کۆچکردن بۆ شارێکی دیکە ئەگەر
ڕووبەڕووی هەڕەشە و توندووتیژی بوویەوە
لە پەیوەندی لەگەڵ خزم و کەسەکان

ئاخۆ تا ئێستا یارمەتیت وەرگرتووە لە خزمەتخوزاری کۆمەاڵیەتی بۆ گواستنەوەی پەناگای ژنان یان ناوەندەکانی دیکە؟ زۆر یەک
لە ژن و مندااڵن پاش ڕۆیشتنەدەر لە پەناگا دەبوو بنێردرێنە شارێکی دیکە بۆ ئەوەیکە بتوانن بۆ ژیانی بێ هەڕەشە و توندوتیژی
پالن دانین.
ئەم نامیلکەیە داگری زانیاریە دەربارەی شێوازی بەدیهێنانی بارودۆخی ژیانێکی ئەمنتر و ئەرکە یاساییەکانی خزمەتگوزاری
کۆمەاڵیەتی لە بواری گواستنەوەی کەسانی زیانپێگەیشتوو لە توندوتیژی بۆ شارەکانی دیکە.
هەروەها زانیارییەکانی پەیوەندی پەناگای ژنانی – ALVAکە دەتوانیت یارمەتی لێوەرگریت لەبواری پێشکەشکردنی داواکاری
پەنابەری -و فەرمانگەکانی دیکە دەدرێت بە تۆ .هەروەها دەتوانیت لە بواری بەکارهێنانی یاسای ڕاوێژکاری پاڵپشتی وەرگریت و
وەاڵمی پرسیارەکانی پەیوەندیدار بدۆزێوە.

ئەم زانیاریانە گونجاوە بۆ کەسانێک کە:

• ڕووبەڕووی هەڕەشە و تووندوتیژی بوونەتەوە و بۆ بەدیهێنانی بارودۆخی ژیانێکی ئەمنتر لە شارێکی دیکە پێویستی بە
یارمەتی هەیە
• لە پەناگای ژنان یان ناوەندەکانی دیکەی هاوشێوە کار دەکەن و لەگەڵ ژن و مندااڵنی قوربانی توندوتیژی مامەڵە دەکەن
• لە خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی ،دامەزراوەکانی چارەسەری ،قوتابخانە و  ...ئیش دەکەن و دەیانهەوێت زانیاری زیاتر
بەدەست بێنن دەربارەی یاسای پەیوەندیدار بە گۆڕینی شار
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ئەم یاسایە لە ساڵی  2011بۆ پاڵپشتی لە قوربانییەکانی توندوتیژی یان بەدڕەفتاری پەسەند کرا .ئەم یاسایە ئەم توانایە دەبەخشێت کە
هەنگاو بنێیت بۆ بەکارهێنانی ڕێنمایی و پاڵپشتی و هەروەها شوینێک بۆ ژیان ،لە شاری دڵخوازی خۆت.

یاسای نوی چ کەسانێک دەگرێتەوە؟

ئەم یاسایە رەواو ڕوون نییە بەاڵم تۆ دەبێ ڕووبەڕووی توندوتیژی بووبێیتەوە .ئەم یاسایە ،بەپێی ڕێنماییەکان ،هەموو ئەو کەسانە
دەگرێتەوە کە زانیاری کەسیان پارێزراوە و ناتوانن ڕاستەوخۆ شوێنی ژیانیان دیاری بکەن .پێداویستی مندااڵن دەبێ بەتایبەتی
لەبەرچاو بگیرترێت.

ئەگەر بمهەوێت ئەم یاسایە بەکاربێنم دەبێ چی بکەم؟

سەرەتا شاری مەبەستی خۆت هەڵبژێرە و توانای گواستنەوە بۆ ئەو شوێنە تاوتوێ بکە .ئاخۆ هەرئێستا لە پەناگای ژنان لە شاری
مەبەستی خۆت دەژیت؟ لە ناوچەیەکی تایبەت لە سوید زیاتر لە مەترسی هەڕەشە دایت و پێویستە بگوازرێیتەوە بۆ ناوچەیەکی
دیکە؟
ڕاوێژکاری وەگرە لە کەسانێک کە متمانەت پێیانە یان لە بەرپرسانی پەناگای ژنانی  .ALVAئەگەر پۆلیس یان پەناگای ژنان
تاوتوێی مەترسیان کردبێت ،وەک خاڵێکی دەسپێک بەکاری بێنە.

داواکاری دەبێ بە نووسراوە بیت

تۆ دەبێ داواکاری خۆت بە نووسراوە پێشکەش بە خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی شاری مەبەستی خۆت بکەیت .هەڵبەت داواکاری
زارەکیش ڕەوایە .باشترە سەرەتا بەهۆی پێوستی بە گواستنەوە و شوێنی مەبەستی خۆت بیر بکەیەوە .یارمەتی وەرگرە لە
کەسانێک کە بارودۆخت دەزانن یان بەرپرسانی پەناگای ژنانی .ALVA

بڕیاری خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی

تۆ هەردەم مافی ئەوەت هەیە کە بڕیاری خزمەتگوزاری کۆمەەاڵیەتی بە نووسراوە وەرگریت .ئەگەر لەم بڕیارە ڕازی نەبیت،
مافی ئەوەت هەیە کە داوای پێداچوونەوە بکەیت.
داوای پێداچوونەوە دەبێ بە نووسراوە و لە ماوەی  3هەفتەدا ئاراستە کرێت.
بە وردی بڕیارەکە بخوێنەەوە و ڕایبگەیێنە کە بۆ دژی هۆکاری ڕەتکردنەوەی داواکاری خۆتی .بە کاتی خۆی نامەی داواکاری بۆ
پێداچوونەوە پێشکەش بکە .پێویست ناکات کە داواکاری خۆت بە شێوازێکی تایبەت ڕێک بخەیت .داواکاری خۆت بنووسە و
بارودۆخی خۆت بە زۆرترین وردەکارییەوە ڕوون بکەوە .تێبینی بکە کە ڕوونکردنەوەکانت ناڕوون و نادیار نەبێت .بە ئاشکرایی
باس لە هەست و ئەزموونەکانت بکە و ئەگەر دەکرێ نموونەیەک بێنەوە.
ئەگەر پێویستت بە ڕێنماییە ،بێگومان یارمەتی وەرگرە!

خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی دەتوانێت نوێنەرایەتی تۆ لەئەستۆ بگرێت (وەرزی  ،a2بەشەکانی  10و  11لە
یاسای خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی)

خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتیش دەتوانێت داواکاری گواستنەوەی تۆ ئاراستە بکات بۆ شارێکی نوێی مەبەست .ئەگەر دەتهەوێت
یارمەتی وەرگریت لە یاریدەدەری کۆمەاڵیەتی ،باشترە لەجێگەی ئەوەیکە بە تەنیا هەستیت بەم کارە یارمەتی لە یاریدەدەری
کۆمەاڵیەتی وەرگریت.

ئەگەر شارە نووییەکە لەماوەی مانگێکدا وەاڵمی داواکارییەکەی تۆی نەداتەوە ،یان ئەگەر هیچکام لە دوو شارەکە ڕازی نەبن بە
گواستنەوەت ،یاریدەدەری کۆمەاڵیەتی دەتوانێت داواکاری گواستنەوە پێشکەش بە خزمەتگوزاری تەندروستی و کۆمەاڵیەتی
( )IVO - Inspektionen för vård och omsorgبکات IVO .بڕیاری خۆی لە یەکەم دەرفەتی مومکیندا ،لە ماوەی سێ
مانگدا ،دەردەکات.

دەتهەوێت زانیاری زیاتر بەدەست بێنیت و ڕێنمایی
کرداری وەرگریت؟

پەناگای ژنانی  ALVAدەتوانیت بەپێی زانیاری تایبەت بە مافی ژنان «یاسای خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی» بخاتە بەر دەستی
کەسانێک کە لە پەیوەندی لەگەل خزم و کەسەکانیان تووشی هەڕەشە و توندوتیژی بوونەتەوە و پێویستە بۆ شارێکی دیکە
بگوازنەوە .ئێمە دەمانهەوێ یارمەتی ژنان بدەین و بواری گۆڕینی بارودۆخەکەیان بۆ دابین بکەین.
ئێمە لە پەناگای ژنانی  ALVAدەتوانین لە بواری دەستەبەرکردنی داواکاری نووسراو ،نامەی داواکاری بۆ پێداچوونەوە یان
بەڵگەی دیکە یارمەتیتان بدەین .ئێمە دەتوانین ڕاوێژ و پاڵپشتی پێشکەش بکەین بە دامەزراوەکانی دیکە بۆ نموونە پەناگاکانی ژنان
و خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی و دامەزراوەکانی چارەسەری.

حەتمین پەیوەندیمان پێوە بکە!

ئێمە ئامادەی وەاڵمدانەوەی پرسیار و داواکاری ڕاوێژکاری و پاڵپشتی بە خەلک و دامەزراوەکان:
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