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دەتەوێت ببێت بە سەرچاوەی پەیوەندی؟
بۆ زانیاریی زیاتر، پەیوەندی بکە بە بەرپرسی پاسەوانی شەقام لە ناوچەکەی خۆتدا:
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پاسەوانی گەڕەک چیە؟
پاسەوانی گەڕەک واتە ناسینی گەڕەکەکه ی خۆت و هەبوونی هاوکاری لە 

نێوان خۆتان، خاوەن موڵکەکان، پۆلیس و شارەوانی، بە مەبەستی رێگریکردن 

لە تاوان و تێکداىن ئاسايش لە گەڕەکەکەتدا. خەڵک پێکەوە هاوکاریی یەکرت 

دەکەن بۆ ئەوەی ئاگاداری ماڵی یەکرت و ناوچە گشتیەکان بن، وەک ناوچەکانی 

چوونەژوورەوە، یاری کردن، گەراج و پارکینگی ئۆتۆمبێل.

سوودەکانی پاساوانی گەڕەک
پاسەوانی رێکخراوی گەڕەک دەتوانێت:

تاوان لە ناوچەی نیشتەجێبوون کەم بکاتەوە  •

هاندان بۆ به شدارى كردن و لێك نزيكبوونه وه ى كۆمه ڵگاكان.  •

به ره و ئاسایشێىك زياتر و خۆشگوزەراىن بۆ ئه وانه ى كه  دانيشتوون   •
وكارده كه ن له  شوێنه كه . 

پتەوکردنی متامنە لە نێوان دانیشتوان و الیەنە په يوه نديداره كان  •

لێکۆڵينەوە سویدیەکان دەربارەی بەرنامەکانی پاسەوانی گەڕەک لە شوقەکاندا 

ئەوەی دەرخستووە کە تاوانی رۆژانە نزیکەی یەک لەسەر سێ کەمی کردوە و 

هۆکارەکەشی بۆ ئەم چاالکیانە دەگەڕێتەوە.

دەتەوێت یارمەتی باشرتکردنی ئاسایشی گەڕەکه كه ت 
بدەیت؟

ببە بە کەسێکی خۆبەخش بۆ سەرچاوەی پەیوەندی و 
كار بكه  له گه ڵ پاسەوانانی گەڕەک!

کاری تۆ وەک سەرچاوەی پەیوەندی
رۆڵی تۆ وەک سەرچاوەی پەیوەندی گرنگە، يارمه ىت ده دات بۆ دڵنيابوون له  

کاركردىن پاسەوانی گەڕەک له  ناوچه كه ت. و ئه مه ش بريتيه  له :

وەرگرتن و گەیاندنی زانیاری و سەرنج لە نێوان دراوسێکان و سەرچاوەی   •
یەکەمی پەیوەندی.

پێدانی زانیاری دەربارەی پاسەوانی گەڕەک بە دانیشتوانی ناوچەکە،   •
ئەوانەی کە تازە هاتوونەتە ناوچەکەوە.

به رپرس بێت لە چاالکیە کرداریە دياريكراوه كان، وەک هەڵواسینی   •
نیشانەی سەر شەقام و لەزگەی دەرگا و پەنجەرە.

بەشداریکردن کە کۆرسی راهێنانی پاسەوانی گەڕەک، کە له گه ڵ شتى   •
ديكه  تیشکدەخاتە سەر چۆنێتی رێگری کردن لە کاری دزى تاواىن تر.

دووپات کردنەوەی دڵسۆزی بۆ پاسەوانی گەڕەک لە ناوچەکەی خۆتدا.  •

لەو باڵەخانانەی شوقەی زۆریان تێدایە، باشرتە لە هەر قاتێکدا هاوکارێک یان 

دوان هەبن بۆ هه ر قاتێك. وەک سەرچاوەی پەیوەندی، تۆ لە شوقەکانی ئەو 

قاتە بەرپرسیت. هەر قاتێک دەتوانن کۆبوونەوە لە نێوان خۆیاندا بکەن، کە 

هەموو دانیشتوانی قاتەکە ببینیت و قسە لەسەر ئاسایش و خۆشگوزەرانی 

خۆتان بکەن.

هەروەها ده تواىن يارمه ىت بده يت بۆ هاندان وپابه ندبوون به  گەڕه كه كه . ئەمە 

واتای ئەوە نیە کۆبوونەوەی قەدەغەکردنی تاوان ئەنجام بدەن، مەبەستەکە 

ئەوەیە شتێک پێکەوە بکەن تا کەشی ئەرێنی کاری هاوبەش لە ناوچەکەی 

خۆتان بتەو بکەن.

پشتگیریی سەرچاوەی پەیوەندی بکە
وەک سەرچاوەی پەیوەندی، لە الیەن چەندین کەس لە رێکخراوی جیا پشتگیری 

دەکرێیت. هەروەها لە الیەن ئەندامانی تری بەرنامەکەوە زانیاریت پێدەدرێت 

و پشتگیری دەکرێیت، لە سەرووی هەموویانەوە، لە الیەن سەرچاوەی 

سەرەکیی پەیوەندی.

سەرچاوەی پەیوەندیی ناوچەکەت دەتوانێت لەگەڵ سەرچاوەی سەرەکیی 

پەیوەندی یان ئەندامانی تری پاسەوانیەکە دابنیشێت و گفتوگۆ لەسەر بابەتە 

گشتیەکان بکەن.

رێکخراو:
گروپی هاوبه ش

گروپی هاوبه ش به ر پرسياره  له  سياسه ت، سه رچاوه كان، بەدواداچووىن كار 

وچۆنيه تی بەروپێشچونی کارەکان. ئەم گروپە لە خاوەن موڵک، دانیشتوانی 

کۆمەڵگاکان، پۆلیس، شارەوانی و ئەوانی تر پێکهاتووە.

وەک کەسێکی سەرچاوەی پەیوەندی، تۆ به شدار ده بێت له  

بەرەوپێشربدنی ناوچەی نیشتەجێبوونی خۆت. پێكه وه  لەگەڵ 

خاوەن موڵک، شارەوانی، پۆلیس، و ئەوانەی لە ناوچەکەی تۆ 

کاردەکەن، تۆ یارمەتی ده دێت بۆ دروستكردىن ڕه وشێك بۆ 

كه مكردىن تاوان وبه هێز كردىن ئاسايش.

سەرچاوەی سەرەکی پەیوەندی و گروپی رێکخستنی ناوخۆیی 

سەرچاوەی سەرەکی پەیوەندی بەرپرسە لە رێکخستنی کار و دڵنیابوونەوە لە 

جێبەجێکردنی بەرنامەکان. هه روه ها ئەم کەسە زانیاری لە نێوان دانیشتوان و 

گروپەکان دەگەیەنێت. دەتوانرێت گروپێکی هاوبه ىش ناوخۆیی پێکبهێرنێت كه  

بەرنامە دابڕێژێت وجێبەجێیان بکات لەگەڵ کەسی سەرچاوەی سەرەکیی.

سەرچاوەی پەیوەندی

سەرچاوەی پەیوەندی بەرپرسە لە گەیاندنی زانیاری لە نێوان سەرچاوەی 

زانیاریی سەرەکی و دانیشتوانی قاتێکی دیاریکراو. بۆ هەر قاتێک، یەک یان دوو 

سەرچاوەی پەیوەندنی گونجاوە.

گروپی هەرەوەزی

سەرچاوەی یەکەمی پەیوەندی

گروپی رێکخستنی ناوخۆیی

سەرچاوەی پەیوەندی


