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یاسای هاوكاری سه رپه رشتی كردنی ئه ندامی ناساغی ١.
خێزان له به رواری ١ \ ٧ \ ٢٠١٦ به دواوه گۆڕانكاری به سه ردا 

هاتووه.

گۆڕانكاری یه كان تایبه تن به بڕگه ی « هاوكاری سه رپه رشتی كردنی 
ئه ندامی ناساغی خێزان چی ده گرێته وه؟ »

زانیاری یه نوێ یه كان بریتین له:

سه رپه رشتیارانی ئه ندامی ناساغی خێزان مافیان هه یه كه:•
به هره مه ندبن له دوو شه ووڕۆژ پشوو له مانگێك دا وه یاخود سێ شه 

ووڕۆژ پشوو له مانگێك دا، ئه گه ر كه سه ناساغه كه پێویستی به سه رپه 
رشتی یه كی زۆر ببێت.

سه رپه رشتیار ده توانێت داوای پێداچوونه وهی باری ته ندروستی و •
خۆشگوزه رانی له شاره وانی شاره كه ی بكات.

له ساڵی ٢٠١٨ به دواوه شاره وانی یه كان هه ڵده سنت به ڕێكخستنی •
خولی فێركاری بۆ سه رپه رشتیاران.

٢. كۆپونی خزمه تگوزاری به ر له چاپ كردنی ڕێنوێنی یه كان 
خراونه ته بواری كارپێ كردنه وه

له هه ندێك له شاره وانی یه كان دا ده توانرێت كه كۆپونی خزمه تگوزاری •
به ده ست بهێندرێت به مه به ستی ڕێكخستنی ڕۆژانی پشوو. دام و ده 

زگاكان ڕێنوێنی سه رپه رشتیاران ده كه ن سه باره ت به چۆنی یه تی به 
كارهێنانی كۆپونه كان.
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 پێشەکی
 ئەم دەفتەرچەی رێنوێنیە زانیاریگەلێک بە زمانی سادە

 چاوەدێری خزم وکەس و بەرنامەکانی  لە سەر

 پەیوەندیدار بە ئەو دەدات.

 دەکرێ   لە ئەم دەفتەرچەی رێنوێنیە باس لەوه

 کە چاوەدێری لە خزم وکەس چیە

 ربگیردرێت. ند وه فینله  و چە یارمەتیگەلێک بۆ ئەو دەتوانرێت له

 

  یه تی ھه یارمه  پێویستییان به  كان بۆ كاروباری ڕۆژانه ھیندێک جار مرۆڤه

 رگ. ركردنی جل و به به خواردن و له له  بۆ وێنه

 مئەندام بوون   ر پیری، كه به له  پێویستی بە یارمەتی دەتوانێ بۆوێنه

 و یان بەھۆی نەخۆشییەوە بێ. 

 چاوەدێری لەخۆی بکا لەوکاتەدا مرۆڤ بۆخۆی بە تەنیایی ناتوانێ

 و پێویستیی بە یارمەتی ئینسانێکی دیکە ھەیە.

 

 وڕێیان و خزم و کەسان بە گشتی و زۆربەی کاتھا

 گرینگترین یارمەتیدەرانن. 

 ئەگەر مرۆڤ بە بەردەوامی پێویستیی بە

 یارمەتیی کەس وکارێکی نزیکی خۆی ببێت، 

 ئەم کەسە یارمەتیدەرە دەبێتە چاوەدێری خزم و کەسی.

 ئەوە بەو مانایەیە، کەچاوەدێری خزم و کەس کات و

 چاوەدێری و ئاگاداری لە کەسێکی تر بەکاردەھێنێت. بۆ ھێزو توانای خۆی 

 

 کە وەکوو چاوەدێری خزم وکەس کار دەکەن. ئەم دەفتەرچەی رێنوێنیە بۆ ئەو کەسانە دیاری کراوە،

 یارمەتیی ئابووری چاوەدێری خزم و کەس دەتوانێت بۆ وێنە

 .لەبەر چاوەدێریکردن لە خزم یان کەسەکەی وەربگرێت

 ییەکان دەبێ داوا بکردرێن.خزمەتەکان و یارمەت

 ئەم خزمەتانە و لە دەفتەرچەی رێنوێنیە کە باس لەوە دەکرێت،

 یارمەتییانە لە کوێ دەبێ داوا بکردرێن.

 بە خوێندنەوەی دەفتەرچەی رێنوێنی دەتوانی بیر بکەیتەوە 

ت بە تۆ و خزمەکەت یان کەسە نزیکەکە  کە چ خزمەت یان یارمەتییەک دەتوانێ لەم قۆناخەدا 

 یارمەتی بکات.
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 جگە لەوە چاوەدێری خزم و کەس پێویستی بە

 رێنوێنی لەوەدا ھەیە، کە چۆن دەتوانێ لەکردەوەدا 

 دەگەڵ کەسی نزیکی خۆی و خزمەکەی  

 لە کاروباری ڕۆژانەدا بەسەرگرفتەکاندا زاڵ بێت.

 

 ! ەفتەرچەکە بخوێنەد

 لە گەڵ دایرە رسمییەکان پێوەندی بگرە 

 ەر بە تەنیا و ماندوویت.ئەگەر لەرادە بەد

 بۆ وێنە بە بەرپرسیاری سۆسیالەکەت یان دوکتور بڵێ،

 بارودۆخت لە ماڵ چۆنە و چۆن ئاگاداری لە خزم یان کەسەکەت دەکەیت.  

 دیسان پێوەندییان پێوە بگرە. ئەگەر واھەست دەکەیت، کە یارمەتی وەرناگریت،

 

 ێن.مەسەلەکان بۆی ھەیە دژوار و ئاڵۆز ھەست پێ بکردر

 یارمەتی بە ڕوونبوونەوەی وەزعەکە دەدەن. پرسیارەکان، رێنوێنیەکان و شرۆڤەکان

 ئەرکی دایرە ڕەسمییەکان یارمەتی دان بە تۆ و خزم و کەسەکەتە.

 پرسیار بکەو گوێ بگرە، دایرە ڕەسمییەکان چی دەڵێن.

 لە سەر وەزعی خۆت بە شێوەیەکی کراوە و روون بدوێ.

 ەتێک بۆ تۆ زەحمەتە، دەتوانی ئەوەش دەگەڵیان باس بکەیت.ئەگەر مەسەلەیک یان باب

 دایرە ڕەسمییەکان دایمە بەرپرسیارن کە نەھێنییەکان بپارێزن.

 ئەوە بەو مەبەستەیە کە ئەوان ئیزنی ئەوەیان نیە 

 مەسەلەی تۆ و بنەماڵەت بە کەسێکی دیکە بڵێن.

 کەسێکی پشتیوان دە گەڵ خۆت ببە، 

 ئیش و کار دەگەڵ دایرە ڕەسمییەکان  ئەگەربەئەنجام گەیاندنی

 بۆ وێنە بە ھۆی کێشەکانی زمان بۆت زەحمەتە.

 دەتوانی داوای وەرگێڕی زمان بکەیت لە گەڵ خۆت، 

 ئەگەر زمانی فینلەندی بە گوێرەی پێویست نازانیت.

 

 مرۆڤەکان بە گشتی لە ھەموو شوێنێک وەکوو یەکن،

 ەگەڵ یەکتری جیاوازن.ھەر چەند کولتوورەکان و داب و نەریتەکان د

 ھەر ئینسانێک خەمخۆری ساڵمەتی و تەندروستی و ئاسایشی حاڵی خزم و کەسی خۆیەتی.

 ھەموو ئینسانەکان لەوە تێدەگەن.

 .تۆ پێویست ناکا دەگەڵ خەمەکانی خۆت بە تەنیا بمێنییەوە
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 دێری خزم و کەسیت؟ ەچاویا ئا

 

 زۆر خەڵک دەتوانن چاوەدێری خزم و کەس بن،

 ند کە خۆیان زانیارییان لە سەر ئەوە نیە.ھەر چە

 بە یارمەتیی پرسیارەکانی خوارەوە بیر بکەرەو،

 ئایا چاوەدێری خزم و کەسیت.

 

 ئایا رۆژانە لە کەسێکی نزیکت چاوەدێری دەکەیت؟

 ئایا ئەو بە بێ یارمەتیی تۆ بە سەر کارەکانی رۆژانەی خۆیدا زاڵ دەبێت؟

 دن و بە کارھێنانی دەرمانەکانی یارمەتی دەدەیت؟ئایا تۆ لە جل لە بەرکردن، خۆشۆر

 ئایا تۆ لە خواردن و جوواڵنەوە یارمەتی دەدەیت؟

 کۆنەکەی دەگۆڕیت؟ ئایا لە کاتی شەو دا دەرمانی پێ دەدەیت یان

 خۆت لەوێ کاتێک کە تۆ ئایا دەبێت کەسێکی دیکە ئاگاداری و چاوەدێری لە کەسەکەت بکات

 نەبێت؟

 دەکەیت،کە پێشتر بۆخۆی دەیتوانی بیانکات؟ئایا کارگەلێکی بۆ 

 خزم و کەسی ئێوە بۆی ھەیە نەخۆش، کەمئەندام یان بەسااڵچوو و پیر بێت.

 ئەگەر بە رۆژانە ئاگادار و چاوەدێری شۆردن، جل لەبەرکردن وخواردنی ئەویت،

 تۆ چاوەدێری خزم و کەسیت.

 ئەگەر مەرج و شەرتی تایبەت شموولی تۆ دەکات،

 رمەتی و خزمەتگوزاری لە شارەوانی وەربگریت.دەتوانی یا

 

 بارودۆخی شەخسی و لێکدانەوەی ئەو

 دایمە ئاسان نیە.

 بۆی ھەیە زانینی  ئەوە دژوار بێت، کە

 ئایا مرۆڤ بۆخۆی چاوەدێری خزم و کەسە.
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 لە لیستەکانی خوارەوە گووتراوە،

 کە کی دەتوانێت چاوەدێری خزم وکەس بێت و 

 ی خزم و کەس بێت.کی ناتوانێت چاوەدێر

 

 ؟ی خزم و کەس بێتکی دەتوانێ چاوەدێر

 چاوەدێری خزم و کەس دەتوانێت کەسێکی نزیکی چاوەدێری لێکراوەکە بێت

 

 دایک یان باوک·   
 

 گەیشتبێت ڵسا ۱۸ منداڵی کەسەکە کە بە تەمەنی·   
 

 راوسەھ·   
 

 خزم·   
 

 دراوسێ، جیران·  
 

 ھاوڕێ·  

 

 ؟زم و کەس بێتی خکی ناتوانێت چاوەدێر

 چاوەدێری خزم و کەس ناتوانێت

 کەسێکی نەناسراو بێت·  
 

 کەسێکی شارەزاو پیشەیی لە بواری ئاگاداری و چاوەدێری بێ،·  

 کە بۆ چاوەدێریکردن لە کەس یان خزمەکەی تۆ مووچە و پارە وەربگرێت.   

 

 ساڵ بێت. 18منداڵی چاوەدێری لێکراو بێ، کە  تەمەنی ژێر ·  

 

 رۆژانەدا پێویستی بە یارمەتی ھەیە. کەس لە کارەکانیری خزم و چاوەدێ

 ئەگەر وەکوو کەسێکی چاوەدێری خزم و کەس کار دەکەیت. بۆیە گرینگە کە تۆ ئەم زانیارییانە بزانیت،

 خزم و کەسی نزیکی کەسێک کە لە ژێر چاوەدێریدایە پێویستیی بە

 چاوەدێرییەکی بەڕادەی پێویست و باش ھەیە.

 ری خزم و کەس ناتوانێت ئینسانێک بێت کە،چاوەدێ 
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 نەیەوێت کاری ئاگاداری و چاوەدێری 

 لە کەسە نزیکەکەی بکات یان توانای ئەو کارەی نەبێت.

 چاوەدێری خزم و کەس دەبێت خەمخۆر، چاوەدێری 

 ئاسایشی حاڵ و بەرژەوەندییەکانی چاولێکراوەکە بێت.

 ە پێچەوانەی  چاوەدێری خزم و کەسەکە ناتوانێت بکەوابوو 

 بەرژەوەندییەکانی چاولێکراوەکە بجووڵێتەوە.

 

 

 ؟لە خزم و کەس چیە چاوەدێریکردن
 

 وەکوو چاوەدێری خزم و کەس دەتوانی تووشی ئەرکی 

 نوێ و نەناسراو بیت.

 فێر بوونی مەسەلەگەلێکی نوێ بەشێکە لە کارەکانی چاوەدێریکردنی خزم وکەس.

 بۆ وێنە دەتوانی:

 ەیت ەرمان بدد·   

 

  خواردنی پێ بدەیت ·  
 

  لە خۆشۆردندا یارمەتی بدەیت ·  

 

 یارمەتیی باری دەروونی بدەیت ·  

 

 بەرزی بکەیتەوە و یان جێگۆڕکەی پێ بکەیت·  

 

 .پەیجۆری و چاوەدێریی  لێ بکەیت·  

 

 ئەم ئەرکانە ھەموویان گرینگن.

 ئینسانی پیر، کەمئەندام یان نەخۆش 

 ارانە بکات،بۆخۆی ناتوانێت ئەم ک

 بەڵکو پێویستیی بە یارمەتیی کەسێکی تر ھەیە.
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 چاوەدێریکردن لە خزم و کەس بۆی ھەیە ئەرکێکی قورس بێت.

 بارودۆخەکە بۆی ھەیە نوێ و دژوار بێت.

 بۆی ھەیە پەرۆش و توورە بیت، 

 لەبەر ئەوەکە تۆ رۆڵێکی تازەت وەکوو چاوەدێری خزم و کەس ھەیە.

 چ کارێک دەبێت بکەیت یان انیت،لەوانەیە دەستبەجێ نەز

 ئەوەیکە چ چاوەڕوانییەک لە تۆ ھەیە.

 ھەستەکانی تۆ دەتوانن یەک نەگرنەوە. 

 ئیمکانی ھەیە نیگەران، تووڕە یان ناڕەحەت بیت.

 باشتر لە کەسەکەت ئاگاداری بکەیت. لە ھەمان کاتدا دەتوانیت ھەست بکەیت کە دەتەوێت

 ێلی نوێدا ئاسایین.ئەم ھەستانە ھەموویان لە بارودۆخ

 

 چاوەدێری لە خزم و کەس دایمە کارێکی زەحمەتە. 

 ئەوە بە مانای خزمەتکردن بە ئینسانێکی دیکە و 

 ئەنجامدانی کردەوەی باشە لە پێناو کەسێکی تردا. 

 ھەر بۆیە ئەم کارە بە مەیل و خواستی کەسەکە بۆخۆی دەکرێت.

 و خزمەت کردن داوای یارمەتی بکات. چاوەدێری خزم و کەس دەتوانێت بۆ کاری ئاگادری

 پێویست ناکات ھەمووی کارەکان بە تەنیا ئەنجام بدرێت.

 

 لە کولتوورە کانی دیکە و واڵتەکانی دیکە 

 ئینسانەکان بە شێوە گەلی جیاواز لە چاوەدێریکردن خزم وکەس ھەڵسوو کەوت دەکەن.

 یاساکانی خۆیان ھەبێت.  بنەماڵەکان دەتوانن بۆ چاوەدێریکردن لە کەسەکانیان رەسم و

 لە زۆرینەی کولتوورەکانی دیکە دا منداڵە گەورەساڵەکان،

 بە تایبەت کچەکان، لە دایک و باوکی بە تەمەنی خۆیان ئاگاداری و چاوەدێری دەکەن.

 لە ھیندێک لە واڵتەکان دایک وباوک ھەرتاکوو

 ئاخری تەمەنیان لە گەڵ منداڵەکانیان ژیان دەکەن. 

 ا لە فینلەند پێشتر ھەروەھ

 ئینسانەکانی پەیوەندیدار بە نەسڵەکانی جیاواز لە گەڵ یەک ژیانیان دەکرد. 

 بنەماڵە دیسان لە سەر چاوەدێریکردن لە خزم و کەس گرینگە، 

 ھەر چەند لە فینلەند خزم و کەس ئیتر پێکەوە ژیان ناکەن.  

 ی مراقبە نەکەن،ئەگەر ئینسانەکان لە کەسە نزیکەکانی خۆیان ئاگاداری و چاوەدێر

 کۆمەڵگا تووشی کێشەی زۆر دەبێتەوە.

 چاوەدێری خزم و کەس کارێکی زۆر گرینگ ئەنجام دەدات.
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 چاوەدێری لە خزم و کەس لە قۆناخە جیاوازەکان و بنەماڵە جیاوازەکان فەرقی ھەیە

 ھیندێک کات چاوەدێری لە خزم و کەس بە مانای ئەوەیە کە 

 یی شەو و ڕۆژ لە کەسەکەی ئاگاداری و چاوەدێری دەکات.چاوەدێری خزم و کەس بەدرێژای

 ئەم شێوەیە بۆ وێنە کاتێک ڕوو دەدات کە خزم و کەسی چاوەدێری لێکراو،

 نەتوانێت بۆخۆی خواردن بخوات، جل و بەرگ لەبەر بکات، سەردانی ئاودەست بکات

 یان ئاگاداریی پاراستنی خۆی ھەبێت.

 لە دەرەوەی کارەکەی خۆی  جاری وا ھەیە چاوەدێری لە خزم وکەس

 تەواو کاتی ئازادی خۆی بۆ چاوەدێری لە خزم و کەسی نزیکی خۆی تەرخان دەکات.

 چاوەدێری لە خزم و کەس دەتوانێ بۆ ماوەی چەند ساڵ و یان بۆ تەواوی ماوەی ژیان بەردەوام بێت.

 

 چاوەدێری لە خزم و کەس ژیانی بنەماڵە دەگۆرێت.

 شێوەیکی لەپڕ و خێرا بگۆردرێت، ژیانی بنەماڵە دەتوانێ بە

 ئەگەر کەسە نزیکەکەی بنەماڵە تووشی رووداوێک بێت.

 بارو دۆخەکە لەوانەشە بە ئارامی و دەگەڵ پیربوونی کەسە نزیکەکە بێتە ئاراوە.

 

 بەرپرسایەتییانەی خوویان پێ گیراوە، چاوەدێری خزم و کەس بەو مانایەیە، کە

 مێننەوە.لەناو بنەماڵە دا وەکوو خۆیان دە

 چاوەدێری خزم و کەس و ئەو کەسەی کە لە ژێر چاوەدێریدایە بۆ وێنە 

 وەکوو پێش ھاوسەر دەمێننەوە.

لە بارودۆخی چاوەدێری لە خزم و کەسدا لە پلەی یەکەمدا کەسەکان باوک و دایک، ھاوسەر و یان 

 منداڵی یەکترن.

  چاوەدێرانی خزم و کەس ھەروەھا ئەو  کەسانەن:

 

 دایکی منداڵی کەمئەندامباوک و·   

 ژن یان پیاوێک کە لە ھاوسەرەکەی خۆیان چاوەدێری دەکەن·   

 پیاوان یان ژنانێک کە لە باوک و دایکی بەسااڵچووی خۆیان چاوەدێری دەکەن.·  
 

 چاوەدێری خزم و کەس بە مانای ئەوەیە، کە 

 .کەسە نزیکەکە دەتوانێت لە ماڵی خۆی تا کاتێک کە بیهەوێت ژیان بکات

 .بەم شێوەیە چۆنییەتیی ژیانی ئینسانی چاوەدێرباشتر دەبێت
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 ەکانی چاوەدێری لە خزم و کەسغقۆنا

 

 چاوەدێریکردن لە خزم و کەس دەتوانێت لە ھەر کاتێک لە 

 ژیانی بنەماڵە بێتە ئاراوە.

 رەوشەکە دەتوانێت بە شێوەی توند یان لەسەرەخۆ روو لە زیاد بوون بکات.

 ە دەتوانێ کاتێک پیرتر دەبێت، پێویستیی بە یارمەتیی زیادتر بێت.خزم یان کەسە نزیکەک

 منداڵێک کە بە کەمئەندامی لە دایک دەبێت پێویستیی بە چاوەدێری و ئاگاداریی تایبەت ھەیە.

 خزم یان کەسی نزیک دەتوانێ بە شێوەیکی لەپڕ و خێرا، تووشی نەخۆشی

 یان رووداوێک ببێت.

 لەسەر ژیانی ھەمووی بنەماڵە دادەنێت.چاوەدێری لە خزم و کەس شوێن 

 چاوەدێری لە خزم و کەس ھەموو کات گۆڕانکارییی ژیانی بەدواوەیە 

 کاتێک کە یەکێک لە ئەندامانی بنەماڵە نەخۆش یان کەمئەندام بن.

 چاوەدێریکردن لە خزم و کەس لە قۆناخی جیاواز پێک دێ.

 ئەندامانی درێژاییی ئەم قۆناخانە دەتوانن جیاواز بن و ھەموو 

 بنەماڵە تەواوی قۆناخەکان تێۆەڕ ناکەن.

 نەخۆشی یان کەمئەندامیی خزم یان کەس دیاری دەکەن، کە چاوەدێری 

 خزم و کەس چەندە بە خێرایی یان بە ھێواشی ئەو قۆناخانە تێپەڕ دەکا.

 لە لیستی خوارەوە لەسەر قۆناخە جیاوازەکان و 

 قسە کراوە. ئەوە کە لە ھەر قۆناخێکدا چ ڕوو دەدات،

 . یەکەم قۆناخ، ئامادە بوون۱

 لە قۆناخی ئامادەبووندا چاوەدێری خزم و کەس خۆی 

 بۆ بارودۆخی ئاگاداری و چاوەدێری کە بە ڕێوەیە،  ئامادە دەکات. 

 چاوەدێری خزم و کەس تێدەگات کە کەسەکەی لە داھاتوودا پێویستیی 

 زیاترو زیاتری بە کات و یارمەتی دەبێت.

 واوی بنەماڵە دەگۆڕدرێت.ژیانی تە

 لەم قۆناخەدا کۆکردنەوەی پرسیار و زانیاری گرینگە.

 چۆن حازر دەبیت؟

 ان ڕوون بکەوەکبابەتە 

 .پرسیار بکەو زانیاری کۆ بکەوە 
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 .لەسەر بابەتەکان ھەم لەگەڵ نزیکەکانی خۆت و ھەم لە گەڵ کەسانی شارەزا قسە بکە 

 ۆن بەشی ئابوریی پیوەندیدار بە کەسە نزیکەکەی بۆ وێنە بەرنامە لەسەر ئەوە دابڕێژە، کە چ

 خۆت یان پەیوەندیدار بە خۆتەوە بەڕێوە دەبەیت.

 

 قۆناخ: دەست پێکردنی چاوەدێری لە خزم و کەس. دووھەم ٢

 

 لەم قۆناخەدا، چاوەدێری و ئاگاداری لە خزم و کەس دەست پێ دەکات.

 لە خزم و کەست دەکەی،ە چاوەدێری لەوکاتەدا ئەو شێواز و ڕەوشانەی، کە لە ڕێگەی ئەوانەو

 گەشە دەکەن.

 بە دووای ئەو رێگاو و رەوشانەدا بگەڕێ کە بە باشترین شێوە بۆ خۆت، 

 خزم و کەس و کاری تۆ و بنەماڵەکەت دەگونجێن.

 

 چۆن دەست پێ دەکەیت؟

 ئەو کارانە کە دەبێت ئەنجامیان بدەیت، تاقییان بکەوە و فێریان بە.

 و شیکڵەکانی پشتیوانی کردن لە خۆت لە سەر چاوەدێریکردن و مراقبە بگەڕێ.بە دووای خزمەتەکان 

 لەگەڵ چاوەدێری خزم و کەسەکانی دیکە پەیوەندی بگرەو لەگەڵیان ئاشنا بە.

 لە گەڵ دایرەکان و ئۆرگانەکانی پەیوەندیدار بە خزمەتەکان و پشتیوانییەکان پەیوەندی بگرە.

 

 لە خزم و کەس ئاگاداری. سێهەم قۆناخ: چاوەدێریکردن و ٣

 لە قۆناخی سێهەمدا کاری چاوەدێریکردن بەشێک لە ژیانی تۆیە

 و ئەم کارەش ڕەوالی ئاساییی خۆی بینیوەتەوە.

 رەوش و رێگایەکی دیاریکراوت بۆ چاوەدێریکردن لە خزم و کەسی خۆت پێک ھێناوە.

 چاوەدێریکردن لە خزم و کەس بووتە بەشێک لە ژیانی تۆ و بنەماڵەت.

 ڕەوشی چاوەدێریکردن و ژیانی ڕۆژانەی خۆت،

 بە یارمەتی بەرنامەیەکی ڕێک و پێک  ھاوسەنگ  بوونەتەوە.

 تۆ خۆت بەباشی تاقەت دێنیت و بارودۆخی بنەماڵەکەشت باشە.

 

 چۆن دەتوانی رەوشی چاوەدێریکردن و ژیانی خۆت یەکسان و ھاوتەراز ڕابگریت؟
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 ری چاوەدێریکردن لە خزم و کەس وەربگریت.گرینگە کە یارمەتی و پشتیوانی لە کا

 یارمەتی و پشتیوانی دەکرێت ھەم بە شێوەی یارمەتیی ماڵی و ھەم بە شێوەی دەروونی بێت.

 دەتوانی زانیارییەکانی پەیوەندیدار بە شێوەکانی یارمەتی و پشتیوانی 

 بۆ وێنە لە ڕێکخراوەکان وەربگریت.

 ەکان و رێکخراوەکان لە سەر چوون بۆ کورسە ھەروەھا دەتوانی لە چاالکییەکانی کۆمەڵ

 جیاوازەکان بەشداری بکەیت.

 ھەروەھا پشتیوانیی ھاوتا گرینگە. ئەمە بەو مانایەیە کە دەتوانی لەسەر کارەکانی خۆت 

 دەگەڵ کەسانی تر لە کە بارودۆخێکی وەکوو تۆدا دەژین باس و ڕاوێژ بکەیت.

 

 دەی پێویست ماندوویی دەربکە.ئاگاداری خۆت بە، جوواڵنەوە بکەو و بەڕا

 شێوەیک لە چاالکیی سەرگەرمیت ھەبێت کە حەزی لێ دەکەیت.

 لە کارەکانی چاوەدێریکردن پشووی ماندوویی وەربگرەو لە کەسانی تر داوای یارمەتی بکە. 

 

 . چوارەمین قۆناخ:  کۆتاییهاتنی کاری چاوەدێری لە خزم و کەس٤

 

 یکردن کۆتاییی پێ دێ.لە قۆناخی دواییندا، کاری چاوەدێر

 خزم و کەسەکەی تۆ بۆ ژیان بۆ شوێنێکی تر، بۆ وێنە 

 بۆ خانووی چاوەدێری و یان خانووی خزنەتگوزارییەکان. دەگوێزرێتەوە.

 بۆی ھەیە کە خزم یان کەسەکەی ئێوە ژیانی کۆتایی پێ بێت.

 چۆن کۆتاییهاتنی کاری چاوەدێریکردن ئەزماان دەکەیت و دەگەڵی ڕادێی؟

ەدێریکردن لە خزم و کەس تەواو دەبێت، و چاوەدێریکردن و ئاگاداری چی تربەشێک لە ژیانی تۆ چاو

 نیە.

کاری چاوەدێری لە خزم و کەس گۆڕانکارییەکە، تانانەت ئەگەر خزم یان کەسەکەی تۆ لەبەر 

 چاوەدێریکردن بۆ شوێنێکی دیکە بڕوات.

 

 گرینگە کە بە ھەستەکانی خۆتدا بچیتەوە.

 نە دەگەڵ کەسانی تر بدوێ و تەجروبەکانی خۆت دابەش بکە.لەسەر ئەوا

 ئەگەر ژیانی کەسی نزیکی تۆ کۆتایی پێهات، خەمی بۆ بخۆ و یادی بکەوە.

چاوەدێرە خزم و کەسەکانی دیکە لە رێگای گووتن و گەیاندنی تەجروبەو ئەزموونەکانی خۆت 

 یارمەتی بدە.

 ئەو ئەزموونانە بنووسەوە.
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 مەتەکانی چاوەدێری خزم و کەسیارمەتییەکان و خز

 ئەرکی چاوەدێری خزم و کەس گرینگە.

 چاوەدێری خزم  وکەس ئاگاداری  کەسە نزیکەکەی خۆی و ریفاه وئاسایشی ئەوە.

 چاوەدێری خزم و کەس ھەروەھا دەبێت ئاگاداری خۆی بێت

 بۆ ئەوەکە ھێز و توانای چاوەدێریکردن لە کەسێکی تری ھەبێت. 

 رێت کە چ یارمەتییک پێشکەش دەکرێتبۆیە گرینگە بزان 

 و لە کوێ دەتوانرێت ئەو یارمەتیە وەربگیردرێت.

 

 چاوەدێری خزم و کەس دەتوانێت خزمەت و یارمەتی جیاواز وەربگرێت.

  ئەوانە خۆیان دەبێ داوایان بۆ بکردرێت.

 ئەوە گرینگە کە کەسەکە خۆی چاالک بێت و روون و دیاری بکاتەوە  

 ک دەتوانێت وەربگرێت.کە چ یارمەتیگەلێ

 شێوازەکانی یارمەتی و خزمەتەکان زۆر جیاوازن.

 بە دوای ئەو شیوازە یارمەتییانەدا بگەڕی،

 کە بە باشتربن شێوە دەگەڵ بارودۆخی بنەماڵەکەت گونجاو بن.

 

 یارمەتییەکان دەکرێ لە شوێنەکانی  خوارەوە  وەربگیردرێن:

 

 لە شارەوانیی شوێنی نیشتەجێبوونت 

 ارەی خانەنشینیی میللی، واتە کێاڵلە ئید 

 لە رێکخراوەکان 

 لە کلیساکان 

 

 لە بەشەکانی تردا بە شێوەیکی وردتروونتر لە سەر یارمەتیی چاوەدێری لە خزم و کەس 

 و شێوازەکانی تری یارمەتی قسە دەکەین.
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 ؟ كه ەدێری خزم و کەس بە چ مانایهكانی چاو تییه یارمه

 

 نێتچاوەدێری خزم و کەس دەتوا

 یارانە و یارمەتیی چاوەدێریکردن وەربگرێت. 

 یارمەتیی چاوەدێریکردن لە خزم و کەس لە الیەن

 شارەوانیی شوێنی نیشتەجێبوونەوە دەدرێت. 

 یارمەتیی چاوەدێریکردن لە خزم کەس بەو مانایەیە کە 

 چاوەدێری خزم و کەس بۆ کاری چاوەدێریکردن پووڵ وەردەگرێت.

 م وکەس رۆژانی پشوو وەردەگرێت و بۆ وێنەجگە لەوە چاوەدێری خز

 لەو رۆژانەدا کەسێکی شارەزا و لێهاتوو کاری چاوەدێریکردن

 لە کەسەکەی ئەو وە ئەستۆوە دەگرێت. 

 یارمەتییەکانی چاوەدێری لە خزم و کەس دەبن، کە   ھەروەھا ئەو خزمەتگوزارییانەش شموولی

 دەدرێنە کەسەکەی نزیکی چاوەدێری لێکراو.

 

 کەسە چاوەدێری لێکراوەکە نەخۆشە یان کەمئەندامە . ۱

 

 کەسەکە نەخۆش یان کەمئەندامە، بۆیە  ·

 خۆی توانای ئاگاداری و چاوەدێری لە خۆی نیە.   

 

 توانای کەسەکە لە بابەت ئاگاداری و جاوەدێریی خۆی کەم بووتەوە و   ·

 بە تەنیا ناتوانێ بە کار و باری ماڵدا ڕابگا.    

 ەم کاتەدا پێویستیی بە ئاگاداری و پێڕاگەیشتن ھەیە.کەسەکە ل   

 

 خزمەکەی چاوەدێری لێکراوە دەتوانێت واڵمدەرەوەی ئەرکی چاوەدێری بێت .٢

 

 خزمە نزیکی کەسی نەخۆش دەتوانێت ئاگای لە نەخۆشەکە بێت و  · 

 بە یارمەتیی خزمەتگوزارییەکانی پێویست  واڵمدەرەوەی ئەرکی چاوەدێری بێت.   

 ەسی چاوەدێر بۆخۆی ساڵمەتە و ئاگاداری لە خزمەکەی ھەیە.ک  ·
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 . لە ئەرکی چاوەدێری لە خزم و کەس، چاوەدێری بەڕادەوی پێویستە٣

 

 لە چاوەدێریکردنی خزم و کەس، کەسی چاوەدێری لێکراو   ·

 ئاگاداری و چاوەدێرییەک وەردەگرێ، کە لە بواری ساڵمەت،   

 ەت و ئاسایشی ئەو بەڕادەی پێویست بێت.خۆشگوزەرانی و ریفاه و ئەمنی   

 

 چاوەدێری و ئاگاداری بە ڕادەی پێویست بەم مانایەیە کە  ·

 کەسی چاوەدێری لێکراو ھەروەھا خزمەتەکانی دیکەی پێویست  وەربگرێت،   

 لە الیەن کەسانی شارەزای بواری ئاگداریی تەندروستییەوە دەدرێن. کە بۆ وێنە   

 

 ێریکردن گونجاوەماڵ بۆ کاری چاوەد .٤

 

 ماڵی چاوەدێری لێکراوەکە گونجاوە بۆ ئەوە کە، کەسەکە   ·

 لەوێ چاوەدێریی لێ بکرێت.   

 

 مەقامات یان دایرە رەسمیەکان ھەڵی دەسەنگێنن، کە   ·

 ئایا چاوەدێریکردن لە کەسەکە لە ماڵ، لە بەرژەوەندیی کەسەکەدایە.   

 

رێ، کە بۆ کەسەکە باشترە لە ماڵی خۆی بێت تاکوو ئەوەکە لەوکاتەدا لێکۆڵینەوە لەسەر ئەوە دەکرد

 بۆ وێنە بۆ چاوەدێری لە شوێنێکی تر بێت.
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 چاوەدێریکردن لە خزم و کەس داوا دەکرێت؟ چۆن یارمەتیی

 

 یارمەتیی چاوەدێریکردن لە خزم و کەس دەبێت داوا بکرێت.

 ە ئە ویارانەیە لەو شارەوانییە داوا دەکرێت ک

 کەسە چاوەدێری لێکراوەکە تێیدا ژیان دەکات.

 یارمەتییەکە لە ئیدارەی خزمەتگوزارییەکانی

 کۆمەاڵیەتیی شارەوانییەکە داوا دەکرێت. 

 شارەوانی بە مانای  ناوچەیەکی دیاریکراوی سنووردارە، کە  

 خەڵکی تێدا دەژی.

 شارەوانیی ناوچەی نیشتەجێ بوون لە ھەمان کاتدا

 خزمەت بۆ خەڵکانی نیشتە جێ خۆی ڕێک دەخات. ردنە، کەیەکەی ئیدارەک

 لە پێشدا پەیوەندی بە دایرەی سۆسیالی کۆمۆنی خۆت بکەو 

 .ی خزم و کەس بکەداوای فۆرمی پەیوەندیدار بە داواکاری یارانەی چاوەدێر

 ئەم فۆرمە پڕ بکەرەو بۆ دایرەی سۆسیالی بگەڕێنەوە.

 ھەڵدەسەنگێنن.دوای ئەوە، کەسانی شارەزا بارودۆخەکە 

 لە دایرەی سۆسیال کەسێکی شارەزا دێت

 بۆ قسە کردن لەسەر بارودۆخەکە.  

 باس و گفتوگۆ لە ماڵ دەکرێت.

 لە باس و گفتگۆکەدا ھەروەھا کەسی شارەزای 

 خزمەتەکانی بێهداشت و تەندروستی بەشدار دەبێت.

 ئەم گفتوگۆیە گرینگە.

 یی ژیانت چۆنە.بە ئاسودەیی دەتوانیت بڵێیت کە رۆژی ئاسای

 دەتوانیت بیر بکەیتەو و بڵێت کە پێویستیت بە چ چەشنە

 یارمەتییەک ھەیە، بۆ ئەوە کە بتوانیت

 لە خزم و کەسەکەی خۆت چاوەدێری بکەیت. 

 

 بە دووای گفتوگۆ کاربەدەستانی رەسمی لەسەر

 یارانەی چاوەدێریکردن لە خزم و کەس بڕیار دەدەن. 

 موسبەت( و یان نەرێنی )مەنفی( بێت.بڕیارەکە دەتوانێت ئەرێنی )

 ئەگەر بڕیارەکە ئەرێنی بێت، ئەوە یارانەی چاوەدێریکردن لە خزم وکەس وەردەگریت.

 ئەوکات دەگەڵ شارەوانی پەیمانی چاوەدێریکردن لە خزم و کەس دەبەستیت.
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 ناوی پەیمان و یان قەراردادەکە پەیمانی چاوەدێریکردن لە خزم و کەسە.

 شارەوانی، چاوەدێری خزم و کەس و دواتر نوێنەری 

 خزم و کەسی چاوەدێری لێکراوەکە گەاڵڵە و تەرحی ناوەرۆکی 

 چاوەدێرییەکە ڕێک دەخەن.

 گەاڵڵە داڕێشتن  بەشێکە لە

 پەیمانی چاوەدێریکردن لە خزم و کەس.

 ناوی ئەم بەرنامە و گەاڵڵەیە، 

 گەاڵڵە و تەرحی چاوەدێری و خزمەتگوزارییە.

 دەنووسرێ، کە  لەودا بۆ وێنە

 کەسی چاوەدێری لێکراو پێویستیی

 بە چ یارمەتیگەلێک ھەیە و  

 شارەوانی چە خزمەتگەلێک پێشکەش دەکات.

 لەو گەاڵڵەیەدا دیاری دەکرێت، 

 کە چاوەدێری خزم و کەس چۆن

 و تا چە ڕادەیەک لە خزم یان کەسەکەی خۆی چاوەدێری دەکات.

 لە گەاڵڵەکەدا دەنووسرێت، کە ئایا 

 ئەرکی چاوەدێریکردن بەدرێژاییی شەو و ڕۆژە.

 

 

سەر یارمەتیی چاوەدێریکردن لە خزم و  شتێک دەگەڕێتەوە چ

 کەس؟

 

چ شتانێک لەسەر یارمەتیی چاوەدێریی کەس و کار  لە لیستەکانی داھاتوودا دەوترێ، کە

 کان لە ھەمووی خزمەتەکان و وردەکارییە دەگەڕێنەوە سەر چاوەدێریکەر و چاوەدێری لێکراو.

 .یکردن و خزمەتەکان دەنووسرێنگەاڵڵەی چاوەدێر

 لە تەرح و بەرنامە بۆ وێنە چۆنیەتیی ڕێکخستنی رۆژانی پشووی 

 چاوەدێری خزم و کەس دەنووسرێت،

 کە واتە چ کەسێک لەم رۆژانەدا و لە کاتی نەبوونی چاوەدێریکەر،

 لە خزم یان کەسەکە چاوەدێری دەکات.
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 یکردنی خزم و کەس بۆ کەسی خزمی چاوەدێری لێکراوەکە:یارمەتییەکانی چاوەدێر

 چاوەدێری

 یارمەتیی چاوەدێری لە خزم و کەس دەگەڕێتەوە سەر ئەو چاوەدێرییەی، کە   ·

 کەسی چاوەدێری لێکراو، کە چاوەدێریکەر وەریدەگرێت.   

 کەسی چاوەدێری لێکراو ھەروەھا لەوکاتەشدا، کە چاوەدێریکەر لە پشوودایە،   ·

 چاوەدێریی پێویستی پێ دەدرێ.   

 

 خزمەتەکان

 ئەم یارمەتییانە شموولی خزمەتگەلێک دەبن، کە لە الیەن ئیدارەی  ·

 خزمەتگوزارییەکانی کۆمەاڵیەتی و تەندروستیی شارەوانییەوە پێشکەش دەکردرێن.   

 کەسەکە دەتوانێت لە شارەوانی بۆ وێنە کەل و پەلی یارمەتی یان خزمەتەکانی  ·

 یوەندیدار بە چاوەدێری لە ماڵ لەسەر خزمەتەکانی خواردن وەربگرێت.پە   

 

 :یارمەتیەکانی پەیوەندیدار بە چاوەدێریکردن لە خزم و کەس بۆ چاوەدێریکەر

 پووڵ

 یارانەی پووڵی بەشێک لە یارمەتییەکانی چاوەدێریکردن لە خزم و کەسە  ·

 کە بە چاوەدێریکەری خزم و کەس دەدرێت.   

 لەی ئەم پووڵە پێوەندیی بەوەوە ھەیە، کە ڕادە وپ  ·

 چاوەدێریکردن تا چە رادەیەک چاوەدێریکەر دەبەستێتەوە،   

 یانی چاوەدێری خزم و کەس    

 تا چە ڕادەیەک کاتی خۆی بۆ چاوەدێریکردن تەرخان دەکات.   

 کەمترین مووچەی یارمەتی بۆ چاوەدێریکردن ٢٠١٣لە ساڵی   ·

 دایە.یورۆ لە مانگ ٣٧٤،٥١   

 لەو بارودۆخانەدا، کە پێداویستییان بە چاوەدێرییەکی زیاتر ھەبووە،    

 ڕادەی مووچەکە    

 یورۆ لە مانگدا.   ٧٤٩،٠١زیاترە یانی دەکاتە    

 کەم و یان زیادبوونی ڕادەی مووچەی یارمەتیی چاوەدێری دەتوانێ   ·

 ێت.بەپێی ئەوە کە لە کام شار و شارەوانیدا دەژیت، بگۆڕدر   

 مووچەی یارمەتیی چاوەدێری داھاتێکە کە ماڵیاتو یان زەریبەی دەبێ لێ بدرێ.  ·
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 رۆژەکانی پشوودان

 

 چاوەدێری خزم و کەس لە پێناو رادەی پێویستی و زەحمەتی 

 کاری چاوەدێریکردن رۆژانی پشوو وەردەگرێت.

 

 رۆژ پشووی لە مانگدا ھەیە، ئەگەر ٣چاوەدێری خزم و کەس مافی   ·

 اوەدێری لێکراوەکە پێویستیی بە چاوەدێریی زۆر ھەبێت.چ   

 چۆنییەتی ئەرکی چاوەدێریکردن و ڕیکخستنی  ئەو لە    ·

 کاتی پشوودانی چاوەدێریکەر لەسەر شانی شارەوانی و کۆمۆنە.    

 چاوەدێریکردن دەتوانرێت لە ماڵی ئاسایش یان    ·

    ێت..لەوکاتەدا کۆمۆن چاوەدێرێکی جێگیر ماڵی خۆدی شەخسی چاوەدێری لێکراوەکە رێک بخر    

 دیاری دەکات.    

 چاوەدێری جێگیر دەتوانێت یەکێک لە خزمەکانی خۆی چاوەدێری لێکراوەکە    ·

 یان کەسێکی دیکەی نزیکی ئەوبێت.    

 کۆمۆن لەسەر ئەوە، کە چۆن چاوەدێریکردن لەکاتی    ·

 ، بڕیار دەدات.پشوودانی چاوەدێری خزم و کەس ڕیک دەخسترێ    

 چاوەدێری خزم و کەس و چاوەدێری لێکراوەکە دەتوانن بۆچوونی خۆیان لەسەر ئەوە بڵێن.  ·

 رۆژانی پشوو ھەمووکات وا ڕێک دەخسترێن، کە     ·

 بە پێی بەرژەوەندییەکانی چاوەدێری لێکراو بێت.   

 ئەگەر بارودۆخی چاوەدێریکردنەکە قورس و گران بێت، کۆمۆن   ·

 وانێت زیاتر لە سێ رۆژپشوو بۆ چاوەدێری خزم و کەسەکە دیاری بکات.دەت   

 کۆمۆن دەتوانێت پشووگەلێکی کورت بۆ دەرکردنی ماندوویی قەبووڵ بکات.  ·

 تەمینی پەککەوتەیی )بازنشستگی(

 

 مووچە و یان پووڵی پەیوەندیدار بە یارانەی چاوەدێریکردن لە خزم و کەس  ·

 شستگی، پەککەوتەیی( زیاتر دەکات.حەقی خانوونشینی )بازن   

 حەقی خانوونشینی بە مانای پووڵێکە، کە    

 کەسەکە وەریدەگرێت کاتێک کە لە کار تەواو دەبێت و ژیانی کاری کۆتایی پێ دێت.   

 مووچەی چاوەدێریکردن لە خزم وکەس کاتێک حەقی خانوونشینی   ·

 ساڵ بێت. ٦٨زیاتر دەکات کە تەمەنی چاوەدێری خزم و کەس ژێر    
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 بیمە یان تەمین

 

 کۆمۆن چاوەدێری خزم و کەس تەمین دەکات.   ·

 ئەوە بەو مانایەیە، کە چاوەدێری خزم و کەس لە بەرامبەر بە رووداوەکان بیمە دەکرێت.    

 مەبەست لە ھەڵکەوت و ڕووداوەکان بۆ وێنە ئەوەیە     

 . کە چاوەدێری خزم و کەس تووشی ئازارپێگەیشتن بێت    

 ئەم تەمینە یان بیمە لە کاتی چاوەدێریکردن و سەفەرەکان لە پەیوەندی لە گەڵ     ·

 چاوەدێریکردن ئیعتیباری ھەیە.    

 ئەگەرلەو کاتانە  بۆ چاوەدێری خزم و کەس رووداوێک بقەومێت، ئەو    

 دەبێت بڕوات بۆ الی دوکتۆر.    

 بەڵگەچاوەدێری خزم  وکەس دەبێت داوای گەواھی یان    ·

 لە دوکتۆر بکات بۆ شەریکەی تەمین واتە ئیدارەی بیمە    

 چاوەدێری خزم و کەس دەبێت ھەروەھا زوو ئاگاداری رووداوەکە    ·

 بە ئەو کەسە بدات کە پەیمانی چاوەدێریکردنی لەگەڵ بەستووە.    

 

 یارمەتیەکانی دیکە

 دیاری دەکرێت کە شەخسێک بە ناوی شەخسی پشتیوان بۆ چاوەدێری خزم و کەس    ·

 بتوانێت لەگەڵی لە پەیوەندیدا بێت.    

 شەخسی پشتیوان بە ناوی مەقامی رەسمی دایرە بانگ دەکرێت.    

       مەقامی رەسمی دایرە دەتوانێت لە کارەکانی پەیوەندی بە چاوەدێریکردن یارمەتی و زانیاری    ·

 بدات.    

 ەبێت لە سەر ئەو کارانە کە پەیوەندی ھاوتەریبی یاسا مەقامی رەسمی دایرە د   ·

          بە یارمەتی و خزمەتەکانی چاوەدێری و مراقبەیە، چاوەدێری خزم و کەس رێنوێنی بکات و     

 مشاورەی پێ بدات.    

 لەگەڵ مەقامی رەسمی دایرە دەکرێت پەیوەندی ھەبێت بۆ وێنە، کاتێک    ·

 ێت و کاری چاوەدێریکردن لە ماڵ سەر نەگرێت.کە چاوەدێری خزم و کەس بۆخۆی نەخۆش ب    

 کۆمۆن لە چاوەدێری خزم و کەس لە سەر توانا و تاقەتی پشتیوانی دەکات.   ·

 چاوەدێری خزم و کەس بۆ وێنە دەتوانێت لە کۆرسی توانابەخشینو چاککردنەوە      

 بەشدار بێت یان چاوەدێریکەری خزم و کەسەکانی دیکە ببینە.    

 ڵی یارمەتیانە لە گەاڵڵەی چاوەدێری و خزمەتەکان دەنووسرێن.ئەم شک    
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 چاوەدێری لە خزم و کەس دەکەن  خزمەتەکانی دیکە کە پشتگری له

 

 لە شارەوانیی شوێنی نیشتەجیبوون دەتوانرێت خزمەتەکانی جیاواز 

 کە لە چاوەدێری لە خزم و کەس پشتیوانی دەکەن وەربگیردرێت.

 ۆتۆمات وەرناگیردرێن، بەڵکوو دەبێتخزمەتەکان بە شێوەیکی ئ

 بۆ ئەوانە داواکاری بکردرێت یان ئەوەیکە دەبێت لەسەر

 ئەوانە لەگەڵ مەقامی رەسمی دایرە گفتوگۆ بکردرێت.

 خزمەتەکان مەرج نیە کە بەالش و بێداوا بن،

 بەڵکوو بۆی ھەیە پێویست بکات بۆ وەرگرتنیان تووشی دانی پارەش بن.

 

 بیر بکەوە. لەسەر بارودۆخی خۆت

 چ  شتێک زیاتر ھێز دەبات و لە 

 چ شتێکدا  پێویستیت بە یارمەتی ھەیە.

 دواتر ئەم بابەتە بە مەقامی رەسمی دایرە بڵێ.

 ئەو دەتوانێت تۆ بە باشترین شێوە رێنوێنی بکات.

 

 ئەگەر کەسە نزیکەکەی تۆ تووشی کەمئەندامی بووە، ئەو

 ەمئەندامان نووسراون.مافی ئەو خزمەتانەی ھەیە کە لە یاسای ک

 دوکتۆر کەمئەندامیەکە ڕوون دەکاتەوە و 

 لەسەر ئەوە گەواھی یان بەڵگە دەدات.

 لەم دەفتەرچە لەسەر خزمەتەکانی پێوەندیدار

 بە کەسانی کەمئەندام قسە نەکراوە.

 لەسەر ئەو خزمەتانە دەتوانی لە مەقامی رەسمی دایرە پرسیار بکەیت.

 

 ، کە پشتیوانی لە چاوەدێری خزم و کەس دەکات.نموونەگەلێک لە خزمەتەکان

 

 چاوەدێری و مراقبە لە ماڵ

 

 لە کۆمۆن دەتوانرێت لە پەیوەندی بە کارەکانی رۆژانە  بۆ وێنە    ·

 چوون بۆ حەمام یان شۆردن یارمەتی وەربگیردرێت.    

 لە خزمەتی خۆراکدا دەتوانرێت خواردنی حازری وەربگیردێت.    
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 خۆش لە ماڵچاوەدێریکردن نە

 

 بۆ چاوەدێریکردن لە نەخۆش لە ماڵەوە دەکرێت یارمەتیی چاوەدێری وەربگیردرێت.   ·

         پەرەستاری چاوەدێری ماڵ دەتوانێت بۆ وێنە برینەکانی نەخۆشەکە تیمار بکات یان دەرزیی     

 ئینسولینی لێ بدات.    

 

 چاالکییەکانی رۆژانە

 

   ێت بۆ ماڵی خزمەتگوزاری و بە واتەیەکی تر بۆ دەورەی چاالکیی ڕۆژانە چاوەدێریلێکراوەکە دەتوان   ·

 بڕوات.    

 لە خانووی خزمەتگوزاری چاالکیی وەکوو     ·

 پیاسەکردن و مۆسیقا تەرتیب دراوە.    

 لە کاتی رۆژدا چاوەدێری لێکراوەکە خواردن وەردەگرێت.   ·

 کە تەرتیب دەدات.کۆمۆن کارەکانی ھاتوو چوونی چاوەدێرکراوە   ·

 تاکسی لە کاتی بەیانی بە دووای چاوەدێرکراوەکە دێت و بۆ خانووی خزمەتگوزاری    ·

 دەیبات و دووانیوەرۆش دەیباتەوە بۆ ماڵەوە.    

 

 چاوەدێریی کورتماوە

 

 ئەگەر کاری چاوەدێریکردن قورس و گران دەبێت   ·

 لەگەڵ مەقامی دایرەی رەسمی پەیوەندی بگرە.    

 بۆ چاوەدێرکراوەکە دەکرێت بۆ ماوەیکی کورت، چاوەدێریکردنی     ·

 ماوەی کورت لە خانووی ئاسایشگاه یان ماڵەوە تەرتیب بدرێت.    

 

 کەل و پەل و پێویستییەکانی چاوەدێری

 

 بۆ چاوەدێری و مراقبە پێویستی بە کەل و پەلی جۆراوجۆر   ·

 لە وێنەی پوشاک و سۆند ھەیە.    

 ەتوانێت گەواھی یان شەھادە بنووسێت کە چاوەدێرکراوەکە دوکتۆر د   ·

 پێویستی بە ئەم شێوازە کەل و پەلە ھەیە.    

 بە یارمەتی گەواھی یان شەھادە دەتوانی ئەم کەو و پەلە بە ھەرزانتر یان بە بەالش وەربگریت.   ·
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 کارکەوتووەکانی میللی زمینی له یارانەکانی کێاڵ واتە دایرەی ته

 

  kansaneläkelaitos ورتکراوەیەکە لە ناویکێاڵ ک

 دایرەی کێاڵ بابەتەکانی پەیوەندیدار بە تەئمیناتی یەکەمی خەڵکانی نیشتە جێ فینلەند

 لە بارودۆخ و رەوشە جیاوازەکانی ژیان دا وە ئەستۆ دەگرێت.

 کێاڵ بۆ وێنە یارمەتیی جۆراوجۆر دەدات.

 

 رکراوەکە دەتواننچاوەدێری خزم و کەس و کەسە نزیکەکەی چاوەدێ

 لە کێاڵ داوای یارانە و یارمەتی بکەن، ئەگەر مەرجی وەرگرتنیان ھەبێت.

لەم شێوە یارانانە بۆ وێنە یارانەگەلێک لە جۆرەی یارانەی چاوەدێری و ئاگاداری، یارانەی کەمئەندامی 

 و یارانەی تەوانبەخشی و تەندروستی دەبن.

 

 نی بوونی یارانەو ئەوەیکە تۆ لە دایرەی کێاڵپرسیار بکە لەسەر شکڵەکا

 دەتوانی چ شێوە یارانەیەک داوا بکەیت.

 

 لە دایرەی کێاڵ ڕێنوێن و یان بروشورەکان بە زمانێکی سادە ھەن

 کە تێاندا لەسەر یارانەکانی کێاڵ باس کراوە.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 کار و چاوەدێری لە خزم و کەس

 

 ت.چاوەدێری خزم و کەس ھەروەھا دەتوانێت کار بکا

 ئەو دەم تۆ دەبێت بیر بکەیتەوە، کە چۆن کات و ھێزت بەش دەکەن.

 چوون بۆ سەر کار، چاوەدێری لە خزم یان کەس و بوون لەگەڵ بنەماڵە 

 پێویستیی بە کات و توانا ھەیە.

 زۆر گرینگە، کە ھەروەھا بۆ خۆت کاتی ئازاد بمێنێتەوە.

 خزمەتەکانی پێشکەشکراو لە الیان کۆمۆن 

 ییەکی گرینگیان ھەیە، ئەگەر دەچیتە سەر کار.زۆر تایبەت

 

 لە گەڵ خاوەنکارەکەت لەسەر بارودۆخی ژیانت قسە بکە.

 بۆی ھەیە کە، ئەگەربکرێت ئینعیتاف و گۆرانکاری

 لە کاتەکانی کارەکەت بێتە پێش.

 ھەروەھا ئیمکانی ئەوە ھەیە کە کارەکەت لە رێگای دوورەوە بکەیت.

 توانی لە ماڵەوە کار بکەیت.ئەوە بە مانای ئەوەیە کە دە

 دەتوانی داوای رۆژانی پشووی جۆراوجۆربۆ وێنە پشووی بەنۆرە و یان 

 پشووی چاوەدێریی بەشکراو لە شوێنی کارەکەت بکەی.

 ئەوە بە مانای ئەوەیە کە کاتی کارەکەت کورتتر دەبێتەوەو

 بۆ چاوەدێریکردن کاتی زیادتر دەمێنێتەوە.

 کەشت کەمتر دەبێتەوە.بە ھەمان شێوە مووچەی کارە

 دەتوانی بۆ وێنە داوای یارمەتیی ماڵی لە کێاڵ بکەیت.

 چاوەدێری خزم و کەسی بە تەمەن دەتوانێ

 ھەروەھا داوای خانوونشینیی نیوەکات بکات. 

 لەو حاڵەتە کارکەرەکە بەشێک لە کاتی خۆی لە کارە

 و بەشەکەی تریشی لە خانەنشینیدایە.

 ی ئەوەی ھەیە کەکارکەرەکە لە سەر یاسا ماف

 بۆ ماوەیکی کاتی و کورتخایەن لە کار نەبێت، ئەگەر یەکێک لە  

 ئەندامانی بنەماڵە بە شێوەیکی نەخوازیار نەخۆش یان تووشی رووداوێک بێت.

 لەسەر نەبوون لە سەر کار دەبێت دایمە لەگەڵ خاوەنکارەکە قسە بکرێت.

 ێت.لە کاتی ئامادەنەبوون لە کار، مووچە و مەعاش نادر
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 ئاگاداری خۆت بە! -چاوەدێری خزم و کەس

 

 چاوەدێری لە خزم و کەس و یارمەتیکردنی ئەو 

 کارێکی زۆر باشە.

 چاوەدێریکردن لە ئینسانێکی دیکە دەربڕینی ئەشقە بۆ ئەو.

 چاوەدێریکردن بۆی ھەیە قورس و زەحمەت بێت.

 چاوەدێری خزم و کەس دەتوانێت ماندوو بێت، ئەگەر

 ست یارمەتی و یارانە وەرنەگرێت.تا رادەی پێوی

 تۆ خۆشت لە پۆستی چاوەدێریکردنی خزم یان کەس

 ھەروەھا دەبێت خوازیاری یارمەتی و پشتیوانی بیت.

 

 ئاگاداری ئەوە بە، کە خۆت لە بابەت تەندروستی و ھێزی جەستەت لە رەوشێکی باش بمێنیتەوە. 

 تاقەت و تەوانی باشترت ھەیە، کاتێک ساڵمەت بیت.

 وێنییەکانی ژێر بە کار بێنە تا رێن

 ھێز و توانای جەستەییی خۆت ڕابگریت:

 

 خواردنی سالم بخۆ·   

 بەڕادەی پێویست بخەوە·   

 سەردانی دەرەوە بکە·   

 ھێزی جەستەییی خۆت بەھێز بکە·   

 وپێکی  بۆ چاوەدێری خزم و کەس باشە کە بە  ڕێک

 سەردانی لێکۆڵینەوەو کۆنترۆڵی دوکتۆر بکات.

 

 چاوەدێری لە خزم و کەس دەتوانێ بە شێوەی شەوانەرۆژ بێت

 ئەگەر کەس یان خزمەکە بە بەردەوامی پێویستیی بە یارمەتی ھەبێت.

 چاوەدێری خزم و کەس مەجبوور بە فێربوونی کارگەلێکی تازە دەبێت، کە

 پێشتر چاوەدێری لێکراوەکە بۆخۆی ئەم کارانەی کردووە.

 چاوەدێری لێکراوەکە بگۆڕدرێت.ھەروەھا بۆی ھەیە کەسایەتیی 

 لە پۆستی چاوەدێریی خزم و کەسدا بۆی ھەیە مەجبوور بە ئاگاداری تەواوی بنەماڵەو
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 بەرپرسایەتیی ژیانی بنەماڵەی وە ئەستۆ بکەوێت.

 ھەمووی ئەم کارانە ھێزی کۆکراوەی چاوەدێری خزم وکەس دەبات.

 چاوەدێری خزم و کەس لە راستیدا کاتێکی بۆخۆی نیە.

 ەمووی کاتەکەی بۆ چاوەدێریکردن و کارەکانی دیکە دەڕوات.ھ

 بوونی کات بۆخۆی لە ھەرحاڵدا زۆر گرینگە.

 ھەر ئینسانێک پێویستیی بە ئیستیراحەت و دەرچوونی ماندوویی ھەیە.

 لە ئیستیراحەت و دەرچوونی ماندوویی ھێزی دەروونیی جەستەیی وەردەگرێت.

 و تاقەتی کاتێک چاوەدێری لەخۆت دەکەیت، ھێز 

 ئەوەشت ھەیە، کە ئاگاداری لە کەسکەی نزیکی خۆشت بکەیت. 

 ئاگاداری و چاوەدێری لە خۆت لە خۆڕا نیە، بەڵکوو پێویستەو سودمەندیشە.

 لە حاڵەتی ئینسانێکی لەسەرەخۆدا باشتر دەتوانی بە کەسێکی دیکە یارمەتی بکەیت.

 

 بکەرەو. ئیستیراحەت بکەو و لە بەینیشیدا بیر لە شتگەلی ترش

 بیر بکەوە، لە کوێ ھێز وەردەگریت.

 ئایا تۆ سەرگەرمی یان حەزت لە شتێک ھەیە، کە بۆ تۆ گرینگ بێت؟

 سەرگەرمی یان حەزەکەت بە بەردەوامی بکە، ئەگەر ئیمکان و دەرفەتی ئەوەت ھەیە.

 

شوودان بە لێرە لیستێک لەو ئیدەو فیکرانە ھەیە، کە دەتوانێ بۆ ئارامبوونەوە و ئیستیراحەت و پ

 کاریان بێنیت

 

 کارێک کە حەزت لێیە بیکە. گوێ لە موسیقا بگرە یان کتێب بخوێنە .١

 

 ھەر رۆژ سەردانی دەرەوەی ماڵ بکە .٢

 

 لەبیرت بێت کە ئیستیراحەت بکەیت. ئەگەر خەوی شەوت تا رادای پێویست نیە، لە ناو رۆژدابخەوە .٣

 

 شۆخیتکردنت لەبیر بێت و پێبکەنە.  .٤

 نین دەرمانێکی باشە.پێکە 

 

بیرەوەرییەکانت بنووسەوە. لە دەفتەرەی بیرەوەرییەکەتدا دەتوانی خۆشییەکان و خەمەکانت  .٥

 بنووسیەوە.
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 چاوت بە ھاوڕێ  و خزمەکانت بکەوێت .٦

 

 سەردانی شار بکە، خەرید بکەو، بۆ سینەماو کۆنسێرت برۆ .٧

 

 ەو داستانیان بۆ بگێڕەوەلەگەڵ منداڵەکان و نەوەکانی خۆت بە، یاری بک .٨

 

 گوڵکاری بکە یان خەریکی کاری باخچە بە. .٩

 

 یەکجار لە ناو رۆژدا تاریفی خۆت بکە! .١٠

 

 یارمەتی وەرگرتن لە ئینسانەکانی دیکە

 

 لە حاڵەتی چاوەدێری لە خزم وکەسدا بۆ تۆ زۆر گرینگە کە پشتیوانیی  دەروونی وەربگریت.

 یوانیی زۆر گرینگن بۆ ئینسانەکان.بنەماڵەو خزمەکان کاناڵێکی پشت

 خزمەکان یارمەتی یەکتر دەدەن و بە ئاسانی دەتوانی پرسیار و رێنوێننی لەوان وەربگریت.

 کاتێک یەکێک لە ئەندامانی بنەماڵە یان کەسێکی نزیک نەخۆش دەکەوێت، ئینسان

ەیان ندەگەڵ پێویستیی بە یارمەتیی نزیکی خۆیەتی و دەرفەتی ئەوەی ھەیە کە لەسەر ئەو قس

 بکات.

 

 ئەگەر خزمەکان لە واڵتێکی دیکە دەژین، تۆڕی پشتیوانی 

 بۆی ھەیە بە چووکەیی ھەست بکرێت.

 

 تەنانەت ئەگەر خزمەکان لە شوێنێکی دوور ژیان بکەن، دەتوانی

 یارمەتی لە چاوەدێرە خزم و کەسەکانی دیکە وەربگریت.

 لەو ڕەوشەو بارودۆخەی ژیانتدا بە تەنیا نییت.

 ە فینلەنددا چاوەدێرانی خزم و کەسی زۆر ھەن، کە ل

 ئەوانیش لە بارودۆخێکی وەکوو تۆدان.

 

 چاوەدێری خزم و کەسەکانی دیکە لە تۆ تێدەگەن.
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 لەگەڵ ئەوانە دەتوانی بیرەکانت، ھەستەکانت و ئەزموونەکانت دابەش بکەیت.

 بەمە دەڵێن پشتیوانیی ھاوتا.

 سەر چاوەدێریی خزم وکەس وەردەگریت.لە ئەوان ھەروەھا زانیاریی زۆر لە

 لە زۆرینەی رێکخراوەکاندا پشتیوانیی ھاوتای چاوەدێرانی خزم و کەس رێک دەخرێت.

 

 رۆیشتن بۆ ناو گرووپەکە دەتوانی زەحمەت دیار بێت.

 بیر لەوە بکەرەو، کە ئەوە دەتوانێ بۆ تۆ سودمەند بێت.

 یت.کات بۆ خۆت و ماوەیەکی چووکە بۆ ڕاحەتیت وەردەگر

 ئەگەر کۆچبەریت، بەشداربوون لە گرووپەکەدا زۆر گرینگە.

 دەتوانی لەگەڵ چاوەدێری خزم و کەسەکانی دیکە ئاشنا بیت و ئەزموونەکانی ئەوانیش ببیسیت.

ئەوان زانیاریی زۆریان لەسەر خزمەتەکانی چاوەدێریی خزم وکەسی گەڕەکو ناوچە و شێوازەکانی 

 ە.پەیوەندیدار بە ئەوانیانەوە ھەی

 

 دایمە ناتوانی بەشداری گروپەکە بیت.

 ی خزم وکەس باشترە لەگەڵ بۆ وێنە ٥لەسەر چاوەدێری

 ھاوڕێیان یان کارکەری کلیسا قسە بکرێت.

 ھاوڕێیەکانیش ھەروەھا تەجروبەیان ھەیە لەسەر چاوەدێریکردنی خزم یان کەس.

پشتیوانی و شەھامەت  کاتێک کە لەسەر بابەتەکان لەگەڵ کەسانی دیکە قسە دەکەیت، بۆ خۆت

 وەردەگریت.

 

 ھەروەھا کەسانی لێزان و شارەزا ھەن، کە دەتوانی بە باوەری و متمانەوە لەگەڵیان قسە بکەیت.

 کەسانی لێزان و شارەزا ئیزنی ئەوەیان نیە بابەتەکانی تۆ بۆ کەسانی دیکە بگەڕێننەوە.
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 انی خزم و کەس ولە ئینترنێت گرووپەکانی پشتیوانی ھاوتای چاوەدێر

 ستوونەکانی قسە کردنی پەیوەندیدار بە گرووپەکان جیاواز چاالکن.

 بە یارمەتیی ئینترنێت دەتوانی قسە بکەیت لەگەڵ چاوەدێرانی خزم وکەسەکان

 لە ھەموو بەشەکانی دنیادا.

 بە یارمەتیی ئینترنێت ھەروەھا زانیاریی زۆر بۆ وێنە لەسەر چاوەدێریی خزم وکەس و

 چاوەدێری لێکراوەکە وەردەگریت. نەخۆشیی

 

 ئەگەر شتێک لە پەیوەندی دەگەڵ چاوەدێریی خزم وکەس یان بوونی ھێزی خۆت 

 بووەتە مایەی دڵنیگەرانی بۆتان، پەیوەندی بە مەقامی رەسمیی دایرەی خۆت بگرە.

 دڵ نیگەرانیی خۆتی دەگەڵ باس بکە.

 

 دەگەڵ دڵنیگەرانییەکانت بە تەنیا مەمێنەوە.

 یارمەتی لە کەسانی تر بکە.داوای 
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  كانی چاوەدێرەکانی خزم و کەس ڕێكخراوه

 

  ناوەندی تۆمارکراوی چاوەدێرانی خزم وکەس و نزیکەکان

 ناوەندی چاوەدێرانی خزم وکەس و نزیکەکان سازمانێک بۆ چاوەدێرانی خزم وکەس و نزیکەکانی 

 ژێر چاوەدێری ئەوانە.

 سازمانێکی گشتی و بۆ تەواوی واڵتەکەیە کە ئەم ڕێکخراوەیە، 

 بەرپرسیاری ئەنجامی کارەکانی ئەندامانی خۆی و بۆ وێنە 

 پێشخستنی  جێگای چاوەدێرانی خزم وکەسە.

 

 ناوەندەکە بە ئەندامانی خۆی یارمەتی، رێنوێنی و ڕاوێژکاری دەدات.

 چاوەدێرانی خزم وکەس لە کاتی تووشبوونی کێشەکان دەتوانن لە

 ی مەحامی و وەکیلی ناوەندەکە یارمەتی وەربگرن.بەش

لە رێگای ناوەندەوە، چاوەدێری خزم وکەس دەتوانێ بۆ پشوو یان کورسی تەوانبەخشی و 

 تەندروستی بڕوات.

 

 

 زانیارییەکانی پەیوەندی

 ناوەندی تۆمارکراوی چاوەدێرانی خزم وکەس

Hämeentie 105 A 18 

0550 Helsinki           

www.omaishoitajat.fi 

 ٠٢٠٧٨٠٦٥٩٩تەلەفۆن 
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 POLLIناوەندی تۆمارکراوی چاوەدێرانی خزم وکەس و نزیکەکان لە دەورە بەری پێتەخت 

 

 ئەنجومەنی چاوەدێرانی خزم وکەس و نزیکەکان لە ناوچەی پێتەخت بە ناوی پۆڵڵی ناونراوە.

 ینکی و ڤانتا چاالکی دەکات.ئەمە لە ھێلس

پۆڵڵی ئەنجومەنێکی ناوچەیی و گەڕەکییە کە لەوێ دەتوانرێت زانیاری، رێنوێنی و ڕاوێژکاری 

 وەربگیردرێت.

 ئەنجومەن بەرنامەگەلی گەڕان، ڕۆیشتن بۆ دەرەوەو و جەژن رێک دەخات.

ساڵ جارێک باڵو  ٤کە  پۆڵڵی زانیاری بەرنامەکانی خۆی لە مەجەلە یان گۆڤارێکی ئەندامان دەدات،

 دەبێتەوە.

 

 

 زانیارییەکانی پەیوەندی

 

 ناوەندی تۆمارکراوی چاوەدێرانی خزم و کەس و نزیکەکانی ناوچەی پایتەخت

Pasilan puistotie 8 

00240 Helsinki 

www.polli.fi 

 ٠٤٠٥٣٣٢٧١٠تەلەفون 
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 کخراوەکانی ترسازمانەکان و ڕێ

 

 لە واڵتی فینلەند سازمانگەل و ئەنجومەنگەلێکی زۆر ھەن.

 ئەمانە لەسەر پشتگیری لە بابەتێکی دیاریکراو چاالکی دەکەن.

 کەسان و یان سازمانگەلێکی دیکەش دەتوانن لەگەڵ ئەم ئەنجومەنانە بن.

 ەیە.ھەموو نەخۆشییەکان و گرووپی کەمئەندامان ئەنجومەنی تایبەت بە خۆیان ھ

 

 زۆر لە تەشکیالت و سازمانە غەیرە دەوڵەتییەکان لە چاوەدێرانی خزم وکەس پشتیوانی دەکەن.

سازمانە غەیرە دەوڵەتییەکان بەرپرسیاریی بەرژەوەندیی خەڵکیان لە ئەستۆدایە و خەڵک یارمەتی 

 دەدەن.

 ە نزیکەکەت.ھەوڵ بدە ئەنجومەنێک بدۆزیتەوە، کە چاالکییەکانی گونجاو بێت بۆ خۆت یان کەس

 

 ئەگەر دایک یان باوکی منداڵی بیرکۆڵ و گەشەنەکردووی، یارمەتی و

 زانیاری زۆر سودمەند لەناوەندی  پشتیوانی کەمئەندامانی گەشەنەکردوو و بیرکۆڵ وەردەگریت.

 لە ماڵپەری ئینترنێتیی ئەم ناوەندانە ھەروەھا زانیاری بە زمانی سادە و ساکارھەیە.

 

 ێتی ئەوانەنئادرەسەکانی ئیترن

www.kvtl.fi 

www.kehitysvammaisliitto.fi 

 

 ئەگەر چاوەدێری لە دایک یان باوکی بە تەمەنی خۆت دەکەیت، دەتوانی بۆ وێنە

 وەندی بە تەمەنی و خزمەتەکانی کەسی نزیک و لە ناوەندی مەرکەزی کارەکانی بە سااڵچووان، نا

 ناوەندی  بیر و حافیزە زانیاری و یارمەتی وەربگریت.

 

 ئادرەسەکانی ئینترنێتی ئەوان، ئەمانەن:

 

www.vanhustyonkeskusliitto.fi 

 

www.valli.fi 

 

www.muistiliitto.fi 

 

http://www.kvtl.fi/
http://www.kvtl.fi/
http://www.kehitysvammaisliitto.fi/
http://www.kehitysvammaisliitto.fi/
http://www.vanhustyonkeskusliitto.fi/
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Turun Seudun Omaiset la Läheiset ry 

www.omaishoitokeskus.fi 

Vanha Hämeentie 105 

20540 Turku 

02-2310244 

 

 ەی ڕۆحی و دەروونی ھەیە، دەتوانی ئەگەر کەسە نزیکەکەی تۆ کێش

 بۆ وێنە لەناوەندی مەرکەزی تەندروستیی رۆح و ڕەوان، ئەنجومەنی تەندروستیی ڕۆح و ڕەوان یان 

 ناوەندێک کە ناوی ئەو نزیکەکان پشتیوانی ڕۆح و ڕەوان، زانیاری و یارمەتی وەربگریت.

 

 ئادرەسی ئینتێرنێتییەکەیان ئەمانەن:

 

www.mtkl.fi 

 

www.mielenterveysseura.fi 

 

www.omaisten.org 

 

 لەسەر سازمانەکانی دیکە کە دەتوانن یارمەتییەک لە ئەوان بۆ تۆ بێت، پرسیار بکە.

 .تر بۆ وێنە لە ئەنجومەنی چاوەدێرانی خزم وکەسی خۆت وەربگرەزانیاریی زیا

http://www.omaishoitokeskus.fi/
http://www.omaishoitokeskus.fi/
http://www.mtkl.fi/
http://www.mtkl.fi/
http://www.mielenterveysseura.fi/
http://www.mielenterveysseura.fi/
http://www.omaisten.org/
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Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry                                                                     Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry             

              




