Çawa axeftina bi telîfonê ya xweparastinê bikin:
Qezenc (sûde):
●

Xweparastina bi rêya telîfonê tê wateya ku hun aniha çê dibe di wexteke rast de çê dibe û
dibe bersiv zûtir were dayîn.

Pêvajo:
●
●
●
●

Heger pêkan be, zanibin ku nav û her tiştên taybet yên kesê hun dixazin pê re bipeyvin
berdest û dirust in;
Heger pêkan be, her tiştî dirust bikin daku hun bizanibin ku kesê hun dixwazin têkliyê pê re
bikin hazire û vala ye dema hun telȋfonȋ wan bikin;
Berî hun telîfon dikin, baş pîlan bikin û xwe hazir bikin hunê çi bêjin û têbîniyan binivsînin ji
bo alîkariya we bikin di dema telîfonkirinê de;
Di dema telîfonkirinê de:








Xwe bidin naskirin û şirove bikin hûn ji bo çi telîfon dikin. Ev dem gelekî baş e daku hûn
li ser pirsgirêka xwe biaxifin û wê çi bandor li we kiriye. Hun dikarin vegerin belgeyan ji
bo hun daxwaza xwe zelal bikin, bêjin heger we hewl daye hun pirsgirêka xwe çareser
bikin.
Piştre hizrên xwe di derbarê çareserkirina vê pirsgirêkê de bêjin. Dibe ku ev yek (nerîn)
hinekî axaftin dur û dirêj bike û çawa û çi encam divê dirust bibe. Tiştê herî girîng ku hun
di vî beşê axaftinê de biryardar bin û bi zelalî behsa daxwaz û pirsgirêka xwe bikin.
Heger we lihev kir bo biryarekê, bi zelalî behsa wê yekê bikin, ku çi divê were kirin û kî
berpirsyar e ji bo wê yekê û kengî dê çê bibe. Ev yek wisa te bê berpirsyar dike ji bo
encamên ne pêşbînîkirî wekî we her tişt gotûbêj kiriye, wê demê jî hûn dikarin her lê
bipirsin;
Di dawiya telîfonkirinê de, tevî ku dibe ne hêsan be jî, spasiya ewî kesî bikin jibber dema
xwe daye we. Dibe ku hûn carekî din ji bo yekê telîfon bikin, wê demê karvedan wî kesî
dê zûtir be û alîkar be heger axaftina we rêzdar bibû ji hemî kesên têklîdar bo pirsgirêka
we.

Hinek tişt bila li bîra we bin:
●

●

●

Dibe ku hêsan be mirov di dema telîfonkirinê de hestên xwe kontrol bike, wekî hêrsbûnê yan
bêhêvîbûnê, bi taybetî dema ku ew ji bo tiştekî gelekî girîng be ji bo we. Ji bîr nekin ku kesê
hun telîfonî wî dikin niha ew jî wekî we mirov e û dê bandoreke neyînî li ser wî dirust bibe,
yan ji bo wî dibe ku telîfonkirineke ne baş be. Ewê dê gelek aram bin hişê wan li serê wan
be daku bi we re baştir alîkar bin, heger hûn bi wan re rêzdar bimînin;
Carnan gelek dem divê hetanî hun bighêjin kesên dirust, ji ber wê yekê divê sebra we hebe,
û dibe hûn bêçar bimînin ku li jimara hilbijêrin û paşê li dengên kompûterê yên berê tomarkirî
guhdar bikin daku hûn li dawiyê bighêjin kesê hûn dixwazin pê re biaxifin, ji ber wê bila sebra
we hebe. ;
Baş bibhîsin ka kesê din li ser telîfonê çi dibêje da ku hûn paşê tevlî axaftinê bibin û daku
axaftina we bi sûde be. Bila hûn nefikin ku hûnê her tiştî bêjin û kesê fin jî tenê gotinên we
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●
●

pesend bike. Dibe ku hûn hinekî li xwe zor bikin daku hûn bibin hevkar û alîkar ji bo çareyeke
pêkan bibînin;
Bila hûn bibiryardar bin di têkliya xwe de, ji bîr mekin ku hûn li vir ji bo hûn li ser xwe biaxifin.
Piştî telîfonkirinê carekî din berê xwe bidin têbîniyên xwe daku bizanin ku we tiştên girîng ji
bîr nekirine.

