Têbînî ji bo kesên nû ku li Bexçeyê (Kleingarten) hatine wergirtin
Rêzdarên dostên bexçeyê (Kleingarten).. pîroz be, we ji xwe re bexçeyek hilbijart, û hun bûn
endamên rêxistina Bexçeya Piçûk (Kleingarten), û em wekî bexçevanên (Kleingarten) gotina (Du),
wek gotinek dostane û hevbeşe.
Çend şert û merc hene daku danûstandin dinanv mirovan da hêsan û zelal ba, û mafê tû kesî neyê
wêndakirin, ku bi cihanîna van xalan dê kar bi rêkûpêk birêve here.
Lewra, em ji we dixwazin ku hun van zaniyariyan binasîn: lîsteya şert û mercan ya
bexçeyan(Kleingarten) bi rengekî baş bixwîn e.
Peyrewên rixistinê dive her endamek bi karbîne, eger xalek ne zelal e, dê rêveberiya rixistinê
kêfxweş be daku bo we şîrove bike.
Gelo girêbesta kirê ji aliyê rêxistinê ve hatiye nîşan kirin?! Eger jin û mêr herdû bi hevre kirêçî bin,
divê ku herdû di gel hev navnîşana (imza) xwe li ser girêbestê(Vertrag) nîşan bikin.
Eger we navnîşan(Adresse) xwe anjî hijmara telîfona xwe guhertin, divê hun rêxistinê agahdar
bikin.
-Pêwîste tu demên vehesînê(Die Ruhezeiten) bizanibê û li wan guhdar be, weku di lîste û mercên
bexçeyê (Kleingarten) da hatin e, û ji bo hevjiyanek xweş bi cîranan re, lewma bivê hun dengê
mozîkê bilind nekin, û karên birîna geyayê bexçê nekin, dema hun bixwazin şahiyekê li dar bixin,
divê hu cîranên xwe agehdar bikin, beher halî dive hun qerebalixê çênekin.
-Parastina bexçe arkê her keskeî ye, û hun jî parçeyekin jê, û dive hun bi arkên xwe rabin. Lewra
bive tû dostên bexçeyî(Gartenfreunde) tevan nas bike.
-Hun berpirsyarên bo parstina kel û pelên li pêşiya bexçeyê xwe, koma semadê her yek ya bexçekî
ye, ji bo daneheva kel û pelên bexçeya ne.
-Dema tu bixwazê guhertinekê di bexçe da bike, wek nemûne:( çandinîna dareke nûh anjî
guhertina cihê wê, anjî xaniyekî germahiyê ava bike, ferehkirina belkonê, avakirina deyîdîkeyekê,
h.t.d...) divê ku berê xwestenivîsek (Beantragung,) hebe eger pêwîst be jî( nexşa avakirinê) û
erêkirina rêxistinê , û li rex me nemûne ji van guhertinan re hene.
-Dema bûyerek yan jî xirabkirnek di bexçê we da çê bibe, pêwiste hun rêxistinê û polisan agahdar
bikin.
-Beriya ku tu karê kolanê di bexçê xwe da bike, guhdar be , û li cihê têlên ceryanê û lûleyên avê
bi pirse.( Stromkabel und Wasserleitung).
-Piştî xwendina salane û berî qeşa yekemîn, divê hun avjimêran (Wasseruhren) veke.

-beşdarbûn li komcivînên giştî, anjî di boneyên din yên rêxistinê (fistîvala havînê, cejna sipasiyê,
(Sommerfest, Erntedankfest) herwiha daxwazên rêvebirê rêxistina bajar, li dostên bexçeyan
vedigere. "li wan têbîniyên pêve girêdayî temaşe bike"
-Di jiyana rêxistina xwe da amade bin, da ku kêfxweşiya we bi bexçê re demeke dirêj bi dome..

