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Agahî ji bo penaberan û penaberên sîyasî li kantona Zürich

Jiyana li Swîsre yê a niha çawa tê rêxistin?
Ez dikarim hin ji çi bikim?

Nexweşîya nû xwe pir zû belav dike. Gelek mirov ê nexweş bikevin. Ji ber vê yekê Swîsre di 

rewşek awarte de ye. Ew tê vê wateyê: rêzikên (quralên) nû û hişk hene.

Ev rêzik ji bo hemî miroven li Swisre bi giredayi ye.

Li malê bimînin

• Niha malê bimînin.

• Divê hûn tenê li malê derkevin:

 - Dema ku hun tişten ji bo xwarin bikirin.

 - Ger hewce ye ku hûn bijîşk( doxtor) bibînin.

 - Ger pêdivî ye ku hûn biçin dermanxanê.

 - Heke hûn nekarin herî kêm 2 metre di navendê bajer de bimînin.

•  Destûr heye ku mirov li derve bigere.

Ne ji 5 kesan zêdetir

•  Dive ku ji 5 kesan zêdetir bi hev re nebe.
 Dive ku ev viya, wekî mînak, birêve çundin de, an jî li gerînê, 
 li parkê, li parkê lîstokan de bê pêk anin.

•  Pêwîst e ku hemû mirov xwe ji mirovên din dûr bixin. Herî baş
 ji 2 metreyan zedetir. Ev yek di heman demê de tenê 2 mirov
 bi hev re bin jî be cîh kirin.

Divê her kesî li gorî vê rêgezê(quralî) jiyana xwe berdewam bike.

Wekî din cezaye wî heye.



Em tenduristiya  
baş ji bo wwe
dixwazin.

Çi hatî ye girtin?

• Hemî baxçe zarokan (Kindergarten) û dibistan girtî ne. Pêdivî ye ku hemû zarok
 li mal bimînin.

• Hemû bûyer û kargehan girtî ne. Wekî mînak;

 - lîstikên futbolê

 - Partîya rojbûnê

 - Civînên olî

 - kargehan

 - hewzên melevanî

Hîn jî çi vekirî ye?

Hemî firotgehên ku ji bo jiyana rojane girîng in vekirî dimînin. Wekî mînak:

 - marketên ji bo tiştên xwarine (Coop, Migros, Denner)

 - dermanxane 

 - Ofîsa postanê

 - bankên

 - stasyonên trenê

 - rayedar

Te ra herkesî tiştên xwarinê hêye.

Ma ez hîn jî dikarim pere bişînim derveyî welat?

Erê.


