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ی
ڕێنمای بۆ لێدوای پهنابهرێت
ی
ی
لێدوان پهنابهرێت له فهرمانگهی کۆچ .ئهم ڕێنماییه لەسەر ماف و
بانگ کراویت بۆ
ئهرکهکانتە لە لێدواندا ،لهگهڵ بەخێوکەری خۆت پێداچوونەوهی لەسەر بکەن .ئهگهر
پرسیارێکت ههبێت ،دهتوانیت له بەخێوکەری خۆت یان لە سەرهتای لێدوانەکەدا له
کارمهندی فهرمانگهی کۆچ پرسیار بکهیت.
مهبهست لە لێدوان چییه؟


بنەماڵەکەت له فینلهندا داوای پهنابهرێتییان کردووه .له لێدواندا فەرمانگەی کۆچ لێکۆڵینهوه لهسهر ئهوه دهکا که بە چ
ا
هۆیەکەوه داوای ی
ماف پهنابهرێتیتان کردووه و بۆچ ناتوانن بگهڕێنەوه بۆ وڵتهکهی خۆتان.



ی
ی
ێدوان تایبەت بە خۆیاندا باس لە هۆیه ی
ی
گشتییەکان بنەماڵە
داواکردن پهنابهرێت و هۆکاره
کان خۆیان بۆ
بەخێوکەر یان تۆ له ل
دهکەن.



ا
ی
ی
دهتوان ئەو شتە
گرینەکان خۆت باس بکهی .بە دڵ خۆت
مەبەست لەم لێدوانە ئهوهیه که دهرفهت به تۆش بدرێ قسە
بیانگێییەوه و ئەگەر لە شتێک دهتریس بایس بکەی .چۆن بۆخۆت پێتخۆشە ئاوا قسە بکە،
ناخۆشانە بەسەرت هاتوون
ڕ
ئەگەر پێویست بکا لێێسکهرهکە بۆ یارمەن خۆت پرسیارت لێدهکە تا باشێ قسەکانت بکە .گرینگە کە لەم چاوپێکەوتنەدا
ئەوهی دهیز یان لەسەر هەمووی بابەتاتەکان بە تێوتەسەیل باسیان بکەی.

ماف و ئەرکەکانت له لێدواندا ی
چی؟


بەخێوکەری خۆت له لێدواندا لەگەڵت دهبێت .هەروهها بۆ ماوهیەیک کورت هەر بە تەنها لەگەڵ خۆت قسە دهکرێ.



ی
مافتان ههیه له لێدواندا پارێزهر بهکار ی
بوون پارێزهر له لێدواندا ئەو خۆی بڕیار دهدات.
بێنی .بۆ ئاماده



ی
گێی زارهیک ئهوهیه که به بێالیه ین
له لێدوانەکەدا وهرگێی زارهیک بەکار دههێێێت کە بە زمانەکەی تۆ قسە دهکات .کاری وهر ڕ
گێی زارهیک دهتوانێت لهوێ ئاماده بێت یان لهسهر تهلهفۆن یان به ڕێگای ڤیدیۆ بێت.
گێێ .وهر ڕ
ههموو قسهکان وهر ڕ



لێێسکەر و وهرگێی زارهیک و پارێزهر ئەریک پار ی
استت نهێنییان لەسەر شانە ،بەم واتایە کە ئەوان ناتوانن ئەو قسانەی لە
ڕ
خێانەکەی تۆش .بهڵگهنامهکانی
ی
ی
کێی ،تەنانەت الی ئەندامان ی
لێدوانەکەدا بیستوویانە الی هیچ کەسێیک دهرهیک بدر ی
سهبارهت به بابهتهکهی تۆ به ی
نهێت دهپارێزرێن.




ڕاستگۆ بە .ئهگهر شتێک نهز یان یان له بێت نهبێت ،لە خۆتەوه قسە درووست مەکە .ابڵ که نازانم یان له بێم نیه.
ا
ی
ییەکان ناسنامەییت بگۆڕی ،بۆئەم
لە لێدوانکهتدا ناو و کان لهدایکبوونت ڕاست بڵ .ئەگەر لە دواییدا ویستت زانیار
یاسان نیشان بدهی.
ناسنامەن دیکەی فەریم و
مەبەستە دهن پاسەپۆرت یان بەڵگەنامەیەیک
ی
ی



ی
ناسنامەن چەوت بە تاوان دهژمێدرێ و ئەم
کردن زانیاری
(بۆ ئەو کهسانەی له  ۱٥ساڵ زیاترن) بە گوێرهی یاسا ئاراستە
ی
کارهش ی
سای بە دواوه دهن.

چۆن باشه خۆت بۆ لێدوان ئاماده بکهیت؟



گێانەوهی پێتدراون.
ێنمان و نامیلکەکانەوهدا بکەن کە لە الیان کار ڕ
بەر لە لێدوان دهگەڵ بەخێوکەری خۆت پێداچوونەوه بەو ڕ ی
ا
ئهگهر بتهەوێ وهرگێی زارهکییەکە ژن یان پیاو ن ،هەر چ خێاتر بهر له لێدوانەکهت ئهوه بە کارمهنده ی
کان کهمپهکەتان بڵ
ڕ
و ئەوانیش خواستەکەت بە فەرمانگەی کۆچ ڕادهگەیەنن.



ی
تێکردن لهسهر لێدوانەکهت دهبێت ،بایس ئهوه بۆ بەخێوکەری خۆت یان بۆ
ئهگهر بواری تهندورستیت ئهوها بێت که کار
کارمهنده ی
کان کهمپهکهت بکه .کهمپ به ڕهزامهندی تۆ یان بەخێوکەری خۆت ئهوه به فهرماگهی کۆچ ڕادهگهیێنێت.

لە رۆژی لێدواندا لە فەرمانگەی کۆچ ئاوهها بکە


ی
دهسپێکردن لێدوان وهره بۆ شوێنهکه.
بهر له



ی
پشکنیت پاراستنت بۆ بکرێ.
که دێیت بۆ فهرمانگهی کۆچ ،لەوانەیە



شان پاسهوان ی
ئهگهر کارن دانیشتوون کهمپهکهت ههبێت ،لە بەر دهرگای فهرمانگهی کۆچ پێ ی
ەکان بده.
ی
ا
تهنیا کهسه ی
کان بانگکراو بۆ لێدوان و ئەو کهسانەش که پێشێ فهرمانگهی کۆچ ڕێگای پێداون ،دهتوانن بێنە ناو هۆڵ



چاوه ی
ڕوان.


ی
پێدان لە فەرمانگەی
ئهگهر بتهوێت یارمهتیدهرێک لهگهڵت بێت ،بەر لە کان لێدوان دهن یارمەتیدهرهکە خۆی داوای ڕێگا
کۆچ بکات .ئهگهر پێشێ ئهو داوای نهکردبێت ،لێێسکهرهکه بڕیار دهدات که ی
ماف ئامادهبوون بهو کهسه دهدات یان نا.
یارمهتیدهر پارێزهر نیه و بەشداری لە ڕوونکردنەوهی بابەتەکاندا نان.



لێێسکهرهکهت کارمهندێیک فهرمانگهی کۆچه .



ا
هۆڵ چاوه ی
ڕوان بانگ دهکات.
لێێسکهرهکهر خۆی بە دواتاندا دێت و تۆ و بەخێوکەرهکەت له
ی
دهنیک لێدوانەکهت تۆمار دهکرێت .له ژوورهکهدا ههروهها کامێای چاودێری تۆمارکهر ههیه.



ی
دهتوان داوای پشوودان بکە.
لە ماوهی لێدواندا ئەوهندهی پێویست بکا پشوودان دهکەین ،ئەگەر پێویست بوو ئەتۆش



له لێدواندا یچ دهکرێت؟


له سهرهتای لێدوانەکهدا لێێسکەر پێت دهڵێت که چ دهکرێت و مسۆگهر دهکات که دهزانیت مافهکان و ئهرکهکانت ی
چی.
ا
گێی زارهیک تێنهگهیشت.
پرسیار بکه ئهگهر شتێک تێناگهیت .بڵ ئهگهر لە وهر ڕ
ا
بگێییەوه کە بۆچ لە وڵن خۆتان راتان کردووه و بایس ئەوهش بکەی کە بۆچ ناتوانن
لێێسکەر داوات لێدهکا بۆی ڕ
ا
ا
دهیانگێییەوه پرسیاری وردترت لێدهکا .لە وڵیم پرسیارهکاندا لە
بگەڕێنەوهی وڵن خۆتان .ئەو هەروهها لەسەر ئەو قسانەی
ڕ
خۆتەوه قسە درووست بکە .ابڵ ئهگهر شتێک نازانیت یان له بێت نهماوه.



لیێسکەر ئەو قسانەی لە لێدوانەکەدا دهوترێن لە کۆمپیوتەردا وهک یاداشت دهنووسێتەوه کە پت دهوترێ یاداشتانە یان



کۆباس .لە کۆتاییدا پێداچوونەوهی بەسەر دا دهکەن بۆئەوهی دڵنیا بن لەوهی کە لێێسکەر هەموو شتێیک ڕاست نووسیوه.
گێی زارهیک یاداشتنامەکەت بۆ دهخوێنێتهوه ،ئەو کات ئەگەر هەڵەت تێدا بەدی کرد دهنگ بکە .ئەگەر هەڵەی تێدا ن
وهر ڕ
ئەوا راست دهکرێنەوه و بە دوای ئەویشدا چاپ دهکرێ و ئەو کەسانەی لەوێ ئاماده بوونە واژۆی دهکەن .کۆپیەیک
یاداشتنامەکە دهدرێتە بەخێوکەرهکەت.

فهرمانگهی کۆچ چۆن بڕیار دهدات؟
ماف پهنابهرێت یان ی
 بە گوێرهی داواکارییەکەتان لەوانەیە ی
ماف دیکەی نیشتەجێبووییتان پێبدرێ.
ی
شیکارییەکان دیکە لەسەر
 فەرمانگەی کۆ چ بەگوێرهی ئەو زانیاریانەی بەخێوکەرهکەت داوییەن ،هەروهها
ی
قسەکان تۆش لەبەر چاو دهگێێن.
بابەتەکە بڕیار دهردهکا .هەروهها بۆ ساخبوونەوه لەسەر بابەتەکە
 ئهگهر داواکەتان رهت بکرێتەوه ،دهکرێ بنەماڵەکەت بگەڕیندرێنەوه ،هەروهها هاتنەوهتان بۆ فینلهندا یان
ا
تان دیکهی هاوپه ی
وڵ ی
ی
شێنگی قهدهخه بکرێ.
یمان
( بۆ ئەو کهسانەی له  ۱٥ساڵ زیاترن) بە دوای ئەوهی دا کە بڕیاری فەرمانگەی کۆچ لەسەر داواکاری
ی
یاسان پەیدا کرد ،و تۆ هۆکارێیک نوێت بۆ پەنابەرێت بۆ دێتە
ێکردن
پەنابەرێت ئێستاکەت بڕهوی جێبەج
ی
پێش ،دهستەوبەچ داواکارییەیک نوێ بۆ پەنابەرێت بدهوه .تۆ دهن ڕوونکردنەوه لەسەر ئەوه بدهی کە بۆچ
توانان تۆدا نەبووه
ئەم هۆکاری نوێت پێشێ نەهێنابووه گۆڕێ .لە ڕوونکردنەوهکەتدا دهن ئاشکرا ن کە لە
ی
کاریگەریت لەسەری هەن .بە دوای ئەمەدا فەرمانگەی کۆچ بریار دهدا کە ئایا لێکۆڵینەوه لە سەر داواکارییە
نوێیەکەت دهکا یان نا.

