
Nameya vekirî ya ji penaberên redkirî yên ji navendên vegera kantonê (cîhê acîl) ji Ofîsa Civakî ya 

Kantonî ya li Zurich re 

 

Ji her pênc navendên vegera kantonê 132 peyker li Hinteregg, Adliswil, Urdorf, Glattbrugg û 

Kemptthal. 

 

 

Pêncşem 2 Tîrmeh, 2020 

 

Jin û Mêrên pir rêzdar. 

 

Em, mirovên ji wargehên kantonan ên li Hinteregg, Adliswil, Kemptthal, Urdorf û Glattbrugg, em 

dixwazin rewşa xwe ya ku em lê dijîn, nîşanî we bidin, em jiyîn û em ê jiyana xwe bidomînin. 

 

Ji bo me penaber û mirovên ku di prosedurek duyem a penaberiyê de ne, ev rewş pir zehmet û êş e. 

Ji ber ku em ditirsin, em nikarin serbest tevbigerin. Hinek me sînorek heye. Pêdivî ye ku em rojek yek 

an du caran îmze bikin da ku alîkariya acîl bistînin (8.50 CHF), bi ya ku em mecbûr in ku xwarina 

xwarin, hilberên paqijî, tevgerîn û amûrên ragihandinê bidin. Di kantonên din de hewceyek bi vî rengî 

ya nîşana hişk tune. Em xwe di rojevek pir bêmafdarî dibînin. 

 

We biryar da ku ji 22-ê hezîrana 2020-an pêdivî ye ku em rojê yek an du carî îmze bikin da ku alîkariya 

acîl bistînin. Ev ji me re pir zor û an jî me gengaz dike ku biçin deverên civînê û qursên Elmanî û kirîna 

xwarinê. Wekî din, krîza korona bi dawî nebûye: ew xeternak e û xetera enfeksiyonê pir e, di rojê de 

du caran li bendê ne ku rojek dirêj li ber ofîsên li kampan derbikevin da ku 8.50 CHF bistînin. Her 

weha mafê me heye ku tenduristî û jiyana xwe biparêze, hetta em di kampan de dijîn. Hin ji me jî di 

hefteya carekê de bûn ku bikaribin banga buroya alîkariya civakî bikin û piştrast bikin ku hûn amade 

bûn. Pêdiviyek qeydkirina yek-yek carî ya her hefte divê ji her kesê re bicîh bibe. 

 

Daxwaza me: bêyî rojê yek an jî du caran îmze kirinê wê berpirsyariya em bi cîh bînin. 

 

Em dixwazin ku em  bi zehmetiyên mezintir re rû bi rû  nemînin. 

 

Me bi xwe van îmzeyan berhev kir. Em bersivek gelemperî hêvî dikin û hêvî dikin ku di demek nêzîk 

de wê bê dayîn. Em spas dikin. 

 

Ji kerema xwe bersiva xwe ji me re navnîşana e-nameya me binivîsin: rkz.zuerich@gmail.com 



 

Slav û rêz, 

Penaberên ji cîhûzên acîl ên Kantona Zurichê red kirin 

 

garnizin 

- 132 kopiyên nîşanê 


