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Çîroka Hêvî 
 

Hêvî jineke di 30 salîyê de ye bi keça xwe ya biçûk re li bajarekî biçûk dijî.  Çend sal berê ew tevlî 
qezayeke erebeyê bû ku ew di kursîyeka bi teker da hiştîye.  Ev ji bo Hêvî û keça wê rê li ber hin 
salên pir zehmet vekir ji ber ev guhertinek e mezin bû di jiyana wan de bû.  Hêvî bi alîkariya 
pisporên tenduristiyê serlêdaneke serketî li NDIS'ê kir. Di du salên dawî de Hêvȋ dirav girtin ji 
NDIS’ê ji bo xizmetên weke alȋkariya wê bikin û tedawîyê. Mixabin di çend mehên dawî de Hêvî 
ferq kir ku xizmeta ew diravan didê ji bo alȋkariya wê bikin êdȋ her roj xirabtir dibin.   Ew her çend 
rojan carekê kesekȋ nû diçe alȋkariya wê bike, gelek caran dereng dimînin û heta dema li gel wan 
peyivȋ, kesekȋ guh nedayê. 

Pêngavên Xweparastinê: 

1. Bi xwebawerî û piştgiriya kesane ve xwe girêbidin:   
Hêvî, piştî ku destpêkê ji rewşê bêçare û aciz bû, tîne bîra xwe bê çima serî li pakêteke 
NDIS'ê daye.  Ji bo ku jîyana wê ne zehmettir be alîkarîya wê dikir, ji ber vê yekê heger kar 
baş derbas nebin divê ew bipeyve.  Hêvî her wiha li ser rewşa cîrana xwe jî dipeyive, ku ew 
bi hevalên wê yên baş re ye û kê alîkariya wê kiriye ku bibîne çawa di demên berê de çi 
bike di rewşên dijwar de.  Hevala Hevȋ dibêje divê ew li ser pirsgirêkên bipeyve û hestên 
xwe yên xemgȋnȋ ji bȋr neke. 

2. Hewcedarȋ û daxwazên xwe biznibin:   
Hêvî dizane ewê bi kesê alȋkaran ȋdare dike bipeyve ne bi kesên din re yên ȋstilamatan 
ewên heta niha ne alȋkar bûn dema berê bi wan re peyivȋ. 
   

3. Li ser riya xweparastinê lêkolîn bikin:  
Hêvî bi alîkariya cîrana xwe agahiyên li ser malpera xizmetguzariyê dibîne ku numara 
telȋfon û ȋmêla mûdȋr têde heye. 
 

4. Mafên xwe zelal bikin:  

Hêvî û cîrana wê jî bi riya hin agahiyan di malpera NDIS de bi hev re dixwînin, Hêvî dike ku 
dema ew bigihîje xizmetekê, ji mafên xwe zêdetir bawer be.  
 

5. Planekê çêbikin:   
Hêvî û cȋrana xwe bi hev re biryara nivîsandina ȋmêlekê dibin ji mûdȋr re bişȋnin.  Hîn jî 
zehmetî dibîne ku mirov bi ȋnglȋzȋ bipeyve, ji ber vê yekê dizane ku ȋmêlekê di pêş de hazir 
bike dê hêsantir be.   Ew baş e ji ber ȋmêl dê bimȋne weke delȋlek ku Hevȋ ji mûdȋr re 
nivȋsandiye.  
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6. Bi awayekî zelal û bi rêzdar danûstandinê bikin:  
Hêvî piştre ji mûdȋrê xizmetê re ȋmêleke kurt dinivîse, pirsgirêkên xwe, hewldanên wê yên ji 
bo çareserkirina rewşê berê, û encama ku ew hêvî dike dinivȋse di ȋmêlê de. 
 

7. Belgeyan û pêveçûn:  
Hêvî biryarê dide ku tenê bi rêya ȋmêlê bi wan re bipeyve da ku her tişt bi temamî were 
belgekirin û ew dikare gelek tiştan bixe nav gotinên xwe û çawa her tiştȋ bibêje. îngilizî 
zimanê Hêvê yê duyemîn e, bi cîrana xwe re bêtir bi xwe bawer e ku alîkariya wê bike, û 
her tiştȋ nivȋsandȋ bixwȋne da her tişt durist be.   
 

Encam:  

Mûdȋrê xizmetê Hêvî ji ȋmêlekê dişȋne lêborȋnê dixwaze ji ber pirsgirên Hêvȋ dȋtinê. Ew dibêje ku di 
tȋma karkerên piştevaniyê de gelek nexweşî hene di van demên dawî de ji ber wê zehmet bû ku 
xizmetek domdar peyda bikin.  Ew parve dike ku wan ji bo vê xebatkarên piştgiriya zêde kirine xû 
ew bi tîmê re li ser mijarên wekî her dem karkerek bê û di dema xwe de bigihîjin da ku tesȋreke ne 
baş li mûşterȋyan nebe.  Mûdȋr ji Hêvî dixwaze ku careke din bi wî re têkiliyê deyne eger ew 
pêşketinekê di xizmetê di nava du hefteyan de nebîne.  

 

Heger ev çîrok ji we re vedibêje û îlham da we ku hûn dest bi rêwîtiya xweparastinê bikin ji kerema 
xwe çavkaniyên xweyên xweparastinê bibînin û rûpela Hûrguliyên Pêwendiyê bibînin da ku hûn 
dest pê bikin. 
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