بەخێربێن بۆ هۆڵی مەلەکردن!
ڕێنمایییەك بۆ سەردانکەرانی هۆڵەکانی مەلەکردن

کۆمەڵەی فینلەندی بۆ ڕێنماییکردنی مەلەکردن و ڕزگارکردنی ژیان 2013

بەخێربێن بۆ هۆڵی مەلەکردن!
ڕێنمایییەك بۆ سەردانکەرانی هۆڵەکانی مەلەکردن
ئەم ڕێنماییە ئامادەکراوە لەالیەن کۆمەڵەی فینلەندی بۆ ڕێنماییکردنی مەلەکردن و ژیان ڕزگارکردن ،بە یارمەتی هاریکاری
دارایی کە بەخشراوە لەالیەن وەزارەتی پەروەردە و ڕۆشنبیریی فینلەندی.
بەشی وەرزش لە وەزارەتی پەروەردە و ڕۆشنبیری ،ئۆفیس و لێژنەی کۆمەڵەی فینلەندی بۆ ڕێنماییکردنی مەلەکردن و ژیان
ڕزگارکردن ،نوێنەرانی ڕێکخراوەکانی کۆچبەران ،ڕێکخراوەکانی کەمئەندامان ،هۆڵەکانی مەلەکردن و الیەنەکانی تری ئاشنا
لەگەڵ بابەتەکانی ئەم ڕێنماییە کە بەشداریانکردوە لە ئامادەکردن و تێبینی دان لەسەر ئەو ڕێنماییە.
زۆر سوپاس بۆ گشت بەشداربووان .

ئەم ڕێنماییە بۆ کێ تەرخانکراوە ؟
ئامانجی ئەم ڕێنماییە بەتایبەتی بۆ سەردانکەرانی هۆڵەکانی مەلەکردنە.
مەبەستی ئەو ڕێنماییە بریتیە لە ڕێنمایی کردنی فەرمانبەر و سەردانکەر و ڕێکخراوەکان بۆ ئەوەی خزمەتگوزارییەکانی
هۆڵی مەلەکردن گونجاو بۆ هەموو کەس بێت ،بەپێی بەکارهێنانی مەرجەکانی تەندروستی و سەالمەتی پێشکەشی هەموان
دەکرێت.
ئامانجی ئەم شتە زیادکردنی تێگەیشتنی فەرمانبەران لە بنەما کەلتووریە جیاوازەکانە و بۆ پێشکەش کردنی پشتگیری بۆ
دابینکەرانی خزمەتگوزاری لە کاتی بوونی گرفت لە بەکارهێنانی هۆڵێکی مەلەکردندا.
وێڕای ئەمە ،ڕێنماییەکە مەبەستی ئەوەیە خزمەت بکات وەك یارمەتیەك بۆ ڕێکخراوەکان بۆ ئەوەی بزانن لە چۆنیەتی
دڵنیابوونەوەی گرنگی توانای مەلەکردن و بڕی وەرزش کردن کە پێویستە بۆ لەش ساغی و بۆ ڕێنماییکردنی خەڵك لە بنەما
کەلتووریە جیاوازەکان بۆ بەکارهێنانی هۆڵەکانی مەلەکردن.
هەروەها ڕێنماییەکە تیشك دەخاتە سەر ڕێکخستنەکان و چارەسەری بۆشاییەکان کە دەبێ لە الیەن پەرەپێدەرانی بیناسازی،
پالن دانەران و کەسانی بەرپرس لە چاککردنەوە کە دەتوانن بە شێوەیەکی گشتی بەکارهێنانی هۆڵەکانی مەلەکردن باشتر
بکەن ،بە گرنگ دابندرێت.

توانای مەلەکردن شارەزاییەکە کە دەبێ هەموو کەس هەیبێت
هەروەکوو فینلەندا زۆر ڕووبار ،دەریاچە و ناوچەی دەریایی تێدایە ،توانای مەلەکردن بە شێویەکی تایبەتی زۆر گرنگە بۆ
سەالمەتی خۆت و سەالمەتی کەسانی تر .ئەو دەستەواژەیە " توانای مەلەکردن شارەزاییەکە کە دەبێ هەموو کەس هەیبێت" بە
تەواوی بۆ فینلەندا دروستە .ئەم لێزانی و لێوەشاوییەی ژیان ،زۆرتر و زۆرجار لە هۆڵەکانی مەلەکردن بەدەست دێت.
خزمەتگوزارییەکانی هۆڵی مەلەکردن دەبێ بۆ گشت کەسێك بێ گوێدانی لەشساغی جەستەیی ،بارودۆخەکانی ژیان یان بنەما
کەلتووریەکان بەردەست بێت.
وەرزشی جەستەیی زۆر گرنگە بۆ درێژەپێدانی توانای کارکردن .هۆکارێکی بەرچاوی زیادبوونی نەخۆشییەکانی پەیوەست بە
جۆری ژیان بریتیە لەوەی کە خەڵك کەمتر وەرزش دەکەن  .مەلەکردن و وەرزشە ئاویەکانی تر تا ڕادەیەک بە هەموان
گونجاون و شێوازی گرنگن بۆ وەرزشی بەهێزکردنی لەش و ڕاهێنانەوە.
هۆشیاری مێشکی یارمەتیت دەدات بۆ مامەڵەکردن .وەرزشی ئاوی و پەیوەندیە کۆمەاڵیەتییەکانی پەیوەست بە سەردانێکی
هۆڵی مەلەکردن هۆشیاری مێشکی زیاتر دەکەن کە یارمەتیت دەدەن بۆ ئەوەی بتوانی مامەڵە بکەیت لەگەڵ ژیانی ڕۆژانەدا.
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سەردانکردنی هۆڵێکی مەلەکردن
(هەروەها سەیری وێنەکانی الپەڕەی  ٩بکە)

توانای مەلەکردن و ڕۆڵە سەرەکییەکانی وەرزش کردنی و بەهێزکردنی تەندروستی
لە فینلەندا ،زۆر دەریاچە و ڕووبار و ناوچەی دەریایی هەن کە گونجاون بۆ فێربوونی مەلەوانی ،بەاڵم تەنیا لە ماوەیەکی
کورت لە وەرزی هاویندا بەکاردێن .لە ئەنجامدا  ٠٢٢ ،هۆڵی مەلەکردن دروستکراوە لە فینلەندا لە  ٠٢ساڵەی ڕابووردوودا،
لەگەڵ مەبەستی سەرەتایی بۆ پێشکەش کردنی ئاسانکاری بۆ فێرکردنی مەلەکردن و مەلەکردن وەك خولیایەک.
سااڵنێک تێپەڕبووە ،گرنگی وەرزش پێویستە بۆ لەش ساغی و گونجاوە بۆ هەموو کەس .هەروەها لە سیاسەتی وەرزشدا
جەختی لەسەر زیادبوونی نەخۆشیەکانی پەیوەندیدار ژیان وە زیادبوونی تەمەنی دانیشتوان کراوەتەوە .دەرفەتەکانی وەرزشی
ئاوی کە لە هۆڵەکانی مەلەکردن پێشکەش دەکرێن تا رادەیەک بێ گوێدانە تەمەن و لەشساغی جەستەیی بۆ هەموان گونجاوە.

کرێی چوونە ژوورەوە
بێ هەاڵوێردن ،شارەوانیەکان بە شێوەی ڕاستەوخۆ یان لە الیەن کۆمپیانیەکی سنوورداری شارەوانی خاوەنی هۆڵەکانی
مەلەکردنن .بڕە پارەیەك وەردەگیرێ بەرامبەر بە هەر سەردانێکی هۆڵێکی مەلەکردن .مەبەست لەم کارە دڵنیابوون لە
لەبەردەستبوونی خزمەتگوزارییەکانی هۆڵی مەلەکردن بۆ هەموانە ،بۆ ئەمە هەوڵ دەدرێ کە بڕە پارەی چوونە ژوورەوە بە
ئاستێکی نزم کەم بکرێتەوە .تاکە سەردانێکی هۆڵی مەلەکردن بە شێوەیەکی ئاسایی نرخەکەی جیاوازە لە  4یورۆ بۆ  8یورۆیە.
وێڕای ئەمە ،بلیتی وەرزی هەیە کە نرخی تاکە سەردانێك کەمتر دەکاتەوە .داشکانی نرخی چوونە ژوورەوە هەیە بۆ مندااڵن،
بەندکراوان و کەسانی بێکار .نرخێکی بە جیای بە شێوەیەکی ئاسایی بۆ بەشداربوون دانراوە بۆ ڕاهێنەرانی چاالکییەکان (وەك
قوتابخانەی مەلەکردن و پۆلەکانی وەرزشی ئاوی).
شارەوانی بەشێکی گەورەی پارەی تێچوونی کارپێکردنی هۆڵی مەلەکردن دەدات بۆ ئەوەی نرخی چوونە ژوورەوە بە کەمی
بهێڵێتەوە.
بەڕێوەبەری هۆڵێکی مەلەکردن مەرجەکانی تەندروستی و سەالمەتی بە مەبەستی هێشتنەوەی کەمی تێچوونی نرخی
کارپێکردنی هۆڵی مەلەکردن و کەمی نرخی چوونە ژوورەوە پێشکەشی سەردانکەران دەکات.
لە شوێنی پێشوازیکردنی هۆڵی مەلەکردندا ،مێزێکی پارە وەرگرتنی لێیە (یان ئامێری پارەدان) کە لە ڕێگەی ئەوەوە دەتوانیت
پارەی چوونە ژوورەوە بدەیت .پشت بەستن بە هۆڵی مەلەکردن بە پرسیارکردن ،مێزی پارە وەرگرتنەکە کلیلێک یان قایشێکی
مەچەك یان کارتێك پێ دەدات .لە ڕێگەی قایش(باند)ی مەچەك یان کارتەکەوە بە شێوەیەکی ئاسایی لە دەرگاکەوە دەچیتە
ژووری خۆ گۆڕین (جل گۆڕین) .
قفڵی دۆاڵبە بچووکەکە دەکرێ بکرێتەوە بە کلیلێک یان قایش(باند)ی مەچەك .ئەگەر کارتێکت پێدرابێت ،کارتەکە بخەرە ناو
قفڵی دۆاڵبە بچووکەکە (لۆکەر) .پاشان ،دەکرێ کلیلی سەر قفڵەکە بە ئاسایی بەکاربهێنرێت .کلیل و قایشی مەچەك لەگەڵ خۆت
ببە بۆ ناو مەلەوانگەکە.

لە وێنەکاندا :قوتابییەکی قوتابخانەی مەلەکردن و کەسانی ئامادەبوو لە پۆلی وەرزشی ئاویدا
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کاتی مەلەکردن سنووردار کراوە بۆ ئەوەی بۆ مەلەکردن دەرفەت بۆ هەموو سەردانکەران هەبێت
لەم ڕۆژانەدا ،هۆڵی مەلەکردن شێوە جیاوازەکانی وەرزشی ئاوی وێڕای مەلەکردن پێشکەش دەکات ،بۆ نموونە کۆمەڵێک
مەلەوانگە تەواوکراون بە مەلەوانگەی بەکارهێنانی هەمەجۆر و حەوزی مەلەوانی بۆ مندااڵنی بچووک.
ستایش بۆ گونجاویان بۆ کۆمەڵێکی فراوانی بەکارهێنەران وە زیادبوونی ژمارەی شێوە جیاوازەکانی وەرزشە ئاویەکان،
هۆڵەکانی مەلەکردن زۆر بڕەویان زۆرە هەندێك جار تەنانەت دامەزراوەکانی وەرزشیش قەرەباڵغن .لەبەر ئەمە ،کاتی
مەلەکردن لە هۆڵەکانی مەلەکردن بە ئاسایی سنووردارکراوە بۆ  2 – 1.5کاتژمێر .لەوانەیە هەرکام لە هۆڵەکانی مەلەکردن
سەربەخۆ کاتی مەلەکردن پێناسە بکەن کە دەبێ لە الیەن سەردانکەران تێبینی بکرێت.

پاك وخاوێنی و تەندروستی گرنگە
هۆڵەکانی مەلەکردن وەکوو خولیایەک دەرفەتێک پێشکەش دەکەن بۆ فێربوونی مەلە و وەرزشە ئاویەکانی تر .ژووری
خۆگۆڕین ،ژووری شاوەر و شوێنەکانی مەلەوانگەی هۆڵی مەلەکردن تەنیا بۆ خۆگۆڕین ،خۆشۆردن و وەرزشە ئاویەکان
تەرخانکراون .ئاستی بەرزی پاک وخاوێنی پێویستیەکی تەواوە کە سەالمەتی مەلەوانەکان دابین دەکات.
مەرجەکانی کوالیتی ئاوی مەلەوانگە بە پێی یاسا پێناسە کراون کە دەبێ هەمیشە شیاو بن .خۆشۆردنی مەلەوانەکان بە
ڕێکوپێکی ،جلی مەلەکردنی خاوێن یان پانتۆڵی کورتی مەلەکردنی دیاریکراو بۆ مەلەکردن و خاوێنکردنەوەی شوێنەکان بە
شێوەی پیشەیی و بەردەوامی بۆ دەستەبەرکردنی پاك وخاوێنی و هەروەها هیچ سازدانێک نەکرێ لەسەریان.
بابەتی هەرە گرینگ کە دەبێ بە بایەخیان بۆ دابندرێت وا لە خوارەوە لیست کراون .هێماکان دیارکراون بۆ پشتگیری
تێکستەکان.
دەتوانی وەسفی هێماکان لە الپەڕەی  01بدۆزیتەوە.
لە ژووری خۆگۆڕین ،ژووری شاوەر یان شوێنەکانی مەلەوانگە خواردن مەخۆ .دەتوانی ساردەمەنی لە کافتریا بکڕی و
بیخۆیەوە .هەرچەندە لە ژووری خۆگۆڕین ،دەتوانیت ئاو یان شەربەت بدەیت بە منداڵێک.

پێش چوونت بۆ ساونا یان مەلەکردن بەبێ جلی مەلەکردن (مایۆ) یان پانتۆڵی کورتی مەلەکردن خۆت بشۆرە .ئەمە گرنگە
بۆ دڵنیابوون لە پاک وخاوێنی باش.

جلی مەلەکردن (مایۆ) یان پانتۆڵی کورتی مەلە دەکرێ نەبدرێت بۆ ناو ساونا .کاتێ پێویست بێت دەتوانیت بچیتە ناو ساونا و
بە خاولییەك خۆت داپۆشیت.
لەم کاتەدا ،باشتر وایە کە بۆ هۆڵی مەلەکردن دوو خاولی لەگەڵ خۆت ببەیت.
دەبێ دوای ساونا و هەروەها دوای چوونیشت بۆ ئاودەستخانە خۆت بشۆریت.
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پیاوان و ئافرەتان ژووری خۆگۆڕین و ژووری شاوەر و ساونای بە جیایان هەیە .شوێنەکان دەبێ بە فەرمانبەرێکی
خاوێنکەرەوەی بە ڕەگەزی بەرامبەر خاوێن بکرێنەوە ،هەروەها ،یان لە الیەن پاسەوانێکی ڕەگەزی بەرامبەر سەردان بکرێ
بۆ نموونە لەبەر شڵەژان .بەگشتی ،مەبەست ئەوەیە ڕێکخستنی ئەمە ببێتە هۆی کەمتر بێزارکردنی سەردانکەرانی هۆڵی
مەلەکردن .کاری کارمەندی خاوێنکەرەوە بە شێوەیەکی پیشەیی زۆر پێویستە و گرنگە بۆ درێژەپێدانی ئاستی بەرزی پاک
وخاوێنی و مەلەوانی ڕزگارکەر کە بەرپرسیارە لە سەالمەتی گشتی لەناو هۆڵی مەلەکردنەکەدا .پاکی و خاوێنی وسەالمەتی لە
بەرژەوەندییەکانی هەموانە( .هێماکانی ژووری خۆگۆڕین ،ژووری شاوەر و ساونا لەم بەشەدا:
هێلسنکی بۆ گشت پڕۆژەکان)

گەر لە کاتی خۆگۆڕین یان خۆشۆردندا پێویستیت بە تایبەتمەندێتی زیاتر بوو ،پەیوەندی بکە بە فەرمانبەرەکە و سەبارەت بە
هەلی ڕێکخستنی ئەم شتە داوای لێبکە .کاتێ بەکارهێنانی شوێنی خۆگۆڕین ،ژووری خۆگۆڕین ،ژووری شاوەر ،ئاودەستخانە
یان شوێنێەکانی تری لەم شێوەیە ،ئەوەت بیرنەچێ کە بۆ بەکارهێنانی خۆت بپارێزی بۆ ئەو ماوەی سەردانەت کە لە هۆڵی
مەلەکردنیت – لەجیاتی ئەمە دەبێ جلوبەرگت لەناو دۆاڵبی بچووك (لۆکەر)دا بپارێزی.

لە هۆڵەکانی مەلەکردندا مادەی کلۆر دەخرێتە ناو
ئاوی مەلەوانگە .دەبێ جلی مەلەکردن واتا مایۆ و پانتۆڵی کورتی مەلە لە قوماشێك دروستکرا بن کە لەناو مەلەوانگەکەدا
هیچ تووك و پیسی و مادەی تری لێ نەبێتەوە .جلی مەلەکردن واتا مایۆ و پانتۆڵی کورتی مەلە نابێ گیرفانیان هەبێت بۆ
ئەوەی هیچ کاغەز و تووك و پیسی ناو گیرفان نەکەوێتە خوارەوە بۆ ناو مەلەوانگەکە .پۆشینی جلی ژێرەوە قەدەغەیە لەژێر
جلی مەلەکردن واتا مایۆ و پانتۆڵی کورتی مەلە .جلی مەلەکردن واتا مایۆ و پانتۆڵی کورتی مەلە دەبێ تەسك بێت واتا فش
نەبێت تاکو لە کەلوپەلەکانی مەلەوانگە نەگیرێن (وەکو پەتی ڕاڕەوی مەلەوانگە ،دەستگری پەیژە ،پێ پلیکانە و پەیژە) .جلی
مەلەکردن واتا مایۆ و پانتۆڵی کورتی مەلەی تەسك ئاو لە نێوان لەش و جلی مەلەکردن واتا مایۆ و پانتۆڵی کورتی مەلە
کۆناکاتەوە .گەر جلی مەلەکردن قۆڵ و قاچی هەبوو ،دەبێ جوان توند بکرێن.
لەجیاتی بەکارهێنانی جلی مەلەکردنی کاڵودار ،گونجاوترە کاڵوی مەلە بۆ مەلەکردن بکرێتە بەر .جلی مەلەکردن واتا مایۆ و
پانتۆڵی کورتی مەلە بپۆشە دوای خۆشۆردن لەناو هۆڵی مەلەوانگە نەك لە ماڵەوە.
بەکارهێنانی شۆرت یان جلوبەرگی لەو شێوەیە کە وەك پانتۆڵی کورتی مەلە بەکاربێت لە هەموو هۆڵەکانی مەلەکردندا
قەدەغەیە .ئەو جلوبەرگانە زۆرتر بۆ چاالکییەکانی دەرەوە وەکوو بۆ قەراغ دەریا گونجاون نەك بۆ ناو هۆڵەکانی مەلەکردن.

پێش چوونت بۆ ناو ساونا و مەلەکردن ،خۆت بە جوانی بشۆرە .کاتێ دەچیت بۆ ناو ساونا ،ئەوا جلی مەلەکردن واتا مایۆ و
پانتۆڵی کورتی مەلە دابکەنە.
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دایکان و باوکان دەبێ چاودێری سەالمەتی مندااڵنەکانیان بکەن
سەالمەتی کلیلێکی مەسەلەکەیە .لە مەلەوانگەکەدا بەالیەنی کەم مەلەوانێکی ڕزگارکەر هەیە کە گرنگی دەدات بە پاراستنی
سەالمەتی گشتی مەلەکردن .یەك مەلەوانی ڕزگارکەر ناتوانێ ببێتە چاودێری تەنها تاکە کەسێك یان گروپێکی دیاریکراو.
دایكان و باوکان بەرپەرسیارن لە منداڵەکانی خۆیان لەناو هۆڵی مەلەکردندا .لەجیاتی دایك و باوکیان ،مندااڵن دەتوانن لەگەڵ
چاودێریان بێن و کەسێك بە چاودێر دادەنرێت کە گەر باوەڕپێکراو بێت لە الیەن هۆڵی مەلەکردن و دایك و باوکیانەوە و ئەو
کەسە بتوانێ مەلە بکات و بزانێ کە بەرپرسیارە بەرامبەر بە سەالمەتی منااڵن ئەوکاتە دەتوانێ وەك چاودێر مامەڵە بکات.
دایكان و باوکان و چاودێران لە چاودێریکردنی منداڵەکانیان لە درێژایی ماوەی سەردانیان بۆ هۆڵی مەلەکردندا بەرپرسیارن.
ناکرێ مندااڵن بە تەنیا جێ بهێڵرێن لەناو هۆڵی مەلەکردندا .گەر تۆ لە ناو هۆڵی مەلەکردندا لەگەڵ مناڵێکی بچووك بوویت و
ئەو منداڵەش ناتوانێ مەلە بکات ،تەنها تەنکاوی مەلەوانگە بەکاربێنە کە بۆ منااڵن تەرخانکراوە .چوپی قۆڵبەست ،چوپی
سەرئاوکەوتن یان جلی سەرئاوکەوتن بە جێگرەوەی توانای مەلەکردن دانانرێن .چاودێرەکە دەبێ بەقەدەر درێژایی قۆڵی
منداڵەکەی لێوە دووربێت بۆئەوەی منداڵەکە توانای مەلەکردنی نەبێت.

بڕۆ بۆ قواڵیی مەلەوانگە کە گەر دەتوانی مەلە بکەیت
لە هۆڵێکی مەلەکردندا ،مەلەوانگەی قووڵ هەیە کە تەرخانکراون بۆ ئەوانەی توانای مەلەکردنیان هەیە .مەلەوانگەی قووڵ
گونجاو نین بۆ مند ااڵن یان ئەو کەسانەی ناتوانن مەلە بکەن  .قایشی ڕێکردنی ئاوی  Aquajogging beltsکەلوپەلی
ڕزگارکردنی ژیان نیە ،جا لەبەر ئەوە بەر ئەوەی ڕێکردنی ئاوی بکەیت دەبێ دڵنیا بیت لەوەی کە توانای تەواوی مەلەکردنت
هەیە .توانای مەلەکردن بواری هەڵبژاردنی خزمەتگوزارییەکانی هۆڵی مەلەکردنت پێ دەبەخشێت.

ڕووبەرە تەڕەکان لەوانەیە خز بن واتا خلیسك بن
هەرچەندە بنی ناو هۆڵی مەلەکردن بە کاشی دژە خلیسکان داپۆشراوە ،لەوانەیە بنی تەڕ هێشتاش هەر مەترسی خزین یان
خلیسکانی هەبێت .بەتایبەتی ئاگات لە چڵپاوەکان بێت.
لەناو هۆڵی مەلەکردندا ،دەبێ بە هێمنی و بایەخپێدانەوە هەڵسوکەوت بکەیت .سەردانکەرانی هۆڵی مەلەکردن بریتین لە
کەسانی بەسااڵچوو و پیر ،کەسانێک کە توانایی بینین و بیستنی کەمیان هەیە و هەروەها کەسانێک کە گرفتی جووڵەیان هەیە
یان لە ڕۆیشتندا لەسەرخۆن .نابێ لە هۆڵی مەلەکردندا ڕاکردن و ژاوە ژاو و دەنگە دەنگ بکرێت.
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لە هۆڵی مەلەکردندا ،دەبێ بە هێمنی و بایەخپێدانەوە هەڵسوکەوت بکەیت.

بەگشتی بازدان بۆ ناو مەلەوانگە قەدەغەیە.
ئەگەر بازدان بۆ ناو مەلەوانگە ڕێگاپێدراو بوو ،ئەوا گرنگی بدە بەو کەسانەی تر کە لە مەلەوانگە کەڵکوەردەگرن.
بازدان بۆ ناو مەلەوانگە ڕێگاپێدراوە تەنیا لە شوێنە دیاریکراوەکان ،نەك لە قەراغەکانی مەلەوانگەکە.
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لیستەی پشکنین بۆ سەردانکردنی هۆڵی مەلەکردن
هۆڵی مەلەکردن تەرخانکراوە بۆ فێربوونی مەلە و بۆ مەلەکردن و وەرزشە ئاویەکانی تر وەك
خولیایەک.
بڕە پارەیەك وەردەگیرێ بۆ کرێی چوونە ژوورەوە بۆ ناو هۆڵی مەلەکردن.
زۆرجاران کاتی مەلەکردن لە هۆڵەکانی مەلەکردندا سنووردارکراوە بۆ  2 - 1.5کاتژمێر.
خۆشۆردن بەر لەوەی بچیتە ناو ساونا و پێش مەلەکردن.
بەر لە چوون بۆ ناو مەلەوانگە ،جوان خۆت بشۆرە و جلی مەلەکردن و پاتۆڵی کورتی مەلەکردنی پاك
وخاوێن بکە بەرت کە گونجاو بن بۆ بەکارهێنان لە هۆڵی مەلەکردندا.
هەروەها دەبێ خۆت بشۆریت دوای چوونە بۆ ئاودەستخانە.
خواردن لەناو ژووری خۆگۆڕین ،ژووری شاوەر ،ساونا ،شوێنەکانی مەلەوانگەی ناو هۆڵی
مەلەکردندا بۆی نییە.
دایكان و باوکەکان یان چاودێران لە درێژایی ماوەی سەردانیان بۆ هۆڵی مەلەکردن سەبارەت بە
چاودێری منداڵەکانیان بەرپرسیارن.
مەلەوانگەی قووڵ تەرخانکراوە بۆ ئەو کەسانەی کە دەتوانن مەلە بکەن.

مەلەوانانی ڕزگارکەر گرنگی دەدەن بە چاودێریکردنی سەالمەتی گشتی مەلەکردن.
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هۆڵی مەلەکردن چۆن کاردەکات

2–0
لە شوێنی پێشوازیکردنی(لۆبی) هۆڵی مەلەکردن  ،مێزێکی پارە وەرگرتنی لێیە (یان ئامێری پارەدان) کە لەوێدا دەتوانیت
پارەی چوونە ژوورەوە بدەیت .بە پێی هۆڵی مەلەکردن ،مێزی پارە وەرگرتنەکە کلیلێک یان قایشێکی مەچەك یان کارتێكت
پێدەدات.
بە قایش یان باندی مەچەك یان کارتێك بەشێوەیەکی ئاسایی لە دەرگاکەوە دەچیتە ژووری جل گۆڕین (خۆ گۆڕین).
کاتی مەلەکردن بە شێوەیەکی ئاسایی سنووردارکراوە بۆ  2 - 1.5کاتژمێر.
4–3
قفڵی دۆاڵبە بچووکەکە دەکرێ بکرێتەوە یان دابخرێ بە کلیلێك یان قایشێکی مەچەكدار .ئەگەر کارتێکت پێدرابێت ،کارتەکە
بخەرە ناو قوفڵی دۆاڵبە بچووکەکە .پاشان ،کلیلی سەر قوفڵەکە دەتوانرێ بە ئاسایی بەکاربهێنرێت .کلیل و قایشی مەچەكدار
لەگەڵ خۆت ببە بۆ ناو مەلەوانگەکە .
پێش ئەوەی بچیت بۆ مەلەوانگە خۆت جوان بشۆرە و هەروەها هەر میکیاژ یان سوراوسپیاوێک هەبێت الیببە .قژت بە ئاو بشۆ
یان کاڵوی مەلە لەسەر بکە.
گەر کاتی خۆگۆڕین و خۆشۆردن پێویستیت بە تایبەتمەندی زیاتر هەبێت ،پەیوەندی بکە بەکارمەندەکە بۆ داواکردن سەبارەت
بە ڕێکخستنی ئەو دەرفەتە .هەندێك هۆڵی مەلەکردن لەوانەیە ژووری خۆگۆڕین و ژووری شاوەریان هەبێت بۆ گروپەکان،
بەکارهێنانی بەجیای ژوورەکانی خۆگۆڕین و ژووری شاوەر ،شوێنی خۆگۆڕین یان شاوەر بە پەردە .کاتی بەکارهێنانی
شوێنێکی خۆگۆڕین ،ژوورێکی بەجیای خۆگۆڕین و شاوەر ،ئاودەستخانە و شوێنەکانی لەم شێوەیە ،ئەوەت بیر نەچێت کە لە
ماوەی سەردانەکەت بۆ هۆڵی مەلەکردن ناتوانیت تەنیا بۆ بەکارهێنانی خۆتی بپارێزی– لەجیاتی ئەمە دەبێ جلوبەرگەکانت لە
دۆاڵبێکی بچووك واتا لۆکەر بپارێزی.
خواردن لە ژووری خۆگۆڕین ،ژووری شاوەر ،ساونا و شوێنەکانی مەلەوانگەدا بۆی نییە.
تاشین لە ژووری خۆگۆڕین ،ژووری شاوەر ،ساونا و شوێنەکانی مەلەوانگەدا بۆی نییە.
6-5
ئەگەر بچیتە ناو ساونا ،خۆت بشۆرە پێش و پاش ساونا.
ئەگەر ویستت بەرگێك بۆ شوێنی دانیشتنەکەت لەناو ساونا بەکاربێنیت ،ئەوا خاولییەکی بچووك لەگەڵ خۆت بێنە بۆ ناو هۆڵی
مەلەکردن بۆ ئەوەی وەك بەرگی شوێنی دانیشتنەکەت بەکاری بێنیت .بە شێوەیەکی ئاسایی بەرگی کورسی یا شوێنی دانیشتن
بەردەست نیە لەناو ساونا .بەرگی کورسیەکە لەگەڵ خۆت ببە کاتێک دێیتە دەرەوە لەناو ساونا .تکایە ئاگادار بە کە بەرگی
شوێنی دانیشتنی بۆ یەك جار بەکارهێنان لە ناو ساونا دەبێ هەمیشە فڕێ بدرێتە ناو زبڵدان!
نابێ جلی مەلەکردن یان پانتۆڵی کورتی مەلەکردن ببرێتە بۆ ناو ساونا بەاڵم دەکرێ کاتێ پێویست بێت خۆت بە خاولی
دابپۆشیت .ئەگەر خاولی بەکاربێنی لەناو ساونا ،باشتر وایە دوو خاولی لەگەڵ خۆت ببەیت بۆ هۆڵی مەلەکردن.
8-7
کاتی مەلەکردن  ،دەبێ جلی مەلەکردن یان پانتۆڵی کورتی مەلەکردنی پاکوخاوێن بپۆشی کە گونجاو بن بۆ بەکارهێنانی ناو
هۆڵی مەلەکردندا.
دایکان و باوکان و چاودێران دەبێ لە درێژای ماوەی سەردانەکەیان بۆ هۆڵی مەلەکردن چاودێری منداڵە بچووکەکانیان بکەن
کە توانای مەلەکردنیان نیە .مەلەوانگە قووڵەکان تەرخانکراون تەنیا بۆ ئەو کەسانەی کە توانای مەلەکردنیان هەیە .بەگشتی
بازدان بۆ ناو مەلەوانگە قەدەغەیە .ئەگەر بازدان بۆ ناو مەلەوانگە ڕێگاپێدراوبێت ،ئەوە وریای بەکارهێنەرانی تر بە .بازدان
بۆ ناو مەلەوانگە ڕێگاپێدراوە تەنیا لە شوێنی دیاریکراودا ،نەك لە قەراغەکانی مەلەوانگەکە.
 9وە 10
دوای مەلەکردن  ،بڕۆ بۆ شاوەر کردن .جلی مەلەکردن یان پانتۆڵی کورتی مەلەکردن بشۆرە و بیانگوشە تا وشك ببنەوە بۆ
ئەوەی تاکوو لەتوانادایە ژووری خۆگۆڕین بە وشكی بمێنێتەوە.
Page 9 / 10

هێماکانی ڕێنماییکردن ،ئاگادارکردنەوە و قەدەغەکردن
هێماکانی بەکارهاتوو لەم ڕێنمایینامەیە تەرخانکراون بۆ پشتگیریکردنی تێگەیشتن و توانای خوێندنەوەی تێکستەکە .مەبەست
لە هێماکان سەرنجدان بەم بابەتانەیە کە پێویستن بۆ پاک وخاوێنی و سەالمەتی .لە ماڵپەڕی www.suh.fi/symbolit
دەتوانیت هێماکان دابگریت.

هێماکانی بەکارهاتوون لە ڕێنماییکردن وە وەسفکردنیان :
جلی مەلەکردن یان پانتۆڵی
کورتی مەلەکردن نابردرێ بۆ
ناو ساونا
جلی مەلەکردن یان پانتۆڵی
کورتی مەلەکردن نابرێ بۆ
شاوەرکردن

شاوەر پەردە یان دەرگای هەیە

بەر لە مەلەکردن خۆت بشۆرە
بەر لە چوونە ناو ساونا خۆت
بشۆرە

دەتوانیت بچێتە ناو ساونا
بە خاولییەك خۆت بپێچیت یان
داپۆشی

ڕامەکە

بنی مەلەوانگە لەوانەیە خلیسك
بێت

خواردن مەخۆ لە ژوورەکانی
خۆگۆڕین ،ژووری شاوەر
یان شوێنەکانی مەلەوانگە

بازدان بۆ ناو مەلەوانگە قەدەغەیە

بۆ زانیاریت :
هێلسنکی بۆ گشت پڕۆژەکان هێماکانی ڕێنماییە گشتیەکانی باڵوکردۆتەوە کە لەوانەیە لە هۆڵی مەلەکردندا بەکاربێت.
هێلسنکی بۆ گشت پڕۆژەکان دەتوانرێ لە ماڵپەڕی www.hel.fi/helsinkikaikilleدا بدۆزرێتەوە.

ساونا

ژووری شاوەری پیاوان  /ئافرەتان

ژووری خۆگۆڕینی پیاوان  /ئافرەتان

بۆ زانیاریت:
کەسێك کە ئەم باجەی پێوەبێت دەتوانێ بە جلی مەلەکردن یان پانتۆڵی کورتی مەلەکردن لەناو ساونا یان
ژوورەکانی شاوەر بپۆشن لەناو هۆڵی مەلەکردن ئەویش لەبەر هۆکاری بۆ نموونە نەخۆشی و کەمئەندامی.
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فرۆشتنی بلیت

