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دەربارەی دەزگای سیید 
ــی  ــراق، ئەرک ــتانی عێ ــە هەرێمــی کوردس ــراوە ل ــیید ڕێکخراوێکــی خێرخــوازی تۆمارک دەزگای س

پاراســن و بەهێزکــردن و پاڵپشــتیکرنی چاکبوونــەوەی ڕزگاربووانــی توندوتیــژی و ئەوانــەی لەژێــر 

مەترســیدان. دەزگای ســیید شــێوازێکی گشــتگیر دەگرێتەبەر بەرامبەر چاکبوونەوە و بەڕێوەبردنی 

حاڵــەت )کەیــس( و تەندروســتی دەرون، و خزمەتگوزاری یاســایی لەگەڵ کۆمەڵێــک خزمەتگوزاری 

ــری  ــەوەی نیشــانەکانی زەب ــاو کەمکردن ــی لەپێن ــی و کۆمەاڵیەت ــە پاڵپشــتی دەرون پەيوەيســت ب

ــزان.  ــاک و خێ ــگوزەرانی ت ــرکردنی خۆش ــا باش ــووان و هەروەه ــی ڕزگارب ــی و بەهێزکردن دەرون

ــی کەیــس و  ــی ناوەخۆي ــی بەڕێوەبەران ــاو باشــرکردنی کارامەی ــە پێن دەزگای ســیید کار دەکات ل

ــر، ئەمــەش لەڕێگــەی پــەروەردە و ڕاهێنــان و  دەرونناســان و دابینکارانــی خزمەتگوزاریەكانــی ت

بەرنامــەی چاودێــری تاوەکــو باشــر ئامادەبــن بــۆ یارمەتیدانــی تــاک و کۆمەڵــگا لــە چاکبوونــەوە. 

دەزگای ســیید لەگــەڵ دامــودەزگای ناوەخۆيــی و الیەنــی تــر کار دەکات لەپێنــاو بــەرز ڕاگرتنــی 

یاســا و پەیــڕەو و ڕێــکارەکان ومافــی مــرۆڤ بــۆ پاراســتنی ئەوانــەی لەژێــر زۆرتریــن مەترســیدان.  

ــە مــرۆڤ دەکات  ــی کــردن ب ــی بازرگان ــەوەی ڕزگاربووان هەروەهــا پاڵپشــتی پاراســن و چاکبوون

لەڕێــگای داڵــدە )شــێڵتەر(ی دەزگای ســیید بــۆ قوربانیانــی بازرگانــی کــردن بــە مــرۆڤ و ئەوانــی 

لەژێــر مەترســیدان و خزمەتگــوزاری چاودێــری و کاری بەرەنگاربوونــەوە بــۆ کەمکردنــەوەی 

ــی تەکنیکــی و داکۆکــی  ــەوەی هوشــیاری و یارمەت ــگای باڵوکردن ــردن لەڕێ ــی ک مەترســی بازرگان

کــردن بــۆ گۆڕانــکاری لــە یاســا و ڕێســا و پەیــڕەو و پرۆســەی دامودەزگایــی. دەزگای ســیید پابەندە 

ــی و  ــی شــارەزای نێودەوڵەت ــە تێکەڵکردن ــەش ب ــی شــێوازی جــۆری و گشــتگیر، ئەم ــە گەیاندن ب

ناوەخۆیــی بــۆ گەیشــن بــە ئەنجامــەکان بــۆ هاواڵتیانــی عێــراق و کوردســتان
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پێشکەش کردن 
ئــەم منوونەیــەی چاودێــری پێوانەیــی بــۆ خزمەتگــوزاری پاڵپشــتی  تەندروســتی دەرونــی و دەرونــی کۆمەاڵیەتــی لــە هەرێمــی کوردســتانی 

ــۆ  ــکاری ب ــاڵی )٢٠١٩( نوێ ــی س ــی دووەم ــە ترشین ــتکراوە وە ل ــاڵی )٢٠١٨( دروس ــی س ــە حەزیران ــییدەوە ل ــەن دەزگای س ــە الی ــراق ل عێ

کــراوە. لــە ســەرەتادا وەک پێوانەیــەک دروســتکرا تاوەکــو لــە نێــوان دەزگای ســیید و هاوبەشــانی ڕەوانەکــردن بــەکار بێــت بەتایبــەت لــە 

نێــوان ئەوانــەی لــە خزمەتگــوزاری تەندروســتی دەرونــی و بەڕێوەبردنــی کەیــس کار دەکــەن، ئەمــەش بــۆ ئــەوەی تێگەیشــتنێکی هاوبــەش 

هەبێــت دەربــارەی ئــەو خزمەتگوزارییانــەی دابیــن دەکرێــن. ئــەم منوونەیــە کــە لەنێــو ئــەم بەڵگەنامەیــەدا باســکراوە پشــت بــە پێوانــەی 

نێودەوڵەتــی دەبەســتێت و هــەوڵ دەدات بەســەر ئــەو خزمەتگوزارییانــە جێبەجێیــان بــکات کــە لــە هەرێمــی کوردســتانی عێــراق پێشــکەش 

دەکرێــن، وە ئامانجــە تەکنیکییــەکان لــە نــاو منوونەکــەدا بەتــەواوی ڕوونکراونەتــەوە. لــەم پرۆســەیەدا دەزگای ســیید زۆر بــە فراوانــی گــەڕا 

بــەدوای ڕاوێــژکار و زانیــاری کۆکــردەوە لــە کۆمەڵێــک شــارەزای تەکنیکــی لــە هەریـــمی کوردســتان و سەرانســەری جیهــان، لــە حکومەتــی 

ــی و  ــتی دەرون ــی کاری تەندروس ــگای کۆمەڵەکان ــوڵخانەکان، لەڕێ ــووەکان، کونس ــەوە یەکگرت ــی نەت ــە بریکارەکان ــتان، ل ــی کوردس هەرێم

پاڵپشــتی دەرونــی و کۆمەاڵتیــەكان، لــە تاکــەکان، لەســەر الیەنــی تەنیکــی و جێبەجێکردنيــان لــە کوردســتان.

بۆیــە، ئــەم بەرهەمــە ئەنجامــی بەشــداری و هەماهەنگــی  کۆمەڵێــك لە شــارەزایانی تەکنیکــی و رێکخــراوەکان و کونســوڵخانە دیپلۆماتییەکان 

و حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان و بریــکار و دامەزراوەکانــی نەتــەوە یەکگرتــووەکان و تاکەکانــە کــە بــەدوای کاری هاوبەشــدا دەگــەڕان  

ــە  ــی ل ــی کۆمەاڵیەت ــی و دەرون ــتی دەرون ــتی  تەندروس ــوازری پاڵپش ــراق خزمەتگ ــتان و عێ ــی کوردس ــە خەڵک ــەوە ک ــەوەی دڵنیاببن ــۆ ئ ب

جــۆری بــەرز وەردەگــرن. هەرچەنــدە کارمەندانــی دامــەزراوە گرنگــەکان گــۆڕاون بەدرێژایــی ئــەم ســێ ســاڵەی کــە دەزگای ســیید خەریکــی 

ــی  ــوە و ڕەزامەندییەک ــر تێپەڕی ــانەوەیەکی چڕت ــە بەچاوخش ــەم بەڵگەنامەی ــدا ئ ــەل ئەوەش ــەاڵم لەگ ــووە، ب ــە ب ــەم منوونەی ــتنی ئ ڕێکخس

زۆرتــری بــە دەســت هینــاوە. کۆمەڵەکانــی کارکردنــی تەندروســتی دەرونــی و پاڵپشــتی دەرونــی و کۆمەاڵیەتــی لــە هەرێمــی کوردســتانی 

عێــراق ئــەم منوونەیەیــان وەک ســەرچاوە یــان وەک ڕێفرانــس بەکارهێنــاوە لــە کاتــی ڕێکخســتنی خزمەتگوزارییەکانــی تەندروســتی دەرونــی 

و پاڵپشــتی دەرونــی و کۆمەاڵیەتــی لــە کوردســتان. هیواداریــن ئــەم بەڵگەنامەیــە بــەکار بخرێــت لــە الیــەن حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان 

ــە  ــاو گەیشــن ب ــن لەپێن ــن دەکرێ ــراق دابی ــە هەرێمــی کوردســتانی عێ ــەی ل ــەو خزمەتگوزارییان وەک پێوانەیەکــی جێبەجێکــردن لەســەر ئ

ــدا،  ــە کۆتایی ــەران. ل ــوودمەندان و بەخش ــەر س ــر بەرامب ــی مەزن ــی پابەندبوونێک ــر، و بەئامانج ــۆری بەرزت ــە ج ــر و ل ــی فراوان هەماهەنگ

هیواداریــن بەخشــەران و نەتــەوە یەکگرتــووەکان و بریکارەکانــی تــر بتوانــن ئــەم چوارچێــوەکار و پێوانەیــە بــەکار بێنــن بــۆ دڵنیــا بوونــەوە 

بــە گەیشــن بــە بەرزتریــن ئاســتی بەرپرســیاریەتی بەرامبــەر بــە ســەرچاوەکانیان.

ــەم  ــەدا کــردووە. ئ ــەم بەڵگەنامەی ــە بەشــدارییان ل ــت ک ــە دەدەبڕێ ــەو کــەس و الیەنان ــۆ هەمــوو ئ دەزگای ســیید سوپاســگوزاری خــۆی ب

هەڵســەنگاندە بــە پاڵپشــتی حکومەتــی واڵتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا هاتۆتــە کایــەوە. هەروەهــا سوپاســی حکومەتــی هەرێمی کوردســتان 

دەکەیــن بــۆ پاڵپشــتی و بەتایبــەت وەزارەتــی تەندروســتی و بەڕێوەبەرایەتــی تەندروســتی دهــۆک بــۆ بەشــداری کردنیــان. هەروەهــا دەزگای 

ســیید سوپاســگوزاری خــۆی پێشــکەش بــەم کــەس و ڕێکخراوانــەی ناویــان لەخــوارەوە هاتــووە دەکات کــە بــە شــارەزایی خۆیــان بەشــدارییان 

کردووە:

ناوەندی تەندروستی دەرونی و پاڵپشتی دەرونی و کۆمەاڵیەتی لە زانکۆی کۆیە.

ئەندامانی بۆردی تەکنیکی:

ئان ناپ، بەڕێوەبەری بەرنامە لە دەزگای سیید 

د. ئازاد علی، بەڕێوەبەری بەشی دەرونناسی کلینیکی لە زانکۆی کۆیە

د. نەزار تەیب عیسمەت، بەڕێوەبەری گشتی لە دهۆک، وەزارەتی تەندروستی

د. احمد امین، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری ڕێکخراوی وچان 

هۆڵــی ئەلدریــچ، )LCSW(، بەڕێوەبــەری ناوەنــدی )Homicide Bereavement( لــە کۆلێــژی هاوپەیامنــی تەندروســتی کامربیــج لــە زانکــۆی 
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هارڤارد

د. باربرا هام، بەڕێوەبەری بەرنامەی قوربانیانی توندوتیژی لە کۆلێژی هاوپەیامنی تەندروستی کامربیج لە زانکۆی هارڤارد

صالح بەرزنجی، بەڕێوەبەری واڵت لە ڕێکخراوی هارتالند ئەالیەنس

ــەنتەری  ــرۆڤ - س ــی م ــێلکارییەکانی مافەکان ــی پێش ــۆ قوربانیان ــان ب ــراوی وچ ــی، ڕێکخ ــتی دەرون ــەری تەندروس ــن، بەڕێوەب ــالح حس ص

ــی. ــری دەرون ــەری زەب ــان و چارەس راهێن

ئەندامانی بۆردی ڕاوێژکاران:

شێری کراهام تاڵەبانی، سەرۆکی دەزگای سیید 

د. والی م. حمد، سەرۆکی زانکۆی کۆیە

د. یوسف گۆران، وەزیری خوێندنی بااڵ

د. ڕێکەوت حەمەرشید، وەزیری تەندروستی

د. نوری و. عبدالرحمن، ئەنجوومەنی وەزیران - سەرۆکی بەشی هەماهەنگی

  

 )ئــەم بەڕێزانــەی ئەندامانــی بۆردەکــە چــی تــر ئــەو پۆســتانەیان نەمــاوە و ئەندامــی بــۆردی ناوەندەکــەش نیــن لــە کاتــی باڵوکردنــەوەی 

ئــەم بەڵگەنامەیــە(

گروپەکانی کارکردن لە تەندروستی دەرونی و پاڵپشتی دەرونی و کۆمەاڵیەتی لە دهۆک و هەولێر و سلێامنی:

ــی  ــۆ ڕزگاربووان ــا ب ــان، هەروەه ــوو جیه ــە هەم ــین ل ــن مەترس ــر زۆرتری ــەی لەژێ ــەو خەڵک ــە ب ــە پێشکەش ــەم بەڵگەنامەی ــدا، ئ ــە کۆتایی ل

ــەن . ــەرزەی ئێم ــۆرە ب ــە ج ــوون و خزمەتگوزاری ــەم پابەندب ــایەنی ئ ــە ش ــوریا ک ــتان و س ــراق و کوردس ــە عێ ــژی ل توندوتی

contact@seedkurdistan.org :بۆ ڕەوانەکردنی فیدباک لەسەر ئەم ڕاپۆرتە، تکایە ئیمەیل بنێرە بۆ
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ئامانج و بنەمای لۆژیکی 
زۆر گرنگــە دامــەزراوەكان و ڕێکخــراوەکان لــە هەرێمــی کوردســتانی عێــراق پابەنــدی پێوانەیەکــی چاودێــری هاوبــەش بــن پەیوەســت بــە 

خزمەتگوزارییەکانــی پاڵپشــتی تەندروســتی دەرونــی و دەرونــی کۆمەاڵیەتــی، بەتایبــەت لــە قۆناغــی  راگــوزەر لــە وەاڵمدانــەوەی فریاکەوتنی 

کورتخایــەن بــۆ گەشــەپێدانی بەردەوامــی پــاش ملمالنــێ. فریاکەوتــن زۆر جــار هانــدەرە بــۆ چاکســازی لــە سیســتەمی تەندروســتی دەرونــی. 

بــە هەماهەنگــی لەنێــوان بریــکارەکان دەکرێــت گەشەســەندنی جــۆری لــە خزمەتگــوزاری و سیســتەمەکانی تەندروســتی دەرونــی و پاڵپشــتی 

ــی پاڵپشــتی تەندروســتی  ــری خزمەتگوزارییەکان ــەی چاودێ ــە منوونەیی ــەم پێوان ــت. ئ ــی بەدەربکەوێ ــە خێرای ــی زۆر ب ــی و کۆمەاڵیەت دەرون

دەرونــی و دەرونــی کۆمەاڵیەتــی بــۆ ئــەوە دروســتکراوە تاکــو بەشــداری بــکات لــە گەیشــن بــە داواکارییەکانــی بارودۆخــی راگــوزەری پــاش 

ملمالنــێ لــە کوردســتانی عێــراق لــە ڕێــگای بــەرز ڕاگرتنــی تێگەیشــتنێکی یەکگــر لــە جــۆری پێوانــەکان لەنێــوان ئــەو الیەنانــەی لــە بــواری 

پاڵپشــتی تەندروســتی دەرونــی و دەرونــی کۆمەاڵیەتــی کار دەکــەن.

ــی ســێکتەری پاڵپشــتی   ــە جۆراوجــۆرەکان و خزمەتگوزارییەکان ــارەی ڕۆل ــە دەرب ــی ڕوونیی ــە زیادکردن ــەم پێوانەی ــە ڕێکخســتنی ئ ــج ل ئامان

ــی  ــو دابینکەران ــراق، تاک ــتانی عێ ــی کوردس ــی و هەرێم ــی نێودەوڵەت ــەردوو الیەن ــە ه ــی ل ــی کۆمەاڵیەت ــی و دەرون ــتی دەرون تەندروس

خزمەتگــوزاری کەرەســتەی شــیاویان لەبەردەســتدا هەبێــت بــۆ دڵنیابوونــەوە لــەوەى کــە پێویســتییەکانی کەســانی فریــاد خــواز و هەمــوو 

ئــەو کەســانەی پێویســتییان بــە خزمەتگــوزاری دەرونــی هەیــە بتوانــن بگــەن بــە خزمەتگــوزاری لــە جــۆری بــەرز و گشــتگیر لــە ڕێگــەی 

ــی  ــۆ دابینکردن ــەو پێویســییانە جێبەجــێ بکــەن، و هەروەهــا ب ــن ئ ــە و دەتوان ــی شــیاویان هەی ــا و کارامەی ــە توان کەســانی پڕۆفێشــناڵ ک

ــەڵ  ــتە لەگ ــان ئاڕاس ــە هەم ــدا. ب ــتانی عێراق ــی کوردس ــە هەرێم ــەن ل ــوارە کار دەک ــەم ب ــەی ل ــەو الیەنان ــوو ئ ــۆ هەم ــک ب چوارچێوەکارێ

»ڕێنامییەکانــی لێژنــەی وەســتاوەی نێــوان بریــکارەکان لەســەر پاڵپشــتی تەندروســتی دەرونــی و دەرونــی کۆمەاڵیەتــی لــە بارودۆخەکانــی 

فریاکەوتــن )ڕێنامییــەکان(«، ئــەم منوونەیــە هەنگاوێکــی ســەرەتایی دابیــن دەکات بــە ئاڕاســتەی جێبەجــێ کردنــی پێوانەیەکــی چاودێــری 

تەندروســتی دەرونــی و پاڵپشــتی دەرونــی و کۆمەاڵیەتــی لــە هەرێمــی کوردســتانی عێــراق بــۆ پڕکردنــەوەی پێویســتییەکان، و درک پێکردنــی 

ــە  ــە هەمــان کاتــدا پاڵپشــتی کردنــی ئامانجیکــی ســراتیژییە ل ــاوارە و پەنابــەر و ئەندامانــی کۆمەڵــگای ناوەخۆیــی، ل مافەکانــی هەمــوو ئ

گۆڕینــی ســەرنجی کورتخایەنــی فریاکەوتــن لــە کێشــەکانی پاڵپشــتی تەندروســتی دەرونــی و دەرونــی کۆمەاڵیەتــی بــەرەو گەشەســەندنێکی 

ــری تەندروســتی دەرونــی و دەرونــی کۆمەاڵیەتــی. ــە سیســتەمی چاودێ ــەن ل درێژخای

ئــەو چاوخشــاندنەوەی کــە بــۆ جێبەجێکردنــی ڕێنامییەکانــی لێژنــەی وەســتاوەی نێــوان بریــکارەکان لە ســاڵی )٢٠١٤( کــرا دەربارەی پاڵپشــتی 

تەندروســتی دەرونــی و دەرونــی کۆمەاڵیەتــی لــە بارودۆخــە لەنــاکاوەکان بــۆی دەرکــەوت کە یەکێک لــە ئاســتەنگە ســەرەکییەکانی جێبەجێ 

کردنــی ڕێنامییــەکان پەیوەســتە بــە هەبــوون و جــۆری ســەرچاوە مرۆییــەکان. هەمــوو خزمەتگوزارییەکانــی پاڵپشــتی تەندروســتی دەرونــی و 

دەرونــی کۆمەاڵیەتــی ڕۆڵ و بەهــای هەیــە لــە پاڵپشــتیكردنی کەســانی فریــاد خــواز، و هەمــوو ئــەو کەســانەی کــە پێویســتییان بــە پاڵپشــتی 

ــە خەڵکــی خــاوەن پێداویســتی باشــرین  ــەوەى ک ــەوە ل ــاو دڵنیابوون ــە پێن ــە. ل ــی و تەندروســتی دەرونیی ــی کۆمەاڵیەت تەندروســتی دەرون

پاڵپشــتی و چاودێــری وەردەگــرن، ئــەم منوونــەی چاودێرییــە ڕوونکردنــەوەی زیاتــر دەدات دەربــارەی رسوشــت و جــۆری خزمەتگوزارییــە 

دیاریکــراوەکان و ڕۆڵــەکان کــە بەشــێکن لــە ڕێکخســتنی ســەرچاوە مرۆییەکانــی پاڵپشــتی تەندروســتی دەرونــی و دەرونــی کۆمەاڵیەتــی لــە 

بارودۆخــی هەرێمــی کوردســتانی عێــراق.
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دەستەواژە و پێناسەکان 
ئــەم دەســتەواژە و پێناســانە ڕوونکردنــەوە دەدەن لەســەر ئــەوەى ئاخــۆ تــا چەنــد خزمەتگوزارییەکانــی پاڵپشــتی تەندروســتی دەرونــی و 

ــە هەرێمــی کوردســتانی عێــراق، هاوشــێوە لەگــەڵ چوارچێــوەکاری  ــد بــن ل ــدان دەکرێــت تایبەمتەن دەرونــی کۆمەاڵیەتــی و ڕۆڵــی کارمەن

ــتی  ــوزاری پاڵپش ــی خزمەتگ ــی دابینکاران ــوزاری و ڕۆڵ ــتی و خزمەتگ ــتنی گش ــرەی تێگەیش ــەکان بەگوێ ــتەواژە و پێناس ــاو. دەس ــی ب جیهان

ــەم دەســتەواژە  ــەڵ ئ ــدن لەگ ــەوەی هوشــیاری و خۆگونجان ــی باڵوکردن ــراون. هان ــن ک ــی پۆڵی ــی کۆمەاڵیەت ــی و دەرون تەندروســتی دەرون

ــی هەرێمــی کوردســتان و بەخشــەران و  ــە حکومەت ــدا لەوان ــە هەرێمــی کوردســتانی عێراق ــەکان ل ــوو الیەن ــۆ هەم ــن ب و پێناســانە دەدەی

ــی. ــواری مرۆی ــی ئاشــتی و گەشەســەندنی ب ــە پانتای ــاو باشــرکردنی بەرپرســیاریەتی ب ــە پێن ــی خزمەتگــوزاری و ســوودمەندان ل دابینکاران

پێناسە دەستەواژە

بارێکی خۆشگوزەرانی دەرونییە ) تەنها ئامادەنەبوونی شڵەژانی دەرونی نییە( کەوا تيايدا هەموو 

کەسێک درک بە تواناکانی خۆی دەکات، دەتوانێت خۆی بگونجێنێت لەگەڵ فشارەکانی ژیان، 

دەتوانێت بەرهەمهێنەرانە کاربکات، و توانای هەیە بەشداری کاریگەر بکات لە کۆمەڵگای خۆی.

تەندروستی دەرونی

کارلێکردنی نێوان الیەنە کۆمەاڵیەتییەکان )وەک پەیوەندییە کەسییەکان و بەستانەوەی 

کۆمەاڵیەتی و سەرچاوە کۆمەاڵیەتییەکان و نەریتی کۆمەاڵیەتی و بەها کۆمەاڵیەتییەکان و ڕۆڵە 

کۆمەاڵیەتییەکان و ژیانی کۆمەاڵیەتی و ژیانی ئایینی و رۆحی( و الیەنە دەرونییەکان )وەک سۆز 

و بیر و ڕەفتار و زانین و سراتیژیاکانی خۆگونجاندن( کە بەشدارە لە خۆشگوزەرانی گشتی.

خۆشگوزەرانی دەرونی کۆمەاڵیەتی

ئەو کردار و پرۆسانەی كە خۆشگوزەرانی گشتی خەڵک بەرز ڕادەگرێت لە جیهانی کۆمەاڵیەتی 

خۆیان. پاڵپشتی خێزان و برادەر و کۆمەڵگا بەگشتی لەخۆ دەگرێت، لەوانە پەیوەندی ڕاستەوخۆی 

نێوان خۆشگوزەرانی دەرونی و بواری کۆمەاڵیەتی.

پاڵپشتی دەرونی و کۆمەاڵیەتی

هەر جۆرێکی پاڵپشتی دەرەکی یان ناوەخۆیی کە ئامانجی پاراسن و بەرز ڕاگرتنی خۆشگوزەرانی 

دەرونی و/ یان ڕێگریکردن یان چارەسەری شڵەژانی دەرونی دەکات.

پاڵپشتی تەندروستی دەرونی و 

دەرونی کۆمەاڵیەتی

دەستەواژەیەکی تێکەڵکراوە )مرکب( کە ئەمانە لەخۆ دەگرێت: کێشە کۆمەاڵیەتییەکان )وەک 

توندوتیژی سێکسی یان جیاکاری کردن(؛ پەژارەیی دەرونی کۆمەاڵیەتی؛ شڵەژانەکانی دەرونی 

و کۆئەندامی دەمار و بەکارهێنانی مادەی هۆشبەر؛  ناجێگیری لە بیرکردنەوە؛ یان هەر یەکێک 

لەمانەی سەرەوە.

کێشەکانی پاڵپشتی تەندروستی 

دەرونی و دەرونی کۆمەاڵیەتی

کۆمەڵێک کێشە لەگەڵ نیشانەی جیاواز کە پۆلێن دەکرێن بە شێوەیەکی گشتی لەگەڵ تێکەڵەیەک 

لە بیرکردنەوەی نائاسایی، هەست و سۆز، ڕەفتار و پەیوەندییەکان لەگەڵ کەسانی تر )بۆ منوونە: 

شیزۆفرینیا )الفصام(، خەمۆکی، شڵەژان و ناجێگیری لە بیرکردنەوە بەهۆی بەکارهێنانی مادەی 

هۆشبەر( و درکیان پێ دەکرێت لەڕێگەی دەرکەوتنی نیشانەی کەمتەرخەمی لە بەجێگەیاندنی 

ئەرکی ڕۆژانە.

شڵەژانە دەرونییەکان

کۆمەڵێک پەژارەی کۆمەاڵیەتی و دەرونی کە ڕەنگە نیشانەی هەبوونی کێشەی سۆزی و ڕەفتاری 

لەخۆ بگرێت، وەک لەدەستدانی ئارەزووی خواردن، گۆڕان لە خەوتن، مۆتەکە )کابوس( و 

کشانەوە، لەگەڵ هەست کردن بە کەمکردنەوەی چاالکی ڕۆژانەی ئاسایی.

پەژارەیی دەرونی کۆمەاڵیەتی
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پێناسە دەستەواژە

ڕووداوێک، یان زنجیرەیەک لە ڕووداو، یان کۆمەڵێک بارودۆخ کە کەسێک ئەزموونی دەکات و 

زیانی جەستەیی یان سۆزی هەبێت یان دەبیتە هەڕەشە لەسەر ژیانی و کاریگەری درێژخایەن 

بەجێ دێڵێت لەسەر کاربەجێگەیاندنی کەسەکە و خۆشگوزەرانی دەرونی و جەستەی و 

کۆمەاڵیەتی یان ڕۆحی.

ڕووداوی شۆکی دەرونی )تراوما(

بارێکی چەشتنی ئازار، پەژارەیی، یان سەختیییە. ئازارچەشن دەکرێت کەسی بێت یان بە کۆمەڵ. 

کەسەکان ڕەنگە بەشێوازێکی بێ وێنە ئازار بچێژن لەدەرئەنجامی زۆرێک لە ئەزموون، بەاڵم ئەمە 

زۆر جار لەسەر ئاستی کۆمەڵگا )یان جیهان( کە مانای ئازارچەشن دیاری دەکات؛ بۆیە، کەسەکان 

ڕەنگە بەکۆمەڵ ئازار بچێژن بەڕووی ڕووداوی دیاریکراو و بارودۆخی کۆمەاڵیەتیدا )بۆ منوونە: 

بارودۆخی کۆمەاڵیەتی و ڕامیاری و ئابوری و مرۆیی(.

ئازارچەشن

هەموو ئەو چاالکییانەی ئامانجی بەدەستهێنانی ڕێزگرتنی تەواوی مافەکانی کەسەکانە بەگوێرەی 

نورساو و رۆحی دامودەزگا پەیوەندیدارەکانی یاسا )بۆ منوونە: جاڕنامەی جیهانی مافی مرۆڤ، 

یاسای نێودەوڵەتی مرۆیی، يان یاسای نێودەوڵەتی پەنابەران(

پاراسن

ڕێگری کردن و وەاڵمدانەوە بۆ بەدمامەڵە، فەرامۆش کردن، بەکارهێنان، و توندوتیژی دژی مندااڵن پاراستنی منداڵ

دەستەواژەیەکی گشتییە بۆ هەر کردارێکی زیانبەخش کە لە دژی کەسێک ئەنجام دەدرێت 

لەسەر بنەمای پێگەی جیاوازی کۆمەاڵیەتی )بۆ منوونە  جێندەر( لە نێوان پیاوان و ئافرەتاندا. 

کرداری زیانبەخش یان مایەی پەرۆشی جەستەیی و سێکسی یان دەرونی دەگرێتەوە، هەڕەشەی 

ئەنجامدانیان، یان زۆرلێکردن و جۆرەکانی تری بێبەشکردنی ئازادییە.

توندوتیژی لەسەر بنەمای جێندەر

جۆریكە لە توندوتیژی لەسەر بنەمای  جێندەر کە جەخت دەکاتە سەر خەسڵەتی تاوانکاری و 

دەرئەنجامەکانی توندوتیژی سێکسی بۆ قوربانیان/ رزگاربووان و خێزانەکانیان. توندوتیژی لەسەر 

 )GBV( زۆر جار لەگەڵ توندوتیژی لەسەر بنەمای جێندەر )SGBV( بنەمای جێندەر و سێکسی

بەکاردێت.

توندوتیژی لەسەر بنەمای  جێندەر 

و سێکس

چواچێوەکارێکە بۆ زاڵبوون بەسەر بۆشایی نێوان كارەكتەرەكانی مرۆیی وگەشەسەندن، کە تيايدا 

الیەنەکانی مرۆیی و گەشەسەندن لەگەڵ الیەنە ناوەخۆیی و نیشتیامنییەکان بەشدار دەبن و 

یەک دەگرن بۆ دەستنیشان کردن و گەیشن بە دەرئەنجاميكی گشتی کە مەترسی و الوازی کەم 

دەکاتەوە لەهەمان کاتدا دڵنیابوونەوە دەدات لەوەى گەشەسەندنێک هەیە لەو ناوچانەيەی کە 

کاریگەری ملمالنێی لەسەرە، و ڕێگە دەدات بە پالنی هاوبەش بۆ بەهێزکردن و دەستێوەردان 

لەنێوان سیستەمەکانی تەندروستی و کۆمەاڵیەتی.

پەیوەندی مرۆیی وگەشەیپدان و 

ئاشتی 

سراتیژیاکانی خۆگونجاندن ئاماژەیە بۆ ئەرکە دیاریکراوەکان، لەسەر هەردوو ئاستی ڕەفتاری و 

دەرونی، کە خەڵک بەکاری دێنێت بۆ ئەوەی زاڵ بێت بەسەر ڕووداوەکانی فشار، یان کەمکردنەوە 

و وەالوەنانی کاریگەرییەکانی )بۆ منوونە: چارەسەرکردنی کێشە، خۆگونجاندنی جەختکەرەوە 

لەسەر سۆزەکان(.

توانای خۆگونجاندنی خودی ئاماژەیە بۆ متامنەی کەسێک بە تواناکانی خۆی کە بەشێوەیەکی 

کاریگەر خۆی دەگونجێنێت 

خۆگونجاندن

توانای ڕاپەڕاندنی چاالکییە گرنگەکانی ژیانی ڕۆژانە )بۆ منوونە: تەواوکردنی ئیشوکاری ماڵەوە 

و ئەرکە کۆمەاڵیەتییەکان(. ئاستی کەسێک لە بەجێگەیاندن/ تێکچوونی کاربەجێگەیاندن 

پێکهاتەیەکی خۆشگوزەرانی تەندروستی دەرونی و دەرونی کۆمەاڵیەتییە.

کاربەجێگەیاندن

خۆڕاگری پرۆسەی باش خۆگونجاندنە بەڕووی ناخۆشی، شۆکی دەرونی، تراجیدیا، هەڕەشە یان 

سەرچاوەی بەرزی فشاری دەرونی. هەروەها  »خۆ پاراسن« لە ئەزموونی ئەستەم لەخۆ دەگرێت.

خۆڕاگری
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پێناسە دەستەواژە

پرۆسەیەکی هەماهەنگییە کە پێکدێت لە خەماڵندن، پالن دانان، جێبەجێ کردن، چاودێری 

کردن، هەڵسەنگاندن، و هەماهەنگی و داکۆکی کردن بۆ خزمەتگوزاری هەڵبژاردەکانی 

چاودێری کە پێویستە بۆ گەیشن بە ئامانجی کەسێک یان خێزانێک و پێویستییەکانی 

خزمەتگوزاری تەندروستی و کۆمەاڵیەتی. بوارەکانی چاودێری گشتگیرن لەوانە: تەندروستی 

دەرونی، تەندروستی جەستەیی، داڵدە، خزمەتگوزاری یاسایی و پاراسن، بەهێزکردنی ئابوری 

و بژێو و پاڵپشتییە  کۆمەاڵیەتییەکان لەخۆ دەگرێت.

بەڕێوەبردنی کەیس

پاڵپشتییەکی ناتایبەتە کە دەکرێت پێک بێت لە فریاگوزاری دەرونی سەرتایی، کارکردن لەسەر 

هۆیەکانی فشاری دەرونی کۆمەاڵیەتی لە کاتی ئێستادا، بەهێزکردنی پاڵپشتی کۆمەاڵیەتی، 

فێرکردنی گرنگی بەخۆدان و کارگێڕی فشار، و/یان پەروەردە دەربارەی کاردانەوەی ئاسایی بۆ 

دڵتەنگی و فشاری توند.

پاڵپشتی دەرونی و کۆمەاڵیەتی سەرەتایی

وەاڵمدانەوەی سەرەتایی و مرۆیی و پاڵپشتییە بۆ مندااڵن، هەرزەکاران، و پێگەیشتووان کە 

بەم دواییانە بەر ڕووداوێکی قەیران کەوتوون و ئازار دەچێژن و پێویستییان بە پاڵپشتییە. 

پاڵپشتییەکە خەماڵندنی سەرنج و پێویستییە یەکسەرەکان دەگرێتەوە؛ دڵنیابوونەوە کە 

پێویستی جەستەیی یەکسەر دابین کراوە؛ دابینکردن یان جواڵندنی پاڵپشتی کۆمەاڵیەتی؛ و 

پاراسن لە ئازازی زیاتر. فریاگوزاری سەرتایی دەرونی دەستێوەردانی کلینیکی نییە.

فریاگوزاری دەرونی سەرتایی

دەستێوەردانێکی دەرونییە کە چارەسەری دەرونی پاڵپشت بە ئەزموون )لەسەر بنەمای 

بەڵگە( لەخۆ دەگرێت بۆ تەنگوچەڵەمەی درێژخایەن، کێشەی سۆزی توانا پەکخەر، و 

هەروەها خەمۆکی، نیگەرانی، فشار، و شڵەژانی فشاری پاش زەبری دەرونی. منوونەکان 

ئەمانە لەخۆ دەگرێت: چارەسەری ڕەفتاری هیزری )کە جەخت دەکاتە سەر زەبری دەرونی(، 

چارەسەری بەرکەوتنی وتنەوە، چارەسەری سەروی کەسی، چارەسەری دەرونی کۆمەاڵیەتی 

هونەری، و چارەسەری هەستیاری جواڵنەوەی چاوەکان و دووبارە پرۆسەکردن.

چارەسەری دەرونی

دەستێوەردانێکی دەرونییە کە لە الیەن کەسێکی شارەزاوە ئەنجام دەدرێت کە ڕێنامیی 

کەسەکان دەکات بۆ ئەوەی بۆ خۆیان چارەسەر بدۆزنەوە بۆ کێشەی دیاری کراو و یارمەتی 

دابین دەکات بۆ خۆگونجاندن لەگەڵ کێشەی کەسی )سوزی، ڕەفتاری، پیشەیی، مادی، 

پەروەردەیی، شیاندن و قۆناغی ژیان(

رێنامیی دەرونی 

جۆرێکی پاڵپشتی کۆمەڵگا یان جەختکراوەی ناتایبەمتەندە کە پێک دێت لە کۆمەڵێک چاالکی 

کات بەسەربردن، داهێنەر، یان یاری کردن کە بەتایبەت هەڵبژێردراون کە بەکار دێن بۆ 

هاندانی گەشەسەندنی سەرچاوە و کارامەیی دیاریکراو، جگە لە دابینکردنی دەرفەتی ئارام و 

پاڵپشتیکار بۆ ئاسایی بوون و پرۆسەکردن یان فێربوونی مامەڵەکردن لەگەڵ ئاستەنگە سۆزی 

و کۆمەاڵیەتی و پراکتیکییەکانی ژیان، یان ئەزموونە سەختەکان. چاالکییەکان ورزش، مۆسیقا، 

یاری، گەشت، خوێندنەوە، پیشە وهونەر، سەما کردن… هتد لەخۆ دەگرێت.

کات بەسەربردنی چاالکی ڕێکخراو

کۆمەڵێک پاڵپشتی کە سەرنج دەداتە سەر تاکە کەس یان کۆمەڵگا کە دەبێتە هۆی باشرکردنی 

خۆگونجاندن، زیادکردنی خۆڕاگری، بەرزڕاگرتنی خۆشگوزەرانی دەرونی کۆمەاڵیەتی، لەوانە 

پاڵپشتی دەرونی و کۆمەاڵیەتی سەرەتایی، پەروەردەی دەرونی و دانیشن و باڵوکردنەوەی 

هوشیاری کۆمەڵگا لەسەر تەندروستی دەرونی، گروپەکانی پاڵپشتی سۆزی، کات بەسەربردنی 

ڕێکخراو و وانەی کارامەیی ژیان.

چاالکییەکانی پاڵپشتی دەرونی و 

کۆمەاڵیەتی 
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پێناسە دەستەواژە

پێشکەش کردنی ئەو دەستێوەردانانەیە کە بارودۆخ دروستی دەکات بۆ ئەندامانی کۆمەڵگا 

تا ئارام و پارێزراو بن، و بە ئارامی مامەڵە لەگەڵ هەڕەشە و پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ 

بکەن. چاالکییەکانی پاراسن ئەمانە لەخۆ دەگرێت: پاڵپشتی ئەوانەی کاریگەری پێشێلکاری 

مافیان لەسەرە بۆ ئەوەی مەترسییەکان، هەڕەشەکان یان ئازاردانی بەردەوام دەستنیشان 

بکرێن، داکۆکی کردن و باڵوکردنەوەی هوشیاری دەربارەی شێوازەکانی کارتیکردنی هەڕەشە 

و پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ کار دەکەنە سەر خەڵک، کاری بەرەنگاربوونەوەی بازرگانی 

بە مرۆڤ، و دابینکردنی گەیشن بە: پەنابردن و تۆمارکردن، بەڕێوەبردنی کەیس بۆ قوربانی/ 

ڕزگاربووی توندوتیژی، خزمەتگوزاری یاسایی، داڵدە، و خزمەتگوزاری دیاریکراو بۆ ئەو 

گرووپانەی لەژێر مەترسیدان )وەک مندااڵن، ڕزگاربووانی توندوتیژی لەسەر بنەمای  جێندەر(.

خزمەتگوزاری پاراسن

ئەو خزمەتگوزارییانەیە کە ئامانجیان دەستنیشان کردنی ئەو مەترسییانەیە لەسەر پاراستنی 

منداڵ )وەک: کارپێکردنی مندااڵن و بەکارهێنانيان )استغالل(، مندااڵنی دەستبەسەر/ کێشەی 

یاساییان هەیە، هاوسەرگیری مندااڵن، چوونە ناو گروپە چەکدارەکان( و دروستکردنی 

ژینگەیەکی پاراسن بۆ مندااڵن، لەوانە بەدواداچوونی خێزانی و دوبارە بەستنەوە بەیەک، 

دوبارە تێکەڵکردنەوەی ئەو مندااڵنەی لەگەڵ گروپە چەکدارەکان تێوەگالبوون، پاراستنی 

منداڵ لەسەر بنەمای کۆمەلگا )لەوانە پاڵپشتی دەرونی و کۆمەاڵیەتی و کارامەیی باوکایەتی(، 

خزمەتگوزاری تایبەمتەندی پاراستنی منداڵ وەک چاودێری جێگرەوە بۆ منداڵی جیابووەوە 

و تەنیا، بەڕێوەبردنی کەیسی پاراستنی منداڵ لەسەر بنەمای باشرین سوود بۆ منداڵ، 

گەڕاندنەوەی توانای خێزان لە دابینکردنی چاودێری و پاراسن، و تەندروستی دەرونی و 

پاڵپشتی دەرونی و کۆمەاڵیەتی، خزمەتگوزاری تەندروستی و یاسایی بۆ بابەتەکانی پاراستنی 

منداڵ.

خزمەتگوزاری پاراستنی منداڵ

بەڕێوەبردنی دەرمانی و نادەرمانی کێشە عەقلی و دەرونی و کۆمەاڵیەتییەکانە لەڕێگەی 

سیستەمی چاودێری تەندروستی فەرمی، لەوانە خزمەتگوزاری چاودێری سەرەکی تەندروستی 

دەرونی )چاودێری تەندروستی سەرەکی(، چاودێری دەرونی لە نەخۆشخانە گشتییەکان 

یان خزمەتگوزارییەکانی تەندروستی دەرونی کۆمەڵگا )چاودێری تەندروستی الوەکی(، 

و خزمەتگوزاری دەرونی تایبەمتەند ودرێژخایەن لە دامودەزگا )چاودێری تەندروستی 

تایبەمتەند(.

چاودێری تەندروستی دەرونی کلینیکی

کۆمەڵێک لە دەستێوەردانی دەرونی و دەرونی کۆمەاڵیەتی وەک: فریاگوزاری دەرونی 

سەرتایی، پاڵپشتی دەرونی و کۆمەاڵیەتی سەرەتایی، بەستانەوەی ئەو کەسانەی کێشەی 

دەرونی کۆمەاڵیەتییان هەیە بە سەرچاوە و خزمەتگوزارییەکان، بەڕێوەبردنی کەیس، 

چاالکییەکانی پاڵپشتی دەرونی و کۆمەاڵیەتی، ڕێنامیی دەرونی، جارەسەری دەرونی یان 

دەستێوەردانی دەرونی تر.

چاودێری جەختکراوەی دەرونی و دەرونی 

کۆمەاڵیەتی
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پێناسە دەستەواژە

کەسێکی پیشەییە کە خزمەتگوزاری بەڕێوەبردنی کەیس پێشکەش دەکات بە چارەخوازان لەوانە 	 

کۆمەڵێکی گشتگیری خزمەتگوزاری تەندروستی دەرونی، تەندروستی جەستەیی، داڵدە، پاراسن و 

خزمەتگوزاری یاسایی، بەهێزکردنی ئابوری و بژێوە، و پاڵپشتییە  کۆمەاڵیەتییەکان. هەڵدەستێت بە 

دابینکردنی پاڵپشتی دەرونی و کۆمەاڵیەتی سەرەتایی بەدرێژایی پرۆسەکە.

بەالیەنی کەم، بەڕێوەبەری کەیس ڕاهێنانی پێکراوە و توانای خۆی سەملاندووە لە بەها و ڕەوەشتەکان، 	 

و کارامەیی و تەکنیکەکانی چاوپێکەوتن، کارامەییەکانی گوێگرتنی کارا، ڕێکار و بنەماکانی بەڕێوەبردنی 

کەیس کە چارەخواز لە پێشینەدا دادەنێت، و تۆمارکردن، فریاگوزاری دەرونی سەرتایی، و ڕێگاکانی 

ڕەوانە کردن.

بەڕێوەبەرانی کەیسی توندوتیژی لەسەر بنەمای جێندەر هەڵدەسن بە دابینکردنی خزمەتگوزاری 	 

بەڕێوەبردنی کەیس بۆ ئەو چارەخوازانەی ڕزگاربووی توندوتیژی لەسەر بنەمای  جێندەرن. بەڕێوەبەری 

کەیسی توندوتیژی لەسەر بنەمای جێندەر زانیاری لەسەر توندوتیژی لەسەر بنەمای جێندەر هەیە و 

شێوازی دانانی ڕزگاربوو لەچەقی پێشینەکاندا بەکار دێنێت.

بەڕێوەبەرانی کەیسی پاراستنی منداڵ هەڵدەسن بە دابینکردنی بەڕێوەبردنی کەیس بۆ دەستنیشان 	 

کردنی کێشەکانی پاراستنی منداڵ. بەڕێوەبەری کەیسی پاراستنی منداڵ زانیاری لەسەر پاراستنی منداڵ 

هەیە و ڕەچاوی باشرین سەرنجەکانی منداڵ دەکات و بەشداری کردنی بەواتای مندااڵن بەکاردێنێت 

بەدرێژایی پرۆسەی بەرێوەبردنی کەیس.

بەڕێوەبەرانی کەیس لە الیەن کارمەندی پلە بەرزی بەرنامەوە سەرپەرشتی دەکرێن.	 

بەڕێوەبەری کەیس

کەسێکی پیشەییە کە خزمەتگوزاری ڕاویژکاری سەرەتایی دابین دەکات بۆ کەس و گروپەکان یان 	 

خێزانەکان، لەوانە یارمەتیدانی چارەخوازان کە گوزارشت لە خۆیان بکەن و لە سۆزەکانی خۆیان 

تێبگەن، و باشرکردنی توانای چارەخوازان لە چارەسەرکردنی کێشەکان، دروستکردنی بڕیار و کاریگەری 

گۆڕانکاری خوازراو لە تێڕوانین و هەڵسوکەوت.

بەالیەنی کەم، ڕاوێژکار ڕاهێنانی پێکراوە و توانای خۆی سەملاندووە لە بەها و ڕەوشتەکان، و کارامەیی 	 

و تەکنیکەکانی چاوپێکەوتن، کارامەییەکانی گوێگرتنی کارا، بنەماکانی ڕێنامیی دەرونی  سەرەتایی، و 

تۆمارکردن، فریاگوزاری دەرونی سەرتایی، و ڕێگاکانی ڕەوانە کردن.

رێنامیکار

کەسێکی پیشەییە و پزیشکە، ڕاهێنانی تایبەتی پێکراوە لە بەڕێوەبردنی کلینیکی کۆئەندامی دەمارەکان 	 

و شڵەژانەکانی بەکارهێنانی مادەی هۆشبەر، لەوانە شێوازەکانی بەکارهێنانی دەرمان و بەکارنەهێنانی، 

و چاودێری تەندروستی دەرونی نەخۆش دەکات.

بەالیەنی کەم، پزیشکی دەرونی کۆلێژی پزیشکی و نیشتەجێی تەواو کردووە لە بواری تەندروستی 	 

دەرونی.

پزیشکی دەرونی

کەسێکی پیشەییە کە خزمەتگوزاری دەرونی پێشکەش دەکات و توێژینەوە لە پرۆسەی دەرونی و 	 

هەڵسوکەوتی مرۆیی دەکات لەڕێگەی چاودێری کردن، وەرگێڕان، و تۆمارکردنی پەیوەندی نێوان 

کەسەکان و ژینگە، و یارمەتی چارەخوازان دەدات لە تێکەڵکردنەوەی ئەزموونەکانیان.

بەالیەنی کەم، دەرونناس بڕوانامەی بەکالۆریۆسی لە دەرونناسی هەیە لە زانکۆیەکی باوەڕ پێکراو 	 

و ڕاهێنانی پێکراوە لە بەها و ڕەوشتەکان، تەکنیکەکانی چاوپێکەوتن، کارامەییەکانی گوێگرتنی کارا، 

کارامەییەکانی ڕاوێژکردن، تۆمارکردن، فریاگوزاری دەرونی سەرەتایی و ڕێگاکانی ڕەوانە کردن.

دەرونناس

کەسێکی پیشەییە کە هەڵدەستێت بە دابینکردنی پاڵپشتی دەرونی و کۆمەاڵیەتی کە جەخت دەکاتەوە 	 

سەر کەسەکە بۆ ڕاژەخوازان و/یان چاالکییەکانی پاڵپشتی دەرونی و کۆمەاڵیەتی کە جەخت دەکاتەوە 

سەر کۆمەڵگا.

بەالیەنی کەم، کارمەندی پاڵپشتی دەرونی و کۆمەاڵیەتی ڕاهێنانی پێکراوە و توانای خۆی سەملاندووە 	 

لە بەها و ڕەوشتەکان، کارامەیی و تەکنیکەکانی چاوپێکەوتن، کارامەییەکانی گوێگرتنی کارا، ڕێکار و 

بنەماکانی بەڕێوەبردنی کەیس، تۆمارکردن، فریاگوزاری دەرونی سەرەتایی و ڕێگاکانی ڕەوانە )إحالة( 

کردن.

کارمەندی پاڵپشتی دەرونی و کۆمەاڵیەتی
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پێناسە دەستەواژە

کەسێکی پیشەییە کە هەڵدەستێت بە پێشکەش کردنی چارەسەری دەرونی و/یان ڕێنامیی دەرونی.	 

بەالیەنی کەم، چارەسەرکاری دەرونی بڕوانامەی ماستەری لە دەرونناسی کلینیکی هەیە، کاری 	 

کۆمەاڵیەتی کلینیکی، و بوارەکانی توێژینەوەی تر و ڕاهێنانی پێکراوە و تواناکانی خۆی سەملاندووە 

لە بەها و ڕەوشتەکان، کارامەیی و تەکنیکەکانی چاوپێکەوتن، کارامەییەکانی گوێگرتنی کارا، تەکنیک 

و شێوازەکانی چارەسەری دیاریکراو )لەسەر بنەمای بەڵگە(، شڵەژانەکانی تەندروستی دەروونی، 

تۆمارکردن، فریاگوزاری دەرونی سەرەتایی و ڕێگاکانی ڕەوانە کردن.

چارەسەرکاری دەرونی

توێژینەوەی کۆمەاڵیەتی پیشەیەکە پشت بە پراکتیک دەبەستێت و پابەندبوونی ئەکادیمی کە بانگەشە 	 

بۆ گەشەسەندن و گۆڕانکاری کۆمەاڵیەتی، یەکگرتنی کۆمەڵگا، و بەهێزکردن و ئازادی خەڵک  دەکات. 

بنەماکانی یەکسانی کۆمەاڵیەتی، مافەکانی مرۆڤ، بەرپرسیاریەتی هاوبەش و ڕێزگرتنی جیاوازییەکان 

لە چەقی توێژینەوەی کۆمەاڵیەتیدان. بە پشتبەسن بە تیۆرییەکانی توێژینەوەی کۆمەاڵیەتی، 

زانستی کۆمەاڵیەتی، خەسڵەتە مرۆییەکان و شارەزایی ناوخۆی، توێژینەوەی کۆمەاڵیەتی خەڵک و 

دامەزراوەکان دەخاتە کار بۆ ئەوەی دەست لەسەر ئاستەنگەکانی ژیان دابنێن و خۆشگوزەرانی  پتەوتر 

بکات.

توێژەری کۆمەاڵیەتی ڕەنگە هەوڵی ئاسانکاری کردن لە خۆشگوزەرانی کۆمەڵگا، خەڵک، خێزانەکان 	 

و گروپەکان بدات بۆ منوونە لەڕیگەی بەڕێوەبردنی کەیس و ئەنجامدانی خەماڵندن، ڕەوانە کردن و 

بەدواداچوون. ڕەنگە هەندێک توێژەری کۆمەاڵیەتی کلینکی بن کە ئەمانە دەتوانن ڕێنامیی دەرونی و 

چارەسەری دەرونی دابین بکەن، و هەندێکی تریش توێژەری کۆمەاڵیەتی کلینکی نین کە لە داکۆکی و 

داڕشتنی پەیڕەو کار دەکەن.

بەالیەنی کەم، توێژەری کۆمەاڵیەتی بڕوانامەی بەکالۆریۆسی لە توێژینەوەی کۆمەاڵیەتی هەیە و 	 

ڕاهێنانی پێکراوە و تواناکانی خۆی سەملاندووە لە بەها و ڕەوشتەکان، دادپەروەری کۆمەاڵیەتی، 

مافەکانی مرۆڤ، پاراسن و بەهێزکردنی خەڵکی کەوتووە ژێر مەترسی،  کارامەیی و تەکنیکەکانی 

چاوپێکەوتن، کارامەییەکانی گوێگرتنی کارا، بنەما و ڕێکارەکانی بەڕێوەبردنی کەیس، کارامەییەکانی 

یی دەرونی، تۆمارکردن، فریاگوزاری دەرونی سەرەتایی و ڕێگاکانی ڕەوانە کردن.  ڕێنام 

توێژەری کۆمەاڵیەتی

دابینکارانی خزمەتگوزاری ناتایبەمتەند لە دامودەزگاکانی چاودێری تەندروستی، و دامودەزگای 	 

خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی، و بەرنامەکانی کۆمەڵگا )وەک پەرستارە گشتییەکان/ پزیشکەکان، 

کارمەندانی بنکە تەندروستییەکان و مامۆستای قوتابخانەکان( هەڵدەسن بە دابینکردنی چاودێری 

جەختکراوە لە سنوری ئەو ڕاهێنانانەی وەریانگرتووە. دابینکارانی خزمەتگوزاری ناتایبەمتەند دەتوانن 

بەرنامەی دەرونی و دەرونی کۆمەاڵیەتی کە بە پاڵپشتی کرا بێت پێشکەش بکەن ئەگەر ڕاهێنانی 

باشیان پێ بکرێت و چاودێری و پاڵپشتی بکرێن.

بەالیەنی کەم، پێویستە دابینکارانی خزمەتگوزاری ناتایبەمتەند ڕاهێنانیان پێکرا بێت و تواناکانی خۆیان 	 

سەملاندبێت لە جۆرێک لە جۆرەکانی چاودێری دەرونی و دەرونی کۆمەاڵیەتی جەختکراو.

کەسیکی ڕاهێرناو، بەالم شارەزا نیە لە دابینکاری 

خزمەتگوزاری )ناتایبەمتەند( 
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ئامانج و بنەمای لۆژیکی 
ئــەم منوونەیــەی چاودێــری پێوانەیــی لەســەر بنەمــای باشــرین پراکتیــزەکان و ڕێنامییەکانــی تەکنیکــی و ڕەوشــتی دروســتکراوە کــە دەکرێــت 

وەک ڕێنامییــەک بەکاربێــت بــۆ هەمــوو خزمەتگوزارییەکانــی تەندروســتی دەرونــی و پاڵپشــتی دەرونــی و کۆمەاڵیەتــی کــە لــە هەرێمــی 

کوردســتانی عێراقــدا پێشــکەش دەکرێــت.

ــە  ــە بارودۆخ ــی ل ــی و کۆمەاڵیەت ــتی دەرون ــی و پاڵپش ــتی دەرون ــەر تەندروس ــکارەکان لەس ــوان بری ــتاوەی نێ ــەی وەس ــی لیژن ڕێنامییەکان

ــاکاوەکان: لەن

مەبەســتی ســەرەکی لــە ڕێنامییەکانــی لێژنــەی وەســتاوەی نێــوان بریــکارەکان لەســەر تەندروســتی دەرونــی و پاڵپشــتی دەرونــی و 

ــدن و هەماهەنگــی  ــان و دامەزران ــالن دان ــە پ ــی هەڵســن ب ــواری مرۆی ــی ب ــگا و کارمەندان ــە کۆمەڵ ــدان ب ــا پێ ــە )توان ــی ئەمەی کۆمەاڵیەت

کردنــی کۆمەڵێــک وەاڵمدانــەوەی هەمەســێکتەر بــۆ پاراســن و باشــرکردنی تەندروســتی دەرونــی و خۆشــگوزەرانی دەرونــی کۆمەاڵیەتــی 

خەڵکــی لــە کاتــی فریاکەوتنــدا(. هەڕەمــی لێژنــەی وەســتاوەی نێــوان بریــکارەکان لــە دەســتێوەردانەکانی تەندروســتی دەرونــی و پاڵپشــتی 

ــوزاری  ــی خزمەتگ ــتە جیاوازەکان ــەر ئاس ــی گشــتی لەس ــی دیدێک ــە دابینکردن ــتێت ب ــەی خــوارەوە( هەڵدەس ــی )وێن ــی و کۆمەاڵیەت دەرون

ــی. ــی و کۆمەاڵیەت ــتی دەرون ــی و پاڵپش ــتی دەرون تەندروس
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ئاسایش و خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکان

زۆرینــەی خەڵــک لــە ئاســتی خــوارەوەی هەڕەمەکــە گوزارشــتیان لێکــراوە. زۆربــەی خەڵــک خۆشــگوزەرانی دەرونــی کۆمەاڵیەتــی خۆیــان 

بەدەســت دێننــەوە کاتــێ ئاسایشــی جەســتەیی ســەرەتایی جێگیــر دەکرێــت و خەڵکەکــە خزمەتگــوزاری تەندروســتی و کۆمەاڵیەتــی ئاســایی 

بەدەســت دێنێــت کــە پێویســتیان پێیەتــی. باشــرین ڕێــگا بــۆ ئــەوەی کارمەندانــی بــواری مرۆیــی یارمەتــی پێشــکەش بکــەن ئەوەیــە کــە 

دڵنیــا ببنــەوە خزمەتگوزارییــە ســەرەتاییەکان ڕەچــاوی فاکتــەری کۆمەاڵیەتــی و کەلتــووری و شــکۆی کەســەکان دەکات.

پاڵپشتییە خێزانی و کۆمەاڵیەتییەکان

ڕێژەیەکــی تــری خەڵــک کــە ژمارەیــان کــەم نییــە پێویســتییان بــە پاڵپشــتی کۆمەڵــگا و خێزانــی خۆیــان هەیە بــۆ ئەوەی بــاری خۆشــگوزەرانی 

دەرونــی کۆمەاڵیەتــی خۆیــان بەدەســت بێننــەوە، هــەر وەک لــە ئاســتی دووەمــی هەڕەمەکــە نیشــان دراوە. کارمەندانــی بــواری مرۆیــی 

وەک کارمەندانــی پاڵپشــتی دەرونــی و کۆمەاڵیەتــی دەتوانــن پاڵپشــتی دابیــن بکــەن لــە ڕێگــەی هاندانــی پاڵپشــتییە کەلتــووری و نەریتیــە 

پەیوەســتەکان و هــەروا پاڵپشــتییە کۆمەاڵیەتییەکانــدا.

پاڵپشتییە جەخت لەسەر کراوە ناتایبەمتەندەکان

ڕەنگــە ڕێژەیەکــی کەمــی خەڵــک پێویســتی بــە خزمەتگــوزاری جەخــت لەســەر کــراوە بێــت بــۆ ئــەوەی خۆشــگوزەرانی دەرونــی کۆمەاڵیەتی 

خۆیــان بەدەســت بێننــەوە و تەندروســتی دەرونــی خۆیــان بپارێــزن، وەک لە ئاســتی ســێیەمی هەڕەمەکــە نیشــان دراوە. ئەم دەســتێوەردانانە 

پاڵپشــتی دەرونــی و کۆمەاڵیەتــی ســەرەتایی، بەڕێوەبردنــی کەیــس، ڕێنامیــی دەرونــی، چاالکــی کات بەســەربردنی ڕیکخــراو، فریاگــوزاری 

ســەرتایی دەرونــی، و چاالکــی تــری پاڵپشــتی دەرونــی و کۆمەاڵیەتــی لەخــۆ دەگرێــت.

خزمەتگوزاری تایبەمتەند

ــای  ــی و توان ــتی دەرون ــە، تەندروس ــەس نیی ــا ب ــراوە بەتەنه ــاس ک ــەرەوە ب ــتییانەی لەس ــەو پاڵپش ــک، ئ ــی خەڵ ــی زۆر کەم ــۆ ڕێژەیەک ب

کاربەجێگەیاندنــی بەرهەمهێنەرانەیــان پشــت دەبەســتێت بــە چاودێــری شــارەزاتر. بــۆ ئــەم کەســانە، دەســتێوەردانی دەرونــی یــان چاودێــری 

ــی، و  ــەرکاری دەرون ــاس و چارەس ــی و دەرونن ــکی دەرون ــرناو وەک، پزیش ــەیی ڕاهێ ــانی پیش ــەن کەس ــە الی ــتە ل ــی پێویس ــی کلینیک دەرون

ــی پێشــکەش بکــەن. ــن دەســتێوەردانی پێشــکەوتووی دەرون ــە دەتوان ــر سەرپەرشــتی ک ــرناو و ژێ ــی خزمەتگــوزاری ڕاهێ دابینکاران
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هەڕەمی ڕێکخستنی خزمەتگوزاری ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی

دەکرێــت چینەکانــی پاڵپشــتی کــە لێژنــەی وەســتاوەی نێــوان بریــکارەکان ڕاســپاردەی کــردوە ببێتــە بنەمــا لەپێنــاو گەشــەپێکردنی چاودێــری 

ــۆ  ــی  )WHO( ب ــتی جیهان ــراوی تەندروس ــی ڕێکخ ــی خزمەتگوزارییەکان ــپاردەی تێکەڵکردن ــن. ڕاس ــاش فریاکەوت ــی پ ــتی دەرون تەندروس

سیســتەمەکانی تەندروســتی دەرونــی هاوتەریبــە لەگــەڵ چێنەکانــی پاڵپشــتی ڕاســپاردەکراو لەالیــەن لێژنــەی وەســتاوەی نێــوان بریــکارەکان.

ــەی بەشــداری  ــی. لەڕێگ ــۆ گەشــەپێدانی سیســتەمی تەندروســتی دەرون ــە ب ــی سیاســی هەی ــراق، ئیرادەیەک ــتانی عێ ــە هەرێمــی کوردس ل

ــری  ــەی چاودێ ــەم منوون ــەڵ ئ ــی لەگ ــتی جیهان ــراوی تەندروس ــە ڕێکخ ــەر ب ــی س ــتی دەرون ــوزاری تەندروس ــەی خزمەتگ ــی تێکەڵ پێکردن

ــی و  ــە تەندروســتی دەرون ــە، ئامانجــامن پاڵپشــتی گەشەســەندنی چاکســازییە ل ــی و کۆمەاڵیەتیی ــی و پاڵپشــتی دەرون تەندروســتی دەرون

چاودێرییــە کۆمەاڵیەتییــەکان لــە هەرێمــی کوردســتانی عێراقــدا، و خێرایــی بدەیــن بــە گەشەســەندنی سیســتەمی خزمەتگوزاری تەندروســتی 

ــەن. ــی درێژخای ــی و کۆمەاڵیەت ــی و پاڵپشــتی دەرون دەرون

رسوشــت و پانتایــی کێشــەکانی تەندروســتی دەرونــی و دەرونــی کۆمەاڵیەتــی و خزمەتگــوزاری تەندروســتی دەرونــی و پاڵپشــتی دەرونــی 

و کۆمەاڵیەتــی پێویســت

ــی شــێوازێکی زۆر  ــی و کۆمەاڵیەت ــی و پاڵپشــتی دەرون ــۆ تەندروســتی دەرون ــکارەکان ب ــوان بری ــەی وەســتاوەی نێ ــی ڕیفرانســی لێژن گروپ

بەســودی پێشــکەش کــردووە لــە وەســفکردن و پۆلێــن کردنــی پانتاییەکــی فراوانــی کێشــەکانی تەندروســتی دەرونــی و دەرونــی کۆمەاڵیەتــی 

کــە زۆر بــاون لەکاتــی فریاگوزاریــدا:

ــان وەالوە نرابێــت؛ 	  ــت ی ــەدژی دەکری ــاکاری ل ــوون کــە جی ــە گروپێــک ب ــن(: ســەر ب ــن )پێــش فریاکەوت کێشــەکانی پێــش بەدەرکەوت

ــی. ــەوەی کحول ــی خواردن ــی؛ خــراپ بەکارهێنان ــی؛ خەمۆک ــدی دەرون چەوســانەوەی سیاســی؛ شــڵەژانی تون

ــەکان؛ 	  ــۆڕە کۆمەاڵیەتیی ــی ت ــی؛ ســەالمەتی؛ لەکــەی شــەرمەزاری؛ تێکچوون ــەوەی خێزان ــن: جیابوون کێشــەکانی دەرئەنجامــی فریاکەوت

ــە کاری سێکســی؛ دڵ تەنگــی؛ پەژارەیــی نانەخۆشــی؛  ــوەگالن ل ــە و ســەرچاوەکان؛ تێ ــگا، متامن ــو، پەیکــەری کۆمەل ــی بژێ ــران بوون وێ

خــراپ بەکارهێنانــی خواردنــەوەی کحولــی و مــادەی هۆشــبەری تــر؛ شــڵەژانەکانی خەمۆکــی و نیگەرانــی، لەوانــە شــڵەژانی فشــاری 

پــاش زەبــری دەرونــی.

تایبەمتەنــدی لــە خێوەتــگاکان؛ بــە کەمزانینــی پەیکــەرە 	  کێشــەکانی دەرئەنجامــی یارمەتــی مرۆیــی: قەرەباڵغــی و نەبوونــی 

ــارەی  ــاری دەرب ــی زانی ــی بەهــۆی نەبوون ــە هــاوکاری؛ نیگەران ــی؛ پشتبەســن ب ــی پاڵپشــتی نەریت ــان میکانیزمەکان ــەکان ی کۆمەاڵیەتیی

دابەشــکردنی خۆراکــەوە.
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ــۆ ئــەوەی  ــکارەکان لەســەر چەندەهــا ئاســتی دەســتێوەردان ب ــوان زۆربــەی بری ــە نێ ــاری هاوبــەش بکرێــت ل ڕەنگــە پێویســت بــکات زانی

بەشــێوەیەکی بــاش کاریگــەری هەبیــت لەســەر هەمــان کێشــەکانی تەندروســتی دەرونــی و دەرونــی کۆمەاڵیەتــی. لەبــەر ئــەوەی زۆرێــک لە 

هــۆکار هــەن کــە لەیــەک کاتــدا ڕوودەدەن و ئاســتی جیــاوازی تونــدی ئازارچەشــن، پەژارەیــی، و شــڵەژانەکان، ئاســت و جــۆری خزمەتگوزاری 

تەندروســتی دەرونــی و پاڵپشــتی دەرونــی و کۆمەاڵیەتــی پێویســت لەســەر بنەمــای ئــەو پێویســتییانە دەبێــت کــە دەستنیشــان کــراوە بــۆ 

خەڵکــی بــە ئامانجگیــراو.

هۆیەکانی فشار

زۆربــەی ڕزگاربووانــی توندوتیــژی و ملمالنــێ ئەزموونــی هۆیەکانــی فشــار دەکــەن، وەک جیــاکاری کــردن، کەمــی ئاســایش، بچــڕان لــە 	 

کار و خوێنــدن، ئاســتەنگی دارایــی، هەڕەشــەی توندوتیــژی… هتــد.

دەکرێــت پاڵپشــتی هەندێــک ڕزگاربــوو بکرێــت لــە کارگێــڕی ئــەم هۆیانــەی فشــار لــە ڕێگــەی ئاســایش و خزمەتگــوزاری ســەرەتایی، 	 

دڵنیابوونــەوە کــە پێویســتییە پراکتیکییەکانیــان جیبەجــێ بــووە. ڕەنگــە ڕزگاربــووی تــر پێویســتییان بــە بەڕێوەبردنــی کەیــس، ڕاوێژکاری، 

پاراســن، خزمەتگــوزاری پاراســتنی منــداڵ بێــت، یــان پاڵپشــتی دەرونــی کۆمەاڵیەتــی کــە جەخــت لەســەر  تاکــە کــەس یــان کۆمەڵــگا 

دەکاتــەوە.

کاریگەری دەرونی کۆمەاڵیەتی ڕووداوی زەبری دەرونی و ئازارچەشنت

بــۆ هەندێــک ڕزگاربــوو کاریگــەری دەرونــی کۆمەاڵیەتــی دەبێــت، بەواتــای گــۆڕان لــە تێڕوانینــی کەســەکە بــۆ ژینگــەی کۆمەاڵیەتــی 	 

خــۆی و دەبێتــە دەرئەنجامــی کێشــەی وەک گۆشــەگیری، لەدەســتدانی ڕۆڵەکانــی نــاوە یــان دەرەوەی ماڵــەوە، بــێ ئومێــدی، بێــزاری… 

هتــد.

بــۆ زۆرێــک لــەم ڕزگاربووانــە، پێشــکەش کردنــی دەرفەتــی کــرداری پڕمانــا زۆر گرنگــە. چاودێــری کۆمەاڵیەتــی نافەرمی و پاڵپشــتییەکانی 	 

کۆمەڵــگا وەک بەشــداری کــردن لــە بۆنــەی کۆمەاڵیەتــی و دەرفەتەکانــی پــڕ مانــای کارکــردن/ خۆبەخشــی/ یــان کات بەســەر بــردن 

ــت  ــنامە دروس ــارە ڕۆڵ و ناس ــان، دووب ــی خۆی ــتەمی کۆمەاڵیەت ــەڵ سیس ــتانەوە لەگ ــارە بەس ــە دووب ــدات ل ــی ب ــت یارمەت دەتوانێ

ــە  ــتیان ب ــر پێویس ــانی ت ــان. کەس ــگای خۆی ــە کۆمەڵ ــەرن ل ــەن بەرهەمهێن ــت بک ــان، و هەس ــتی خۆی ــتەمی پاڵپش ــاو سیس ــکات لەن ب

چاودێــری جەختکــەرەوە لەســەر تــاک یــان کۆمەڵــگا دەبێــت کــە هەڵدەســتێت بــە باشــرکردنی خۆگونجانــدن، زیادکردنــی خۆڕاگــری، 

ــە،  ــەر کێش ــژکاری لەس ــراو، ڕاوێ ــەربردنی ڕێکخ ــی کاتبەس ــت، وەک چاالک ــەرز ڕادەگرێ ــی ب ــی و کۆمەاڵیەت ــگوزەرانی دەرون و خۆش

ــەرز ڕاگرتنــی تەندروســتی دەرونــی، گروپەکانــی پاڵپشــتی  ــەروەردەی دەرونــی و دانیشــتنەکانی باڵوکردنــەوەی هوشــیاری لەســەر ب پ

ــان. ــی ژی ــی کارامەییەکان ســۆزی، چاالکــی کاتبەســەربردنی ڕێکخــراو، وانەکان

پەژارەیی دەرونی کۆمەاڵیەتی

ڕەنگــە ڕزگاربــووی تــر تووشــی پەژارەیــی بــن بەهــۆی ئەزموونەکانیــان، و دەبێتــە هــۆی خەمبــاری، بــێ ئومێــدی، نیگەرانــی، توڕەیــی، 	 

تــرس… هتــد.

هەندێــک پاڵپشــتی ســۆزی دیاریکــراو پێویســتە بــۆ ئــەو ڕزگاربووانــەی لــە پەژارەییــدان، وەک فریاگــوزاری ســەرتایی دەرونــی و/یــان 	 

ڕاوێــژکاری تاکەکەســی یــان بــە گــروپ لــە الیــەن کەســێکی ڕاهێــرناوەوە.

نیشانەکانی پەژارەیی کە دەبێتە مایەی پەکخسنت، نیشانەکانی شڵەژانی دەرونی

ڕەنگــە هێشــتا کەســانی تــر ئەزموونــی زیاتــری پەژارەیــی وێرانکــەر بکەن یان نیشــانەکان کــە دەبێتە هــۆی تێکچوونــی کاربەجێگەیاندنی 	 

ــی  ــادوەری، کارامەییەکان ــردن، ی ــی، درک ک ــی کۆمەاڵیەت ــتی تێکەڵبوون ــواردن، ئاس ــن، خ ــە خەوت ــکاری ل ــایی وەک گۆڕان ــی ئاس چاالک

گەشەســەندن… هتــد.

ــەم حاڵەتانــەدا، دەســتێوەردانی پێشــکەوتووتر پێویســتە، و پێویســتە ئــەم ڕزگاربووانــە ڕەوانــەی کەســانی پڕۆفێشــناڵی تەندروســتی 	  ل

دەرونــی بکرێــن کــە دەتوانــن خەماڵنــدن و چارەســەر دابیــن بکــەن یــان ڕەوانــە بکرێــن بــۆ خزمەتگــوزاری شــیاو و تایبەمتەنــد وەک 

چارەســەری دەرونــی یــان چاودیــری کلینیکــی تەندروســتی دەرونــی، لەوانــە چاودێــری پزیشــکی دەرونــی.
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بنەما سەرکییەکانی پێشکەش کردنی خزمەتگوزارییەکانی تەندروستی دەرونی و پاڵپشتی دەرونی و کۆمەاڵیەتی 

یەکســانی و مافــی مــرۆڤ: بانگەشــە بــۆ مافــی مــرۆڤ بــۆ هەمــوو ئــەو کەســانی کاریگەرییــان لەســەرە و پاراســتنی کــەس و گروپــەکان . ١

کــە لەژێــر مەترســی بــەرزی پێشــێلکارییەکانی مافــی مرۆڤــن.

بەشداری کردن: زیادکردنی بەشداری کردنی ئەو کەسانەی کە لەناو کۆمەڵگای ناوخۆ کاری تێکردوون.. ٢

مەبــە مایــەی ئــازار: ڕێــکاری پێویســت بگــرە بەر بــۆ کەمکردنەوەی مەترســی ئــازاردان کە بەهــۆی پێشــکەش کردنــی خزمەتگوزارییەکان . 	

ڕوویداوە.

ــەکان، پاڵپشــتی یارمەتــی خــودی و بەهێزکردنــی ســەرچاوە . ٤ ــا خۆجیی ــا و ســەرچاوەی بەردەســت: بنیاتنانــی توان ــان لەســەر توان بنیاتن

ــی. ــگای ناوخۆی ــاو کۆمەڵ بەردەســتەکانی ن

سیســتەمەکانی پاڵپشــتی تێکەڵکــراو: کەمکردنــەوەی لەکــەی شــەرمەزاری و کورتخایەنــی لەڕێگــەی تێکەڵکردنــی خزمەتگوزارییــەکان . 	

لەگــەڵ بەرنامەکانــی تــر کــە خزمەتــی کۆمەڵــگا دەکات.

ــڕ . 	 ــاوازەکان پ ــە جی ــتی گروپ ــە پێویس ــەواوکار ک ــتی ت ــی پاڵپش ــاوەن چین ــتەمێکی خ ــەپێدانی سیس ــەکان: گەش ــە چین ــتییە هەم پاڵپش

ــەوە. دەکات

ڕێنامییە ڕەوشتییەکان

پێویستە دابینکارانی خزمەگوزاری بەگوێرەی ئەم ڕێنامیی و بەها ڕەوشتییانەی خوارەوە هەڵسوکەوت بکەن:

ــدی، 	  ــن، تایبەمتەن ــی ڕێزگرت ــای ماف ــەر بنەم ــوزاری لەس ــی خزمەتگ ــی دابینکاران ــتە پەیوەندییەکان ــرۆڤ: پێویس ــی م ــکۆ و مافەکان ش

پشتبەســن و نهێنــی پاراســن بێــت. پێویســتە دابینکارانــی خزمەتگــوزاری بەشــێوەیەکی کارا پەیوەنــدی بکــەن و بەهاوبەشــی لەگــەڵ 

ــر  ــی ت ــۆ بەشــداری هاوپیشــەکانی الیەنەکان ــردا کار بکــەن. پێویســتە بەهــا ب ــی ت ــگا و بریکارەکان ــزان و گــروپ و کۆمەڵ کــەس و خێ

ــزی بگــرن. ــەن و ڕێ دابن

دادپــەروەری کۆمەاڵیەتــی: بەرپرســیاریەتی دابینکارانــی خزمەتگوزارییــە بانگەشــە بــۆ دادپــەروەری کۆمەاڵیەتــی بکــەن کــە پەیوەســتە 	 

بــە کۆمەڵــگا بەگشــتی و ئــەوەی پەیوەنــدی بــەو خەڵکــەوە هەیــە کــە کاریــان لەگــەڵ دەکــەن.

ســنوورە پیشــەییەکان: پێویســتە دابینکارانــی خزمەتگــوزاری ســنووری شــیاو دامەزرێنــن لــە پەیوەندییــان لەگــەڵ چارەخوازانــدا و ســوود 	 

لــە پێگــەی خۆیــان وەرنەگــرن بــۆ قازانجــی کەســی و بەدەســتهێنانی قازانجــی دارایــی، یــان بەکارهێنــان بەمەبەســتی سێکســی.

مافــی دیــاری کردنــی چارەنــووس/ بەهێزکــردن: پێویســتە دابینکارانــی خزمەتگــوزاری ڕێــز و بــەرز ڕاگرتــن و پاڵپشــتی شــکۆ و مافــی 	 

هەڵبــژاردن و بڕیاردانــی خەڵــک بکــەن بــەدەر لــە بەهــا و هەڵبژاردەکانــی ژیانیــان، ئەگــەر نەبێتــە مایــەی هەڕەشــە لەســەر مــاف و 

ســەالمەتی و ســەرنجی شــەرعی کەســانی تــر.

ــاری هــەر 	  ــە دروســتکردنی بڕی ــردن ل ــاوات و بەشــداری ک ــژاردە و ئ ــی خزمەتگــوزاری هەڵب ــراو: پێویســتە دابینکاران ــدی پێزان ڕەزامەن

تاکێــک بەهەنــد وەربگــرن و ڕێــزی لێبگــرن، جــا ئەگــەر ئــەوان یــان کەســانی تــر دەســەاڵتیان هەبــوو بەنــاوی ئەوانــەوە بڕیــار بــدەن 

یــان نــا.

نهێنــی پاراســن: پێویســتە دابینکارانــی خزمەتگــوزاری ڕێــزی بنەماکانــی پاراســتنی نهێنــی بگــرن کــە بەســەر پەیوەندییەکانیــان جێبەجــێ 	 

ــا  ــت. تەنه ــوازە بێ ــدی چارەخ ــە بەڕەزامەن ــت ک ــی پێدەکرێ ــە هاوبەش ــەو کات ــا ئ ــی تەنه ــاری نهێن ــە زانی ــەوە ک ــا ببن ــت و دڵنی دەبێ

لەحاڵەتێــک دەکرێــت ئەمــە ڕەچــاو نەکرێــت کــە لەســەر بنەمــای پێداویســتی ڕەوشــتی مەزنــر بێــت وەک بەڵگەی مەترســی ڕاســتەقینە 

ــان کار  ــۆ ئــەو خەڵکــە ڕوون بکەنــەوە کــە لەگەڵی ــان پاراســتنی ژیانــی کەســێک. کارمەنــدان پێویســتە رسووشــتی نهێنــی پاراســن ب ی

دەکــەن، و هــەر بارودۆخێــک کــە ئەگــەری شــکاندنی نهێنــی پاراســتنی هەبێــت.

تۆمارکردن: پێویستە دابینکارانی خزمەگوزاری تۆماری ڕوون و ورد بپارێزن تایبەت بە کارەکانیان لەگەڵ چارەخوازان.	 

ــان 	  ــەو خەڵکــەی خزمەتگوزاریی ــان و ئ ــی خزمەتگــوزاری هوشــیاری ئارامــی و ئاسایشــی خۆی ــی: پێویســتە دابینکاران ئاســایش و ئارام

پێشــکەش دەکــەن بــن.
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بەشەکانی پێشکەش کردنی 

خزمەتگوزاری

ماوە/دووبارەبوونی خزمەتگوزاری ڕاهێنانی پێویست نیشاندەر خزمەتگوزاری

بەها و ڕەوشتەکان	 

کارامەیی و تەکنیکەکانی چاوپێکەوتن	 

کارامەییەکانی گوێگرتنی کارا	 

ڕێکار و بنەماکانی بەڕێوەبردنی کەیس	 

فریاگوزاری دەرونی سەرەتایی	 

تۆمارکردن	 

ڕێگاکانی ڕەوانەکردن	 

گرنگی بەخۆدان	 

ڕاهێنانی تایبەت بە دانیشتوان )ئاوارە، 	 

پەنابەر، توندوتیژی لەسەر بنەمای 

جێندەر و سێکس، پاراستنی 

منداڵ… هتد.(

	 مانگ )بەشێوەیەکی 	 

منوونەیی(

پەیوەندی کردن بە چارەخواز، 	 

بەالیەنی کەم مانگی ٢ جار

خەماڵندنی پێویستییەکان	 

پالنی چاودێری	 

ڕەوانەکردن بە گوێرەی 	 

پێویست

چاودێری	 

تۆمارکردن	 

هەڵسەنگاندن	 

هەر چارەخوازێک کە 

ئەزموونی هۆکاری فشار، 

کاریگەری دەرونی 

کۆمەاڵیەتی، یان نیشانەکانی 

دەکات

بەڕێوەبردنی 

کەیس

بەها و ڕەوشتەکان	 

کارامەیی و تەکنیکەکانی چاوپێکەوتن	 

کارامەییەکانی گوێگرتنی کارا	 

ڕێکار و بنەماکانی بەڕێوەبردنی کەیس	 

فریاگوزاری دەرونی سەرەتایی	 

بنەماکانی ڕێنامیی دەرونی سەرەتایی	 

تۆمارکردن	 

ڕێگاکانی ڕەوانەکردن	 

گرنگی بەخۆدان	 

ڕاهێنانی تایبەت بە دانیشتوان )ئاوارە، 	 

پەنابەر، توندوتیژی لەسەر بنەمای 

جێندەر و سێکس، پاراستنی 

منداڵ… هتد.(

کاری تاکەکەسی و/یان بە گروپ

کەمرین ماوەی نییە	 

دەکرێت خزمەتگوزاری بۆ یەک 	 

جار بێت.

خەماڵندن	 

پاڵپشتی سۆزی	 

ڕەوانەکردن بە گوێرەی 	 

پێویست

چاودێری	 

تۆمارکردن	 

هەڵسەنگاندن	 

ئەو چارەخوازانەی 

ئەزموونی کاریگەری دەرونی 

کۆمەاڵیەتی دەکەن و/یان 

فشار

ڕێنامیی دەرونی/ 

پاڵپشتی دەرونی 

و کۆمەاڵیەتی 

سەرەتایی

فریاگوزاری دەرونی سەرەتایی	 

تۆمارکردن	 

ڕێگاکانی ڕەوانەکردن	 

گرنگی بەخۆدان	 

ڕاهێنانی تایبەت بە دانیشتوان )ئاوارە، 	 

پەنابەر، توندوتیژی لەسەر بنەمای 

جێندەر و سێکس، پاراستنی 

منداڵ… هتد.(

کەمرین ماوەی نییە	 

دەکرێت خزمەتگوزاری بۆ یەک 	 

جار بێت.

پاڵپشتی سۆزی	 

خەماڵندن	 

ڕەوانەکردن بە گوێرەی 	 

پێویست

تۆمارکردن	 

ئەو چارەخوازانەی ئەزموونی 

فشار دەکەن و/یان 

نیشانەکانی

فریاگوزاری 

دەرونی سەرەتایی

پێوانەکانی چاودێری

ــج خزمەتگــوزاری ســەرەکی تەندروســتی  ــۆ پێن ــری ب ــن پێوانەکانــی چاودێ ــە کەمری ــن دەکات ســەبارەت ب ــی دابی ئەمــەی خــوارەوە ڕێنامی

ــی ــی و کۆمەاڵیەت ــی و پاڵپشــتی دەرون دەرون
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بەشەکانی پێشکەش کردنی 

خزمەتگوزاری

ماوە/دووبارەبوونی خزمەتگوزاری ڕاهێنانی پێویست نیشاندەر خزمەتگوزاری

بەها و ڕەوشتەکان	 

کارامەیی و تەکنیکەکانی چاوپێکەوتن	 

کارامەییەکانی گوێگرتنی کارا	 

فریاگوزاری دەرونی سەرەتایی	 

تەکنیک و شێوازی دیاریکراوی 	 

چارەسەری )لەسەر بنەمای بەڵگە(

شڵەژانەکانی تەندروستی دەرونی	 

تۆمارکردن	 

ڕێگاکانی ڕەوانەکردن	 

گرنگی بەخۆدان	 

ڕاهێنانی تایبەت بە دانیشتوان )ئاوارە، 	 

پەنابەر، توندوتیژی لەسەر بنەمای 

جێندەر و سێکس، پاراستنی 

منداڵ… هتد.(

چارەسەری تاکەکەسی

بەالیەنی کەم ماوەی 	 مانگ	 

پەیوەندی کردن بە چارەخواز، 	 

بەالیەنی کەم مانگی ٢ جار

چارەسەری بەگروپ

بەشێوەیەک منوونەیی 	 مانگ 	 

کۆبونەوەی گروپ، بەالیەنی 	 

کەم مانگی ٢ جار

خەماڵندن	 

پالنی چاودێری	 

چاودێری	 

تۆمارکردن	 

بەدواداچوون	 

هەڵسەنگاندن	 

ئەو چارەخوازانەی ئەزموونی

فشاری بەرز دەکەن و/ یان

نیشانەکانی

چارەسەری 

دەرونی

ڕێگاکانی ڕەوانەکردن	 

گرنگی بەخۆدان	 

ڕاهێنانی تایبەت بە دانیشتوان )ئاوارە، 	 

پەنابەر، توندوتیژی لەسەر بنەمای 

جێندەر و سێکس، پاراستنی 

منداڵ… هتد.(

کەمرین ماوەی نییە	 

دەکرێت خزمەگوزاری یەک 	 

جار بێت

چاالکی خۆش و زەبری 	 

دەرونی پێزانراو 

کە بەستنەوەی 

کۆمەاڵیەتی 

پێشکەش دەکات

رەوانە کردن بەگوێرەی 	 

پێویست

تۆمارکردن	 

بۆ هەر چارەخوازێک کە 

ئەزموونی فشار و کاریگەری 

دەرونی کۆمەاڵیەتی، 

وپەژارەیی یان نیشانەکانی 

لەسەر بێت.

چاالکی کات 

بەسەر بردن
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