
دەستگرن بە وزەوە
–  کارێ بکە پارەی خەرجی خێزانت بەشی 

ماوەیەکی زۆرتر بکات

Sydkurdiska-سۆرانی 



ژووری خۆشۆردن/جلشۆردن
بەجێگەی خۆشۆردن لە نێو وان دا بە دووش خۆت بشۆرە. کاتێک کە خەریکی سابوون    »

ئەدەی لە خۆت شێری ئاوەکە ببەستە.

کەمکردنەوەی کاتی خۆشۆردن لە 10 خولەکەوە بۆ 5 خولەک ئەندازەی  » 
وزە و ئاوی بەکارھێنراو بۆ نیوە کەم دەکاتەوە.

ئەو شێری ئاوانە یان ئەو توالێتانەی کە خراپ بووە و ئاوێ لێ دەچێت  » 
خێرا چاک بکەوە یان بیگۆڕە.

کاتێک کە خەریکی سیواکدانی ددانەکانتی ئاوەکە بەرەاڵ مەھێڵەوە    » 
 – بەم کارە لە ھەر ھەفتەدا دەتوانیت بە ئەندازەی پڕی وانێکی

حەمام ئاو پاشەکەوت بکەیت.

تەنھا کاتێک جل بشۆرە کە ماشێنی جلشۆر   » 
 پڕ بێت وە لە کاتی شۆردن دا کەمترین پلەی

گەرمیی گونجاو بەکار بھێنە.

لە جیاتی ئەوەی کە جلەکان بە ماشێن   » 
 وشک بکەیەوە لە سەر تەناف

ھەڵی بخە و وشکی بکەوە.

ھمیشە لە کاتی کارکردن بە   » 
 ماشێنی جلشۆر بەرنامەی
دەستپێوەگرتن بەکار بھێنە.

چێشتخانە
سێنتگراد وە پلەی ساردیی  پلەی ساردیی یەخچال لە +°5    »

سێنتیگراد بھێڵەوە.  فریزێر لە –°18 
النی کەم ساڵی یەکجار سەھۆڵی یەخچاڵەکەت و فریزێرەکەت ال    »

ببە و خاوێنی بکەوە.
ھەمیشە پشتی یەخچاڵ و فریزێرەکەت خاوێن بکەوە و تۆز و    »

گەردی لێ بکەوە.
سەھۆلی خۆراکی سە ھۆڵبەستوو، لە نێو یەخچاڵ بتاوێنەوە نەک    »

لە نێو ئاوی گەرم یان مایکرۆوەیڤ.

بھێڵە خۆراکی گەرم لە نێو ژوورەکە دا سارد ببێتەوە و پاشان    »
بینە نێو یەخچاڵ یان فریزێر.

ھەرگیز تاوەیەک بە کار مەھێنە کە بووچکترە لە دەوریی    »
کارەبایی، وە لە کاتی بەکارھێنان ھەمیشە سەری بنەوە.

باشترین ڕێگەی دەستپێوەگرتنی وزە لە کاتی گەرمکردنی ئاو    »
ئەوەیە کە لە نێو کتری یان مایکرۆوەیڤ دا گەرمی بکەیت.
کاتێک کە وجاخ بۆ ئامادەکردنی چێشت بە کار دەھێنت بۆ    »

برژاندن بەکاری بھێنە.

ھەندێک زانیاریی ژیرانە بۆ دەستگرن بە پارەوە و پاراستنی ژینگە



ئەگەر وجاخ بۆ ماوەی زیاتر لە 30 خولەک ھیچی تێدا نەبوو    »
بیکوژێنەوە.

قاپەکان لە نێو تەشتی قاپشۆردن یان لە نێو سینکی کونگیراو    »
بشۆرە.

تەنھا کاتێک ماشێنی قاپشۆر بەکار بھێنە کە پڕ بێت. پلەی    »
گەرمیی کەم بەکار بھێنە؛ چونکا ئاساییانە پلەی کەم بە ھەمان 

ئەندازەی پلەی زۆر بەسوودە.

ھەندێک زانیاریی ژیرانە بۆ دەستگرن بە پارەوە و پاراستنی ژینگە

بەکارھێنانی کارەبا
خەرجی سااڵنە ڕادەی بەکارھێنان  کەلوپەل 
613 کرۆنی سوید  یەکجار/رۆژ  قاپشۆر 
76 کرۆنی سوید  7 خولەک/ڕۆژ  وجاخی مایکرۆوەیڤ 
62 کرۆنی سوید  1 کاتژمێر/ھەفتە  گزکی کارەبایی 
200 کرۆنی سوید  24 کاتژمێر/ڕۆژ  یەخچاڵ 
465 کرۆنی سوید  24 کاتژمێر/ڕۆژ  فریزێر 
350 کرۆنی سوید  1 کاتژمێر/ڕۆژ  قاوەلێنەر 
1752 کرۆنی سوید  2 کاتژمێر/ڕۆژ  جلشۆر 
876 کرۆنی سوید  1 کاتژمێر/ڕۆژ  وشکۆکەر 
62 کرۆنی سوید  1 کاتژمێر/ھەفتە  ئوتوو 
62 کرۆنی سوید  1 کاتژمێر/ھەفتە  سشوار 
631 کرۆنی سوید  24 کاتژمێر/ڕۆژ  ئاکواریۆم 
329 کرۆنی سوید  3 کاتژمێر/ڕۆژ  تی   ڤی )پالسما/ئڵ سی دی( 
184 کرۆنی سوید  3 کاتژمێر/ڕۆژ  تی  ڤی )سی ئار تی( 
1314 کرۆنی سوید  5 کاتژمێر/ڕۆژ  10 گڵۆپی ڕووناکی 
241 کرۆنی سوید  5 کاتژمێر/ڕۆژ  10 گڵۆپی کەم-وزە 

 )حسابکراو لەسەر بنەمای نرخی کارەبا، لەگەڵ ھەموو خەرجەکان=
1.20 کرۆنی سوید/کیلۆ وات سەعات(

ژووی دانیشتن/ژووری خەوتن
گڵۆپی کەم-وزە یان ئڵ ئی دی بەکار بھێنە،    »

وە کاتێک کە لە ژوورەکە دەچیتە دەرەوە 
گڵۆپەکە بکوژێنەوە. نرخی ئەم گڵۆپانە گرانترە 

بەاڵم دەبنە ھۆی ئەوەی کە لە ڕێگەی 
بەکارھێنانی وزەی کەمترەوە پێخۆر بکەیت و 

دەست بە وزەوە بگریت!
ماوەماوە ڕێگە بدە ھەوای تازە بێتە نێو    »

ژوورەکان بۆ ئەوە بەمجۆرە ھەوا بگۆڕدرێت.
ئامێرێکی تایمێر بەکار بھێنە بۆ چرای    »

ڕووناکی نێو گوڵدان، ئاکواریۆم و شتەکانی 
دیکە بۆ ئەوە چراکانی ئەم شوێنانە 24 

کاتژمێرە ھەڵکراو نەبن.
پلەی گەرمی ناو ماڵەکەت لە ئاستی 20 پلەی   »

سێنتیگراد بپارێزە، وە لە ژوورەکانی خەو با 
لەمە کەمتر بێت. کاتێک کە لە ماڵەوە نیت 

پلەی گەرمی 15 سێنتیگراد گونجاوە.
ھەموو سوێچەکانی کارەبا لە نێو یەک بۆکسی   »

سەرجەم پێکەوە بلکێنە و سوێچێکی سەرەکی لێ 
بدە بۆ ئەوە چراکان یەکجاری و لە ماوەیەکی 

کورت دا بکوژێنەوە و کارەبا بە فیڕەوە نەچێت.
کاتێک کە کارت بە شارژێر و ترانسفۆرمێر    »

نەماوە لە سۆکێتی کارەبا دەریان بھێنە.
باتری کاییلکەی منداڵەکانت بگۆڕە بۆ جۆری    »

شارژکردەنی.



کارێ بکە پارەی خەرجی 
خێزانت بەشی ماوەیەکی 

زۆرتر بکات
ھەموو کەسێک دەیەوێت پارەی زیاتری لە نێو جانتاکەیدا ھەبێت. ڕێگەیەکی باش 

بۆ ئەم کارە ئەوەیە کە لە ژیانی ڕۆژانەی خۆت لە نێو ماڵەکەت دا دەست بە 
وزەوە بگریت. ئەمە دەبێتە ھۆی ئەوەی کە ھەموو ساڵێک پارەیەکی زیاتر لە نێو 
جانتاکەت دا بمێنێتەوە. بەم کارە جگە لەوەی کە پارەی خەرجی خێزانەکەت بەشی 

ماوەیەکی زیاتر دەکات، ھەروەھا یارمەتی دروستکردنی ژینگەیەکی باشتر دەکەیت، 
وە ئەمە دەبێتە ھۆی ئەوەی کە نەوەکانی داھاتوو دەرفەتیان ھەبێت لە 

کۆمەڵگەیەکی پارێزراو و بەھێزدا دا بژین.

ئاژانسی وزەی باشووری ڕۆژھەاڵتی سوید، ئەنجومەنەکانی ناوچە، کۆمپانیا و 
ڕیکخراوەکانی خانووبەرە پێکەوە کاریان کردووە بۆ ئامادەکردنی ئەم نامیلکەی 

زانیارییە کە بیرۆکەھایەکی زۆر باشی تێدایە بۆ دەستگرتن بە وزەوە.

بۆ ئەوەی کە خەڵکانێکی زیاتر دەستیان بە زانیاریی بگات، ئەم نامیلکە 
وەرگێراوەتەوە سەر دە زمانی جیاواز- عەرەبی، ئینگلیسی، فەنالندی، کوردی 

کورمانجی، کوردی سۆرانی، فارسی، تورکی، ئەڵمانی، سۆماڵی و ئیسپانیایی.

بە وردی بیخوێنەوە. ئەمە ھەم بۆ دارایی تۆ بەسوودە ھەم بۆ ژینگەی ھەموو کەسێک.

دەربارەی وزە و ژینگە زانیاریی زیاتر بخوێنەوە:
www.energimyndigheten.se »
www.energikontorsydost.se »

www.blienergismart.se »

Energy 
Ambassadors

The sole responsibility for the content of this publication 
lies with the authors. It does not necessarily reflect the 
opinion of the European Communities. The European 
Commission is not responsible for any use that may be 
made of the information contained therein.
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بە ھاوکاریی لەگەڵ:

www.oskarshamn.se
ته له فۆن 000 0491-88 
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Ambassadors

The sole responsibility for the content of this publication 
lies with the authors. It does not necessarily reflect the 
opinion of the European Communities. The European 
Commission is not responsible for any use that may be 
made of the information contained therein.
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کارێ بکە پارەی خەرجی 
خێزانت بەشی ماوەیەکی 

زۆرتر بکات
ھەموو کەسێک دەیەوێت پارەی زیاتری لە نێو جانتاکەیدا ھەبێت. ڕێگەیەکی باش 

بۆ ئەم کارە ئەوەیە کە لە ژیانی ڕۆژانەی خۆت لە نێو ماڵەکەت دا دەست بە 
وزەوە بگریت. ئەمە دەبێتە ھۆی ئەوەی کە ھەموو ساڵێک پارەیەکی زیاتر لە نێو 
جانتاکەت دا بمێنێتەوە. بەم کارە جگە لەوەی کە پارەی خەرجی خێزانەکەت بەشی 

ماوەیەکی زیاتر دەکات، ھەروەھا یارمەتی دروستکردنی ژینگەیەکی باشتر دەکەیت، 
وە ئەمە دەبێتە ھۆی ئەوەی کە نەوەکانی داھاتوو دەرفەتیان ھەبێت لە 

کۆمەڵگەیەکی پارێزراو و بەھێزدا دا بژین.

ئاژانسی وزەی باشووری ڕۆژھەاڵتی سوید، ئەنجومەنەکانی ناوچە، کۆمپانیا و 
ڕیکخراوەکانی خانووبەرە پێکەوە کاریان کردووە بۆ ئامادەکردنی ئەم نامیلکەی 

زانیارییە کە بیرۆکەھایەکی زۆر باشی تێدایە بۆ دەستگرتن بە وزەوە.

بۆ ئەوەی کە خەڵکانێکی زیاتر دەستیان بە زانیاریی بگات، ئەم نامیلکە 
وەرگێراوەتەوە سەر دە زمانی جیاواز- عەرەبی، ئینگلیسی، فەنالندی، کوردی 

کورمانجی، کوردی سۆرانی، فارسی، تورکی، ئەڵمانی، سۆماڵی و ئیسپانیایی.

بە وردی بیخوێنەوە. ئەمە ھەم بۆ دارایی تۆ بەسوودە ھەم بۆ ژینگەی ھەموو کەسێک.

دەربارەی وزە و ژینگە زانیاریی زیاتر بخوێنەوە:
www.energimyndigheten.se »
www.energikontorsydost.se »

www.blienergismart.se »



بە ھاوکاریی لەگەڵ:

www.byggebo.se
ته له فۆن 00 0491-888 
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Energy 
Ambassadors

The sole responsibility for the content of this publication 
lies with the authors. It does not necessarily reflect the 
opinion of the European Communities. The European 
Commission is not responsible for any use that may be 
made of the information contained therein.

کارێ بکە پارەی خەرجی 
خێزانت بەشی ماوەیەکی 

زۆرتر بکات
ھەموو کەسێک دەیەوێت پارەی زیاتری لە نێو جانتاکەیدا ھەبێت. ڕێگەیەکی باش 

بۆ ئەم کارە ئەوەیە کە لە ژیانی ڕۆژانەی خۆت لە نێو ماڵەکەت دا دەست بە 
وزەوە بگریت. ئەمە دەبێتە ھۆی ئەوەی کە ھەموو ساڵێک پارەیەکی زیاتر لە نێو 
جانتاکەت دا بمێنێتەوە. بەم کارە جگە لەوەی کە پارەی خەرجی خێزانەکەت بەشی 

ماوەیەکی زیاتر دەکات، ھەروەھا یارمەتی دروستکردنی ژینگەیەکی باشتر دەکەیت، 
وە ئەمە دەبێتە ھۆی ئەوەی کە نەوەکانی داھاتوو دەرفەتیان ھەبێت لە 

کۆمەڵگەیەکی پارێزراو و بەھێزدا دا بژین.

ئاژانسی وزەی باشووری ڕۆژھەاڵتی سوید، ئەنجومەنەکانی ناوچە، کۆمپانیا و 
ڕیکخراوەکانی خانووبەرە پێکەوە کاریان کردووە بۆ ئامادەکردنی ئەم نامیلکەی 

زانیارییە کە بیرۆکەھایەکی زۆر باشی تێدایە بۆ دەستگرتن بە وزەوە.

بۆ ئەوەی کە خەڵکانێکی زیاتر دەستیان بە زانیاریی بگات، ئەم نامیلکە 
وەرگێراوەتەوە سەر دە زمانی جیاواز- عەرەبی، ئینگلیسی، فەنالندی، کوردی 

کورمانجی، کوردی سۆرانی، فارسی، تورکی، ئەڵمانی، سۆماڵی و ئیسپانیایی.

بە وردی بیخوێنەوە. ئەمە ھەم بۆ دارایی تۆ بەسوودە ھەم بۆ ژینگەی ھەموو کەسێک.

دەربارەی وزە و ژینگە زانیاریی زیاتر بخوێنەوە:
www.energimyndigheten.se »
www.energikontorsydost.se »

www.blienergismart.se »


