1-чу июлехь дуьна хир болу барам
Д1адолор
Правительство шейна т1еэцца и короновирус д1аякха барам.И барам ларо беза. Аша и
ларбахь, шу могуш лаьттар ду, кхинаш а могуш хир бу. Полицес шейна 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 латто еза кхечарца.
Цхьан к1иранчохь, уггар дукха 15 адамца цхьан кхета мега, шей ма хуьл арахь
хилийта.
Шу арахула делахь (вокзал чохь, базарахь, туькнахь) йукъ меттиг латта луш
яцахь, т1е йилла еза маска.
Шейца гуттар лело еза маска.

Кхарста вахар кхечу г1ала ле Бельгичура ара валар
Бельгичохь
o
o

Бельги чохь пархат кхарста мега.
Шу г1уш дуй юкъараллин транспортчохь? Шу 12 шо кхечан дуй? Аша т1е
йилла еза маска, ле хьарчо деза йовлакх.

Бельгичура ара ваьлла кхарста вахар
o

Шуна даха мега кхарста Европер муьлха пачхьалкху, кхин сов
Виликобритани а, Швейцари а, Лихтенштейне а, Исланди а, Норвеги а.

o

Х1ора пачхьалкхчохь болу барам дик беша беза аша, шун карор ю
информаци кху сайтчохь

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen.

Болх





Йиш хилахь, шей болх ц1ахь бе.
Нагахь санна, шу даха дезаш дуй балха?Шун куьгалхочо шуьга йукъ меттиг
1,5 метр латтойт беза. Нагахь санна, цунах г1уллакх ца хилахь, шуьга т1е
йихкита еза масканаш.
Шу хаттар дуй? Шей куьгалхочунга хаттар де.

Туькнаш





Ерриге туькнаш йиллин хир ю.
Буьсан йиллин лаьтташ йолу туькнаш, 1уьран 1 далланцал хир ю.
Арахула 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, уггара дукха 15 адамца хилийта.
Шей столан гонахь хижинга 1е деза.

Социальный цхьан кхетарш




Уггаре шун юхер долу 15 адамца цхьан кхетар могуьту,к1иранчохь.
o Шей ма хуьлу арахь хилийта цхьан кхетар.
o Арахь цхьан кхетар тар ца лахь, шей чоьнашчу сих сиха мох кхетита, кораш
дуьллуш.
Шун 1е лаьи цхьана гулделла (масала ресторанчу даха, ле экскурсии даха, ле шу
ц1ахь гул дала)? И гулдаларш мага до уггар дукха 15 адамца.

Спорт





Спорт ян мага до уггар дукха 50 адам юкъахь долу группаца.
Спорт ечу хенахь 1,5 метр йукъ меттиг кхаба еза аша.
Фитнес зал чохь, ле клуб чохь, мага до спорт ян.
Басейнаш а, саунаш а, кхи йол хазалин чоьнаш д1айиллин хир ю.

Самукъа долу меттигаш



1-чу июлехь дуьна, еригге садо1аш йолу метигаш хьайиллина хир ю(
библиотекаш, паркаш, атракцион паркаш, бери ловзуш йолу паркаш).
Шу даха дезаш дуй муьлха мероприяти (масала г1ала йазъеш, ле къовсаме
спорт, ле культурни мероприятеш)?

1-чу июлехь дуьна, мероприяти чохь хуьлуш елахь 200 адамица, арахула
елахь 400 адамица.
o 1-чу августахь дуьна чохь хуьлуш елахь 400 адамица, арахула елахь 800
адамица.
И барамш хийца балан мега, цу организацешка хьаьжана.
Бершана лагерш хира ю.
o




Ху ца мага до ?



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

Динах лаьцна


Динца лаьцна йолу мероприятеш йуха д1айолало.
o 200 адам хала могуьту.
o Вавшех 1ит баллар ца мага до.

Садикаш а ишколаш а



Садикаш йиллин хир ю.
Шуга хаам бийр бу шу ишколно, т1едог1ур долу шерах лаьцна.

Накъосталла
Х1ара барамаш ч1ог1а коьрте бу вай могшалина. Массара лело беза и барам. Баркал
аша и лелорна. Вай массара толам боккхар бу, цу коронавирусан дуьхьар.

