
 

  

Дай-наношна информаци Коронавирус 

 

Х1ун ю коронавирус? 

• Уьнан вирус 
• Инфекци ца яржийта а, больницаш парг1атъяха а, 1едало т1елаьцна оьшу мероприятеш 

(г1уллакхаш). 
• Кхерам боцуш, могаш диса лаахь 1е чохь! 
• Маца мега чуьра аравала: юург эца ваха, балха ваха , 

волавала ваха (ша цхьаъ, я шен х1усамера,  шеца цхьаьна бехачаьрца). 
• Ц1оналла ларъян: сих-сиха сабанца куьйгаш дилар, юкъ ларъяр (туьканахь, я волалуш) 

Юкъара  хьехамаш  боллучу а доьзална. 

• Х1оттам ларбе хьо чохь велахь а: цхьана хена чохь хилийта 1уьйранна хьалаг1аттар, т1е 
х1ума юхар, х1ума яар, 1амадар, садо1у хан ,д1авижар. 

• Хьай денна план х1оттае: 1ама маца дийр ду ,х1ума маца юур ю, ловза маца ловзур ву 
иштта кхин д1а. 

• Социальни контакташ видеотелефонехула лелае: билгалъяккха хан ахь хьайн доьзалца 
телефонехула къамел дийр долу.  

• Волавалар, спорт яр: интернет чуьра спортивни видеошка а хьожуш, я арахь ц1еначу 
х1аваэхь волалуш. 

• Доза а, барам а болуш хила деза телевизоре хьажар а, компьютер хьалха 1ар а. Х1орш 
каникулаш яц!  

• Информаци хаар дика ду, амма ма хьежа дукха Хаамашка. 
• Ойла йе айхьа: Х1ара хан д1айоьдуш ю! 
• Г1о деха хьайна т1е экстренни хьал х1оттахь. 

Г1оьнна  хьехамаш  берашца д1ахьош долчу гуттарлерчу денна 

• Х1орш каникулаш яц: ларбе шайн денна х1оттам 
• Хьалаг1аттар, т1е х1ума юхар, х1ума яар, 1аморан хан, мукъа хан делкъалт1аьхьа  
• 1аморан хан: Хьажа 1аморан хьехамашка. ЛАДАМЕ: шун т1едиллина дац берийн болх 

(шардар) таллар, г1алаташ нисдар. Тоьар ду шардарш кхочуш дича а.  
• 1уьйранна-делкъалца йолчу хенахь шун таро хир ю телефонехула хьехархошца 

консультаци ян а, хаттарш дан а.  
• Ишколан социальни белхалой а бу шун оьшучохь г1о дан кийча 
• Мукъа хан: Ч1ог1а дехар ду телевизоре хьежар а, компьютерна хьалха 1ар а к1еззиг 

хилар, доза тохар! Ловзаршах ловза, чохь спорт йе, сурт дила, ц1еначу х1аваэ ара валий 
цхьа го баккха. Иза магийна ду! 

• Цхьа чоь, я меттиг нисбе, хьо хьуо цу чохь хила мегаш 
• Кхетаде хьай бер х1оьттинчу хьолах  
• Мукъа ца 1ен таронаш : сурт дилар, говзалла гайтар, юург яр, эшаре ладог1ар, хелхар 

дар, чохь берашна лерина спорт яр, арахь волавала  вахар 

Девна, къовсамна  дуьхьал хьехамаш 

• Аьтто бе хьайна цкъа  хьо хьуо арахь волавала ваха 



 

• Х1оранна а мегаш ду  цкъа мукъана  ша шеца хила, кхечарах къаьстина  
• Дов гена далале, ара вала, кхечу чоьн чу г1о 

 
• Нагахь санна оьг1азло совъяьллехь, дов гена далале: д1аг1о, г1айбан т1е тоха, я 

г1айбан т1е мохь хьакха, я спорт йе  
• Къамел де хьайн доьзалца хьайн синхаамех лаьцна 
• Къамел де хьайн доттаг1ашца а, гергарчаьрца а телефонехула 
• Магаде хьай берана а шен доттаг1ашца телефонехула къамел дан 

Хьехамаш сахьийзаман дуьхьал 

• Билгалъяха хьайн белхан а,1аморан а хенаш х1ора а дийнахь  
• Ахь дан мегар ду х1инцалц  хьайн дан хан ца хилла г1уллакхаш: тайп-тайпана юург ян, 

ц1андан, х1уманаш д1асаяха 
• Лозаршах ловзар 

Х1ун дан деза ницкъ беш хилахь 

• Телефон тоха, г1о деха: дукха ю г1а деш йолу организацеш  
• Ма ваха ницкъ бойтуш: харцахьара ойланаш х1окху муьрех ч1ог1а хьийза, иза хаадеза, 

хьалххе хьайна г1о деха( хьуо араялий цхьа го баккха, спорт йе, доттаг1ашца къамел де 
телефонехула) 

• Деха хьайна хьалххе г1о 

Нагахь хьо цамогуш хиллехь 

• Ч1ог1а хьал дацахь лоьран т1е ма г1о 
• Цкъа хьалха лоьре телефон тоха 
• Рецепташ яздайтар а, цамогуш хилар  хаийтар а телефонехула дан мегаш ду 

Кризисни хьал х1оьттича г1о дехар 

(Полици) Polizei: 133 

Rat auf Draht: 147, Notruf für Kinder und Jugendliche (берашна а, кегирхошна а) 

Зударшна г1о: 0800-222-555 дийнахь а, буса а,  маьхза а, ц1е хьулйина (ницкъ беш хилахь а, 
кризисехь хилахь а  - Консультаци) 

(Бохам баьлларг) Opfer-Notruf: 0800-112-112, ц1е хьулйина, маьхза 

(Ницкъ бинчарна г1о до центр) Gewaltschutzzentrum Graz: 0316 774199, ницкъ бинехь 

(Кегирхойн урхалла) Bereitschaftsdienst Jugendamt: +43 316 872-3043 (буьйсана а, шота дийнахь  
а, к1ирандийнахь а: +43 316 872-5858) 

(Божаршна г1о) Männernotruf: 0800-246-247 

(Динан да)Telefonseelsorge: 142 

(Психиатран г1о) Psychiatrische Soforthilfe: 01-31330 

(Кризисан центр) Kriseninterventionszentrum: 01-4069595 

(Берийн а, кегирхойн а прокуратура) Kinder- und Jugendanwaltschaft (берашна а, кегирхошна а, 
къона баккхийчарна а ): 0676/8666 0609 

tel:+433168723043
tel:+433168725858


 

(Берийн а,кегирхойн а прокуратура)Kinder- und Jugendanwaltschaft (дай-наношна): 0676/8666 
4668 

 


