
و پێشیلکردنهەماهەنگیکاری پاراستن لە 
ێت ، حاڵەتەکە وەردەگرچەوسانەوەی سێکیس

کردن و پێشیلو تۆماردەکات لە الپەڕەی نهێنی 
لە ماوەی هەروەها ، چەوسانەوەی سێکیس

کاتژمێر ڕەوانەی دەکات بۆ سەرۆکی ٣٦

.  ڕێکخراوی پەیوەندیدار

سەرۆکی ڕێکخراوی پەیوەندیدار حاڵەتەکە 

ڕەوانە دەکات بۆ لێکۆڵینەوە بە گوێرەی 

خۆیی ڕێکخراوەکە ەپڕۆتۆکۆڵەکانی ناو

ەدات سەرۆکی ڕێکخراوی پەیوەندیدار دڵنیایی د

هاناو بەڕێگریگرتن بلەوەی کە ڕێکارەکانی 

و هەڵسەنگاندن و وەك سەالمەتی چوون 

بەرزکردنەوەی هۆشیاری و هاوکاریکردنی 

.  قوربانی دابین کراون

ی سەرۆکی ڕێکخراوی پەیوەندیدار دڵنیای

ڕزگاربوو /دەدات لەوەی کە گازاندەکار

.  هەڵسەنگاندنیان بۆ دابین کراوە
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وسکااڵسندوقەکانی 

هەڵسەنگاندن

کارکردن لەسەر 

/  ئاستی کۆمەڵگا

ۆگفتوگۆی ڕاستەوخ

ئایا گازاندەکە لەبارەی 

پێشیلکردن و 

چەوسانەوەی سێکسیە؟

ستن بەرپرسیاران و هەماهەنگیکارانی تۆڕی پارا

پێشیلکردن و چەوسانەوەی سێکسی،لە

انکبەڵگەخود لێکۆڵینەوەکان ئەنجام نادەن یا

کۆبەڵکو ئەوان زانیاری پێویست. کۆناکەنەوە

ی دەکەنەوە بۆ پڕکردنەوەی فۆڕمی ڕەوانەکردن

.  گازاندە لە فرە ئاژانسی عێراق

، ئەگەر منداڵێك تووشی ئەو مامەڵەیە هات

سەرۆکی ڕێکخراوی پەیوەندیدار هەماهەنگی 

ئەو ڕێکخراوانەی دەکات لەگەڵ

.ەندابیندەکپاراستنی مندااڵنخزمەتگووزاری

ڕێکخراوی پەیوەندیدار پڕۆسەکە و 

ونە بۆ نمو)بەڕێوەبردنەکان ڕوون دەکاتەوە 

ڕەوانەکردنی تۆمەت بۆ بەدواداچوون و 

ئەگەری لێکۆڵینەوە، چوارچێوەی کات و

لەسەر ئاستی هەڵسەنگاندنی پێشبینیکراو

(.  بارودۆخی حاڵەتەکە

بە ئایا گازاندەکە پەیوەندی

 تری مرۆنی ی
ان کێشەکانی

پەرەپێدان هەیە؟

بەدواداچوون بۆ ڕێگاکانی 

ر کە ڕەوانەکردنی پەیوەندیدا

پەیوەندی هەیە بە 

کێشەیەیک دیاریکراو

ە تۆمارکردنی زانیاری ب
بەکارهێنانی فۆڕیم 

رە ڕەوانەکردنی گازاندەی ف
اق  ر

ئاژانیس عێ 

ئایا ڕێکخراوی 
پەیوەندیدار یان کەیس

؟نارساوەئەنجامدەر 

بەڵێ

نەخێر

ی لە بەهەڵقۆستنەوەی سێکیس و  مامەڵەی ڕێکخەری پاراست 

وەندیدار کە نەشیاو بە ڕاوێژکردن لەگەڵ هاوکارانی سەرەیک پەی

وردبینی لێپێچینەوەی سەرەتانی دەکەن، دڵنیانی دەدەن لە و 

ی کردنی هەر هاوکاریەك کە پێویست .  بێتسەالمەت و دابتر

نەخێر

ئایا دەتواندرێت ڕێکخراوە 

کرێن و پەیوەندیدارەکان دەستنیشان ب

ئەو توانایەیان هەیە کە 

بەهاناوەچوون ئەنجام بدەن؟

ی لە ردن و پێشیلکڕێکخەری پاراست 
ۆمار حاڵەتەکە تچەوسانەوەی سێکیس 

کردن و پێشیلالپەڕەی نهێنی لەدەکات 
ڕەوانەی چەوسانەوەی سێکیس و 

دەکات بۆ سەرۆیک ڕێکخراوی 
.  پەیوەندیدار

بەڵێ

ۆ دابینکردنی هاوکاری ب
ی قوربانی هەرگ/ڕزگاربوو ێر

نەلکێندراوە بە رسوشن  
ڕاپۆرتێك یان دەرەنجایم 

.  لێکۆڵینەوەیەك

انیان قورب/تەواوی رزگاربووان
ن شایەنی هاوکاری سەالمەت

ر لە ک٢٤لە ماوەی 
ان  کاتژمێ 
اگەیاندنی قبوڵکر  ڕ ر

.  دنیانپێ 

ارێزرێت نهێنی بوون دەبێت بپ
.  لە تەواوی پڕۆسەکە

اری ئەگەر کاری زیاتر بتواندرێت بکرێت، گەڕان بەدوای هاوک

نەی فرە ئاژانس بۆ لێکۆڵینەوە و دڵنیابوون لەوەی ک ژ ر
ە لە لێ 

ی کراوە بۆ گازاندەکار ڕزگاربوو/هەڵسەنگاندن دابتر

نەخێر

 پا
ی

اگەیاندنی تییم هەماهەنگ ڕ ر
ی پێ  راست 

پێشیلکردن و چەوسانەوەی لە

بۆ کۆبوونەوەی بەپەلە سێکیس 

ی لە  اقلە عپێشیلکردن و چەوسانەوەی سێکیس پڕۆسەی پاراست  ر
ێ 

بەڵێ
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