Déontologie, neutralité, secret professionnel

8 чу июнехь дуьна хир болу барам
Д1адолор
Правительство шейн т1еэцца и короновирус д1аякха барам.И барам ларо беза. Аш и
ларбахь, шу могуш лаьттар ду, кхинаш а могуш хир бу. Полицес шейн т1е лоцу и барам
вайг латта байта.

Дукхахьолахь хуьлу барам







Нагахь санна, шу могуш дацахь шей ц1ахь 1е.
Сих сиха шей куьгаш дила сабанци.
Йукъ меттиг 1,5 метр латта е кхечарца.
Цхьан к1иранчохь, уггар дукха 10 адамца цхьан кхета мега, шей ма хуьл арахь
хилийта.
Шу арахула делахь( масала, вокзал чохь, базарахь, туькнахь) йукъ меттиг латта
луш яцахь, аш т1е йилла еза маска.
Шейца гуттар лело еза маска.

Кхарста вахар кхечу г1ала ле Бельгечура ара валар



Шу даха мегар ду кхарста, Бельги юрта ле, г1ала. Цхьан ден ле массит ден.
Шу г1уш дуй общественный транспортчохь ? Шу 12 шо кхечайн дуй ? Аш т1е
йилла еза маска, ле хьарчо деза йовлакх.

Шун даха мегар ду кхечу пачхьалкхчу( Нидерланде, Германе, ле Люксембурге)



Шей доьзал болчу.
Туькнашчу.
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15 чу июнехь дуьн


15 чу июнехь дуьна, ваха мега кхарста Бельгечура ара ваьлла.
o Моссо Европейский пачхьалкхашчу ваха мега, Великобритани, Швейцари,
Лихтенштейне, Исланди,Норвеги а.
o Х1ора пачхьалкхчохь болу барам дик беша беза аша, шун карор ю
информации кху сайтчохь
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Болх





Шей ма хуьл, шей болх ц1ахь бе.
Нагахь санна, шу дах дезаш дуй шей балх ?Шу куьгалхочо шун йукъ меттиг
1,5 латтойт еза. Нагахь санна цунахь г1улкх ца хилахь, шуна т1е йихка
масканш хилийта еза цо.
Шу хаттар дуй ? Шей куьгалхочунга хаттар де.

Туькнаш





Ерриге туькнаш йиллин хир ю.
Буьсан йиллин лаьтташ йолу туькнаш, 1уьран 1 далланцал хир ю.
Архула йолу базарш хир ю.
Корта та беш йолу чоь а хир ю, амма хьалхо шеш дог1ур дуй хаита деза. Шейца
маска хилийта еза.

Хорека





Кафеш, ресторанаш йиллин хир ю, 1уьран 1 далланцал.
Хьалхо шеш даг1ар дуй хаита деза.
Группаншце г1уш делахь, уггар дукха 10 адам хилийта.
Шей столан гонахь хижинга 1е деза.

Социальный цхьан кхетар


Уггар дукха 10 адамца цхьан кхетар могуьту, уггаре шун юхер долу адамшца.
o Шей ма хуьлу арахь хилийта цхьан кхетар.
o Арахь цхьан кхетар тар ца лахь, шей чоьнашчу сих сиха мох кхетита, кораш
дуьллуш.
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Шун лаьи цхьан гул дел 1е (масала ресторанчу даха, ле экскурсии даха, ле шу
ц1ахь гул дала) и гулл даларш мага до уггар дукха 10 адамца.

Спорт






Кхи долу адамца спорт ян мага до.
o Мага до уггар дукха 20 адам юкъахь долу группиц.
o Шеш спорт ечу хенахь 1,5 метр йукъ меттиг кхаба еза аша.
o Шуга хьаж бог1учарна бан ца мага до.
Фитнес зал чохь, ле клуб чохь, мага до спорт ян.
Дег1ан ц1ано еш йолу чоьнаш, д1а ч1аьгг1а хир ю.
Басейнаш а, саунаш а, кхи йол хазалин чоьнаш а д1а ч1аьгг1а лаьттар йолуш ю.

1 чу июлехь дуьна



1 чу июлехь дуьна спорт ян мага до 50 адамца.
Шуга хьажа бог1учарна бан мага до.
o Уггар дукха 200 адам, уьш хижина хила беза.
o Юкъ меттиг кхобаш 1,5 метр.

Культура
Библиотекаш йиллин хир ю
1 чу июлехь дуьна





Шун даха мега театре а, кино а, концерте а.
o Уггар дукха 200 адам уьш хижина хила беза ;
o Йукъ меттиг кхобуш 1,5 метр.
o Шуна хьоьху билет эца, ле телефон тохе, ле интернетчухула ;
Парке даха мага до, ле йиллин лаьтташ йол бери парке а.
Бери лагераш йиллин хир ю.

1 чу августехь дуьн
Праздникаш( крешение) а, ярмаркаш мага до.
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Ху ца мага до ?



Дискотекаш а, бюсан йолу йолу клубаш а.
Йаккхи йолу мероприятеш ( фестивалш) ца мага йо.

Динх лаьцна


Динца лаьцна йолу мероприятеш йуха д1а йолало.
o Уггар дукха 100 адамца. 1 июлехь дуьна уьш 200 адам хала могуьту.
o Вавшех 1ит баллар ца мага до.

Садикаш а ишколаш а




Садикаш йиллин хир ю.
Дешархой духхьар классашкра а (primaire), йукъер классашкара а ( secondaire),
яслеш а шей болх д1абола бо.
Шуга хаам бир бу шу ишколно.

Накъосталла
Х1ар барамш ч1ог1а коьрте бу вай могшалин. Массара лело беза и барам. Баркал аш и
лелорна. Вай массара толам боккхар бу цу коронавирусан дуьхьар.
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