
ەپرۆژەی تواناسازی دیجیتاڵ و بەستنەو

ئافرەتانی پەنابەر

پێشەکی دەربارەی دۆخی ئۆنالین-1وانەی 



!بەخێربێیت

:ئێمە ئەمڕۆ

باس لە هیواکانی پرۆژەکە دەکەین و •

ردێنن؛بەشداربووانیش الپتۆپەکانیان بۆچی بەکا

نیا دەکەین؛باس لە بەکارهێنانی ئینتەرنێت لە بەریتا•

دەکەین و ئەمەش ' داتای تاکە کەسی'سەیری •

.بەشێوەی ئۆنالین واتای چیە



ڕێسا بنەڕەتیەکان

شوێنی نهێنی پارێزی•

شوێنی سەالمەت•

تەلەفۆنەکان لە دۆخی بێ دەنگی دابنرێن•

ڕێزگرتن•

بڕیار نەدان•

هەر جارە و یەک کەس قسە بکات•

لە سەر بێدەنگ بێت ئەگەر( Zoom)با زووم •

قسە ناکەیت

ئەگەر دەتەوێت شتێک دووبارە بکرێتەوە •

!داوای دووبارەکردنەوەی بکە

نەزانین ئاساییە-



Zoomتایبەتمەندیەکانی 



!زەحمەتتر بێتدەکرێتبەهۆی ڤایرۆسی کۆڕۆنا و سنووردارکردنەکانی تەندروستی گشتی، تەنانەت ئەمە 

ە دوای کەس لە بەریتانیا کێشەیان لە پەیوەندیکردن، گەڕان ب5کەس لە 1
انیئۆنالینەکزانیاری تەندروستی، یان دەسگەیشتن بە خزمەتگوزاریە 

حکومەت هەیە



زانیاری



ئایا دەتەوێت الپتۆپەکە بۆچی بەکاربێنیت؟



ئیمەیل



بازاڕكردنی ئۆنالین 



بەکارهێنانی ئینتەرنێت لە بەریتانیا

ئینتەرنێت بۆ کردنەوەی چەندین خزمەتگوزاری لە بەریتانیا بەکاردێت



اریەکان لە بەریتانیا خەڵکی زۆرجار پێیان دەوترێت یان داوایان لێدەکرێت بە ئۆنالین خزمەتگوز
بکەنەوە

.ان تەلەفۆنبە شێوەیەکی گشتی ئیمەیلێک بۆ پەیوەندیکردن بەکاردێت، لەجیاتی یان لەگەڵ نامە ی

....ڕەنگە ئەوە بدۆزیتەوە کە

ەمان دەتوانیت لە سەر وێبسایتەک"

"زانیاری بدۆزیتەوە ن پێویستە بە ئۆنالی"

"ەفۆرمێک پڕ بکەیتەو



ناو•

ڕێکەوتی لە دایک بوون•

ناونیشانی ماڵ•

ناونیشانی ئیمەیل•

زانیاری شوێن•

ژمارەی بیمەی نیشتیمانی، یان: ژمارەی ناسنامە•
BRPژمارەی 

داتای تاکە کەسی چیە؟



ڕەنگە داوات لێ بکرێت دووپاتی •

یان /ڕێکەوتی لە دایک بوونت و

وەندی ناونیشانت بکەیتەوە کاتێک پەی
بە پزیشکی گشتیت دەکەیت

ڕەنگە داوات لێ بکرێت ژمارەی •

ک بیمەی نیشتیمانیت بدەیت کاتێ

ان پەیوەندی بە ناوەندی کار دەکەیت ی
.داواکاری بۆ کار پێشکەش دەکەیت

ڕەنگە داوات لێ بکرێت ناونیشانی•

ئیمەیلی خۆت بە بزنسێک یان 

.کۆمپانیایەک بدەیت



"تکایە ئایا دەتوانیت پۆستکۆدت پێشکەش بکەیت؟"



پوختە

:ئێمە ئەمڕۆ

:دەستمان کرد بە باسکردن لە ڕۆلی ئینتەرنێت لە بەریتانیا•

باس لە هیواکانی پرۆژەکە کرا؛•

ە چیە و بۆچی گرنگ' داتای تاکە کەسی'باس لەوە کرا مەبەست لە •

ی ئاگاداری مافەکانی خۆت بیت لە هەڵبژاردنی ئەوەی کەی هاوبەش

.بکەیت



وشە سەرەکیەکان

کۆمپیۆتەرەوە گرێدراویت/شتێک ئەو کاتە دەکرێت کە بە ئینتەرنێت-ئۆنالین

بەکارهێنان یان ڕێزکردنی داتا لە ڕێگەی سیستەمی کۆمپیۆتەر-دیجیتاڵ

بنەمای پاراستنی نهێنی زانیاری یان نهێنیەکان بەو شێوەیەی ڕێککەوتنی لەسەر کراوە-پاراستنی نهێنی 

داواکردن یان بەدەست هێنانی زانیاری، بۆ خزمەتگوزاریەک یان مەودایەک-دەسگەیشتن 

ەخنەگرتنشوێنێک یان ژینگەیەک کە تیایدا تاکەکان دەتوانن بەیەکەوە بن بێ بوونی جیاکاری یان ڕ-شوێنی سەالمەت 

زانیاری کە کەسێک دەسنیشان دەکات -داتای تاکە کەسی

ئازاد بوون لە سەرنجدان یان چاودێریکردنی کەسانی دیکە-تایبەتمەندیەتی

وەستاندنی دەنگی هاتووی کەسێک بە شێوەیەکی کاتی -بێدەنگ 

وێنەی بینراوی جواڵو کە دەکرێت لەگەڵ کەسانی دیکە هاوبەش بکرێت-ڤیدیۆ 

یان وەرگرتنی زانیاری، بۆ نموونە لە ڕێگەى قسەكردن یان نووسین/ئالوگۆڕکردن و-پەیوەندیکردن

وزارینئەو خزمەتگوزاریانەی بە گوێرەی کەمترین ستاندەری ژیان بنەڕەتی ترین خزمەتگ-خزمەتگوزاریە بنەڕەتیەکان


