نتسەکەی یناکەوەریپ

یواوارەڕ یەکسنانوناڕ کەوەریەڕ ینیناواڕ
یێشنادواڕ یواوارەڕ
یەکسنانوناڕتەاوابوان/
کەوەرین بو ینیناواڕ
لە چنیچوانی
گەینایکسداڕ بنییسکن
بنیی ژکنن لە انانادی
هەموا هناالترناڕ ئەم
ینین.
لەبەر ئەوە ئەنجومەنی شار لە
پالپشت و
شارەوانی
پشگیریکردنە بو وریایی و
لێبوردن و هاوکاری نێوان
کومەلگا.
بێگودانی رابردووی نەتەوەیی و
کەلتوری هاوالتیان،
چاوەرێکراوە هەموو هاوالتیان
چاالکبن لەگەل رێزلێنان/چاودێر
بن لەگەل بنەماکانی
دیموقراتیەتی بنەرەتی کە
بالەپوشە لە کومەلگای
دانیمارکی.

چاوەرێنکروە  /بەئومێدین کە
هەموو هاوالتیان بەشداربن لە
ژیانی سیاسی و ئابوری و
کومەالیەتی و کەلتوریی بو
کومەلگا.
هەموو هەوەلەکانی
یەکخستن لەالیەن شارەوانی
تەرکیزدەکەن لەسەر یەکەم و
شت کە پەنابەرن بەیەکگرتن
بیانیەکان کە خێزانەکانیان
وپەنابەرەکان و نەوەکانیان
هاتوونە لەگەل کە ئەوانەی
پیویست ،لەسەر بنەمای بار/
هەلویست دیارکراو ،بو
هاوکاریکردن لسەر کنترول
(باالبوون) بەسەر ژیانی
روژانەی دانیمارک کە فێربوون و
کارکردن ( کار) و یەکسان و
ئازادی رادەربرین و هاوالتیبوونە.

شارەوانی
چاوەرێدەکەت لەوچینەی
ئارمانج بو هەلگرتنی
هەلولەکانی یەکخستن لە
شارەوانی دا – پاشان
"هاوالتیان خاوەن نەتەوە
جیاوەزەکان" – بەرپرسایەتی
هابەشی لە هەولەکانی
شارەوانی.
لە الپەری دیتر ،لەتوانادایە
ئامانجەکانی پەیرەوەکانی
یەکخستنی گشتی شارەوانی
ببینرێت و هەروەها
هەولەکانی ئاسانکر بو
جێبەجێکردنی بینینی
پەیرەوەکانییەکخستن لە
شارەوانی.
لەبەشی دواوە کەتەلوک
هەیە ،و ئەم کەتەلوکە نە
بەشەکی بەستراوە بە
پەیرەوەکانییەکخستن ،بەالم
لە توانادایە ببێت سەرچاوەکی
روشنایی بو پتر کارکردن بو
پێشخستنی پەیرەوەکانی
یەکخستن.

کەوەرین بەیێگنی هەالەوناڕ گشیڕ
دکنیترسن گەالەوناڕ
سرنسڕ انانادی
ئەمناەن:

 یەکخستنی سەرکەوتوو
رێزلێنانی لێکگوراو
.دەسەپێنێت
 شارەوانی هەولەکان
رێکخراو بەگشتی دەخاینێت
لەگەل گرەنتیکردنی
ئوفەرەکانی ناوەندی و
دەفەتەکان کە هەوالتی
ئارەستە دەکاتە رێگەکە
دەربارەی باری ئامانجی
.ژیان
 ئەرکی یەکخستن دێت
جێبەجێکردن لەگەل
– هاوالتیانی پەیوەندیدار
بەپد باری تاک و بارودخی
ناوخوییی کە گرنگی خوی
هەیە بو کرداری (ئامانجی)
یەکخستن

 ئەو هاوالتیەکانی خاوەن
نەتەوە جێوازەکان بوون
لەرابردوودا رێنمایەکان
وەردەگرن دەربارەی
دەرفەتی ئەوە هەیە دووبارە
ببن بە هاوالتی ،کەواتە
هاوالتی رێنمایی
وەردەگرێت لسەر ئەو چوون
ببن بە هاوالتی لسەر
داوای ئەو و بەپالپشتی
دارایی کە پەیوەندی بە
بەردەوامی رێکەوتنی
یەکخستن

هناالترموااڕ دکبوتسوتڕ
چنانیواکسوان وە ئەا
هناالترناەی لە یوبسداادو
ناون اەتەانوڕ رووا
بەیگەگستن بکننن ژاەونن
ا یرنانوننن
بەییسسنکەتڕ ا
هناونیککسداڕ وومەلگن
لە ینیناواڕکە
بەهەمنن یێون
هناالترناڕ تس هەمن
بەییسسنکەتڕ هەکە لە
ینینوەکنن.

کە بەشێوەی راستەوخو،
دەبێت ئەوە ئەنجامبدرێت
بەرێگەی:

 ئەو هاوالتیە نوێکان دەبێت
تێگەیشتن و وەرگرتنی
یاساکانی کومەلگای
دانیمارکی و بەهانەکانی
دیموقراتی سەرەکی
بەدەستبێنن
 دەبێت تا بەرزترین ئاست
زانیاریی پیویست بێن
بەردەستکردن بو هاوالتیە
نوێیەکان دەربارەی
ئەرکەکان و مافاکانیان لە
کومەلگای دانیمارکی ،کە
ئازادی رادەربرین و ئازادی
راوبووچوون و ئاین و
میەکانی سیاسی
بەخوەدەگریت ،وەرگرتنی
پسپوری و شارازای بو
بەکارهێنانی

 هاندانی هاوالتیە نووێکان بو
وەرگرتند بەرپرسایەتی و
گەران بەداوای (پابپشتی)
خویان

 دەبێت هاوالتیانی نو ئەو
هەستە وەبگرێن کە سەربە
شارەوانیین وە
خویان ببنێن بەشەکد
باوەپێکراون و یەکسانن
لەکومەلگادا – وەک هەر
هاوالتیەکی تر لەکومەلگادا
 رازەمەندی هاوالتیانی نو
لسەر لێبوردن و رێزلێنان –
چاوەرێکردنی هاوالتیان
هەمان لێبوردن و رێزلێنان
هەبێت لە رابردووی
نەتەوەی و کەلتوری و
دیانەتی هاوالتیانی تر

یێشونای ا دوارشین
یێشونای ا دوارشین بو
هناالترناڕ نانن
اەتەان ێوانونن دێت
یێکەرینن وە بەااتسکن
ونت هناالترە اوێکنن
هەست بە یوانمەادی ا
ینلپشیڕ وکنن بکەن لە
وومەلگنن ابمن بەیەک
لە وومەگنی انا وکڕ.

 کە بەشێوەی راستەوخو،
دەبێت ئەوە ئەنجامبدرێت
بەرێگەی:
 هاوالتیە نوێکان تالە
شیاندایە دنیشتن لەو
شارانە بدەست بێنن کە
خاوەن گواستنەوەی
گشتیە ،ئوفەرەکانی
رێکخراوەکان و بازارکردن و
هەرەها گەیشتن بە
نوژدارن ،خزمەتەکانی
شارەوانی ،لەوەنە
قوتابخانەکان و ئەوانەی تر.

 پێشوازی دەبێت باری
هاوالتی کە تاک یان خێزان
بەرچاو وەربگرێت ،کەلەونە
تەمەن و ژمارەی
ئەندامەکانی خێزان و باری
تەندروستی و ئابوری هتد...
بەخوە دگرێت.
 پلپشتی ئەو هاوالتیە
نوەکان دکرێت دەربارەی
گونجاندنیان لەگەل ژیانی
نوێان ،کە لەوەنە وەرگرتنی
زانیاری دیار دەربارەی
شوێنی پێداچوون ،ئەگەر
پێویستیان بە هاوکاری بوو.
 راگەیاندنی هاوالتیە نوێکان
دەربارەی ئوفرەکانی
خوبەخشین لە شارەوانی.

یێسبوااڕ امناڕ دواربنیوڕ
ئە هناالترناەی نانن
اەتەان ێووانونن
لەیوبویداا دو یێگەوناڕ
ێسو یێدێەە دون بو
یێسبوااڕ امناڕ
دواربنیوڕ وە
بەیێونکەک بێت لە
تووانکنن دوبێت اکندبکسێت
لە سرریەمڕ یێسبوااڕ
ئنسنکڕ لە ژکناڕ
وومەلگن ا ژکناڕ
.ونییێکسوا

کە بەشێوەی راستەوخو،
دەبێت ئەوە ئەنجامبدرێت
بەرێگەی:
 تیشئ بێختە سەر ئەو
مناالنەی کە لەتەمەنی
پێک قوتابخانەدان ،کە
بەشێوەک شارەزایەکی
بان وریبگرن لە زمانی
.دانیمارکی
 خوێندنی قوناخی
سەرەتایی بو قوتابیەکانی
خاوەن نەتەوە جێوازەکان،
فێربوونی زمانی دانیمارکی
بەشێوەکی مەلبەندی بێت.
دەبێت تەکەز دەکرێت
لەسەر پێدانی زانیاری
لسەر هەلەی زیاتری
فێربوون دەربارەی کومەلگا
.بەشێوەکی گشتی
 فێربوون بو پێگەیشتووان
دەبێت پابپشتی بازاری
کارکرن /یان روشنایی
فێربوونی رێگای یەکخستن
.و پالپشتی کەسی

بوویی وومەالکەتڕ ا تەادیاسیڕ
دنبێت هناالترە اوێکنن
نانن اەتەان ێووانونن
لە ااتسکن ونتدو اوارنیی
انبگسن لە بوویی
وومەالکەتڕ ا
تەادیاسیڕ

 دەربارەی هاوالتیە نووێکان،
هەلسەنگاندن دێت
ئەنجامدان کە ئایە ئەو تاکە
پیویستی بە ئوفەرەکی
تایبەت هەیە دەربارەی
کێشەیەکی دیاریکراو.

کە بەشێوەی راستەوخو،
دەبێت ئەوە ئەنجامبدرێت
بەرێگەی:

 زانیاری پیویست دەربارەی
تەندروستی ئاوەدانی
هاوالتی نوێەکان بەشێوەی
تاک و قوناخەکانی ژیانی.
تەکەز بێت کرن لسەر
پەیوەندیەکانی کەلتوری کە
پەیوەستە بە هاوالتیەکانی
خاوەن نەتەوە جێوازەکان لە
رابردوودا لە شوێن چاودێری
پیرەکان

زانیاریەکانی رێکخستی
لسەر تەندروستی
ئاوەدانکردنی تاک بێت دان
بەو هاوالتیەکانی نو لە
.قوناخەکانی ژیانی

 بایەخ بێت دان بە
پەیوەندیەکانی کەلتوری کە
پەیوەندی بەو هاوالتیەکانی
خاوەن نەتەوە جێوازەکان لە
رابردوودا لە شوێنی
چاودێری پیرەکان.

ونی ا یێسبوان
دنبێت ئەا هناالترناەی
نانن اەتەان ێووانونن
لە یوبسداا دون انوو
ئنیسنتننن بە هەمنن
ئنسیڕ گەکشین بە
بناویی ونیوسدن انوو
هەی هناالترەونن وە
.لەبەەینت دو دواربنیورن

کە بەشێوەی راستەوخو،
دەبێت ئەوە ئەنجامبدرێت
بەرێگەی:

 ئەو راستیەی کە تەکەز
دێت کرن لسەر کە هاوالتی
نو پالپشتی خویەتی
بەدەست دێنێن بە رێگەی
کارکرن یان فێربوون
 رێکخستنی هەولەکان بە
ئارەستەی بەکارخستنی
هاوالتیە نوێکان لە
شارەوانی بەپد (دەگونجن
لەگەل) بو داواکردنی بازاری
ناوخویی کارکردن.
 ناساندنی شێوازی
کارەکانی ناوخویی بو
هاوالتیەکانی نو  ،و
بەرزکردنی ئاستی
شارەزایەکانیان و پێشاندان
و پێدانی دەرفەتی نو
کارکردن.
 ئە هەوالنەی بەکارخستنی
شیان/کەرەستە تاکەکاسی
بێت ئارەستەکرن بو
هاوالتیە نوێکان و هەروها لە
توانای جێبەجێکردن بێت و
سود وەرگرتن لد.

بەیدویککسدن لە ژکناڕ
یێشنادواڕ اوارنیی
دنیبنینی وومەلگنی
دواربنیوڕ بو هناالترە
اوێکنن وە نانن اەتەان
ێناانونان لە یوبسداادو
بە هەمنن ئنسیڕ وە
هەموا هناالترەوناڕ تسی
ینی ا هەیانهن
یێشنادواڕ دنییەتڕ
بەیدویککسدن بە ئناودواە
لە ژکناڕ ینایەامرسی ا
ویڕ اوومەالکەتڕ.

ویڕ ا ینایەامرسی اوومەالکەتڕ

کە بەشێوەی راستەوخو ،دەبێت
ئەوە ئەنجامبدرێت بەرێگەی:
 هاوالتیە نوێکان رازەمەندی و
تێگەیشتن هەبێت بو باری
کومەالیەتی کە کومەلگای
دیموقراتی نو لسەر
ئاوادانکراوە لە قوناخی
یەکسانبووندا.
هاوکاتیە بوێکان زانیاری

هەبێت لسەر نەریتەکانی
دانیمارکی – ودەرفەتی
هاوکاری هەبێت لە -کاری
خوبەخشانەی
کومەالیەتی و کاری
رێکخراوەکان
ئەو زانیاریانەی پێشتر

(شارەزایی و پێداویستی)
هاوالتی تاک
بەردەستبکات ،کە
بەشێوەکی پالپشتبێت بو
هاوالتی لسەر لێگەریانی
باری کومەلگای
دانیمارکی دارێژراوە،
هاندان بێت بو بەشداری
کرار لە کومەلگای
ناوخویی

 هەموو کاتێئ شارەوانی
کاردەکات بو دارێشتنی
شێواز (پێکهاتەی) کاری
بان بو یەکستن بە رێگەی
بەشداریکردن لە ژیانی
رەوشەنبیری و خوشی و
کومەالیەتی.

دنسیەی ینیناواڕ Hjørringبو کەوەرین
دنبێت دنسیە ونیبکێت
لرەی ینلپشیرکسداڕ
تێگەکشیەڕ هناسەاگڕ
یێکنتە ا ینایەامرسی ا
ئنکەڕ لە ینیناناڕ
 Hjørringا ینلپشت بێت
لرەی هەانوناڕ
کەوەریەڕ ونیو ا موووم
(بەمنانبێت)

بەشداریکردن لە ژیانی خوشی
و رەوشەنبیری وکومەالیەتی








راوێژکردنی دەستە لە
کاتەکانی کە رەهندەکانی
گشتی سیاسی هەن بو
تماکردنی شارەوانی
بەشداریکردنی ساالنەی
نوێنەرانی ئەنجومەنەکانی
پەیرەوەکان کە پەیوەندی بە
 Hjørringشارەوانیلە
گیتوگو لەگەل دەستە.
دەستە پێشنیارە رێنیشاندەر
بدات دەربارەی هەولەکانی
یەکخستن گشتی لە
شارەوانی دا و
دەستپێشخەری تواوبوون
کەئاراستە دەکرێت لەالیەن
دەستەی شار.
گوفتوگوکردن لسەر راپورتی
ساالنەی دەستە لە
کوبونەوەی دەستەی شاردا.

وەتەلووڕ بو ارگن
بەالاوسوای ارگن
وەتەلوک) یێکدێت لە (
برساوە ا یێشەرنینوناڕ
دنیبنینی چوارەتڕ
ونیوسداڕ
ئەااومەاەوناڕ
یەکسنانوناڕ
دنسەرشناکسا ا
دناگنوناڕ ینیناواڕ ا
وومەلگنی ینیسیناڕ بو
یێشەریەڕ
.یەکسنانوناڕ کەوەرین
کەتەلوکی نیگا بەشەکی
بەستراو نیە لە پەیرەوەکانی
یەکخستن ،بەالم لەتوانادایە
ببێت بە سەرچاوەکی نیگا بو
زیادکردنی کار

یێشووای
 لە توانادایە قوتابخانەکان و
ئەنجومەنەکانی چاودێری
بەروژ و دەزگایەکان میا
وەبگرن لە پروگرامی
ئاراستەکرن کە
خوبەخشەکان رادەبن بە
پێدانی هاوکاری بو
خێزانەکانی کە خاوەن
نەتەوە جێوازەکانن لە
رابردوودا بو چاالکی و
ئەنجومەنەکانی دیتری
.دانیمارکی

یێسبوااڕ امناڕ دواربنیوڕ
 ئەو پیاو و ئافرەتان کە
مەرجەکان (پیویستیەکان)
ی سەرەکی نین بو
تەواوکردنی فێرکردنی
دانیمارکی ،لەتوانادایە
هەلبژاردەیتر بەکاربێنن کە
خول لەالیەن شارەوانی
دێن ئەنجامدان کە تەکەز
دەکەت لسەر شارەزایی
.کارا

ژکناڕ وومەالکەتڕ








دیموقراتی بەوە ناسراوە کە
و کاریگەرە لسەر
رێخراوەکانی بوووک،
بونموونە وەک بەرێگەی
بەشداریکردنی لە ژیانی
کومەلەکان و کارەکانی
دەستەی بەرێوەبردن ،کە
کارەکانی دەستەی
.قوتابخانەکان بخوەدەگرێت
لو و چوون دەنگدەدەیو
– بەرچاو – کێمی کارا
پێشەکی دەربارەی
چونیەتی ئەنجامدانی
دەنگدان بەشێوەکی
دروست
بەشداری کردنی ئافرەتانی
پەنابەر کە خاوەن توانا/
شیانی (کە دایکانی شار/
ناوچە کە) و رێگاکانی
سەرکەوتن بەالو دەبێت
.وەکو بازنەکان لە ئاو دا
زیادکردنی تەکەزکردن لسەر
خو پاراستن و دژایەتی
دیاردەی دەسهەالتی
کومەلگایی نێگەتک

اناچەی وومەالکیڕ ا
تەادیاسیڕ
 لەتوانای شارەوانی
Hjørringو دەستەی
تەواوبوون ،بەهاوکاری
لەگەل رێکخستنی
کوبونەکانی راگەیاندن کە
زانیاری دەبارەی
تەندروستی بەخوەدەگرێت
لە رەهەندەکانی دانیمارکی
دا.
 بەردەوامبوونی تەکەزکردن
.لسەر کەمەلەی دایکان
 پالپشتیکردنی هاوالتیان
بەتەنیا کە خاوەن نەتەوە
جێوازەکانن لە رابردوودا بو
پەیوەندیکردن بە
رێکخراوەکانی خوبەخک

یێسبوان ا یرشە
 دەبێت بازاری کارکردنی
دانیمارکی زیاتر روونبێت بو
ئافرەتان کە لەپێشتردا
پەنابەرن و بیانین ،چونکە
ئەوانن رەهندەکانی بازاریی
.کارکردنی دانیمارکی

بەام ا ینایەامرسی
 دەبێت رێکخراوەکان
– داوابکرێن بو کارکردن
وپێدانی هەلە بویان بو
بینینی ئەوانەی ئێستا
گەیشتین و روبە رو تا
ئاستەنگەکان بزانێن ،چونکە
چاالکوان/پەرون لە ژیانی
رێکخراوەکاندا زیاتر هەلی
هاوکاریکردن هەیە لەبوو
پێشخستنی ناوچەکە
(بوارەکە(
 یەکخستنی بان لە بەزم و
رەوشەنبیری پیویستی بە
کارەکی زیاتر هەیە بو
ئەوەی باوکان بوخوبگرێتلەو کارانەیتر لەبو پێگەیاندن/
پێگەیشتنی دایبابان لە
کومەلگا دا و رەوشەنبیری
پیویست لە باری/بەشی
.رێکخراوەکان
 بەشەک لە چاالکوانەکانی
دانیمارکی داوا دەکەن
بوکارکردن ،پێشەوازی و
گواستنی دانیمارکیەکانی
نو بو بەشداریکردن لە
تیمی تەنل ،مەلەوانی و
کارەکانی تر هەروەها لە
رێکخراوەکانی بەیانی،
..وقوتابخانەکان هتد

 ئارەستەوان/
رێنیشاندەرەکان یان
پەیوەندیکردن بەو کەسانەی
.لە رێکخراوەکاندا
 پیویستی بو هەولەکان بو
بەردەوامبوونی کوران و
.کوان لە رێکخراوەکاندا
 تەکەزکردن لسەر
دەستپێشخەریەکان کە زیتر
ئەو مناالنی خاوەن نەتەوە
جێوازەکان لە رابردوودا بو
بەشداریکردنیان لە ژیانی
رێکخراوەکان

دنسیەی کەوەریەڕ
 Hjørringینیناواڕ
 هاوسەنگی لە پێدان و
وەگرتن (چێژ وەرگرتن)

