
 رێنمایی سەبارەت بەو کەسانەی دەیانەوێ لە بارودۆخی ئێستادا وەک خۆبەخش کار بکەن. 

  بەهۆی ئەو بارودۆخەی لە ئێستادا هاتۆتەپێش بە هۆی ڤایرۆسی کۆرۆنا، شارەوانی ڤێسترە توتن لەگەڵ دەزگای

رێککەوتوون سەبارەت بە  دیاریکردنی  کەسانی خۆبەخش بۆ هاوکاری ئەو کەسانای لەم   (،ڤیل مێر) خۆبەخشی

 بارودۆخەی ئێستادا لە ماڵەوە ماون و پێویستیان بە هاوکاریە.

مەبەست لەم کارە رێگریکردنە لە زیاتر باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و ئەو کەسانەی پێویستیان بە کەل و پەلە  

نە پێویست نەکات بێنە دەر لە ماڵ. گرینگەکانی رۆژانەیا  

؟مەتی کردن دەبییارشموولی لە چ بارودۆخێکدا   

ن، دەتوانرێ یارمەتیان بکرێ و رقەرەنتینەدان یان کەسانێک کە لە گرووپی مەترسیدا  لە  ئەو کەسانەی کە .

پێداویستیە سەرەتاییەکانیان بۆ بکڕدرێ. ئەم هاوکاریە بۆ ئەو کەسانەیە کە تەنیان و کەسێک یان  و خواردەمەنی

تا  و دابین کردنی پێداویستیەکانیان ان دەدات بۆ کڕینهاوڕێیەکیان نیە یارمەتیان بدات لەو بارەوە. ڤیل مێر یارمەتی

 ماوەی سێ رۆژ.

. بۆ بردنە دەرەوەیتوانرێ یارمەتی بدرێ ئەگەر کەسێک ئاژەڵی ماڵی وەک سەگی هەبێ دە  .  

تر لە قەرەنتینەدا بێ و ئەو کەسانە ناتوانن لە ماڵ بێنە دەر. الیەنێکی زیالەمەوبەدوا پێشبینی دەکرێ کە خەڵکێکی  .

دیکەی هاوکاری دەتوانێ هاوکاری قسەکردن بێ لە رێگەی تەلەفوون. زۆرکەس تەنیایە و کەسێک نیە پەیوەندی هەبێ 

بۆیە کەسانێک خۆبەخش دەتوانن پەیوەندی بەو کەسانەوە بکەن کە پێویستیان پێیە. ئەو پەیوەندیانە چوارچێوەی لەگەڵی. 

 پرسیاری بواری تەندروستی ناگرێتەوە.

رەدا کار بکەی، دەتوانی لەم رێگەوە پەیوەندی بکەی:وائەگەر تۆ یەکێکی دەتەوێ خۆبەخش لەم ب  

٩١٣٦٠٠٦١٨ی توانی پەیوەندی بە ڤیل مێر بکەلە رێگەی ئەم ژمارە تەلەفوونەوە دە .  

  دەتوانی لە رێگەی ئەم ئادرەسەوە ئیمەیلیان بۆ بنێری .

kontakt@vilmer.no        

یان لە رێگەی فەیسبووک بەم ئادرەسە پەیوەندی بکە .  

VilMerVestreToten       

یان سەردانی یەکێک لەم سایتانەی خوارەوە بکە .  

                                                                                             https://vilmer.no/kontakt-oss 

 vilmer.no/bli-bidragsyter#sendinnskjema 

ەیەکراو ەڕۆویدوان یدوو ۆب ۆن رێکاتژم وانێن ەل فوونەلەت  

ئەو کەسانەی کە لەم بوارەدوا کار دەکەن کەسانی شارەزان کە تەجروبەیەکی زۆریان هەیە لە بواری کاری  

تۆ کێیت و لە چ بوارێکدا دەتەوێ خۆبەخشانە کار  رێکخراوەیی، لە کاتی پەیوەندیتان زانیاریتان لێ وەردەگرن کە 

 بکەی.

ی ئامادە کردووە بۆ ئەو کەسانەی کە دەیانەوێ بە شێوەی خۆبەخش بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی چەند رێنماییەک

بۆ رێگریکردن لە باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا ئەم رێنماییانە  تۆی خۆبەخش  کار بکەن، گرینگە کە لەم کاتەدا 

. یلەبەرچاو بگر  

بندرێ و نەچنە ژوورەوە.مەبەست لە دیوی دەرەوەی ماڵەکە دەبێ دا یئەو خواردەمەنیانەی کە دەیگەیەنن بە شوێن .  

پێویستە دەسکێش بەکاربهێندرێ. .  

کەسانی خۆبەخش نابێت کاری رشتنی ئەشغاڵ )زبڵ( بکەن. .  

mailto:kontakt@vilmer.no


ئەگەر سەگ دەبەن بۆ گەڕان لە دەرەوەی ماڵەکە تەحویلی دەدەنەوە..   

نابێت هیچ پەیوەندیەکی فیزیکی ئەنجام بدرێ.  .  

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/frivillige-organisasjoner 

 ئەگەر پێویستت بە هاوکاریە:

ی خوارەوە:یان بەم ئادرەسە ٩١٣٦٠٠٦٨پەیوەندی بکە بە ڤیل مێر بەم ژمارە تەلەفوونە    

kontakt@vilmer.no 

دوای پەیوەندی کردن لەالیەن کەسانی شارەزاوە رێنوێنی دەکرێی و هاوکاری دەکرێیت بۆ دروستکردنی پەیوەندی 

ا بۆ دابین کردنی پێداویستیە خۆبەخش. بەاڵم ئاگاداربە کە ئەم کەسانە هاوکاریتان دەکەن تەنیلەگەڵ کەسانی 

سەرەتاییەکانی ژیانتان، هەربۆیە لەکاتی نەخۆشی یان پرسیارێک لە بارەی بواری تەندروستی پەیوەندی بکەن بە 

 دکتۆری بنەماڵەیت یان فریاگووزاری خێرا. 

هاتوچۆ یان جێگەی ئاماژەیە کە ئەم هەوڵە بەشێوەیەکی کتوپڕ هاتۆتەو ئاراوەو ئێمە ناتوانین هیچ مەسرەفێکی 

 هاوکاریەکی ئابوری بکەین. هاوکاریتان بەشێوەی خۆبەخش جێگەی پێزانینە.
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