ڕێنماییە نوێکان کە دوێنێ 28ی نیسان دەوڵەت ڕایگەیاند بریتین لە:

بە تایبەت:
ناردنی نامە (  ) smsچیتر بەکار ناهێنرێت و هاتووچۆکردن ئازادە ،لە لە 18ی مانگی ئایەرەوە ڕێگەدەدرێت بە هاتووچۆکردن
لە ناوچەیەك بۆ ناوچەیەکی تر .کەنیسەکان لە 4ی ئایارەوە دەکرێنەوە بۆ سوژدەبردن و پاڕانەوەی تاکەکەسی و لە 17ی ئایارەوە
کراوەیە بۆ هەمووان بە پەیڕەوی خۆپاراستنەوە.
کەنارە گشتی و کۆمەڵیەکان ( کەنارەکانی مەلەکردن ) داخراو دەمێننەوە.
موڵەت دانی تایبەت و بە مەبەست بەردەوامی دەبێت ،ئەو بەردەوامیە بە گوێرەی رەوتی کردنەوەی قوتابخانەکانە ،هەروەها
موڵەتی ئامادەنەبونی گروپە مەترسیە ئاست بەرزەکان بەردەوام دەبێت.

بە گشتی:
 )1کەرەستەی خۆپاراستنی تەندروستی( پێوەری خۆپارستنی تەندروستی).
 بەکارهێنانی دەمامك ئەرکە لە هەموو شوێنە داخراوەکاندا وەك  :هێڵەکانی گواستنەوە و گەیاندن ،دوکانەکان ،نەخۆشخانەکان،سەرتاشخانەکان ،ئارایشتگاکان  +ناوەندی جوانکاری ،ناوەندی توێژینەوە پزیشکیەکان هتد ،..پەیڕەونەکردنی ڕێنماییەکان
پێبژاردنی بڕە پارەی  €150دەبێت.
 )2هێڵەکانی گواستنەوە و گەیاندن:
 بەکارهێنانی دەمامك ئەرکە لەسەر نەفەرەکان و کارمەندان لە هێڵەکانی گواستنەوە و گەیاندن ،چونە ناو وێستگەکان چاودێریدەکرێت ،گرنگە کە نێوانگەری پەیڕەبکرێت ،هەروەها بە پێی توانا ڕێژەیەکی زیاتری هێڵەکانی گواستنەوە و گەیاندن دابین
دەکرێت.
بە دارێژراوی:
 مەبەستی سەرەکی ئەوەیە کە چاوەڕوانیکردن کەمتربێت لە هەموو هێڵەکانی گواستنەوە و گەیاندن دا. ڕێژەی زۆری هێڵەکانی گواستنەوە و گەیاندن لە کاتە پێویستەکاندا خزمەتگوزاری دەکەن ،رەوتی کەمبونەوەی هێڵەکانیگواستنەوە لە نێوەندەکاندایە ،واتا لە 10ی سەر لە بەیانی هەتا 2ی پاش نیوەڕۆ ،وە لە 6ی سەرلە ئێوارەوە هەتا نیوە شەو.
 بۆ تەکسیەکان هەمان ئەو ڕێنماییە کە تا ئەمڕۆ پەیڕەو دەکرێت ،واتا شۆفێەرەکە و یەك نەفەر ،جگە لە حاڵەتە زانراوەکاننەبێت ،باوك یان دایك لەگەڵ مێردمنداڵدا ،یاخود هاوەڵی ئەو کەسانەی کە حاڵەتی تەندروستیان هەیە.

 )3دوکانەکان:
 لە  4ی ئایارە دوکانەکانی وردەفرۆشی دەکرێنەوە ( کتێبخانەکان ،چاویلکەخانەکان ،دوکانی پێداویستیە وەرزشیەکان ،شەتڵگەکان +گوڵ فرۆشەکان ،شتومەك کرین ،هەروەها سەربەستکردنی هاتوچۆی جوتیاران بۆ بازارەکانی سەوزە و میوە فڕۆشی لە
ناوچەك بۆ ناوچەیەکی تر) ،هەروەها کردنەوەی ( سەرتاشخانەکان و ئارایشتگاکان  +ناوەندی جوانکاری).
 دوکانەکانی تر ڕۆژی دووشەمە 11ی ئایار دەست بەکارکردن دەکەنەوە ،جگە لە بازارگاکان  +مۆڵەکان. لە 1ی مانگی حوزەیران دا بازارگاکان دەکرێنەوە ،هەروەها چێشتخانە و قاوەخانەکان شوێنیان ( کورسی و.مێز ) لە دەرەوەهەیە ،وە پێویستە کە 2مەتر لە نیوان مێزەکاندا هەبێت و هەر مێزێکیش بۆ  4کەسە.
 وردە وردە پارکەکانی حەسانەوە و کات بەسەربردن و ئەو پارکانەش کە بەرنامەی هەمەرەنگیان هەیە و باخچەکانی ساوایان کەشوێنی دەرەکیان هەیە دەکرێنەوە بەاڵم بە پەیڕەوکردنی هەمان ڕێنمایی دورەپەرێزی و خۆپاراستن.
 دواهەمین جار چێشتخانە و قاوەخانەکان کە شوێنی تایبەتیان لە دەرەوە هەیە دەکرێنەوە ،لە کۆتایدا هۆڵەکانی ئاهەنگ وخۆشگوزەرانی ،هەوارگەکانی پشوودان ،یاریگا و گۆرەپانە وەرزشیەکان.

 هەروەها تایبەت بە کاتی کارکردنی دوکان و بازارەکان کە لە 10ی بەیانیەوە دەکرێنەوە ،بەو مەبەستە چەند کاتژمێرك زیاترکاردەکەن ،پەیڕەوکردنی 2مەتر لە نێوان کەسەکاندا ،بەکارهێنانی دەمامك بۆ کارکەران و کریارەکان ،هەروەها ئاماژه کراوە کە
ئاسانسۆر ( مەسعەدە) بەکار نەهێنرێت ،ئەگەر زۆر پێویست بکات دەکرێت تەنها لە سەدا 40ی کریارەکان ئاسانسۆر بەکاربهێنن،
وە ئەو دوکان و بازارانەی کە قادرمەی کارەباییان هەیە نابێت ئاسانۆر بەکاربهێنن.
 بۆ سەرتاشخانە و ئارایشتگاکان پێویستە پەیڕەوی 2مەتر لە نێوان کەسەکاندا بکرێت ،وە هاتنی کەسەکان پێویستە بە مەوعد بێت.پێویستە لەسەر هەمووان کە دەمامك بەکاربهێنن ،دەستكێشی یەك جارەکی ،ئارایشتگاکان کاتی کارکردنیان زیادکراوە ڕۆژانە لە (
دووشەمە بۆ هەینی) لە 7ی بەیانیەوە بۆ 10ی شەو ،ڕۆژانی شەممە لە  7بۆ 10ی شەو.

 )4قوتابخانەکان:
 11ی مانگی ئایار دەکرێتەوە تەنها بۆ پۆلی شەشی دواناوەندی ،لە 18ی ئایارەوە پۆلەکانی تری دواناوەندی و ناوەندیدەکرێنەوە.
لە 1ی مانگی حوزەیران ئەگەر هەموو شتێك باش بێت ئەوکاتە رەوزەکان و سەرەتاییەکان دەکرێنەوە .باخچەی ساوایان داخراو
دەبێت.
 شوێنگەی چاالکیە وەرزشیەکانی دەرەوە وەك گۆرەپان و یاریگا وەرزشیەکان و وەرزشکاران دەتوانن بە پەیرەوکردنی ڕێنماییەتەندروستیەکان مەشق و راهێنانەکانیان بکەن ،بە پێچەوانەوە ناوەندە داخراوە وەرزیشیەکان ناکرێنەوە ،هەرەەها کردنەوەی
باخچەی ساوایان پابەندە بە رەوتی پۆلە سەرەتاییەکانەوە.

