د ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺣﻔﺎظت ﺑﯾﻣﯥ ﭘﮫ اړه ﯾﺎدوﻧﮫ
د اﻓﺗﺧﺎر ﭘﺎﻟوﻧﮑو او ﺳرﭘرﺳﺗﺎﻧو ﻟﭘﺎره
.۱

ﺳﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﻣﻘرری ﺳره ﺑﯾﻠﮫ دې ﭼﻲ ﻧور ﺗﺷرﯾﺣﺎت ور ﮐړه ﺷﻲ  ،ﺗﺎﺳو د ھﻐﮫ ﺣﻔﺎظت ﺑﯾﻣﯥ ﭘﮫ ﭼوﮐﺎټ ﮐﻲ ﺷﺎﻣل
ﯾﺎﺳت  ،ﭼﻲ د ﻧﯾدر زاﮐﺳن ﻋدﻟﯾﯥ وزارت د اور ﺣوادﺛو د رﻓﻊ ﺑﯾﻣﯥ ﺳره ﭘﮫ ھﺎﻧر ﮐﻲ ﻻﺳﻠﯾﮏ ﮐړې ده و ﺷﺎﻣل
ﯾﺎﺳت  .دا ﺑﮫ داﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﮫ ﭼﻲ ﮐﮫ ﺗﺎﺳو د ﺳر ﭘرﺳﺗﺎﻧو د اﺗﺣﺎدﯾﯥ  ،د ﺳر ﭘرﺳﺗﺎﻧو رﺳﻣﻲ ادارې ﮐﺎر ﮐوﻧﮑﺊ ﻧﮫ ﺳﺎﺳت
اوﯾﺎ ﭘﮫ ﻣﺳﻠﮑﻲ ﺗوګﮫ ﺳر ﭘرﺳﺗﻲ ﻧﮫ ﮐوی .دا ﺑﯾﻣﮫ ھﻐﮫ ﺧﺳﺎرې ﭘر ﻏﺎړه اﺧﻠﻲ  ،ﭼﮫ ﺗﺎﺳو د ﺳر ﭘرﺳﺗﻲ وړ ﮐس ﺗﮫ
رﺳوﻟﻲ وي  ،او ﯾﺎ ﺗﺎﺳو ﭘﺧﭘﻠﮫ د ﯾر ﭘرﺳﺗۍ دﻧدي ﭘﮫ ﺑﮭﯾر ﮐﻲ د ﺳر ﭘرﺳﺗﻲ وړ ﮐس او درﯾم ﮐس ﺗﮫ ﺧﺳﺎره رﺳوﻟﯥ او د
ﺟﺑران ﻣﮑﻠﻔﯾت وﻟرئ  .ﺑﯾﻣﮫ د ھﻐﮫ ﭼﺎ ﺧﺳﺎره
ھم ﭘر ﻏﺎړه اﺧﻠﻲ ﭼﻲ ﺳﺗﺎﺳو د ﺳر ﭘرﺳﺗﻲ وړ ﮐس ﺳﺗﺎﺳو ﺳره ﺧﭘﻠوي ﻟري او ﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳو ﺳره ﭘﮫ ﮐورﮐﻲ ژوﻧد ﮐوي .
ﭘدې ﺑﯾﻣﮫ ﮐﻲ د ﺳر ﭘرﺳﺗﻲ وړ ﮐس ﺷﺧﺻﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺑﯾﻣﮫ ﺷﺎﻣﻠﮫ ﻧده  .ددې ﻣوﺧﻲ ﻟﭘﺎره ﯾوه ﺟﻼ ﺷﺧﺻﻲ ﺑﯾﻣﮫ ﺿروري ده
.
د ﺳوﺳﯾﺎل د ﮐوﻣﮏ ﺑﯾرﺗﮫ ﻏوښﺗل ﭘﮫ دې ﺑﯾﻣﮫ ﮐﻲ ﺷﺎﻣل دي .
ﭘﮫ دي ټوﻟﻧﯾزه ﺑﯾﻣﮫ ﮐﻲ ﻻﻧدی ﻣﺑﻠﻐوﻧو ﺑﺎﻧدی ﻣواﻓﻘﮫ ﺷوې :
د ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺳﺎرې ﻟﭘﺎره د ﺑﯾﻣﯥ ﻣﺳﺋوﻟﯾت  ۲۵۰۰۰۰اﯾرو د ھري واﻗﻌﯥ ﻟﭘﺎره
اﻟف(
د ﻋﻣوﻣﻲ ﺑﯾﻣﯥ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻟﭘﺎره  ۱،۵ﻣﯾﻠﯾون اﯾرو ﭘﮫ ﻋﻣوﻣﻲ ﺗوګﮫ د ځﺎﻧﻲ او ﺷﯾﺎﻧو ﻟﭘﺎره
ب(
ددې ﺑﯾﻣﯥ د ﺟﺑران ﻟﭘﺎره ﺳﺗﺎﺳو ﻧﮫ وﻧډه ﻧﮫ اﺧﯾﺳﺗل ﮐﯾږي
د ﺑﯾﻣﯽ ﻟﮫ ﺣﻔﺎظت ﻧﮫ دا ﻻﻧدي ﺧﺳﺎرې وﺗﻠﻲ دي .
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اﻟف(

د ﺗﺟﺎرﺗﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗو  ،د ﺳﻧﺟش  ،ﺧﯾﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ او ﯾﺎ ﭘﮫ ﮐوم ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻲ ﮐﺎر ﮐول.

ب(

ﺧﺳﺎرې ﭼﻲ د ﺑﯾﻣﯽ ﻗرار د ﻧﮫ ﻻﺳﻠﯾﮏ ﭘﮫ ﺧﺎطر  ،ﯾﺎ ﭼﻲ ﭘﮫ ښﮫ ﺗوګﮫ ﻻﺳﻠﯾﮏ ﺷوې ﻧﮫ وي او ﯾﺎ ﻋﻣﻠﻲ ﺷوې
ﻧﮫ وي
ھﻐﮫ ﺧﺳﺎرې ﭼﻲ ﺳر ﭘرﺳت د ﺳر ﭘرﺳت وړ ﮐس ﻟﭘﺎره داﺧﺗﯾﺎري ﺑﯾﻣﯥ د ﻗرارداد ﭘﮫ ﮐوﻟو ﮐﻲ ﻏﻔﻠت ﮐړی
وي  ،ﭘﮫ
دې ﺑﯾﻣﮫ ﮐﻲ ﺷﺎﻣل دي .

ث(
د(
.۲
ﭘﮫ

ھﻐﮫ ﺧﺳﺎره ﭼﻲ ﯾوه ﺑﯾﻣﮫ ﺷوي ﮐس د ﻣوټر ﯾﺎﺗرﯾﻠرﭼﻠوﻟو ﭘﮫ ﺧت ﮐﻲ را ﻣﻧځ ﺗﮫ ﮐړي وي .
ھﻐﮫ ﺧﺳﺎره  ،ﭼﻲ ﭘﮫ ﻗﺻدي ﺗوګﮫ را ﻣﻧځ ﺗﮫ ﺷوي وي .

ﮐﮫ ﺗﺎﺳو د ﯾو ﺳر ﭘرﺳﺗﻲ وړ ﮐس ﯾﺎ درﯾم ﮐس ﻟﮫ ﺧوا ﺳﺗﺎﺳو د دﻧدي ﭘﮫ ﭼوﮐﺎټ ﮐﻲ ﻣﺳﺋول و ﺑﻠل ﺷﺊ او د ﺧﺳﺎرې
ﺟﺑران ﻣﮑﻠف ﺷﺊ  ،ﺑﺎﯾد د اﻣﮑﺎن ﭘﮫ ﺻورت ﮐﻲ ﭘﮫ ﺑﯾړﻧۍ ﺗوګﮫ  ،ددې ﻟﭘﺎره ﭼﻲ ﺗﺎوان درﺗﮫ وﻧﮫ رﺳﯾږي  ،د اور د
ﺣوادﺛو ﻣﺧﻧﯾوي ﺑﯾﻣﯥ ﺗﮫ ﭘﮫ ھﺎﻧور ﮐﻲ ﺧﺑر ورﮐړئ .
د ﺑﯾﻣﻲ ادرس دادئ :
Landschaftliche Brandkasse Hannover
SD-H-3,
Telefon (0511) 362-1613
30140 Hannover
د ﺧﺑر ورﮐوﻟو ﭘﮫ وﺧت ﮐﻲ ﺑﺎﯾد د ﺳرﭘرﺳﺗﻲ ﻣﺣﮑﻣﯥ  ،ﭼﮫ ﺗﺎ ﺳﯽ ﭘوري ﻣرﺑوط ﯾﺎﺳت ،ﯾو ﺗﺻدﯾﻖ ور ﺳره ﯾو ځﺎی ﺷﻲ
 ،ﺗر څو ﺛﺑوت ﺷﻲ  ،ﭼﻲ ﺗﺎﺳو ﭘﮫ دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﻲ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﯾﺎﺳت .
ﭘﮫ ﻋوض ﮐﻲ ﺗﺎﺳو ﮐوﻻی ﺷﻲ  ،د ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻟﮫ ﺑﯾﻣﯥ اﺳﺗﻔﺎده وﮐړئ  .ﺑﯾﺎ ھم ھر څوﻣره ﭼﻲ ژر وي د ﺳر ﭘرﺳﺗﻲ
ﻣﺣﮑﻣﯥ ﺗﮫ ﺧﺑر ور ﮐړئ او ﻟﮫ ھﻐوی ﻧﮫ وﻏواړي  ،ﭼﻲ د ﻣوﺿوع ﭘﮫ اړه ھر څوﻣره ﭼﻲ ژر وي د اور د ﺣوادﺛو
ﻣﺧﻧﯾوي ﺑﯾﻣﯥ ﺗﮫ ﭘﮫ ھﺎﻧور ﮐﻲ ﺧﺑر ورﮐړي .
ھﻐﮫ ﺧﺳﺎرې ﭼﻲ ﺟﺑران ﯾﯥ ﺳﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﺷﺧﺻﻲ ﺑﯾﻣﮫ ﭘوري اړه ﻟري ،ﺗﺎﺳو ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﻲ راﺳﺎ ً ﻟﮫ ھﻐﯥ ﺑﯾﻣﯥ ﺳره
ﺗﻣﺎس وﻧﯾﺳﯥ  ،ﺑﯾﻠﮫ دې ﭼﻲ د ﺳر ﭘرﺳﺗۍ ﻣﺣﮑﻣﯥ ﺗﮫ اطﻼع ور ﮐړئ .

.۳

د ھﻐﻲ ﺑﯾﻣﯥ ﻟګښت ﭼﻲ ﺗﺎﺳو ﯾﯥ ﻣرﺑوط ﯾﺎﺳت  ،ﺳﺗﺎﺳو څﺧﮫ ﻧﮫ اﺧﯾﺳﺗل ﮐﯾږي  .ﺗر ﮐوﻣﮫ ځﺎﯾﮫ ﭼﻲ ﺳﺗﺎﺳو د ﺳر
ﭘرﺳﺗس وړ
ﮐس ﺑﯥ ﭘﯾﺳو ﻧﮫ وي او ﺗﺎﺳو ﻟﮫ ھﻣدې ﮐﺑﻠﮫ ﺳﺗﺎﺳو ﺷﺧﺻﻲ ﻟګښت ﻟﮫ دوﻟت څﺧﮫ ﻧﮫ ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐوئ )د ﻣدﻧﻲ ﻗﺎﻧو ۱۸۳۵
ﻣﺎده،
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ﺑﻧد  ،(۴اﻣﺎ دا ﺷرط ﺑﮫ ﭘر ځﺎی ﭘﺎﺗﻲ وي  ،ﭼﻲ وروﺳﺗﮫ ﺗر ﯾوې ﻣودې ﺑﮫ ﮐﻠﻧﯽ ﺣﻖ اﻟﻌﺿوﯾت ﺳﺗﺎﺳو ﻧﮫ واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ
.
د ﺳر ﭘرﺳﺗﻲ ﭘﮫ ﻗﺎﻧون ﮐﻲ راﻏﻠﻲ  ،ﭼﻲ د ﺳر ﭘرﺳت د ﻣﺳﺋوﻟﯾت د ﺑﯾﻣﯥ ﻣﻧﺎﺳب ﻟګښت د ﻣدﻧﻲ ﻗﺎﻧو ن د
 ۱۸۳۵ﻣﺎدې ،
ﺑﻧد  ،۲ﭘﺎﻧﮫ  ۱۹۰۸ ، ۱ﭘﮫ ﻟګښت ﻣرﺑوط د ﺟﺑران وړ دي .
.۴

ﮐﮫ ﺗﺎﺳو د ﺳرﭘرﺳﺗﻲ وړ ﮐس د زﯾﺎﺗﻲ ﺷﺗﻣﻧۍ ﺳر ﭘرﺳﺗۍ ﭘﮫ ﻏﺎړه ﻟرئ  ،ﺳﺗﺎﺳو ﻣﺳﺋوﻟﯾت دی  ،ﭼﻲ ﺑﺎﯾد ﯾوه د ﺣﻔﺎظت
ﺑﯾﻣﮫ
ﭘﮫ ﮐﺎﻓﻲ ظرﻓﯾت وﻟرئ .د ﯾوې ﻣﻧﺎﺳﺑﻲ ﺑﯾﻣﯥ ﻟګښت ﮐﯾدای ﺷﻲ  ،د ﺳر ﭘرﺳت وړ ﮐس ﻟﮫ ﺷﺗﻣﻧۍ ﻧﮫ واﺧﯾﺳﺗل ﺷﻲ .
ﺗﺎﺳو اﺧﺗﯾﺎر ﻟرئ  ،ﭼﻲ د ﻣﺳﺋوﻟﯾت د ﺣﻔﺎظت ﺑﯾﻣﮫ د ﺧﭘﻠﻲ ﺧوښﻲ ﺑﯾﻣﯽ ﻟﮫ ﺷرﮐت ﺳره وﮐړئ  .اﻣﺎ ﻣوږ ﻏواړو ﺗﺎﺳو
دې
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗو ﺗﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﮐړو  ،ﭼﮫ د اور د ﺣوادﺛو ﻣﺧﻧﯾوی ﺑﯾﻣﯽ ﺳره ﭼﻲ ﭘﮫ ﯾو ﭼوﮐﺎټ ﮐﻲ ﻗرار داد ﺷوي دی ،
د ﻟوړ ﻣﺑﻠﻎ ﻟﭘﺎره ﻟﮫ دې ﺑﯾﻣﯥ ﺳره ﻗرارداد ﮐﭔدای ﺷﻲ .

.۵

د ﺑﯾﻣﯥ ﺣﻔﺎظت د ټوﻟﻧﯾزي ﺑﯾﻣﯥ ﭘﮫ ﭼوﮐﺎټ ﮐﻲ ھﻐﮫ وﺧت ﺧﺗﻣﯾږی ﭼﻲ :
«« ﮐﮫ ﺳر ﭘرﺳﺗﻲ د ﻗﺎﺿﻲ ﭘﮫ ﻓﯾﺻﻠﮫ ﭘﺎی ﺗﮫ ورﺳﯾږي
«« د ﺳر ﭘرﺳت ﭘﮫ ﺷړﻟو او د ﻣرګ ﭘﮫ وﺧت ﮐﻲ
«« د ﺳر ﭘرﺳﺗﻲ وړ ﮐس د ﻣرګ ﭘﮫ وﺧت ﮐﻲ
اﺷﺎره :
ﮐوم وﺧت ﭼﻲ د ﺳر ﭘرﺳت د ﻣﮑﻠﻔﯾت اﺧﯾري اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺎی ﺗﮫ رﺳﯾږي  ،د ﺟﻧﺎزې ﻣراﺳم او وروﺳﺗﻲ د ﻣﯾراث ﮐﺎروﻧﮫ
ﭘﮫ ﺳر ﭘرﺳت اړه
ﻧﮫ ﻟري  .ﭘﮫ ھر ﺣﺎﻟت ﮐﻲ د اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ وﺧت ﮐﻲ ﺑﭔړﻧﯽ ﮐﺎرﻧﮫ ﭼﻲ ﺑﯾﻠﮫ ﺧطره وي  ،ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﻲ ﺳر ﭘرﺳت ﯾﯥ ﻣﺦ ﺗﮫ
ﺑوزي  ،ﺗر څو ﭼﻲ ورﺛﮫ ﯾﯥ ﭘﮫ دې اړه ﺑل ﺗﺻﻣﯾم وﻧﯾﺳﻲ .

.۶

ﭘورﺗﻧﯽ ﺗﺷرﯾﺣﺎت د ﺳر ﭘرﺳﺗﺎﻧو ﻟﭘﺎره ھم دي  .ﭘدي ﮐﺎر ﮐﻲ ﻓﺎﻣﯾﻠﻲ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻟري .

.۷

ﭘﮫ دې اړه د زﯾﺎﺗو ﻣﺎﻟوﻣﺗو ﻟﭘﺎره ﻟﮫ ﻻﻧدي ادرس ﺳره اړﯾﮑﻲ وﻧﯾﺳﺊ:
1. örtlichen VGH-Vertretungen
oder an die
2. Landschaftliche Brandkasse Hannover
IH 2,
Telefon (0511) 362-3889
30140 Hannover.
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