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>کالیم"ت /فیلمی ھ&وابار  

خۆگونجاندن ل,گ,ڵ گۆڕانی ھ,وابار ل, ئ,فریکای باشوور  

گۆڕانی ھ#وابار ل#س#ر مرۆڤ#کان، کۆم#7گا و ئیکۆسیست#م ل# س#رانس#ری گۆی زەوی کاریگ#ری 
ئ!و شو:نان!ی ک! زیاتر ب!ر ئ!م کاریگ!ری! دەک!ون ناوچ! نزم!کان، کۆم!#گ! . دادەن"ت

ل%م ناوچان%، زۆرب%ی کات . انکباران$کانی ئ$فری ری باکوور و ناوچ# ب!دوورگ!یی!کان، ج!مس!
ل, ئ,فریکای باشوور  eThekwiniشارەداریی . ھ/ژارترین ک/س/کان ل/ ھ/ستیارترین دۆخ دان

پرۆژەی.کی ھ.م.الی.نی خۆگونجاندن ل.گ.ڵ گۆڕانی ھ.واباری ج4ب.ج1 کردووە ک. ھاوکات ستانداردی 
ئ!م! ی!ک7ک! ل! ب!رنام!کانی خۆگونجاندن ل!گ!ڵ گۆڕانی ھ!وابار ل! . تژیانی خ+*ک باشتر دەکا
.ەتوانین شتی زیاتری ل) ف&ر ببیندس!رانس!ر جیھان ک! ئ#م!   

 

ئ"و ئ"رکان"ی ک" دەب; ب"رل" س"یرکردنی فیلم"ک" ئ,وە ت"ماشای بک"ن  

1. اران'کان وەک ب ب# ڕای تۆ گۆڕانی ھ#وابار ب# چ ش,وەی#ک کاریگ#ری دادەن,ت ل#س#ر ناوچ# ب! 
ئ'فریکا؟  

2. بۆچی پ>توای% خ%0کی ھ%ژار ب% ب%راورد ل%گ%ڵ خ%0کی دەو0%م%ند ل% ب%رانب%ر گۆڕان%کانی  
ھ2وابار دا زیانی زیاتر دەبینن؟  

ئ!رک!کانی پ!یوەست ب! فیلم!ک!  

1. ی! ک!  ل! ئ!فریکای باشوور ی!ک)ک ل!و ناوچان! eThekwiniڕوونی بک-وە بۆچی شارەوانیی  
گۆڕان$کانی ھ$وابار دەک$ون؟ ب" تایب"ت ب"ر  

2. ڕوونکردن*وەی*کی کورت و گشتی ئامادە بک* ل*بارەی ئ*و دەستپ/شخ*ریان* ک* شارەوانیی  
eThekwini  کردووی" بۆ ئ"وەی د7نیا بب'ت ک" کۆم"7گا باشتر خۆیان دەگونج'نن ل"گ"ڵ

.گۆڕان#کانی ئاووھ#وا  
3. چ . تانداردی ژیانی خ#"کھ7م زانیاری و ھ7م ئابووری زۆر گرنگن بۆ باشترکردنی س 

؟Buffelsdraaiھ!نگاوگ!ل?کی فیزیکی بووەت! ھۆی باشتربوونی ستانداردی ژیانی خ!$ک ل!   
4. نوێ بچ'ندر#ت؟ دارستانی Buffelsdraaiبۆچی گرنگ! ل!    
5. ربان الببر#ن؟وبۆچی گرنگ# ک# جۆرەکانی ڕووەک# بیانی#کان ل# دو   
6. دەستپ&شخ$ری$ ک$ دەب&ت$ ھۆی  جۆر"ک ڵ)بایۆک"وژینخ$#وز (بۆچی ب)رھ)مھ%نانی  

خۆگونجاندن ل0گ0ڵ گۆڕانی ھ0وابار و باشترکردنی خاک؟  
7. س"وز چ سوود'کی ھ"ی"؟بانماڵ یان س&رمیچی    

 

ئ*رک* دژوارەکان  

1. ئ!نجام دەدر$ن، دەکر$ت ل!  Buffelsdraaiڕای تۆ ئ!و دەستپ*شخ!ریان! ک! ل!  ئایا ب! 
.ب'ش'کانی دیک'ی ج'ھانیش ئ'نجام بدر,ن؟ ب' ب'(گ'وە وە&م بدەوە 	  
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2. ھ&بن، ڕیسکی گۆڕانی ھ&وابار  ەی خوارەوەس& ھۆکارئ"م کات*ک ل" و,ت*ک یان ناوچ"ی"ک  
ھ%وابار تا چ ڕادەی%ک دەگۆڕدر,ت، و ئ)م% ڕووب%ڕووی چ : م%ترسی. دروست دەب"ت

 ب"رھ!ر$م!ک! /ناوچ!ک!ئ!گ!ری ئ!وەی ک! : و دژوار دەبین$وە؟ ب$رک$وتن ڕووداوگ#ل'کی س#خت
دۆخی ئ"و ک"سان"ی ک" ل"وێ دەژین ل" ب"رانب"ر : ؟ ھ'ستیاریبک$و'ت چ$ندەئ!م م!ترسیان! 

گۆڕانی ھ)وابار دا چ)ندە ھ)ستیارە؟  
 

 
 

پان9لی ھ%واباری ن%ت%وە ی%کگرتووەکان و ئاژانسی ژینگ%ی ن%رویژ: و#ن!  
ب$رک$وتن/ھ'ستیاری/ڕیسکی پ#یوەست ب# ئاووھ#وا/یم$ترس  

 
a(  ب- کورتی ڕوونی بک-وە ک- ب- ڕای تۆ ھ-ندێ فاکتۆر وەک م-ترسی، ھ-ستیاریی بارودۆخ و

و ئۆسلۆ ن!  Kvamل- ئ-فریکای باشوور،  Buffelsdraaiب"رک"وتن چۆن کاریگ"ر دەبن ل"س"ر 
$ک وەک ئ$م$ی خوارەوە ب$ کار دەتوانیت بۆ وە5مدان"وەی پرسیارەکان خشت"ی. ن%رویژ
ئ'گ'ر پ>ویستت ب' زانیاریی زیاتر ھ'ی' ل'بارەی ئ'وەی ک' گۆڕان'کانی ھ'وابار چ . بھ$نیت

	Klimatilpassing«و ئۆسلۆ دەب0ت، س"یری ئ"م فیلم" بک"،  Kvamکاریگ"ری"کیان ل"س"ر    i	  
Noreg) «خۆگونجاندن ل%گ%ڵ گۆڕانی ھ%وابار ل% ن%رویژ.( 	  
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م%ترسی  ب$رک$وتن  ھ'ستیاری   

Buffelsdraai  	    	    	    
Kvam  !ل

Gudbrandsdalen  	    	    	    

ئۆسلۆ  	    	    	    
 

b( ن(وان ئۆسلۆ و  وە، ب. ڕای تۆ گ.ورەترین جیاوازیل' ڕوانگ'ی م'ترسی'کانی گۆڕانی ھ'وابارە 
Kvam چی"؟  

c( ن$وان  وە، ب. ڕای تۆ گ.ورەترین جیاوازیل' ڕوانگ'ی م'ترسی'کانی گۆڕانی ھ'وابارە
Buffelsdraai  وKvam چی"؟  

 


