
اڵ پرۆژەی تواناسازی دیجیت

و بەستنەوە

بەرئافرەتانی پەنا

چوونە سەرهێڵ بۆ -2وانەی 

دەسگەیشتن بە خزمەتگوزاریەكان



!بەخێربێیت

:ئێمە ئەمڕۆ

سەیری سیستەمی پەروەردە لە ناو •

ین بەریتانیا دەکەین، و باس لەوە دەکە

ت بۆ دەسگەیشتنی ئۆنالین چۆن دەکرێ

ئەمە سوودبەخش بێت

لی باس لە کارکردن لە بەریتانیا و ڕۆ•

دەسگەیشتنی ئۆنالین دەکەین

باس لە نیشتەجێ بوون و ڕۆلی •

دەسگەیشتنی ئۆنالین دەکەین



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 قسە Zoomبا •

ناکەیت

اوای ئەگەر دەتەوێت شتێک دووبارە بکرێتەوە د•

!دووبارەکردنەوەی بکە

نەزانین ئاساییە•



Zoomتایبەتمەندیەکانی 



خوێندن لە بەریتانیا

:سیستەمی خوێندن لە بەریتانیا بە سەر پێنج بەشی سەرەكی دابەش بووە

ساڵەکانی سەرەتا•

خوێندنی سەرەتایی•

خوێندنی ناوەندی•

16سااڵن تا 5*لە ڕووی یاساییەوە مندااڵن لە بەریتانیا پێویستە بچنە قوتابخانەی سەرەتایی و ناوەندی کە لە تەمەنی 

.  سااڵنە

.گشت مندااڵنی ئەم تەمەنە شایستەی شوێنێکن لە قوتابخانە حکومیەکان

خوێندنی زیاتر•

خوێندنی بااڵ•



کات بەسەربردنی دیجیتاڵی

خوێندنی گەوراننالینوەرگرتنەکانی قوتابخانەی ئۆ

دایبابیکردنی دیجیتاڵ

 هە
ی
بوون ر

 فێ 
ی
یەهەموو کەسێک ماف



اکارکردن لە بەریتانی
:یتەوەبیر لەم پرسیارانەی خوارەوە بکەوە و لەکوێ زانیاری ئۆنالینی بەسوود دەدۆز

ەکانت؟دەتەوێت چی بیزانیت دەربارەی دەست پێکردنی کارێک لە بەریتانیا لە بواری مافەکان و شایست•

اکۆکیەک لەگەڵ ئایا دەزانیت بۆ کوێ بچیت ئەگەر پرسیارت هەبێت یان پێویستیت بە یارمەتی بێت لەبارەی ن•

خاوەنکارێک؟

ئایا هەموو کەسێک هەمان مافی کارکردنی لە بەریتانیا هەیە؟•



ڕێساکانی کارکردن

رین بەریتانیا یاسای کارکردنی هەیە کە پارێزگاری لە کارمەندان دەکات و دڵنیای فەراهەم کردنی کەمت•

:ستاندەرەکان دەکات

پێت بدات ، ووردەكاری کەمترین بڕ دیاری دەکات کە پێویستە خاوەنکارەکەتکەمترین مووچەی نیشتیمانی-•

وەک کەمترین مووچە کە بەگوێرەى تەمەنت دەگۆڕێت 

کاتژمێر زیاتر 40ئەوە دیاری دەکات کە گەورەکان نابێت هەفتانە لە ڕێنمایی کاتی کاتژمێرەکانی کارکردن-•

کار بۆ خاوەنکارێک بکەن مەگەر بەتایبەتی لە گرێبەستەکەت ئەمەت هەڵبژارد بێت 

ندان و ڕێساکان کە بۆ پارێزگاری کردن لە سەالمەتی کارمەیاسای تەندروستی و سەالمەتی کۆمەڵێک -•

.  داڕێژراون

لەگەڵ بکات کە دەڵێت خاوەنکارەکەت ناتوانێت بە شێوازێکی جیاکارانە مامەڵەتیاساکانی نەکردنی جیاکاری-•

کەوتەوتیی و تەمەن، ڕەچەڵەك، ڕەگەز، الیەنی سێکسی، ئایین، جێندەر، پەک)بەهۆی تایبەتمەندیە پارێزراوەکان 

(  هتد

کە ماوە و بڕی مۆڵەتی بە مووچە دیارییاساکانی پشووى بە مووچە، مۆڵەتی نەخۆش یان دایکایەتی-•

دەکات کە کارمەندەکە لەم بارودۆخانە شایستەیەتی 

نی هەبێت کە داوا لە خاوەنکارەکەت دەکات ئامادەکاریەکانی خانەنشییاساکانی بەشداریکردن لە خانەنشینی-•



چی گۆڕاوە؟19-لەگەڵ کۆڤید

لە کوێ زانیاری بدۆزیتەوە؟



انیشتەجێ بوون لە بەریتانی

:ڕاست یان هەڵە
دیتی گشت کاتێک تێچووەکانی نیشتەجێ بوون دەدرێن ئەگەر کرێ•

.جیهانی وەربگریت

تەجێکردنی نیش)نیشتەجێکردنی کۆمەاڵیەتی /نیشتەجێکردنی ئەنجومەن •

ت مافێکە و بۆیە گش( خاوەنداری کراو لە الیەن دەسەالتی ناوخۆیی

.كاتێك ئەم یارمەتیە وەردەگریت ئەگەر داوای بکەیت

.ئەنجومەنەکە دەتوانێت یارمەتی بدات ئەگەر بێماڵیت•

ین زۆرتر'پێشکەشکردنی داواکاری بۆ خانووی ئەنجومەن لە بواری •

.بڕیاری لە سەر دەدرێت' پێویستی

ەموو کاتێک ئەنجومەن لە پێویستیەکەم ئاگادار دەکەمەوە، ئاگاداری ه•

.  دا بژیمشتێک دەبن و شوێنێکی هەمیشەییم بۆ دەدۆزنەوە تاوەکو تیای



ەگەڵ زەهرا و منداڵەکانی بە ڤیزەیەکی یەكگرتنەوەی خێزان گەیشتوونەتە بەریتانیا بۆ ئەوەی ل

نی ئەوانەی زەهرا دەزانێت لەم جۆرەی ڤیزە شایستەی کۆمەکی گشتیە، بەلەخۆگرت. هاوبەشەکەی بژیێن

ەی لە کاتی پێویستە خانوویەکی نوێ بدۆزنەوە بەهۆی ئەوەی هاوبەشەک. پەیوەستن بە نیشتەجێکردنەوە

.  ان زۆرەژمارەی. ئێستادا لە خانوویەکی هاوبەشكراو دەژیت، و پێویستە خێزانەکە لە یەک ژوور بخەون

ەکانیان ئافرەتەکە و خێزانەکەی سەردانی دەسەالتی ناوخۆیی دەکەن و داوای ئامۆژگاری دەکەن بۆ بژارد

.  و بۆ یارمەتی بۆ دۆزینەوەی خانوویەکی نوێ

ئەوە . اوەزەهرا داوای لێدەکرێت چۆن زانیاری بدات دەربارەی هەر شوێنێک کە لە بەریتانیادا تیایدا ژی

ئەنجومەن . ژیاوەڕوون دەکاتەوە کە بەم دواییانە گەیشتووە و پێشووتر لە هیچ شوێنێکی تری بەریتانیا نە

ۆ خێزانەکە دەخاتە لیستی چاوەڕوانکردن و خێزانەکە تۆمار دەکات بۆ پێشکەشکردنی تەندەر ب

بە زانینی ئەوەی قەرەباڵغن، بژاردەی ئەوەیان پێدەدەن یان بۆ شوێنی . خانووەکانی ئەنجومەن

میل لە ئوتێلەکە و تۆماریان دەکەن بۆ ئەوەی بتوانن 5نیشتەجێکردنی باری لەناکاو بچن لە دووری 

بەکرێگرتنی تەندەر پێشکەش بکەن بۆ نیشتەجێکردنی کۆمەاڵیەتی، پێشنیاری ئەوە دەکەن کە بەدوای

.  تایبەتەوە بن



ەرییەكگرتنەوەی خێزانە و هەڵگرانی ڤیزەی پەناب

انینی پێویستە بەدوای ڕاوێژی یاسایی بن بۆ زهاوبەشانی پێش گەشت و هاوبەشانی دوای گەشت •

.  بژاردەکانیان

کۆمەڵێک بژاردەیان هەیە دۆخی ڤیزەی پەنابەر•

مانەوە بە سەالمەتی لە ماڵی خۆت •

دۆزینەوەی شوێنێک لە پەناگەی ئافرەتان •

.  داواکردنی پشتیوانی لە ئەنجومەنی ناوخۆیی•

داواکاری بێماڵی 

تۆ ئێستا بێماڵیت •

مەرجەکانی کۆچت تێدایە •

لە مەترسی توندوتیژی خێزانیدایت بەهۆی ڕەگەزتەوە : لە پێویستی بەرزدایت•

تۆ بە ئەنقەست بێماڵ نەبوویت •

بۆ قوربانیەکانی توندوتیژی خێزانی نیە : پەیوەندیەکی ناوخۆییت هەیە•



تۆمارکردن و تەندەرکردن بۆ نیشتەجێکردنی ئەنجومەن



خانووی تایبەتی کرێ

بڕی کرێکە چەندە؟-

چی دەربارەی پسوولەکانی خزمەتگوزاری؟-

باجی ئەنجومەن چەندە؟-

ئایا خانووەکە ڕاخراوە؟-

ئایا خاوەن مولکی تایبەتە یان لە ڕێگەى دەزگای-

ڕێپێدانە؟

ئایا پارەی بارمتەم پارێزراو دەبێت؟-

ماوەی گرێبەستەکە چەندە؟-



دروستکردنی ئەژمێری ئۆنالین

ناوی بەکارهێنەر•

ناونیشانی ئیمەیل•

نهێنوشە•

پرسیارەکانی ئاسایش•

زانیاریەکانی پەیوەندیكردن•

تایبەتە؟چی پەیوەندیدارە بەم خزمەتگوزاریە •



وەرگێڕانی ماڵپەڕەکان

کرتەی الی ڕاست بکە•

ە ئەمانە ب)زمانێکی تر هەڵبژێرە •

(پیتی ئینگلیزی نووسراون
کرتە لە سەر دوگمەی وەرگێڕان•

(translate ) بکە

ە وا باشە لە خەیاڵت بێت کە ڕەنگ•

وەرگێڕانی خودکار تەواو وورد و 

ی ڕوون نەبێت وەک ئەو وەرگێڕانە

.کەسێک دەیکات



پوختە

:ئێمە ئەمڕۆ

، باسمان لە زانیاری سەرەکی کرد دەربارەی خوێندن•

کارکردن و نیشتەجێ بوون لە بەریتانیا؛

باسمان لە هەندێک نموونە کرد دەربارەی ئەوەی •

ێت؛ئینتەرنێت چۆن بۆ دەسگەیشتن بەمانە بەکارد

سەیری سەرنجەکانی دروستکردنی ئەژمێری •

یەكانئۆنالینمان کرد بۆ دەسگەیشتن بە خزمەتگوزار

سەیری ئەوەمان کرد چۆن وەرگێڕانی خوداری سەر •

ماڵپەڕەکان بەکاربین



وشە سەرەکیەکان

لە ڕێگەی ئامرازی خودکار کار دەکات نەوەک لە ڕێگەی کەسێکەوە-خودکارانە

.ماوەی یاسایی داواکراو کە پێویستە مندااڵن لە خوێندنی فەرمیدا بن-خوێندنی زۆرەملێ

التی شوێنی نیشتەجێکردنی خاوەنداریەتی کراو لە الیەن دەسە-نیشتەجێکردنی ئەنجومەن 

.ناوخۆیی، کە بەرپرسیارە لە پارێزگاریکردن لە کواڵیتی و گونجاوییەکەی

.اتکۆمەڵێک لە ڕێسای یاسایی کە مافەکانی کارمەند و خاوەنکار دیاری دەک-یاسای کارکردن

کی تۆمارکردنی زانیاریە کەسیەکان بۆ دەسگەیشتن بە خزمەتگوزاریە-ئەژمێری ئۆنالین

.دیاریکراو

خاوەنداریەتی پارەدان بە بەکارهێنانی شتێک کە الیەن خاوەنێکی تایبەتەوە-بەکرێگرتنی تایبەت 

.دەکرێت، وەک خانوو

شکەشکراو لە پشتیوانی خۆشگوزەرانی، دەرماڵەکان و یارمەتی نیشتەجێکردنی پێ-پارە گشتیەکان 

.سەر بنەمای داهاتی کەم

.گەیاندنی واتا لە زمانێک بۆ زمانێکی تر-وەرگێڕان 


