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ۆشنه خ یوخه رج مزپه ناخوازان ۆب یاریزان  
 

مزەکانی نەخۆشی  2015-05-01 

ویان بڕوانامە ی کاتیی ده زگای ده وڵە تیی کاروباری پە نابە ری ده بێ کاتە کە ی مابێت 

(LMA-kort) ل م اكارتی   

لە هە موو سە ردانێکدا پێشان بدرێت.وهە رده م   

 مزه کان بە م جۆره ن:

کرۆن بۆ سە ردانی الی پزیشک لە ناوه ندی تە ندرووستی. ٥٠   -        

کرۆن بۆ یە کە م سە ردانی الی پزیشک لە نە خۆشخانە پاش نامە ی ڕاسپاردنی/بە ره  ٠   -      

 و ڕووکردنە وه ی ناوه ندی تە ندرووستی،

کرۆنە بۆ هە ر جار سە ردانیێکی پزیشک هە تا چاره کردنە کان تە  ٥٠دوای ئە وه ئیتر            

 واو بن.

بۆ سە ردانی سیستە ر، سیستە ری چاره کردنی سروشتی/ پسپۆڕی یاریده  ٢٥   -      

 ری نە خۆش لە ڕێگای فیزیۆتیراپیە وه هتد،

پاش نامە ی ڕاسپاردنی پزیشکی ناوه ندی تە ندرووستی.               

 

ساڵ هیچ مزه یێک ناده ن. ٢٠مندااڵن وگە نجانی ژێر   

یت ە درکرۆن ئ ٢٠٠سااڵنە وه بۆ سە ردانی بە بێ نامە ی ڕاسپاردنی پزیشک   ٢٠لە 

 بۆ سە ردانی پزیشک لە نە خۆشخانە،

چاره سە رگە ری سروشتی هتد. کرۆن بۆ سە ردانی سیستە ر، یان ٢٠٠و   

گرتبێت و نه چیت بۆ سه ردانه که تئه گه ر کات  

کرۆن )سە ردانی پزیشک( یان  ٥٠فاکتوره ئە نێردرێت بە قیمە تی  ی گیراووسە ردان ۆنە چوون ب

سروشتی هتد.چاره سە رگە ری           سیستە ر، سە ردانی کرۆن ) ٢٥  

 سه فه ری نه خۆشی

 یری نە خۆشی ده درێت بە هە رزانترین شێوه ی هاتووچۆ، واتا بە ئۆتۆمبیل یارمە تی بۆ سە فە

 خۆت، بە پاس ویان بە 

شە مە نده فە ر.   

 

کم( بۆ هە ر سە ٤٠میل بێت ) ٤بە ئۆتۆمبیلی خۆت: دووری ڕێگاکە ده بێت بە الی کە مە وه 

کرۆن لێی دائە شکێنرێت٤٠رێک وبە بڕی   

ە ر سە رێکی سە فە ر)ئە م سە ر وئە و سە ر ده بێتە بۆ مزه ی کە خۆت ده یده یت بۆ ه

کرۆنە بۆ هە ر میلێک. ١٢کرۆن(. یارمە تیە کە ٨٠  

 

: هە موو خە رجی بلێتە کە قە ره بوو ده کرێتە وه ئە گە ر بلێتی سە فە ر پاس/شه مه نده فه ر

خە رجی سە فە ر ئە گە رپێشان بدرێت. بە اڵم   

کسە ری سە فە ر، قە ره بوو ناکرێتە وه. کرۆن بۆ یە ٤٠کە کە متر بێت لە   

 

ساڵ مافی هە یە کە کە سێکی هاوسە فە ری لە گە لدا بێت. ٢٠منداڵی تە مە ن   

 

ئە گە ر هۆی هاتووچۆی گشتی نە بوو یان ئە گە ر ئە و کە سە لە بە ر باری تە ندرووستی/ نە 

، ئە وا بۆی هە سە فە ربکاتخۆشی نە یتوانی بە ئۆتۆمبیلی خۆی، یان بە پاس، یان شە مە نده فە ر 

 یە بە تاکسی بچێت. ئە و تاکسیە ش لە ڕێگای ئە م ژماره تە لە فۆنە داوا ده کرێت:

کە ده بێت بکرێت. هە قی تاکسی بۆ هە ڕۆژ پێش سە فە ر ٢ە الی کە م ئە ویش ب 96-020 00 96

کرۆنە. ٤٠ر سە ری   

کارمە ندانی بە شی چاودێری نە خۆشیی بڕیاری چۆنێتی سە فە ری گە ڕانە وه بۆ ماڵە وه ده ده ن 

 وئە وان تاکسی ده گرن.

نۆڕبۆتتێن، تە لە فۆن بکە بۆ ژماره ی بۆ زانیاری ده رباره ی کاتە کانی هاتووچۆی پاس لە 

110 100-0771.

 
 


