ ژووره وه دێیت،
ن
پشکنی پێت دهکرێت .ئهگهر بۆ کورتهساتێکیش بۆ دهرهوه
بزانه که ههموو جارێک که بۆ ژووره دێیت،
ن
بچیت و بگهڕێیتهوه ،پێویسته که دیسان به ڕێگای دهروازهی ئاشکهراکردن کانزاوه تێپهڕ ببیت.
پشکنینهکان له سهرهتاییدا له هێلسینیک پاسیڵ ڕێگای ”راتاپیهانتێ” و له ڕایسیۆ دهست ن دهکرێن .پاشان
پشکنینهکان له ههموو شوێنه ن
کان دیکهی فهرمانگهکهش دهست ن دهکرێن.
پشکنینهکان هاوشێوه بۆ نمونه له پهرلهمان ،له ئهنجومه نن وهزیران و له دادگاکانیش ههن.

