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بەشی یەکەم :خۆئامادەکردن بۆ
دانیشتنەکەت
پێویستە چیبسەلمێنم؟
پێویستە ئەوە بسەلمێنیت کە تۆ "کەمئەندام" بوویت ئەو رۆژەی کە بەڕێوەبەرەکە
ﯨریاری داوە (ئەو رۆژەی کە تۆ یەکەم نامەت
پێگەیشت لە ODSPکە دەڵێت تۆ سوودمەند نابیت لە .(ODSP
ۆ ئەوەی ھاوکاریی داھات وەربگریت لە ODSPئەوا پێویستە
پێناسەی ODSPلە تۆ ھەبێت کە دەڵێت "کەسێكی
کەمئەندام" .ئەمەش مانای ئەوەیە کە پسپۆڕێكی تەندروستیی
رێپێدراو ،وەك پزیشك ،ئەوە دەسەلمێنێت کە:
تۆ گیروگرفتی جەستەیی یان عەقڵییت ھەیە کە پێشبینی
دەکرێت ساڵێک یان زیاتر بخایەنێت ،و
ئەم گیروگرفتەی تەندروستیت ڕێگەت لێ دەگرێت بایەخ بە
خۆت بدەیت یان ئیشوكاری رۆژانە بکەیت لە ماڵەوە یان لە
کۆمەڵگە.
گرنگ :ڕەنگە دەستەی بڕیاردان لەسەر ھاوکارییە
یەتییەکان

کۆمە نموونە لەسەر پێشکەشکردنی بەڵگە و )SBTڕێوشوێنی توندی ھەبێت ،بۆ

ئاگادارکردنەوەی پێشوەخت سەبارەت بە شایەتیی لە دانیشتنەکەدا .تكایە پەیوەندی بكە بە عیادەی
یاسایی
بکە سەبارەت بەو رێسایانە )legal clinicلە کۆمەڵگەکەت و داوای ئامۆژگارییان لێ
ھەندێکسەرنج بنووسەرەوە سەرنج بنووسە
لەسەر ئەو قسانەی کە دەتەوێت بیانکەیت .با كورت بن ،و بە
خاڵ دایبڕێژە ،بۆ ئەوەی لەبیرت بمێننەوە.
پێشبینی ئەوە مەکە بتوانیت سەرنجەکانت لە دانیشتنەکە √

بخوێنیتەوە.
بەشێکی ئەمە پریزێنتەیشنە و بەشێکی ئاخاوتنە√ .

ی
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چەند بەردەوام دەبوو؟ •
ئایا ئێستاش ماوتە؟ •
ئایا چوویت بۆ نەخۆشخانە یان بۆ •

لەبیرت بێت:
دەبێت باسی ڕەوشی تەندروستی
خۆت بکەیت لەو ماوەیەدا کە
داواکارییەکەت بۆ ڕەفز ODSP
کرایەوە .ئەمە بریتییە لە ئەو

ر ۆ ژەی بەڕێوەبەرەکە بڕیا ری
دەرکرد:
__________________________
ناکاوی (طواریء) لەبەر
__________________________
ئەم نیشانانە؟
لێرەدا ئەو بەر وا رە بن ووسە ب ۆ (
ئایا ھیچ ئامرازێکی یارمەتیدەرت •
ئەوەی ر ۆ ژەکەت لەبیر بێت)
بەکارھێنا (بۆ نموونە،
جەخت بخە سەر باسکردنی ئەوەی
گۆچان ،ئاسنی پشت ،بۆریی بانیۆ،
کە چۆن رەوشی
ھی تر) .ئایا ئەوە
تەندروستیت رێگەت لێ دەگرێت کە
دکتۆرەکەت بۆی نووسی بوویت؟
بەشداریی بکەیت لە
ئەو دەرمانانە کامانە بوون کە تۆ •
ک ۆمەڵگە ،شوێنی کا ر ،و بایەخ
بەکارت دەھێنا لەو
بەخۆدان.
بەروارەی کە بەڕێوەبەرەکە ئەو
کاتێک سەرنجەکانت
بڕیارەی دەرکرد (ڕەنگە

دەنووسیت ،بیر

بتوانیت نوسخەیەكی چاپکراو بھێنیت
لە تۆماری  2ساڵی

نە بکەرەوە:

ئەو دەرمانەی کە تۆ لە
دەرمانخانەکەت وەرتدەگرت بۆ

لەم خا

نیشانەکان (االعراض) چی بوون؟ •
کەی دەستیان پێکرد؟ •

ئەوەی پیشانی بدەیت کە ئێستا
دەرمان دەخۆیت و بە

ماوەی نێوان ڕوودان و •
دووبارەبوونەوەی چەند دەبوو؟

شێوەیەكی رێکوپێک دەرمانەکانت
وەردەگریت).

چەند بە ئازار دەبوو؟ •
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م و نموونە

کە ڕەنگە گرنگ بن بۆ کەیسەکەت.

دەتوانیت خانەی جەختکردنەو بەکاربھێنیت بۆ ئەوەی ئەو شتانە نیشانە بکەیت کە گرنگن بۆ
تۆ و بەکاریان بھێنیت بۆ نووسینی سەرنجەکانت .لەبیرت بێت کە جەخت بخەیتە سەر ئەو
کاریگەرانەی ڕەوشە پزیشکییەکەت کە لە لە الیەن دکتۆرەکەوە باسی کراوە ،چونکە دەستەی
بڕیاردان لەسەر
یەتییەکان تەنھا ڕەچاوی ئەو ھاوکارییە کۆمە
کاریگەرانەی ڕەوشەکەت دەکەن.

ئازار

– ئەگەر یەکێک لە گرفتەکانت بریتییە لە

ھەبوونی ئازار ،ئەوا باسی ئەمانە بکە بۆ ئەندامەکە ،وەك:
ئازارەکە لە کوێدایە؟ لە سەرتەوە وەرە خوارەوە تا نووکی پێی قاچت.
 ،زۆر بە ئازارە10 ،چەند بە ئازارە؟ باسی ئازارەکە بکە (بۆ نموونە بە
سەختە – ،پێوانەی لە دەسووتێتەوە ،ھتد)...
ئایا بەردەوامە؟ ماوەی کەی و کەی ھەست بە ئازارەکە دەکەیت.
ئایان ھەندێک جار خراپتریشە؟ کەی؟
ئایا شەو بە دەم ئازارەوە خەبەرت ئەبێتەوە؟
ئایا ڕوویداوە لە جێگە بکەویت لە ماڵەوە بمێنیتەوە لەتاو ئازار؟
ئایا لەگەڵ تێپەڕبوونی کاتدا ،نەخۆشییەکەت خراپتر بووە یان باشتر؟
ئەم ئازارە ڕێگە لە چیت ئەگرێت؟ ئایا کەشوھەوا کاریگەری ھەیە لەسەر
ئازارەکەت؟
خەوتن– ئەگەر رەوشی تەندروستیت ناھێڵێت خەوت لێ بکەوێت ،ئەوا ئەمانە باس بکە:
خەوت چۆنە ئایا باشە؟
پێش ئەوەی خەبەرت بێتەوە ،چەند کاتژمێر دەخەویت؟
چەند جار شەو خەبەرت دەبێتەوە؟
بۆچی خەبەرت دەبێتەوە؟ بەیانیان ھەست بە چی ئەکەیت؟ حەوانەوە یان ھێشتا
ماندوویت؟
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پرسیار و نموونە  -بەردەوام بە
جووڵە و ھاتوچۆ

– ئەگەر ھیچ گیروگرفتێکت ھەیە

لە بواری جووڵە ،ئەوا باسی ئەمانە بکە:
رۆیشتن (تا چەند دەڕۆیت؟ ئنجا دوای ئەوە چی ڕوودەدات؟)
ڕاوەستان بە پێوە (تا چەند ،ئنجا دوای ئەوە چی ڕوودەدات؟)
دانیشتن (ئنجا دوای ئەوە چی ڕوودەدات؟)
چی ڕوودەدات؟)(ھەستان کاتێك دانیشتوویت ،یان دانیشتن کاتێک بە پێوەیت
نووشتانەوە (چەماندنەوە ،تا چەند دەتوانیت بنووشتێتیتەوە ،ئنجا دوای ئەوە
چی ڕوودەدات؟)
سەرکەوتن بەسەر پلیكانە یان دابەزین لە پلیكانە (چەند قادرمە؟ ئنجا چی
ڕووئەدات؟)
درێژکردنەوەی قۆڵت بۆ سەرەوە یان بۆ تەنیشت .دانیشتن لەسەر ئەژنۆ (رکوع)

ماڵداری و ئیشی ماڵەوە بایەخ بەخۆدان

ئەگەر گیروگرفتت
ھەیە لەگەڵ

ئەگەر گیروگرفتت ھەیە لە ئیشی ماڵەوە،
ئەوا باسی

بایەخدان بە خۆت ،باسی ئەمانە بکە:

ئەمانە بکە:

نان خواردن

پاككردنەوەی ماڵ (قاپ شتن،

پاكوخاوێنی و بەکارھێنانی
ئاودەست (شانەکردنی

کارەبایی ،پاكکردنەوەی ئەرز،
پاكکردنەوەی گەرماو ،گسکدان،

قژت ،پاككردنەوەی دانت،
شووشتنی دەستت ،ھتد)

بەکارھێنانی گسکی

ڕاخستنی جێگە ،ھتد).

لەبەرکردنی جلوبەرگ

شوشتنی جلوبەرگ

خۆشتن و شاوەر

چێشت لێنان

چێشت لێنان.
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ن– ئەگەر منداڵت ھەیە ،باسی ئەمانە بکە :مندا
ئایا پێویستت بە یارمەتی ھەیە بۆ بایەخدان بە منداڵەکان؟
بیانبەیت بۆ قوتابخانە یان بیانھێنیتەوە
ئایا دەتوانیت یارمەتییان بدەیت ئەرکی ماڵەوە (ھۆم ۆرك)
جێبەجێ بکەن ،ھتد

گیروگرفتی تر

– ئەگەر ھەر یەكێك لەم گیروگرفتانەی خوارەوەت ھەیە ،ئەوا باسی بکە:

بەکارھێنانی دەست یان پەنجەت (بۆ نووسین ،بۆ ھەڵگرتنی شتی بچووك ،ھتد)
ھەڵگرتنی شت .لێخوڕینی ئۆتۆمبیل یان سواربوونی پاس و ھۆکاری گواستنەوەی
گشتیی
پاڵنان یان ڕاکێشان (بۆ نموونە عەرەبانەی مۆڵ و دوکانەکان)
رۆیشتن بۆ بازاڕ بۆ کڕین
بایەخدان بە کاروباری دارایی خۆت
دیدگە ،توانای بینین
توانای گوێگرتن
توانای قسه کردن
یاد ،بیرەوەری
جەخت (تەرکیز) کردن ،و سەرنج لێدان لە شت
تێگەیشتن/ئیستیعاب
چارەسەرکردنی گرفت
مامەڵەکردن لەگەڵ گرژیی/سترێس
ھاوسەنگی ،گێژێتی
ھەناسەدان
پەشۆكان

تەندروستی ھزری (فکري)/ھەست وسۆز

– ئەگەر
گیروگرفتت ھەیە لە بواری تەندروستیی عەقڵی ،ئەوا باسی ئەمانە بکە:

خەمدار (ئایا زۆر جار گریانت دێت؟)
مەراق و دوودڵی
خەمۆكی (کەئابە)
یەتیت ،لەسەر
کاریگەری ھەستەکانت لەسەر ژیانی کۆمە توانای کارکردنت ئەوەی کە حەزت لە
ئەنجامدانی ھیچ چاالکییەك نەبێت
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پرسیار و وەم تەندروستی ھزری (فکری) /ھەست
و سۆزبەردەوام بە

– ئەگەر گیروگرفتت ھەیە لە بواری تەندروستیی عەقڵی،

ئەوا باسی ئەمانە بکە:
ئایا ئەمە کار دەکاتە سەر پەیوەندییت لەگەڵ ئەندامانی خێزانەکەت؟ ئایا
ھاوڕێت ھەیە؟
ئایا ھەست بە نائارامی دەکەیت کە بە تەنیا بچیت بۆ شوێنان؟
ئایا زۆربەی کاتت بە تەنیا و لە ماڵەوە بەسەر دەبەیت؟
ئایا تووشی ناڕەحەتی دەبیت کاتێك خەڵك دەبینیت و لەگەڵیان دادەنیشیت؟
ئایا ھەوڵ دەدەیت خۆت دوور بکەیتەوە یەتی؟ لە ژیانی کۆمە
ھەستت چییە بەرامبەر بە خۆت؟
ھەستت چییە بەرامبەر بە تەندروستیت و رەوشی پزیشکیت؟
ئایا بیر لەوە دەکەیتەوە خۆت بکوژیت/ئازار بگەیەنیت بە خۆت(؟)
نموونە بھێننەوە)(بیرچوونەوە/ناتوانیت سەرنجت چڕ بکەیتەوە لەسەر شت
کاریگەری ھەستەکان لەسەر تامەزرۆیی نانخواردن و توانای خەوتن
(خەوزڕاندن ،نەخەوتن بۆ ماوەیەکی زۆر)
ئایا ھیچ دەرمانێک دەخۆیت (بۆ نموونە ،دژە-کەئابە ،یان حەپی خەو) و ئاخۆ
بڕەکەیت زیاتر کردووە.
بیرکردنەوەی زۆر و نائارامی و دڵەڕاوكە و بیرکردنەوەی زۆر لە گیروگرفتەکان
گرفتی ھەستەوەریی ( بۆنموونە لە خۆتەوە گوێت لە شت ئەبێت ،ھەلوەسە،
وەھم و شت ھاتنە پێش چاو ،ھتد).
ئازاری ناکاو و لەپڕ بە زەحمەت دەتوانیت تەرکیز بخەیتە سەر زانیاری یان
زانیاری ڕێك بخەیت
ناتوانیت کۆنترۆڵی ھەستەکانت بکەیت ،لە خۆتەوە و بە بێ کردنەوە شت
دەکەیت
سەرنج لێدانت لەسەر شت الوازە.
بە زەحمەت شت فێر دەبیت /بە زەحمەت زانیارییەکان لێك دەدەیتەوە.
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سەرەڕای ئەمانە ،ڕەنگە بتەوێت باسی گیروگرفتی لەم جۆرە
ئەگەر ھەتبێت :بکەیت
ئایا ھیچ ئارەزوویەكت ھەبوو یان چاالکییەکت ھەبوو کە جاران م ناچار بوویت
وازی لێ بھێنیت؟ دەتکرد بە
یەتیت یان لە
ئایا گۆڕانکاری ڕوویداوە لە ژیانی کۆمە پەیوەندییەکانت لەگەڵ کۆمەڵگەکەت لە
ئەنجامی رەوشی تەندروستیت؟
ئایا دەچیت بۆ کڵێسە ،پەرستگە ،سینەگۆك ،مزگەوت وەك جاران پێش ئەوەی
رەوشی تەندروستیت تێك بچێت؟ ئەگەر کەمتر دەچیت ،بۆچی کەمتر دەچیت؟
کاریگەری ڕەوشی تەندروستیت چییە لەسەر ھەست و سۆزت؟
ئایا دەرمانەکانت ھیچ کاریگەرێکی الوەکی (اعراض جانبی)ان ھەیە یان
گیروگرفتی ترت تووش بووە؟
ئایا چارەسەری ترت وەرگرتووە ،و ئایا سەرکەوتوو بوو

ئایا چارەسەری سروشتی (عالج طبیعی)ت ھەیە؟ لە کەیەوە؟ ماوەی
چەند؟ ئایا سوودی ھەبوو؟
م تۆ نەتتوانی
ئایا ھیچ چارەسەرێکت بۆ نووسرا بە پارەکەی بدەیت؟
ئایا ئالوودەیت ھەیە؟ ئایا ئالوودەی ھیچ مادەیەك بوویت وەك مادەی
ھۆشبەر یان ئەلکھول؟ (ئالوودەبوون وەك ھەر ڕەوشێکی تر سەیری
دەکرێت)
ئایا تووشی زەحمەتی و گیروگرفت دەبیت کە بتەوێت یاری لەگەڵ
مدناڵەکانت بکەیت یان لەگەڵیان بچیت بۆ شوێنانی وەك پارک؟
سەرنج________________________________________:
_____________________________________________________
__________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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بەشی  2ڕۆیشتن بۆ کۆبوونەوەی گوێگرتن
بەرواری

دانیشتنەکە :زۆر گرنگە بڕۆیت بۆ دانیشتنی گوێگرتنەکە.

رۆژ و کاتەکە ھەیە لەسەر "ئاگادارینامە بۆ ئامادەبوون لە دانیشتن"ەکە،
کە بە پۆستە بۆت ھات .ئەگەر نەچیت بۆ دانیشتنی گوێگرتنەکە ئەوسا
ڕەنگە دانیشتنەکە بەردەوام ببێت بە بە بێ تۆ و بەم شێوەیە دەرفەتت
نابێت باسی کەیسەکەی خۆت بکەیت (سەرگوزەشتەی خۆت
بگێڕیتەوە) .ئەگەر نەتتوانی ئامادە ببیت و ھۆیەكت نەبوو کە ڕوونی
بکەیتەوە لەبەرچی نەچوویت ،ئەوسا ڕەنگە بۆت نەبێت داوای
استئناف) بکەیت ،و ناتوانیت داواکاری پێشکەش بکەیت (تێھەڵچوونەوە
بۆ تێھەڵچوونەوە لەالی دەستەی بڕیاردان لەسەر ھاوکاری تا دوو ساڵ.
یەتی کۆمە ڕەنگە بتوانیت )SBTلە ھەندێك حاڵەتی تایبەتیدا( ،
تەئجیل)ی دانیشتنی (داواکاری پێشکەش بکەیت بۆ دواخستن
گوێگرتنەکە .لە رۆژی گوێگرتنەکەدا ،پێویستە پێشوەخت پێش ژوانەکە
بگەیتە ئەوێ .خۆت ئامادە بکە و چاوەڕێ بکە تا ئەو کاتەی ئەندامەکەی
کۆتایی بە  SBTبانگت دەکات بۆ دانیشتنەکە .ئەگەر دوابکەویت (تەئخیر
بوویت) ،ئەوسا ڕەنگە SBTتێھەڵچوونەکەت بھێنیت.
).(SBTپێویستە بە شەخسیی ئامادە بیت لە پێش دەستەی بڕیاردان
یەتی لەسەر ھاوکاریی کۆمە

گرنگ
ئەگەر ئەزانیت دوائەکەویت (تەئخیر ئەبیت) یان ناتوانیت ئامادە ببیت لە
دەستبەجێ SBTدانیشتنەکەت لەبەر ھۆیەكی تایبەت ،ئەوا پێویستە
تەلەفون بکەیت بۆ  .ڕەنگە بتوانن ڕێوشوێنێکی تایبەتت بۆ ڕێك بخەن.
ژمارەی تەلەفۆنی خۆڕایی دەستەی یەتی بریتییە لە :بڕیاردان لەسەر
ھاوکاریی کۆمە
1-888-256-6758

کات
وا باوە کە دانیشتنی گوێگرتن یەك کاتژمێر بخایەنێت تا کاتژمێر و نیوێك،
لە ھەندێك حاڵەت ڕەنگە درێژتریش بخایەنێت .ڕەنگە کورتیش بێت  30تا
 45خولەك بێت .ئەگەر پێویستت بە وەرگێڕ
ھەبێت ئەوا رەنگە زیاتر بخایەنێت.
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چی بھێنم لەگەڵ خۆم بۆ دانیشتنەکە؟
زۆر گرنگە لەگەڵ خۆت ھەموو کاغەزەکانت بھێنیت بۆ دانیشتنەکە .تکایە ئەو
legal clinic.پێی داویت .کاغەزانەش بھێنە کە عیادەی یاسایی
تكایە ئەم شتانە بھێنە:
ئاگادارینامەی دانیشتنی گوێگرتن (اخطارەکە).
ھەموو بەڵگەنامە پزیشکییەکان و ڕاپۆرتەکان کە تەسلیمی
یەتی

دەستەی بڕیاردان لەسەر ھاوکاریی کۆمە )SBTو

یەکەی بڕیاردان لەسەر پەککەوتەیی ODSPت کردووە
بھێنە لەگەڵ خۆت بۆ دانیشتنەکە (ھەندێک جار پێی ڕەچەتەکەت
دەگوترێت DAUبھێنە لەگەڵ پاکەت و .
بتڵی ئەو دەرمانانەی ئێستا دەیخۆیت.
ئەو بەڵگەنامانەی پێشکەشت کردووە بە بەڕێوەبەری بەرنامەی
)ODSP(.پشتگیریی لە کەمئەندامان لە ئۆنتاریۆ
ئەو سەرنجانەی کە نووسیوتە سەبارەت بەو شتانەی کە دەتەوێت لەبیر بن
لەسەر ) SBTبۆ ئەوەی بە ئەندامی دەستەی بڕیاردان بڵێیت.
یەتی
ھاوکاریی کۆمە ئەگەر داواکاریەکەت بۆ تێھەڵچوونەوە (استئناف) درەنگ
پێشکەش کرد ،ئەوسا دەبێت بەڵگە بھێنیت کە بۆچی نەتتوانی لە کاتی
خۆیدا
بەشی (.تێھەڵچوونەوەکە پێشکەش بکەیت (بۆ زانیاری زیاتر ،تكايە بڕوانە
"کاروباری سەرەتا" لە الپەڕە ۳۱

کێ ئامادە دەبێت لەوێ؟
وا باوە دەستەی بریاردان لەسەر ھاوکاریی کۆمە یەتی
) SBTیەك ئەندامی خۆی دەنێرێت بۆ بڕیاردان لەسەر
کەیسەکەت
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لە دانیشتنی گوێگرتندا
ھۆڵی دانیشتنەکە
دانیشتنی گوێگرتن لە دەستەی بڕیاردان لەسەر ھاوکاریی لە ژوورێك کە
کۆ ) SBTناوەکەی نووسراوە لەسەر
یەتی
ئەو ئاگادرینامەی پێت گەیشت (ئاگادارینامەی گوێگرتن) ئەنجام دەدرێت.
لە ژووری گوێگرتنەکە ،مێزێك ھەیە و ھەموو لە چواردەوری دانیشتوون.
ژووری دانیشتنەکە فەرمیی نییە وەك ژووری دادگا .لە نووسینگەیەك
دەچێت .گوێگرتنەکە نھێنی و تایبەتییە .ئەگەر وەرگێڕ ئامادە بێت ئەوا
ھەموو ئەو قسانەی دەکرێن و گوێی لێ دەبێت ھەمووی بە نھێنی
دەپارێزێت و ئاشکرایان ناکات.

وەرگێڕەکان
دانیشتنی گوێگرتن لە الی دەستەی بڕیاردان لەسەر ھاوکاریی بە
یەتی کۆمە )(SBTئینگلیزی و فەرەنسی ئەنجام دەدرێت.
ئەگەر تۆ لە زمانی ئینگلیزی یان فەرەنسی بە باشی تێناگەیت ئەوا
پێویستە وەرگێڕێكت ھەبێت بۆ گوێگرتنەکە .کاتێك کە تێھەڵچوونەوەکەت
کردبێت بۆ ئەو زمانەی SBTپێشکەش کردووە ،پێویستە داوای وەرگێڕت
کە قسەی پێدەکەیت ،و ئیتر وەرگێڕت بۆ پەیدا دەکات

چی ڕوودەدات
باسی رەوشی تەندروستی خۆت دەکەیت ئەو شتانەی کە دکتۆرەکەت
بە گرنگ باسی کردوون و لەسەر ئەوانە پرسیارت لێ دەکرێت.
پرسیارەکان داوات لێ دەکەن باسی بکەیت کە چۆن ئەو رەوشە
یەتی دەستەی )(SBTپزیشکییانە کاریان کردۆتە سەر ژیانی رۆژانەت.
بڕیاردان لەسەر ھاوکاریی کۆمە دەتوانێت بڕیارەکە بگۆڕێت و ڕەفزی ئەوە
بکات ھاوکارییەکانی می ئەم پرسیارە وەربگریت .دەستەکە دەبێت
ODSPوە
بداتەوە :ئایا ئەم کەسە شایستە بووە بۆ وەرگرتنی ODSPلەو
رۆژەی کە فەرمانگەکە وتی "نەخێر".
12

یەکتری ناسین
)(SBTلە بەرایی دانیشتنی گوێگرتندا ،ئەندامەکەی دەستەی بڕیاردان
لەسەر ھاوکاری کۆمە  ،خۆی دەناسێنیت و ئنجا یەکە یەکە لە
یەتی
لێیان دەپرسێت ناوتان ھەموو ئامادەبوان دەپرسێت کە خۆیان بناسێنن و
SBTچییە .ئەندامەکەی بە کورتی باسی
ئەوە دەکات کە چۆن دانیشتنەکە ئەنجام دەدرێت .ئەندامەکەی جەخت
SBTلەوە دەکاتەوە کە ناونیشانەکەت چییە بۆ ئەوەی
بە کورتی SBTبڕیاری تێھەڵچوونەوەکەت بۆ پۆست بکەن .دەکات و
ئنجا ،ئەندامەکەی SBTوەسفی رۆڵی
ئنجا ئاماژە بەوە دەکات کە ئەمە جیاوازە لە بەرنامەی .ODSP
ئەندامەکەی SBTجەخت دەکاتەوە لەوەی ھەموو ئەو
بەڵگەنامانەیان ھەیە کە بۆ SBTڕەوانە کراون لە الیەن تۆ و لە
الیە ODSPەوە.

بابەتەکانی سەرەتا
ئنجا ئەندامەکەیبریتی بێت لە SBTکار لەسەر ھەر بابەتێک دەکات کە
"بابەتی سەرەتا" پێش ئەوەی دەست بکرێت بە گوێگرتن لە کەیسەکەت.
ھەندێك نموونە لە بابەتەکانی سەرەتا بریتین لە داواکاری بۆ دواخستن
(تەئجیل) ،بەڵگەی نوێ" ،ئاگادرینامەی تێھەڵچوونەوە"ی دواکەوتوو
ناڕەزایی (ODSPتەئخیر) ،یا لە بەڵگە پزیشکییەکان.

داواکاری بۆ دواخستن (تەئجیل)
دەتوانیت داواکاری بۆ دواخستن (تەئجیل) پێشکەش بکەیت پێش رۆژی
گوێگرتنەکە( .پەیوەندی بکە بە نووسینگەکەمان ئەگەر پێویستت بە
رێنمایی زیاتر ھەیە لەسەر داواکاریی بۆ دواخستن) .بۆت ھەیە تەنھا
داوای یەك جار دواخستن بکەیت ئەگەر ھۆیەكی باشت ھەبێت کە
بۆچی ناتوانیت لە رۆژی گوێگرتنەکەدا ئامادە بیت .تەنھا ئەو کاتانە
دواخستن (تەئجیل) دەکرێت کە بارودۆخێكی دیاریکراو ھەبێت .جارێكی
تر دانیشتنەکە دوا ناخرێتەوە لەبەر دواکەوتن بە ھۆی دواکەوتن لە
داواکردنی ھاوکاریی یاسایی یان بۆ بەدەستھێنانی ڕاپۆرتی زیاتری
پزیشکی .ئەگەر داوای دواخستنەکە ڕەفز کرایەوە ئەوسا دانیشتنەکە لە
کاتی خۆیدا ئەنجام دەدرێت.
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لە دانیشتنی گوێگرتن بەردەوام بە
الطعن"م "ئایا درەنگ سەرنج-نامەی تانە
پێشکەشکردووە؟
ئەگەر ئەو  30رۆژەی بۆ دوایین ژوان دانراوە و لەو ماوەیەدا ناچار نییە
تێھەڵچوونەوەکەت پێشکەش نەکردبێت ئەوا SBTگوێ
م ڕەنگە ماوەکەت بۆ درێژ لە کەیسەکەت بگرێت ،بە بکەنەوە -تمدید-
دەکەیت گوێ لە SBTئەگەر ھۆی باشت پێشکەش کرد .تۆ داوا لە
کەیسەکەت بگرێت ئەگەرچی ئەوان درەنگ تێھەڵچوونەوەکەیان
پێگەیشتبێت (دوای مەوعیدەکە کە بریتییە لە  30رۆژ لە رۆژی
دەرکردنی بڕیارەکە کە لە نامەی پێداچوونەوەی ناوخۆیی نووسراوە).
بە ئەندامەکەی دەستەکە بڵێ کە نەتتوانی لە کاتی خۆیدا
تێھەڵچوونەوەکە پێشکەش بکەیت لەبەر ھەندێک ھۆ "کە بە تی خۆمدا
نەبوو" وەك :دەست خۆم نەبوو ،لە دەسە
نووسراوی بڕیارەکەت بەدەست نەگەیشتبوو ،یان نووسراوەکەت
درەنگ پێگەیشت .م زەحمەت بوو لێی تێ
بڕیارەکەت پێگەیشت بە
بگەیت لەبەر :زمان ،خوێندەواری ،نازانیت پرۆسەی تێھەڵچوونەوە
چۆنە.
لەبەر ھۆی پەیوەست بە کەمئەندامی ،تووشی زەحمەت بوویت .و
دەتەوێت ھەندێك رێوشوێنی تایبەتت بۆ بگرنە بەر لەبەر پەککەوتەیی
بە گوێرەی یاساکانی مافی مرۆڤ.
حاڵەتیكی ناکاوی یان لەبەر ھۆی مرۆڤی.

14

پێشکەشکردنی کەیسەکەت
دوای تەواوبوونی بابەتەکانی سەرەتا ،ئنجا ئەندامەکەی SBT
داوا دەکات تۆ و شایەتەکان قسە بکەن .داوات لێ دەکرێت کە سوێند
بخۆیت کە قسەی ڕاست بکەیت .بەشە سەرەکییەکەی دانیشتنی
گوێگرتنەکە بریتیە لە شایەتیدان/بەڵگە لەسەر رەوشی پزیشکی و
نیشانەکان) و چۆن ئەمانە کار دەکەنە سەر ژیانی (کەمئەندامیت
رۆژانەت.
ئەمە دەرفەتی تۆیە بۆ قسەکردن لەسەر یەکە یەکەی گیروگرفتە
پزیشکییەکانت ،و چەند سەختن (چەند بنەڕەتین) ،و کاریگەری
رەوشەکەت لەسەر چاالکییەکانی رۆژانەت .پاش ئەوەی بەڵگەکانی
خۆت پێشکەش کرد ،ڕەنگە ھەندێک پرسیاری ترت لێ بکرێت .ئەگەر
(کارمەندی پێشکەشکردنی
کەیس)ی سەر بە یەکەی بڕیاردان لەسەر کەمئەندامیی the DAU
لەوێ بوو ،ڕەنگە ) )Disability Adjudication Unit (DAU/ODSP
ئەگەر لە پرسیارێک تێنەگەیشتیتSBT ،ئەمانیش پرسیارت لێ بکەن.
ئەوا بە ئەندامەکەی بڵێ کە نازانیت بۆ ئەوەی ئەوان یارمه تیت بدەن
تێبگه یت..
ئامەکەت) .لە وە ساییە و ناڕەحەت مەبە ئەگەر تۆزێك بخایەنێت بۆ
بیرکردنەوە

پوختکردنەوەی کەیسەکەت لە کۆتایی دانیشتنی گوێگرتن
پێشئەوەی کۆتایی بە دانیشتنەکە بێت ،دەرفەتێکت ئەبێت بۆ
پوختکردنەوەی کەیسەکەت و بۆ ئەوەی بە کورتی بۆ باس بکەیت کە
ئەندامەکەی SBTبۆچی پێت وایە تۆ کەسێکی
کەمئەندامیت .ئەگەر تۆ سەر بە "بەرنامەی خودھاوکاریی ئاڕاستەکراو"
بیت کە سەر بە عیادەی یاسایی کۆمەڵگەیی ھامیلتۆنە ،ئەوا نامەیەكت
پێگەیشتووە بە ناوی "ئیفادەی داواکار" کە دەتوانیت وەك پوختەیەك
بکەیت لە SBTئاماژەی پێ بکەیت یان داوا دواتر بیخوێنێتەوە .کاتێک لە
ئەندامەکەی
پێشکەشکردنی پوختەکەت تەواو بوویت (یان ئەگەر بڕیارت دا ئەگەر
پوختە پێشکەش نەکەیت) ئەوسا نوێنەری )،DAU (ODSP
لێی بێت ،دەرفەتی دەبێت بۆ پوختکردنەوە و وتنی ئەو پێی وایە تۆ
بۆچوونەوەی کە بۆچی )DAU (ODSPکەسێکی
کەمئەندام نیت.
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ئامانجی ئەم نامیلکەیە بریتییە لە بەکارھێنانی وەك
بەشێك لە بەرنامەی "ھاوکاریی خودی
ئاڕاستەکراو لە الیەن عیادەی یاسایی کۆمەڵگەی
ھاملتۆنەوە" لەگەڵ ڤیدیۆی "خۆئامادەکردن بۆ
یەتی".

دەستەی بڕیاردان لەسەر ھاوکاریی کۆ
ڤیدیۆی

خۆئامادەکردن بۆ دەستەی بڕیاردان لەسەر"
یەتی" لێرە دەست دەکەوێت:

ھاوکاریی کۆمە

www.hamiltonjustice.ca
ئنجا بڕۆ بۆ " "Our Legal Servicesبڕۆ بۆ بەشی "
Ontario
Disability Support Programیا خود پەیوەندی بکە بە" :
عیادەی یاسایی کۆمەڵگە لە ھامیلتۆن Hamilton
Community Legal Clinic
ئەم نامیلکەیە بە زمانی تریش ھەیە.
تكایە پەیوەندی بکە بە عیادەی یاسایی کۆمەڵگەی
ھامیلتۆن
بۆ لیستەی ناوی ئەو زمانانە.

وکردنەوەی:

ب

100 Main Street East, Suite 203
Hamilton, ON L8N 3W4
Phone: 905-527-4572 Fax: 905-523-7282
www.hamiltonjustice.ca
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