
 له نيشانهی پرسيارەوە بۆ 
بهشداربوون

  له ناکاميهوە بۆ
 ههژموون 

له ناڕێکوپێکيهوە بۆ 
  دڵنيايی

 له کۆمهڵه پهيوەنديهکی  
 جۆراوجۆرەوە بۆ
SIP

بۆ تۆ که پێويستت به ڕێکخستنی 
پهيوەنديهکانته لهگهڵ خزمهتگوزاری 

سۆشيال و چاودێری تهندروستيدا.

ئايا دەتهوێت زياتر لهسهرSIP بزانيت؟ 
- پهيوەندی به چاودێری تهندروستيهوە يان به 

خزمهتگوزاری سۆشيالهوە بکه

SIP 

Sorani/Kurdiska



ئايا پێويستيت ههيه به ڕێکخستنی پهيوەنديهکانت 
لهگهڵ خزمهتگوزاری سۆشيال و چاودێری 

تهندروستيدا، دەتوانرێت ئهمه به ئاسانی بکرێت به 
   .SIP ،دانانی نهخشهيهکی ڕێکخستنی تاکهکهسی

SIP - تا چ رادەيهک ئاسانه ببێت؟
تۆ خۆت، يهکێک لهوانهی له بواری 

چاودێريدا پهيوەنديت پێوەيه يان کهسێکی 
نزيکت داوایSIP  ێکت بۆ دەکات.

تۆ پهسهندی دەکهيت که  SIP بکرێت.  

پێکهوە تۆ و پهيوەنديهکانت له بواری چاودێريدا 
ئامادەکاری بۆ کۆبوونهوە لهگهڵ SIPدا دەکهن وە بڕيار 
دەدەن که کێن ئهوانهی  بهشداری کۆبوونهوەکه دەکهن، 

بۆ نموونه خزمهتگوزاری سۆشيال، بنکهی تهندروستی، 
مهڵبهندی بهگوڕهێنانهوە، خوێندنگا، سندوقی بيمه. 

دەشێت کۆبوونهوەی  SIP له ميانهی سێ ههفتهدا 
بکرێت پاش ئهوەی پێويستيهکان دەخرێنه ڕوو. 

 له کۆبوونهوەی SIPدا ههمووان 
بۆيان ههيه بێنه گۆ. تۆ بهشداری 

دەکهيت و ههژموون لهسهر 
ڕەوشهکهت دادەنێيت. 

 SIP تۆ ڕێکخهرێکی بهرپرس بۆ 
بۆ دادەنرێت.   

 ئهو شتانهی که له کۆبوونهوەی SIPدا بڕياريان لهسهر 
دەدرێت له بهرنامهيهکدا دەنوسرێنهوە که پێێ دەگووترێت 

.SIP بهرنامهی

 ئهوە دۆکۆمێنتی هاوبهشی ههمووانه، تهنانهت هينی 
تۆشه، بۆ ئهوەی بزانيت بڕيار لهسهر چی دراوە و 
بتوانرێت بهدواداچوون بکرێت چۆن کارەکه بهڕێوە 

دەچێت.  
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بهم شێوەيه کارەکه دەڕوات بهڕێوە:  

SIP کارێکی وا دەکات که تۆ و کهسه نزيکهکانت بهشداربن 
له دارشتنی نهخشهی ئهو خزمهتانهی خزمهتگوزاری 

سۆشيال و چاودێری لهشساغی - تهندروستی بۆتان دادەنێن 
ههروەها باشترکردنی ڕێکخستنی کارەکان و وێنهيهکی 

تهواو دەدات لهسهر تۆ، کهسه نزيکهکانت وە لهسهر ئهو 
چاودێری-، پشتگيری - و سهرڤيسی بهسهرکردنهوانهی 

پهيوەنديان به تۆوە ههيه.     

نهخشهو پالنهکان ڕونيدەکهنهوە که چاالکيه جۆراوجۆرەکان 
بهرپرسيارن له چی و ئهو کهسه پێوەندارانهی لهبهردەستدان 

کێن تاوەکوو ههست به دڵنيايی بکهيت.  

ئهوە خزمهتگوزاری سۆشيال و چاودێری تهندروستی و 
لهشساغيه که بهرپرسيارە له ڕێکخستنی ئهو خزمهتانهی به 

پێی پێويستی تۆ دادەنرێن.  ههر بۆيه SIP له ئارادايه.  




