نەخۆشییەکت هەیە کە ژیانتی سنووردار
کردووە؟
پێویستیت بە پشتگیرییە؟
ئایا خۆت یان کەضێک کە تۆ ضەرپەرغتی دەکەیت هەوڵ دەدات کە لەگەڵ وەخۆغییەک هەڵبکات کە ژیاوی ضىووردار
کردووە؟ ئەگەر پێویطتیت بە
پػتگیرییە بۆ چارەضەرکردوی ئەو کێػە جەضتەیی یان ضۆزداریاوەی کە پەیوەوذییان بە وەخۆغییەکەوە یان بە کاریگەرییەکاوی
چارضەرەکەیەوە هەیە خسمەتگوزارییەکاوی ضەرپەرغتی ئارام کردوەوەی تایبەتمەوذ ئامادەن بۆ یارمەتیذاوتان.
ئێمە دەتواویه لەم بواراوەدا یارمەتیتان بذەیه:





دەرکەوتەی جەضتەیی وەک ئازار ،ڕغاوەوە ،وە کێػەکاوی هەواضەدان
کێػە ضۆزدارییەکاوی وەک خەمۆکی و دڵەڕاوکە
ضەرپەرغتی گیاوی بە دابیىکردوی بوار بۆ دەربڕیىی بیروبۆچووی ضۆزداری ،باوەڕ ،بێباوەڕی و ئایىی
کێػە کۆمەاڵیەتییەکاوی وەک پػتگیری خسم و کەش ،ویگەراوی ضەبارەت بە پەیوەوذی و کێػە پراکتیکییەکان

دەتواویت زاویاری زیاترت دەضتگیر ببێت بە قطە کردن لەگەڵ جی پی ( )PGپەرضتیاری واوچە یان تیمی وەخۆغخاوە.

ماڵپەڕی سەرپەرشتی ئارام کردنەوەی لیذز...wieeracsiilsillelsdewl.www :
ماڵپەڕی ضەرپەرغتی ئارام کردوەوەی لیذز هەروەها دەتواوێت زاویاری و ڕێىماییت بۆ دەضتەبەر بکات .ئەو ماڵپەڕە بە
دوورودرێژی باضی ئەو ضەرپەرغتیاوە دەکات کە لەالیەن هۆضپیص ( )ecipsohەوە دابیه دەکرێت ،چۆویەتی پػتگیری و
ضەرپەرغتی کردوت لە ماڵی خۆت یان لە وەخۆغخاوەدا وە گەلێک غتی دیکەظ...
سەرپەرشتی لە ماڵەوە وە نەخۆشە دەرەکییەکان
تیمە تایبەتمەوذەکاوی هۆضپیطەکاوی ضێت گێما و ویتفیڵذز ()sW Phooh i he tehhW sha i acipsohi
هاوکاری جی پی و پەرضتیاری واوچەکەت دەکەن لەپێاووی دابیه کردوی پػتگیری زیاتردا .خسمەتگوزارییەکاوی وەخۆغە
دەرەکییەکاویع لە ضەرتاضەری غارەکەدا دابیه کراون.
سەرپەرشتی لە نەخۆشخانەدا
تیمێکی تایبەتمەوذ هاوکاری پسیػک و پەرضتیارەکاوی وەخۆغخاوەکەت دەکەن لە پێىاوی دابیه کردوی ڕێىمایی و یارمەتی
ضەبارەت بە وەخۆغییەکەت و کاریگەرییەکاوی .بۆ زاویاری زیاتر تکایە لەگەڵ پەرضتیاری واوزەد کراوی خۆت قطە بکە.
سەرپەرشتی لە هۆسپیسەوە
هۆضپیطەکاوی ضێت گێما و ویتفیڵذز دەتواوه بەم غێوازاوەی خوارەوە پػتگیریت بۆ دابیه بکەن:







ضەرپەرغتی وەخۆغی خەوتوو لە وەخۆغخاوە
ضەرپەرغتی هۆضپیطی ڕۆژ
پػتگیری کۆمەڵگا
خسمەتگوزاری وەخۆغی دەرەکی
پػتگیری خێسان  /ضەرپەرغتیار
پػتگیری پرضەو ضەرخۆغی

هەموو خسمەتگوزارییەکان بە خۆڕایی دابیه دەکرێه .ئەگەر ئارەزووی دەضتڕاگەیػته بەم خسمەتگوزاریاوە دەکەیت تکایە
لەگەڵ جی پی ،پەرضتیاری واوچە یان تیمی وەخۆغخاوەکەت قطە بکە.
ئەم ماڵپەڕە لەالیەن ڕێکخراوەکاوی تەوذروضتی و ضەرپەرغتی کۆمەاڵیەتی ئێه ئیچ ئێص ( )SHNەوە لە لیذز پػتگیری دەکرێت .ئەواوە پێکەوە بە
هەرەوەز کار دەکەن بە ئومێذی دابیه کردوی باغتریه ضەرپەرغتی و پػتگیری گووجاو بۆ وەخۆغەکاوی ضەرپەرغتی ئارام کردوەوە ،خێسان وە
ضەرپەرغتیارەکاویان.

