
 
 

          07 4616 9700       reception@tascnational.org.au  www.tascnational.org.au 
 
 

7 Pêngavên Xweparastinê 
 

1. Bi xwebawerî û piştgiriya kesane ve xwe girêbidin:  

Ji xwe re bi bȋr bȋnin ku hun mirovekȋ/a hêjan ne ku encamên erênȋ ewên sedema axeftina 
we ya ji bo maf û hewcedariyên we. Eger hun zehmetiyê dibȋnin di xwebarwiya bi xwe de, 
hewl bidin di jiyana xwe de yekî ku bawerîya we pê heye bibînin ji bo alȋkariya we bike.  
Mirovê piştgiriya we bike divê kesek be ku ji bo we ya herî baş dixwaze, rêzê li nêrînên we 
re digire, û alȋkariya we bike bi  xweparêziya we û jêhatî be di hin tiştan de, wekî rêxistinê, 
lêkolînê, çaresera pirsgirêkan û danûstandinê baş bike.   

 

2. Hewcedarȋ û daxwazên xwe biznibin:  

Di derbarê mijarê de têgihiştineke zelal pêş bixin, pêdivîyên we çi ne û hûn dixwazin tiştên 
cuda çawa bin.  Dibe ku ji bo çareserîyan herȋ baş, hun karibin bi taybetȋ pirsgrêkan bêjin. 
Her çend ev fikir nekêşin jî ew dikarin bibin sedema afirandina encamek bidestxistî.  

 

3. Li ser riya xweparêziyê lêkolîn bikin:  

Piştrast bin ku hûn di derbarê riya rast da xwedî agahîyên rast in da ji bo hun kêşeyên xwe 
parve bikin, hûn ê li ku û çawa vê bikin û kesê herî baş ê ku alîkarîya we bike kî ye.  Pêvajoya 
ku mirove kêşeyan parve bike dê cuda be li gorȋ rêxistinê, ji ber vê yekê girîng e ku lêkolînê 
li ser tiştê herȋ rast mirov bike.  

 

4. Mafên xwe zelal bikin:  

Girîng e ku mirov diyar bike bê ka hûn li çi digerin bi mafên we re girêdayȋ ne an na.  Heger 
ev zehmet be ku hun bi tena serê xwe bikin, hun dikarin ji kesê alȋkariya we dike bipirsin. 
Lêkolînkirina mafên xwe yên bingehîn yên mirovan, ev  cihekî baş mirov jê destpê bike.  
Heger pirsgirêka we  bi rêxistinek an pergalek ve girêdayî ye ku ew dikarin di malpera xwe 
de agahdarî li ser mafên we wekî mişterî ku bigihîjin xizmetên wan. 

 

5. Planekê çêbikin:  

Ji xwe re baş bifirkirin ji bo plankirina hunê çi bêjin û çawa bêjin.  Ji bo hun ji bȋr nekin, tȋbȋnan 
binivȋsin.  Ji bo ku hûn pirsgirêka xwe  bi rêya nameyê, ȋmêlê, telȋfonê an jî rû bi rû re ragihînin 
gelek vebijêrk hene.  Wexta ku hûn hilbijartina danûstandinê hilbijêrin, girîng e ku hun 
bizanibin kȋjan hi bo we baştir e. Bo nimûne, heger hun bi kesekî nas nakin re biaxivin, dibe 
ku ji bo we ȋmêlê an jî namê zehmet be.  Heta ku li ser sazkirina hawîrdorê, dema di rojê de 
û hun çawa difikirin girîng in ku ji bo serkeftina  we di têkiliya xwe-parêziyê de bicîh bikin. 
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6. Bi awayekî zelal û bi rêzdar danûstandinê bikin:  

Eger mijar pir zehmet û hestyar be jî, girîng e ku mirov bi zelalî û hurmetî danûstandinê bike.  
Ev dê bibe alîkar ku hestên hurmetê çêbike û xebata tîmê bi kesê ku hûn pê re têkilîyê datînin 
û dibe ku rê li ber encameke baştir veke.  Heger hûn ditirsin ev dê zehmet be, dibe ku baş 
be hun bi kesê alȋkariya we dike re fêr bibin an jî ji we re  nameyê an ȋlêmêlê bixwȋnin berîya 
ku hûn bişînin.  Heger bi telȋfonê an jî rû bi rû , hûn dikarin bipirsên ji kesê alȋkariya  we dike 
ka dikarin bi we re bin dema hun dipeyvin eger li ser telȋfonê be an jȋ rû bi rû be. 

 

7. Belgeyan û pêveçûn:  

Heger hûn bi telȋfonê an jî rû bi rû li hev bicivin, di dema axaftina xwe de têbȋnan bigrin di 
dema danûstandinê de. Her wiha hun dikarin ji kesê alȋkariyê dide bila wisa bike.  Mirov 
têbȋnan binivȋse dê baş be heger hewce bike ku hûn dȋsa li ser tiştên hatine qebûl kirin re 
bipirsin. Zanibin  ku hûn hûrguliyên taybet ên  wekî: hûn bi kê re axivîn, tarîx, çi nîqaş kirin, 
çi li hev kirin û kî ji çi û heta kengê berpirs e.  Ev hûrgulî girîng in ji bo mirovên ku ji bo we 
guhertinên erênî pêk bînin.  Beşa din a girîng a pêveçûnê ew e ku bê bîra we ku xweparêzî 
israrê divê.  Dibe ku tu tiştên hun dixwazin hun bi cȋ de negrin, bi rastî dibe ku demek dirêj 
derbas be heta kesk bibihîse û karibe alȋkariya we bike, lê ya girîng ew e ku mirov bi xwe 
bipeyve heta ku tişt baştir bibin.   

  

Girîng e ku hûn qebûl bikin ku rewşên jiyanê yên cuda rêyên wan yên xweparêziyê cuda hene. Lê 
ev gav dikarin li ser her rewşa xweparêziyê bên sepandin/applied da ku hûn bigihîjin encameke 
serkeftî.  
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