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پەیامی سەرکردایەتی

هاوکارانی بەڕێز:

خۆشحاڵم کە ئەمەتان لەگەڵ هاوبەش بکەم 

ڕێگای IRC: ستاندەرەکامنان بۆ ڕەفتاری پیشەگەرانە. 

ڕێگای IRC دەمێکە وەک ڕێسای کارکردنی ئێمە بووە، کە وەسفی سێ بەهایە سەرەکیەکەی ئێمە دەکات: دەستپاکی،خزمەتگوزاری و بەرپرسیاریەتی، و ئەو 

بەڵێننامانەی لەو بەهایانەوە دێن ئەم بەها و بەڵێننامانە ستافی IRC لە سەرانسەری جیهان یەك دەخات و بە پتەوی پرۆگرامەکامنان بەرەو خۆشگوزەرانی 

کالیەنتەکامنان دەبات لەگەڵ بەدیهێنانی پێشبینیەکانی کۆمەک بەخشەکامنان وەک الیەنی بەرپرسیار لە سەرچاوەکانیان  

مەبەستی ئەم بەڵگەنامەیە بۆ دڵنیاکردنی ئەوەیە کە کارەکانی خۆمان بە دروستی جێبەجێ دەکەین بە پەیڕەوکردنی بنەما ئەخالقیەکان کە پشتیوانی لە 

بانگەشەمرۆڤایەتیەکەمان دەکات  بە تەنھا سیاسەتەکامنان بەس نین ئەگەر نەکرێت بۆ کرداربگۆڕدرێن  بۆیە ڕێساکەمان فراوانکراوە بۆ لەخۆگرتنی هەنگاوی 

کرداریی کە دەکرێت بیانگریتە بەر بۆ پەیڕەوکردنی ڕێگای IRC، و منوونەکانی کێشەکان کە پێویستە دەستیان بخرێتە سەر بۆ چارەسەری گونجاو  

مەبەست لە ڕێساکە ئەوە نیە تۆ بکاتە کەسێکی شارەزا دەربارەی هەموو بابەتێک، بەڵکو زیاتر بۆ یارمەتیدانتە لە دەسنیشانکردنی مەترسیەکان، بەدەست 

هێنانی ڕێنوێنی، و هەلبژاردنی دروست  پێویستە بەردەوام ئاگاداری بۆشاییەکان بین لە نێوان سیاسەتەکامنان و الیەنی کرداریی و کارکردن بۆ پڕکردنەوەیان  ئەم 

بەڵگەنامەیە بۆ کارمەند داڕێژراوە بەاڵم هەروەها پێویستە لەگەڵ هاوبەشەکان، کۆمەک بەخشەکان و پشتیوانیکارانی تر هاوبەش بکرێت، تا بتوانن ئەو ستاندەرانە 

ببینن کە پێیانەوە پابەندین 

تکایە پەیوەندیم پێوە بکە لە دڵنیاکردنەوەی پابەندبوومنان بە ڕێگای IRC، و لە برەودان بە بەهاکانی IRC لە گشت ئەو شتانەی ئەنجامیان دەدەین  

 

دڵسۆزتان،

دەیڤید میلیباند

سەرۆک و بەڕێوەبەری جێبەجێکار
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بەهاکانی ئێمە

دەستپاکی

ئێمە کراوەین، ڕاستگۆ و متامنەپێکراوین لەگەڵ کالیەنتەکان، هاوبەشەکان، هاوکارەکان، 

کۆمەک بەخشەکان، کۆمەك و ئەو کۆمەڵگانەی کاریگەریامن لەسەریان هەیە  

بەرپرسیاریەتی

ئێمە - بە شێوەی تاکە کەسی و بەیەکەوەش - بەرپرسین بەرامبەر بە هەڵس و کەوت، 

کردار و ئەنجامەكامنان  

خزمەتگوزاری

 ئێمە بەرپرسیارین لەو کەسانەی خزمەتیان دەکەین لەگەڵ ئەو کۆمەک بەخشانەش 

کەوا دەکەن خزمەتگوزاریەکەمان پێشکەش بکەین  

بنەماکانی ڕێنوێنیکردن

ئێمە پشتیوانیی دەکەین لە ڕێسای کارکردنی IRC و بزووتنەوەی مانگی سوور و ڕێکخراوە ناحکومیەکان لە بواری فریاکەوتنی کارەسات  ئێمە ڕێنوێنی کراوین لە ڕێگەی بنەما 

سەرەکیەکانی خێرخوازی، بەلەخۆگرتنی مرۆڤایەتی، دەستپاکی، بێ الیەنی، و سەربەخۆیی  بەم شێوەیە:

l  کەمکردنەوەی ئازاری ئەو مرۆڤانەی کە زۆرترین کاریگەری کارەساتیان لەسەرە، ئەمە پاڵنەرێکی سەرەکیە بۆ ئێمە لە بەهاناچوومنان بۆ کارەسات. ئێمە درک بە ئەرکامن 

دەکەین بۆ پێشکەشکردنی هاریکاریمرۆیی لە ھەر کوێیەکدا پێویست بێت؛ 

l   یارمەتی ئێمە پێشکەش دەکرێت بێ گوێدانە ڕەچەڵەك، بیروباوەڕ یان واڵتنامەی وەرگرەکە، و بێ هیچ جیاکاریەک. پێشینەی هاوکاریەکان لە سەر بنەمای پێویستی 

هەژمار دەکرێن؛ 

l  یارمەتی ئێمە بەکار نایەت بۆ بۆچوونێکی سیاسی یان بیروباوەڕی ئایینی ، هەروەها ئێمە پەیامن نادەین و یارمەتی پێشکەش ناکەین و دابەش ناکەین بۆ لەباوەش گرتن 

یان ڕەزامەندی الیەنێکی سیاسی یان بیروباوەڕی ئایینی؛ و 

l  دەبێت هەوڵ بدەین کە وەک ئامرازێکی سیاسەتی حکومەت کار نەکەین.هەرگیز ڕێگە بە خۆمان نادەین بەکار بهێرنێین بۆ کۆکردنەوەی زانیاری سیاسی، سەربازی یان 

ئابوری هەستیار بۆ حکومەت و الیەنەکانی تر کە ڕەنگە خزمەت بە مەبەستی تر بکەن جگە لەوانەی کە مرۆیین. 

هەروەها ئێمە پاڵپشتی مافەکانی مرۆڤ مرۆڤ دەکەینەوە هاوئامانج کە بەگوێرەی نەتەوە یەکگرتووەکانن  جاڕنامەی گەردوونی مافەکانی مرۆڤ، ڕێککەوتننامەی مافەکانی منداڵ و 

ڕاگەیاندنی سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان دەربارەی پاراسنت لە چەوسانەوەی سێکسی و مامەڵەی خراپی سوودمەندەکان  
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بەرپرسیاریەتیە هاوبەشەکامنان لە پابەند بوون بەم ڕێسایە 

پەیوەست بوون بەم ڕێسایە بەرپرسیاریەتیەکی هاوبەشە لە الیەن سەرجەم ئەوانەی بەشدارن لە پێشکەشکردنی پەیامی IRC  بەسەر گشت بەڕێوەبەر فەرمانبەر، کارمەند، ڕاهێنەر، 

خۆبەخش، کارمەندی هاندەر و هاوبەشەکان جێبەجێ دەبێت کە لە بری ڕێکخراوی IRC کار دەکەن  

بەرپرسیاریەتیە تاکە کەسیەکان

تۆ بەرپرسیاریت لە ئاشنابوون بە ستاندەرەکانی ڕەفتارکردن لە پیشەکەت   تۆ بەشی خۆت ئەنجام دەدەیت کاتێک تۆ:

l  ئاگاداریت لە ڕێگەی فێربوونی ستاندەرەکانی ڕەفتارکردن بۆ ڕۆڵ و بەشدار بوونت جێبەجێ دەبێت لە ڕەوشت و پابەندبوون بە کۆبوونەوەکانی ڕاهێنان  

l گەڕان بە دوای ڕێنوێنی و ڕاوێژ ی لەگەڵ کەسانی تر کاتێک کۆرسی دیاریکراوی کردارەکە ڕوون نیە 

l  توندوتۆڵ بە بە بەرهەڵستیکردن لە فشاری سەرت بۆ سازشکردن لە ستاندەرەکامنان یان بەزاندنی الیەنی ڕەوشتی بۆ بەدیهێنانی ئامانجێک 

l نیگەرانیەکان دەرببڕەئەگەر شتێک دروست نە بوو 

بەرپرسیاریەتیەکانی بەڕێوەبەر

ئەگەر تۆ بەڕێوەبردن یان سەرپەرشتی کەسانی تر دەکەیت، تۆ لە پۆستێکی متامنەپێکراو 

دانراویت  بۆ پارێزگاری کردن لەم متامنەیە، پێویستە تۆ هەموو كاتێك:

l  وەک منوونە بیت و ڕۆڵی ئەرێنیت هەبێت بۆ کەسانی تر

l  هانی هۆشیاری بدەیتدەربارەی ستاندەرەکانی IRC و دڵنیا بە ئەو کەسانەی 

 سەرپەرشتیان دەکەیت زانیاری و سەرچاوەی پێویستیان لە بەردەستدایە بۆ پابەند 

بوون پێ یانەوە 

l  چاودێری ڕەفتاری ئەو کەسانە بکەیت کە سەرپەرشتیان دەکەیت و بەرپرسیاریەتی 

وەربگرە لە چاالکیەکانی کە لە ژێر چاودێرى تۆ ئەنجام دەدرێن 

l  وەاڵمدەر بیتبۆ هەر کەسێک کە نیگەرانیەکی ڕەوشتی یان پابەند بوون تۆمار 

دەکات و دڵنیا بە کە بابەتەکان بە شێوازێکی دادپەروەرانە و گونجاو چارەسەر 

دەکرێن  
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تۆ پارێزگاری لە ڕێبازی IRC دەکەیت کاتێک تۆ:

4 بە شکۆداری و ڕێزەوە مامەڵە لەگەڵ هاوکارەکانت دەکەیت.

4  بڕیارەکانی کارکردنلە سەر بنەمای توانا و سوودە تاکە کەسیەکان بدە، نەوەک لەسەر تایبەمتەندیە تاکە کەسیە نا پەیوەندیدارەکان بە پیشەکە.

4 ڕێز لە مافی گشت تاکەکان بگرە.

4 شوێنی مانەوەی گونجاو دابین بکە بۆ ئەو کەسانەی خاوەن پێداویستی تایبەتن.

4 هەموو جۆرێکی توندوتیژی یان خراپ بەکارهێنانی دەسەاڵت ڕەت بکەوە.

4  ئاگاداری نیگەرانیەکانی سەالمەت و ئاسایش بە، پەیڕەوی پرۆتۆکۆلەکانی ئاسایشی ناوخۆیی بکە، و هەموو کارێک بوەستێنە کە نا سەالمەت دەبێت.

4 نهێنی زانیاری کەسیی بپارێزە.

پێویستە خۆت دوور بگریت لە:

7 حوکمدان لە سەر تاکەکان لە سەر بنەمای هۆکاری ناپەیوەست بە کار.

7 نوکتەی بێ مانا، توانجی زبر، ئیمەیلی بێڕێزکارانە، یان وێنەی سێکسی ڕووت.

7 کارکردن لە کاتی کەوتنە ژێر کاریگەری خواردنەوە کحولیەکان یان ماددەی هۆشبەری نایاسایی.

7 ئاشکراکردنی نەگونجاوی زانیاری کارمەندان، بەلەخۆگرتنی زانیاری کەسیی.

پێویستە ئەم شتانە ڕابگەیەنیت:

s نزیک بوونەوە یان گێچەڵی سێکسی نەویسرتاو، نەگونجاو و بێڕێزانە.

s شەڕفرۆشی هەڕەشەکردنی چاوەڕوانکراو، تۆقاندن، خزمێنە، سووکایەتیکردن، توڕەیی زارەکی یان جەستەیی

s ئەو بارودۆخانەی هەڕەشە لە سەالمەتی، ئاسایش و خۆشگوزەرانی کارمەند دەکەن.

s دوژمنایەتی کردنی تاکەکان بەهۆی ڕەچەڵەك، ئایین، ڕەگەز، ناسنامەی ڕەگەز، ئاڕاستەی سێکسی، کەم ئەندامی، دۆخی جەنگاوەری کۆن یان تایبەمتەندی تری پارێزراو بە یاسا.

ئەرکەکامنان بەرامبەر بە هاوکارامنان

IRC پابەندە بە دڵنیاکردنی هەلومەرجی سەالمەت و پارێزراو بۆ گشت کارمەندەکان، بێ گوێدانە 

پۆست یان شوێن، و بۆ بەدەست هێنانی ژینگەیەکی کار کە هانی خۆشگوزەرانی کارمەند ، نەرمی 

نواندن، و تەندروستی و بەرهەمداری دەدات 
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پرسیار: بیستوومە کە هاوکارێکم زۆر بێڕێزانە قسە دەربارەی ئەو ئافرەتانە دەکات کە کاریان لەگەڵ دەکەین. تەنھا ئەو کاتە ئەمە ئەنجام دەدات کە هیچ ئافرەتێک دیار 
نەبێت، و تەنها گاڵتە دەکات، بەاڵم زۆر دەیکات. من پەرێشان دەکات. پێویستە چی بکەم؟

وەاڵم: ئەگەر هەست بە ئاسودەیی دەکەیت بەهۆی ئەم کارە، کەسەکە جیا بکەوە و ئەو شتەی بۆ ڕوون بکەوە کە هەست دەکەیت قسەکانی نابەجێن. ئەگەر هەست بە 
سەالمەتی ناکەیت لە ئەنجامدانی ئەمە، یان ئەگەر هەڵس و کەوتی ناگۆڕێت لەدوای ئەوەی قسەت لەگەڵ کرد، پەیڕەوی ڕێکارەکان بکە کە لە بەشی "دەستخستنی یارمەتی" 

ئەم ڕێسایەدا هەیە.

پرسیار: هەفتەی ڕابردوو، بەڕێوەبەرەکەمان داوای لێکردین سەردانێکی مەیدانی ئەنجام بدەین بۆ شوێنێکی تایبەت. کاتێک پێم ووت کە ئاسایشی شوێنەکەی خستۆتە 
دەرەوەی شوێنی کارکردن بەهۆی نیگەرانیسەالمەتی، ئەو پێشنیاری ئەوەیکرد بەهەر شێوەیەک بێت هەر دەچین لەبەرئەوەی کەسانێکی لێیە کە پێویستیان بە یارمەتیە. 

پێویستە چی بکەم؟

وەاڵم: سەالمەتی کارمەندامنان کارێکی بنجێنەیی یە،   و ئاسایش پرۆتۆکۆلە ناوخۆییەکان دیاری دەکات بە لەبەرچاوگرتنی ئەمە. ئەگەر هەست دەکەیت لەژێر فشاردایت بۆ 
سازشکردن لەسەر ستاندەرەکانی سەالمەتی، پەیڕەوی ڕێکارەکان بکە کە لە بەشی "دەستخستنی یارمەتی" ئەم ڕێسایەدا هەیە.

: IRC سیاسەت و ڕێنوێنیە پەیوەندیدارەکانی

l  سیاسەتی دەرفەتی دامەزراندنی یەکسان

l  سیاسەتی شوێنی کاری دوور لە بێزارکردن 

l سیاسەتی شوێنی مانەوە

l  بەکارهێنانی مادەی هۆشبەرلە سیاسەتی شوێنی کار

l سیاسەتی توندوتیژی شوێنی کار

IRC سیاسەتی سەالمەتی و ئاسایشی جیھانی  l

l سیاسەتی پاراستنی نهێنی

l پرۆتۆکۆلەکانی ئاسایش و سەالمەتی

ان
ەک

اڵم
وە

و 
ر 

سیا
پر
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تۆ پارێزگاری لە ڕێبازی IRC دەکەیت کاتێک تۆ:

4 ڕێزگرتن لە شکۆداری، بەهاکان، مێژوو، ئایین و کەلتوری ئەو کەسانەی خزمەتگوزاریان پێشکەش دەکەین.

4  هاواڵتیان بەگوێرەى پێویستی دەسنیشان بکە، بەگوێرەى تایبەمتەندیەكانی پرۆگرام، بێ گوێدانە ڕەچەڵەك، باوەڕ، واڵتنامە یان جیاکاری تر.

4  هاواڵتیان بپارێزە لە گشت جۆرەکانی مامەڵەی خراپ، بەلەخۆگرتنی چەوسانەوەی سێکسی و چاالکیەکانی بازرگانیکردن بە مرۆڤ.

4 چاودێری تایبەتی مندااڵن بکە بۆ پاراستنیان.

4  ڕێز لە پاراستنی نهێنی بگرە، بە پابەندبوون بە پرۆتۆکۆلەکانی پاراستنی داتا ، و زانیاری کەسی دەربارەی هاواڵتیان لە سەر بنەمای پێویستی زانین هاوبەش بکە بەگوێرەی 

ڕێساکانی الیەنی کۆمەک بەخش.

4  وێنای کالیەنتەکان بکە وەک مرۆڤی شکۆدار لە هەر وێنەیەکی بەکارهاتوو لە پەیوەندیەکانی IRC ، تەنھا وێنەی ئەو کەسانە بەکاربێنە کە ڕەزامەندیان نیشانداوە. 

4 دڵنیا بە توێژینەوەی IRC کە بابەتی مرۆڤی تێدایە بە دروستی پەسەندكراوە بەرلەوەی دەست پێبکات.

پێویستە خۆت دوور بگریت لە:

7 دامەزراندنی هاواڵتیان بۆ کارکردن بۆ IRC لە توانایەکی تاکە کەسی )بۆ منوونە، وەک کارمەندنی ناوخۆیی(.

7 بەشدار بوون لە هەر جۆرێکی چەوساندنەوە، سووکایەتی کردن، شکاندنی شکۆ یان هەڵس و کەوتی دووژمنکارانە بەرامبەر بە هاواڵتیان.

7 سزادانی جەستەیی یان تەمبێکردنی هاواڵتیان.

7 هەموو شێوازێکی چاالکی سێکسی یان پەیوەندیی نزیک لەگەڵ هاواڵتیان جا لە هەر تەمەنێک بن. 

7 لەش کڕین )مامەڵەی سێکسکردن( بێ گوێدانە یاسا ناوخۆییەکان کە ڕەنگە ڕێگەی پێبدات.

7 ناچارکردنی هاواڵتیان فرۆشنت یان دەستبەردار بوونی کەرەستە دابەشکراوەکان.

پێویستە ئەم شتانە ڕابگەیەنیت:

s  هەموو جۆرە چەوساندنەوەیەکی هاواڵتیان.

s  بڕیاری گەندەڵ یان الیەنگیرانە بۆ لەخۆگرتن یان هەاڵوێردنی هاواڵتیان.

s خراپ بەکارهێنانی دەسەاڵت یان پۆست لە پێشکەشکردنی یارمەتی مرۆیی.

s  ئاشکراکردنی نەشیاوی زانیاری نهێنی پەیوەست بە هاواڵتیان.

ئەرکەکامنان بەرامبەر بە هاواڵتیان

IRC یارمەتی ئەو کەسانە دەدات کە ژیان و گوزەرانیان بەهۆی شەڕ و کارەساتەکان تێک چووە 

بۆ ڕزگار بوون، هەڵسانەوە یان بەدەست هێنانی کۆنرتۆڵی دوارۆژی خۆیان  ئەمە پێویستی بە 

 پابەندبوونی ئێمەیە بۆ خۆشگوزەرانی ئایندە و کارکردن لە جێبەجێکردنی ڕۆڵی کارای مرۆییامن 

کە بە ئێمە بەخرشاوە  
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پرسیار: دەمەوێت پشتیوانی بزنسی پەنابەر بکەم، بۆیە یەکێک لە چاودێری منداڵی ماڵەوەی هاواڵتیەکم بەکاربێنم.ئایا ئەمە ئاساییە؟

وەاڵم: شتێکی ئاساییە بۆ کارمەندکە بزنسی یاسایی بکەن کە هاواڵتیان بە بژاردەی خۆیان خاوەنداریەتی دەکەن. هەرچۆنێک بێت، مەرج/نرخە پێشکەشکراوەکان بۆ ستافی 
IRC پێویستە هاوشێوە بێت لەگەڵ ئەو مەرج/نرخانەی پێشکەشی کەسانی تریش دەکرێن.

پرسیار: بە ڕێککەوت زانیومە کە کالیەنتێک زانیاری هەڵە بەکاردێنێت بۆ بەدەست هێنانی مافی پەنابەری. کاتێک تایبەمتەندی پەنابەری تێدا نیە، دەزانم کە لە ژیانێکی زۆر 
سەخت لە واڵتەکەی خۆیدا ڕای کردوووە. ئایا پێویستە هیچ شتێک بڵێم؟

وەاڵم: بەڵێ، پێویستە نیگەرانیەکەت دەرببڕیت وەک لە بەشی "دەستخستنی یارمەتی" ئەم ڕێسایەدا هەیە.لە کاتێکدا ڕەنگە وەک فریودان بێت بۆ "دەرخستنی ڕووەکەی تر"، 
ئەمە شتێکی باش نابێت کە بیکەیت.

پرسیار: هەفتەی ڕابردوو لە سەردانێکی مەیدانی بووین، شەوەکەمان لە دووری ماڵەوە بەسەر برد. هۆکاری تەواوم هەیە کە لەو باوەڕەدام یەکێک لە هاوکارەکانم لەگەڵ 
لەشفرۆشێک ڕایبوارد لە ماوەی گەشتەکە. پێویستە چی بکەم؟

وەاڵم: ئەمە پێشێلکاریەکی پێوەرەکانی IRC، و پێویستە پەیڕەوی پرۆسیجەرەکان بکەیت کە لە بەشی "دەستخستنی یارمەتی" ئەم ڕێسایەدا هەیە.

:IRC سیاسەت و ڕێنوێنیە پەیوەندیدارەکانی

l  پاراستنی سوودمەند لە چەوسانەوە و سیاسەتی مامەڵەی 

خراپ

l  سیاسەتی پاراستنی منداڵ

l  سیاسەتی نەهێشتنی بازرگانی بە تاکەکان

l  سیاسەتی پاراستنی نهێنی

l  سیاسەتی زانیاری ئاشکرا 

l  ڕێنوێنی ڕێکارەکانی دەستەی پێداچوونەوەى 

دامەزراوەیی بۆ توێژەران

سەرچاوەی زیاتر بۆ خوێندنەوە:

l  ڕێسای کارکردنی IRC و بزووتنەوەی مانگی سوور 

و ڕێکخراوە ناحکومیەکان دەکەن لە بواری چاک 

بوونەوە لە دوای کارەسات. 

l  نەتەوە یەکگرتوەکان جاڕنامەی جیهانی مافەکانی 

مرۆڤ، بەڵێننامەی مافەکانی منداڵ 

l  نەتەوە یەکگرتوەکانڕاگەیاندنی سکرتێری گشتی 

نەتەوە یەکگرتووەکان دەربارەی پاراسنت لە 

چەوسانەوەی سێکسی و مامەڵەی خراپی 

سوودمەندەکان.

ان
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ئەرکەکامنان بەرامبەر بە کۆمەك بەخشەکامنان

کۆمەک بەخشەکامنان سەرچاوەكان دابین دەکەن کە وا دەکات کارەکامنان ئەنجام بدرێت، و پێویستە چاودێری بەرپرسیار بین بەرامبەر ئەو سەرچاوانە  ئێمە پابەندین بە پەیڕەوکردنی ڕێنامیی و 

مەرجە دیاریکراوەکانی کۆمەک بەخشە دامەزراوەییەکامنان، لەگەڵ پێشبینیەکانی گشت کۆمەک بەخشەکان کە ئەو کۆمەکەی پێشکەشی دەکەین خزمەت بە کالیەنتەکان دەکات بە شێوەیەکی 

دروست و کاریگەر  

تۆ پارێزگاری لە ڕێبازی IRC دەکەیت کاتێک تۆ:

4  تێگەیشنت لە ڕێساکانی کۆمەک بەخشەکان کە بەسەر کارایی و لێپررساویەتی جێبەجێ دەبێت. 

4  دڵنیاکردنی پەڕەکانی کات، ڕاپۆرتەکانی خەرجی، ساغ کردنەوەی پێشکەوتوو و بەڵگەنامەی تری دارایی کە وورد و دروسنت.

4  دەسنیشان کردنی ئەو هاوبەشانەی کە توانایان هەیە لە پێشکەشکردنی باشرتین دەرەنجام بۆ کالیەنتەکان و چاودێریکردنی کارەکانیان بە شێوەیەکی دروست هاوڕێک لەگەڵ 

ڕێسای کۆمەک بەخشەکان.

4  پاراستنی زانیاری نهێنی و ساماندارانەی کۆمەک بەخشە دامەزراوەییەکان و داتای تایبەمتەندیەتی کەسیی هەریەک لە تاکەکان. 

4  ئاگاداری کۆمەک بەخشەکان بکەوە دەربارەی هەر هەڵەیەک لە زانیاری ڕاپۆرتکراو، و هەوڵدان بۆ شەفافیەت.

4  ئەنجامدانی نووسینی بەخشین، کۆکردنەوەی کۆمەك، داواکردن و چاالکیەکانی بازاڕکردن بە شێوەیەکی ڕاستگۆیانە و بە دەستپاکیەوە، هاوڕێک لەگەڵ گشت یاسا کارپێکراوەکان.

4  ڕاستگۆ بە لە گشت ووتەکانت دەربارەی IRC و کارەکانی .

پێویستە خۆت دوور بگریت لە:

7  پابەند نەبوون بە داواکاریەکانی بەخشین یان بەکارهێنانی نەشیاوی کۆمەك. 

7  ڕاپۆرتکردنی کات و کۆشش، خەرجی، یان تێچووی هەڵە.

7  بەکارهێنانی کۆمەکی بەردەست بۆ ڕووماڵکردنی خەرجیەکانی داواکردنی بەخشینیرت بێ ڕێپێدانی الیەنی کۆمەک بەخش.

7 زیادەڕۆیی یان شێواندنی پێویستیەکان، تێچوو، ژمارە یان ئەنجامەکانی کالیەنتی تایبەت بە پرۆگرامەکە.

7 دەستکاریکردنی نەویسرتاو لە دەسنیشان کردن، بەکارهێنانی ڕێگە پێنەدراو یان چاودێریکردنی ناتەواوی هاوبەش ناوخۆییەکان.

7 شێواندنی بانگەشەکان دەربارەی خزمەتگوزاریەكانی ڕێکخراوێکی تر لە بەراورد کردن بە ڕێکخراوی خۆمان.

7  کۆکردنەوەی زانیاری هەستیاری سیاسی، سەربازی یان ئابوری لەبری هەر الیەنێکی کۆمەک بەخش بۆ مەبەستی تری جگە لە مەبەستی مرۆیی.

7 وەرگرتنی دیاری لە کۆمەک بەخشەکان کە لە چاالکی نایاسایی، تاوانبارانە یان ساختەکاری سەرچاوەی گرت بێت.

پێویستە ئەم شتانە ڕابگەیەنیت:

s هەڵبەستنی ڕاپۆرتەکانی کات، تێچوو یان خەرجی.

s تۆمارکردنی نادروستی هاواڵتیان.

s دزین یان گۆڕینی یارمەتی یان سەرچاوەكان.

s کرداری نابەجێی کۆکردنەوەی کۆمەك.
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پرسیار: دەزانم کۆمەڵێک تێچوو، وەک تێچووی خواردنەوە کحولیەکان یان کات بەسەربردن، ڕێپێدراو نین لە گرانتەکان. ئایا دەتوانم بیانخەمە ناو "هەمەجۆر" تاوەکو لە 
ڕاپۆرتی دارایی دەرنەکەوێت؟ 

وەاڵم: نەخێر، ناتوانیت تێچوویەک بە نادروستی پۆلین بکەیت تاوەکو پارەی بدرێت لە بودجەی ماوە یان داواکردنی هەر تێچوویەکی ڕێگە پێنەدراو لە هەر بابەتێکی بودجە. 
تێچووە ڕێگە پێنەدراوەکانی ئەنجامدراو لە ڕێگەی نووسینگە پێویستە تەنھا لە کۆمەکە سنوودار نەکراوەکان پارەکەی دابین بکرێت.

پرسیار: لە کۆتایی گرانتێک نزیکە و داواکاریەکی گرنگی کڕینم وەرگرتووە بۆ ئامێری کۆمپیۆتەر بۆ ئەوەی بەشی ماوەی بودجەکە خەرج بکەم. ئایا پێویستە واژۆی 
کڕینەکان بکەم بۆ پێشکەشکردنی ڕاپۆرتی خەرجکردنەکە؟

وەاڵم: نەخێر، نابێت کرداری کڕینی گەورە ئەنجام بدەیت لە کۆتایی گرانتێک تاوەکو بکرێت پارەکەی لە بەشێکی ماوەی بودجە دابین بکرێت.

پرسیار: ئەو پرۆگرامەی کاری لەگەڵ دەکەم ئامانجی گەیشتنی بە لە سەدا 50ی ئافرەت هەیە. تیمەکە ئافرەتان وەک کالیەنت دەکەن تاوەکو ژمارەکە بە باشی دەربکەوێت لە 
ڕاپۆرتەکان، بەاڵم لە ڕاستیدا خزمەتگوزاری پرۆگرامەکان پێشکەشی هاوسەرەکانیان دەکەین، نەوەک ڕاستەوخۆ بۆ هاواڵتیە مێینەکان. ئایا دەتوانم چی بکەم؟

وەاڵم: پێویستە ناڕەزاییەکەت دەرببڕیت وەک لە بەشی "دەستخستنی یارمەتی" ئەم ڕێسایەدا باسکراوە.

:IRC سیاسەت و ڕێنوێنیە پەیوەندیدارەکانی

l سیاسەتی پاراستنی نهێنی

l سیاسەتی دەستپاکی دارایی

l  سیاسەتی داواکردن و وەرگرتنی دیاری ڕێکخراوەیی

l سیاسەتی زانیاری کراوە

l  نامیلکەکانی پرۆگرامی IRC، ڕێکارە پێوەریەکانی 

کارکردن، و بەڵگەنامەکانی تری ڕێنوێنی بەو شێوەیەی 

پەیوەندیدارن بە ئەرکەکان

l  ڕێکارە پێوەریەکانی کارکردنی زنجیری پشتگیری

l  سیاسەتەکانی تەکنەلۆژیای زانیاری و پاراستنی ئامێر و 

داتا

l نامیلکەکانی دارایی

ان
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ئەرکەکامنان بەرامبەر بە دابینکەرامنان 

بە دەستهێنانی بەهایەکی باش بۆ کارەکانی کڕینامن پێویستی بە دەستپاکیەکی بەرزە لە سەرانسەری زنجیری دابینکردمنان  ئێمە پابەندین بە پێشبڕکێی سەربەخۆ و دادپەروەرانە لە نێوان گشت 

دابینکەرەکان، بۆ پشتیوانی کردنی دابینکەرەکان کە پابەندبوومنان هاوبەش دەکەن بە کردارە ئەخالقی و بەرپرسیاریەتیەکان، و بۆ بنبڕکردنی ساختەکاری و گەندەڵی لەالیەن ئەو کەسانەی بە 

دوای دەسکەوتی نادروستدا دەگەڕێن لەو یارمەتیەی بۆ هاواڵتیان دابینکراوە  

تۆ پارێزگاری لە ڕێبازی IRC دەکەیت کاتێک تۆ:

 .IRC 4  ئاشکراکردنی هەر "ناکۆکیەکی بەرژەوەندی" ی پێشبینیکراو لە کردارێکی کڕین - کە، کاتێک ڕەنگە بەرژەوەندی تاکە کەسی تێکەڵی برەودان بێت بە بەرژەوەندیەکانی

4  هاندانی بەهای باش لە کاتی دیزاینکردنی پرۆگرامەکان و کڕینی کەلوپەل و خزمەتگوزاریەكان. 

4  پەیڕەوکردنی سیاسەتەکانی کڕین، بەلەخۆگرتنی سیاسەتە پەیوەندیدارەکان بە داواکاریەکانی کڕین، ئاگاداریەکانی تەندەر، شیکردنەوەی تەندەر، گرێبەستکردن و ڕازیکردنی 

دابینکەر 

4  مامەڵەکردن لەگەڵ دابینکەرە لێھاتووەکان و نوێنەرەکانیان بە شێوەیەکی دادوەرانە و بە یەکسانی. 

4  چاودێری نهێنی پارێزی بکە بۆ زانیاری دابینکەر، نرخەکان، و مەرج و ڕێساکان.

4  پێشکەشکردنی ڕوونکردنەوەی تەواو و روون بە دابینکەرەکان لە کاتی ڕەتکردنەوەی تەندەرەکان.

4  پاراستنی جیاکردنەوەی ئەرکە پەیوەستەکان سەبارەت بە داواكاری، پەسەندکردن و ووردبینیکردنی کردارەکانی کڕین.

4  گفتوگۆ کردنی سیاسەتە پەیوەندیدارەکانی کڕینی دیاریکراو لەالیەن حکومەت یان کۆمەک بەخشە دامەزراوەییەکان لە کۆبوونەوەکانی گرانتدا.

4  دیاریکردنی ئەوەی ئایا مۆڵەتەکانی هەناردەکردن پێویسنت یان سنوورداریەکان جێبەجێ دەبن بەر لە کڕینی هەر کەلوپەلێک، پرۆگرامێک یان تەکنەلۆجیایەک کە لە الیەن 

حکومەتەوە کۆنرتۆڵکراوە یان پەیوەستە بە واڵتێک کە هەناردەکردن و هاوردەکردنی ڕیکخراوە.

پێویستە خۆت دوور بگریت لە:

7 دابەش کردنی زانیاری بە شێوەیەکی نایەکسان بەسەر دابینکەرەکان لەکاتی پرۆسەی تەندەرکردن.

7 ئاشکراکردنی زانیاری نهێنی یەکێک لە دابینکەرەکان بۆ دابینکەرێکی تر.

7  پەسەندکردنی ئۆفەر جا هەر نرخێکیان هەبێت )بەلەخۆگرتنی دیاری، کات بەسەربردن، بەرتیل( کە ڕەنگە کاریگەریەکی نابەجێ یان سوودێکی نا دادپەروەرانە دروست بکات. 

7 وەرگرتنی کەلوپەل یان خزمەتگوزاری جێگرەوە کە بەگوێرەی تایبەمتەندیەكان نین.

پێویستە ئەم شتانە ڕابگەیەنیت:

s تایبەمتەندیی الیەنگیری تەندەر، بەڵگەنامەی تەندەرکردن یان لێهاتوییە سەرەتاییەکانی دابینکەر. 

s ساختەکاری، پیالن گێڕانی پەیوەست بە تەندەر یان هەر کارێکی تری نا دادەپەروەرانە لە نێوان دابینکەرەکان.

s ڕازیکردنی دابینکەری ناتەواو 

s  مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو الیەنانەی تێوەگالون لە چاالکی تیرۆریستی، ئیتسغاللی کارکردن بە مندااڵن، پێشێلکاری مافەکانی مرۆڤ، بارودۆخی ناسەالمەت یان نەشیاوی کارکردن، 

یان دروستکردن ، دابینکردن یان گواستنەوەی چەک بەشێوەی نایاسایی.

s داواکاری بۆ دانی پارە بە ناوێک جگە لەو الیەنەی گرێبەستی لەگەڵکراوە. 
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پرسیار: دابینکەرێکی پێشبینیکراوی IRC بۆ نانی ئێوارە بانگهێشتی کردووم. ئایا دەتوانم بچم؟

وەاڵم: بەڵێ، پەسەندکردنی نانخواردن لەگەڵ دابینکەرەکان بە شێوەیەکی گشتى پەسەندکراوە، بەو مەرجەی ئەو ژەمە خۆراکانە: 1( وەک ڕێکخۆشکەرێک یان هەوڵێک نەبن بۆ 
 IRC )5 کارکردنە سەر بڕیار یان کرداریکی دیاریکراو؛ 2( کەم ڕوو بدەن )بۆ منوونە، لە ساڵێکدا لە دوو جار زیاتر نەبێت: 3( لە شوێنی شیاو بن؛ 4( پێشێلی هیچ یاسایەک نەکەن؛ و

شەرمەزار نەکات ئەگەر بۆ ڕای گشتی ئاشکرا کرا.

پرسیار: تازە پرۆسەی پااڵوتنی دابینکەرمان ئەنجامدا بەاڵم بەشی سەردانی مەیدانیامن بۆ الی فرۆشیارەکان بازدا. هاوکارەکەم زانیاریەکەی دروستکرد کە بۆ ئەو بەشەی 
فۆرمەکانەپێشکەشامن کرد. پێویستە چی بکەم؟

 وەاڵم: ساختەکردنی زانیاری دەربارەی تەواوکردنی مەرجەکانی دابینکەر پەسەندکراو نیە.پێویستە پەیڕەوی ڕێکارەکان بکەیت کە لە بەشی "دەستخستنی یارمەتی" ئەم 
ڕێسایەدا هەیە.

پرسیار: ئەو بەرهەمەی لە دابینکەرەکە وەرمان گرت ماددەی کواڵیتی نزمرت بەکاردێنێت بەراورد بەوەی داوامان کرد. لەوە ناچیت هۆکارێکی باش بۆ ئەمە هەبێت، بەاڵم 
پێویستە کەسێک ڕێگەی پێدا بێت. ئایا پێویستە ئەمە پشتگوێ بخەم؟

وەاڵم: نەخێر، پێویستە ناڕەزاییەکەت دەرببڕیت وەک لە بەشی "دەستخستنی یارمەتی" ئەم ڕێسایەدا باسکراوە. لەکاتێکدا ڕەنگە بەرهەمەکە جیاواز بیت بۆ هۆکارە 
دروستەکان، ئێمە هەرگیز لە گۆڕینی بە بەرهەمێکی کواڵیتی نزمرت خۆش نابین. 

: IRC سیاسەت و ڕێنوێنیە پەیوەندیدارەکانی

l سیاسەتی دەستپاکی دارایی

l  سیاسەتی هەڵگرتنی بەڵگەنامە لە داواکراوی جیھانی

l نامیلکەکانی کڕین 

سەرچاوەی زیاتر بۆ خوێندنەوە:

l  نووسینگەی USAIDی باڵوکردنەوەی گشتی 

پشکنەر:نیشاندەرەکانی ساختەکاری 

l  نووسینگەی USAIDی باڵوکردنەوەی گشتی 

 پشکنەر:ڕێگری کردن لە ساختەکاری و 

 پابەندبوون - ڕێنوێنی بۆ بەهاناوەچوونی 

قەیرانی مرۆیی خۆرھەاڵتی ناوەڕاست 

ان
ەک

اڵم
وە

و 
ر 

سیا
پر
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ئەرکەکامنان بەرامبەر بە هاوبەشامنان 

کارکردن بە هاوبەشی لەگەڵ ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی ناوخۆیی، نیشتیامنی و نێودەوڵەتی، 

لەگەڵ الیەنەکانی کەرتی حکومی و تایبەت، گرنگن لە پەیامی IRC  ئێێمە پابەندین بە هاندانی 

هاوبەشی کاریگەر کە وا دەکات IRC ئامانجە سرتاتیجیەکانی بەدی بێنێت، ببێتە هۆی یارمەتی 

کاریگەرتر و وەاڵم دراوەتر و بەردەوامرت کە بە خەڵکانێکی زیاتر دەگات  

تۆ پارێزگاری لە ڕێبازی IRC دەکەیت کاتێک تۆ:

4 هاندانی هاوبەشی بنیات نراو لەسەر لێپرسینەوە، شەفافیەت، ڕێزگرتن، یەکسانی و لەخۆگرتن.

4  ئەو هاوبەشانە دەسنیشان بکە کە توانای جێبەجێکردنی بەرپرسیارانەیان هەیە و دڵنیا بە کە پشتیوانی پێویست وەردەگرن بۆ بەدیهێنانی پێوەرەکانی کارایی دیاریکراو.

4 متامنەی تەواو بە هاوبەشەکان بدە بۆ ئەو ڕۆڵەی هەیان لە بە دەستهێنانی دەرەنجامەكانی پرۆگرام.

4  پشتیوانی هاوبەشەکان بکە بۆ ڕێگری کردن و کەمکردنەوەی مەترسیەکانی سەالمەتی و ئاسایش تا ئەو ڕادەیەی شیاوە.

4 دڵنیای پەیوەندی ڕوون، کراوە و ڕێزلێگیراوی دوو الیەنە بکە دەربارەی هەڵسوڕاندنی کارەکانیان.

4  هەنگاوی گونجاو بنێ بۆ دڵنیاکردنی ئەوەی کە کۆمەکەکانی IRC بەگوێرەی یاسا کارپێکراوەکان، داواکاریەکانی کۆمەک بەخش و پێوەرەکانی IRC بەکاردێن. 

.IRC 4  بەشداری بە هاوبەشە ناوخۆییەکان بکە لە پالن دانان، دیزاین، جێبەجێکردن و پێداچوونەوە بە پرۆگرامەکانی

پێویستە خۆت دوور بگریت لە:

7 هەڵس و کەوتی نابەجێ و بێ ڕێز بەرامبەر بە ڕێکخراو و کارمەندی هاوبەشەکان.

7 هەموو جۆرێکی توندوتیژی یان خراپ بەکارهێنانی دەسەاڵت.

.IRC 7 هەڵە لێکدانەوەی کاری الیەنی هاوبەش هاوشێوەی کاری

پێویستە ئەم شتانە ڕابگەیەنیت:

s "ناکۆکی بەرژەوەندی" ڕاستەقینە یان هەست پێکراو لە پەیوەندییەکانی الیەنی هاوبەش.

s بڕیاری نابەجێ یان الیەنگیرانە سەبارەت بە ڕێکخراوەکانی الیەنی هاوبەش

s دەسنیشان کردنی ساختەی هاوبەشەکان.

s دزین یان گۆڕینی یارمەتی یان سەرچاوەكان لە الیەن هاوبەشەکان.

s چاودێری خاو یان ناتەواوی ئەدا و کاریگەریی الیەنی هاوبەش.
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 پرسیار: سەرۆکی ڕێکخراوێکی هاوبەش داوای کردووە کۆپیەکی بودجەی سەرەکی وەرگر ببینێت کە بە پێیەوە وەک وەرگری الوەکی کۆمەك دەکرێن. ئایا دەتوانم 
نیشانی بدەم؟

وەاڵم: پێویستە ڕاوێژ لەگەڵ بەڕێوەبەری IRC بکەیت کە بەرپرسیارە لە بەڕێوەبردنی ئەرکەکانی نهێنی پارێزی IRC بەرامبەر بە الیەنی کۆمەک بەخش، یان لەگەڵ 
نووسینگەی ڕاوێژی گشتی بۆ دیاریکردنی ئەوەی ئایا هاوبەشیکردنی زانیاریەکە ڕێپێدراوە یان نا. 

: IRC سیاسەت و ڕێنوێنیە پەیوەندیدارەکانی

l سیاسەتی دەستپاکی دارایی

IRC سیاسەتی سەالمەتی و ئاسایشی جیھانی l

l  پاراستنی سوودمەند لە چەوسانەوە و سیاسەتی مامەڵەی خراپ

l  سیاسەتی ناکۆکی بەرژەوەندی بۆ کارمەندان

l سیاسەتی زانیاری کراوە 

l  سیستەمی بەڕێوەبردنی هاوبەشی بەخشینی الوەکی

l نامیلکەکانی دارایی

سەرچاوەی زیاتر بۆ خوێندنەوە:

l  ڕێسای کارکردنی IRC و بزووتنەوەی مانگی سوور و 

ڕێکخراوە ناحکومیەکان دەکەن لە بواری فریاکەوتنی 

کارەسات.

و 
ر 

سیا
پر

ان
ەک

اڵم
وە
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ئەرکەکامنان بەرامبەر بە ڕێکخراوەکەمان

IRC بەشداریەکانی الیەنی کۆمەک بەخش بۆ یارمەتی مرۆیی دەگوازێتەوە بۆ کالیەنتەکان  بۆ ئەنجامدانی ئەمە، پێویستە IRC لەسەر هەڵوێستی خۆی مبێنێتەوە و چوست بیت لە 

جێبەجێکردنی کارەکانی  پێویستە پارێزگاری لە کەرەستەکانی IRC بکەین و بەرژەوەندیەکانی ڕێکخراوەکە لە سەرەتادا دابنێین 

تۆ پارێزگاری لە ڕێبازی IRC دەکەیت کاتێک تۆ:

4  ڕێگری دەکەیت و "ناکۆکی بەرژەوەندی" ڕاستەقینە یان پێشبینیکراو بۆ سەرپەرشتیارەکەت ڕاپۆرت دەکەیت - کە، ئەو بارودۆخانەیە کاتێک بەرژەوەندی کەسی لە دەرەنجامەكان 

.IRC ڕەنگە تێکەڵی یان ناکۆکی هەبێت لە گەڵ بەرژەوەندیەکانی

4  بەکارهێنانی سەرچاوەكانی IRC بە شێوەیەکی بەرپرسیارانە و یاساییانە و پاراستنیان لە دزین، ساختەکاری، بەفیڕۆدان و خراپ بەکارهێنان )بێ ئەوەی خۆت یان کەسانی تر 

بخەیتە مەترسی(.

4  پاراستنی تۆمارنامە و تۆماری وورد.

4  چاودێریکردنی کۆنرتۆڵی گونجاو و دەستخستنی جیاکردنەوەی ئەرکە پەیوەستەکان بە داواكاری، پەسەندکردن و ووردبینیکردنی کردارەکانی کڕین.

4  چاودێریکردنی ڕاپۆرتەکانی خەرجی، پارەدانەکانی فرۆشیار، ژمارەکانی لیستەی مووچە و جیاوازیەکانی بودجە بۆ چاالکی نائاسایی. 

4  پاراستنی زانیاری نهێنی و سامانداری لە دەسگەیشنت یان ئاشکراکردنی ڕێگە پێنەدراو.

4  هەڵگرتن و البردنی بەڵگەنامەکان بەگوێرەی سیاسەتەکانی هەڵگرتنی بەڵگەنامە. 

.IRC 4  تەواو هاریکار بە کاتێک داوات لێدەکرێت زانیاری پێشکەش بکەیت بۆ ووردبینێک یان لێکۆڵەرێکی

پێویستە خۆت دوور بگریت لە:

7 بەکارهێنانی پۆست یان زانیاری IRC بۆ دەسکەوتی تاکە کەسی. 

7بەکارهێنانی کات یان سامانی IRC بۆ ئەنجامدانی کاری خاوەنکارێکی تر.

7  بەشداری کردن، بێ ئاشکراکردن، لە بڕیاری دامەزراندن یان گرێبەستکردن کە کەسانێک یان الیەنێک دەگرێتەوە کە تۆ لەگەڵیاندا زیاتر لە یەک پەیوەندیی کاری پیشەگەرانەت 

هەیە. 

7  گەڕان بەدوای، پەسەندکردن یان پێشکەشکردنی هەر شتێک جا هەر نرخێکی هەبێت )بەلەخۆگرتنی دیاری، کات بەسەربردن، بەرتیل( کە کاریگەریەکی نابەجێ یان سوودێکی نا 

دادپەروەرانە دروست دەکات. 

7  گۆڕینی تۆمارەکان یان ڕاپۆرتەکان )بەلەخۆگرتنی پسوڵەکان، پەڕەی کات، نامەی ڕوونکردنەوەی دارایی، داتای پرۆگرام، هتد(. 

7 بەفیڕۆدانی کۆشش یان گۆڕینی کۆنرتۆڵە ناوخۆییەکان. 

7 دامەزراندنی کەرەستە یان پرۆگرامی تەکنەلۆژیای زانیاری ڕێگە پێنەدراو.

7 تێکدانی تۆمارەکان کە هەستیارن بۆ ووردبینیەکی چاالک یان پێشبینیکراو، داوای یاسایی یان بانگەشەیەک. 

.IRC 7  پێشکەشکردنی وەاڵمی هەڵە، فریودەر یان ناتەواو بە داواکاریەکانی زانیاری لەالیەن ووردبینان یان لێکۆڵەرانی

پێویستە ئەم شتانە ڕابگەیەنیت:

s ساختەکاری، عمولە یان دزین.

s بەکارهێنانی بابەتەکانی تەکنەلۆژیای زانیاریی IRC بۆ سوودی کەسی، چاالکی سیاسی، ڕیکاڵمە نەویسرتاوەکان، یان داواکردن یان ئەدای چاالکی قەدەغەکراو. 

s ئەو کردارانەی کە ڕەنگە گومان بخاتە سەر ناوبانگی IRC یان زیان بە وێنە گشتیەکەی بگەیەنێت. 
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پرسیار: کۆمپانیای کوڕە خەزوورەکەم خزمەتگوزاریەک پێشکەش دەکات کە IRC دەیەوێت بیکڕێت. ئایا دەتوانم بە کوڕە خەزوورەکەم بڵێم دەربارەی ئەم دەرفەتە؟

وەاڵم: ئەگەر دەرفەتەکە خۆی بە ڕاگەیەنراوە، ئەو کات دەتوانیت بە کوڕە خەزوورەکەتی بڵێیت. هەرچۆنێک بێت، نابێت شتێک بڵێیت یان بکەیت کە سوودی نا 
دادپەروەرانە بە خزمەکەت بدات بەسەر دابینکەرانی تر. بۆ منوونە، نابێت هیچ زانیاریەکی تایبەت دەربارەی IRC یان دەرفەتی تایبەت هاوبەش بکەیت. لە کۆتاییدا، پێویستە 

پەیوەندیت ئاشکرا بکەیت بۆ بەشی کڕین، و ناتوانیت بەشێک بیت لە پرۆسەی بڕیاردان بۆ دەرفەتەکە.

پرسیار: چۆن دەزانم ئەگەر شتێک "زانیاری نهێنی"تێدایە کە ناکرێت ئاشکرا بکرێت بێ ڕێپێدان؟ 

وەاڵم: زۆرجار نهێنی لە سەر بنەمای کەیس بە کەیس دەبێت. هۆشیار بە و مەزەندە بکە کە گشت زانیاریەکانی IRC نهێنین. هەر هەموو بەڵگەنامە نهێنیەکان وشەی 
"نهێنی"یان لەسەر نانوورسێت. ئەگەر دڵنیا نیت دەربارەی هەر بەڵگەنامەیەکی دیاریکراو، زانیاری لە بەڕێوەبەرەکەت یان نووسینگەی ڕاوێژی گشتی وەربگرە بەرلەوەی هیچ 

شتێک ئاشکرا بکەیت. 

:IRC سیاسەت و ڕێنوێنیە پەیوەندیدارەکانی

l  سیاسەتی ناکۆکی بەرژەوەندی بۆ کارمەندان

l  سیاسەتی دەستپاکی دارایی

l  سیاسەتی پاراستنی نهێنی

l  سیاسەتی بەکارهێنانی پەسەندی تەكنەلۆژیای زانیاری

l  سیاسەتی هەڵگرتنی بەڵگەنامە لە داواکراوی جیھانی

l  سیاسەتەکان و ڕێنامییەکانی میدیا و سۆشیال میدیا

l  سیاسەتەکانی تری تەکنەلۆژیای زانیاری و پاراستنی داتا

l  ڕێنوێنی USP دەربارەی لۆبیکردن 

ان
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ئەرکەکامنان بەرامبەر بە کۆمەڵگە

IRC پابەندە بەوەی هاواڵتیەکی جیھانی بەرپرسیار بێت  کارلێکەکامنان لەگەڵ حکومەتەکان، 

ڕێکخەرەکان، میدیا و کۆمەڵگە ناوخۆییەکان پێویستە لەسەر بنەمای ڕاستگۆیی، متامنە و دادوەری 

بێت  ئێمە پشتیوانی لە ڕێسای ڕەوای یاسا دەکەین و کاری خۆمان دەکەین بۆ هاندانی پێوەری بەرزی 

ئەخالقی لەو واڵت و کۆمەڵگانەی تیایدا کار دەکەین  

تۆ پارێزگاری لە ڕێبازی IRC دەکەیت کاتێک تۆ:

4  زانیاری دروست و تەواو پێشکەش بکە لەکاتی کارکردن لەگەڵ کۆمەک بەخشانی تر، میدیا، ووردبینان، ئاژانسە رێکخەرەکان یان لێکۆڵەرەکان.

4  کارەکانی ئێمە بە دەسپێشخەری گەورەتر گرێ بدە کە پاراسنت، سەقامگیریی و گشتگیری بۆ خەڵکە ئاوارەکان دێنێت. 

4  هەر کاریگەریەکی ژینگەیی زیان بەخش مەهێڵە یان کەم بکەوە کە بەهۆی کردەارکامنانەوە دروست دەبێت.

4  دڵنیا بە چاالکیەکانت هاوڕێکن لەگەڵ پێوەرەکانی ناو ئەم ڕێسایە لە کاتی ناساندنی خۆت وەک ئەندامێکی IRC لە سەر سۆشیاڵ میدیا. 

4  بەدوای ڕێنوێنی بە لە نووسینگەی ڕاوێژی گشتی لەکاتی کارکردن لەسەر ئەو واڵتانەی لە ژێر ئابڵوقەی ئابوریدان یان کاتێک داواکاری بایکۆت پێشکەش دەکرێت. 

4  بگەڕێ بەدوای ڕێنوێنی لە پەیوەندیە جیھانیەکان بۆ گشت هۆشیارکردنەوەی میدیا، وەاڵمەکان، چاوپێکەوتنەکان و داواکاریەکانی داکۆکی گشتی.

4  داوای ڕێنوێنی لە بەشی داکۆکیکردن بکە بۆ گشت چاالکیەکانی لۆبیکردن.

پێویستە خۆت دوور بگریت لە:

7  پێدان یان وەرگرتنی هەر شتێکی بەهادار بەهەر کەسێک )بەلەخۆگرتنی بەرپرسێکی حکومی( بۆ کارکردنە سەر بڕیارەکان یان پاراستنی سوودی نادادپەروەرانە.

7  پێشکەشکردنی وەاڵمی هەڵە، فریودەر یان ناتەواو بە داواکاریە دروستەکان بۆ زانیاری لە الیەن ئاژانسە حکومیەکان.

7  پەستان خستنە سەر هاوکاران بۆ ئەوەی بەشداری سیاسی یان خێرخوازانە بکەن.

7  لۆبیکردن بۆ کرداری یاسادانان یان بەشداریکردن لە هەر کەمپینێکی سیاسی لە جیاتی IRC بێ بەشداریکردنی بەشی داکۆکیکردن. 

7  الیەنگرتن کە دەکرێت تێکەڵی بێالیەنیت بێت )یان ڕواڵەتی بێالیەنی( لە جێبەجێکردنی کاری IRC یان کە دەکرێت زیان بە ناوبانگی IRC بگەیەنێت. 

پێویستە ئەم شتانە ڕابگەیەنیت:

s داواکاریەکان بۆ هاریکاری کردن لەگەڵ بایکۆتێکی ڕێگە پێنەدراو. 

s ئەو بارودۆخانەی کە تەندروستی، سەالمەتی یان ژینگە دەخەمە مەترسیەوە. 
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پرسیار: بەرپرسێکی گومرگ پێم دەڵێت کە شەش هەفتە دەخایەنێت بۆ ئەوەی کۆمپیوتەرەکامنان بگات. هەروەها ئاماژەی بۆ ئەوە کرد کە پرۆسەکە خێراتر دەبێت ئەگەر 
کەمێک "هاندەر"ی دارایی پێشکەش بکەین. ئێمە بە ڕاستی پێویستامن بەم کۆمپیۆتەرانەیە و بڕە پارەیەکی کەمە کە داوای کردووە.ئایا دەتوانم پارەکەی پێبدەم؟

وەاڵم: بێگومان نەخێر. مەگەر بڕی داواکراو کرێیەکی ڕێپێدراوی حکومەتە، حکومەت وەریدەگرێت و کرێیەکی شەفافە بۆ ئەوەیە یاساییانە کڕینەکە تەواو بکات، ئەمە 
منوونەیەکی پارەدانێکی قەدەغەیە. IRC بەشدار نابێت لە کارێکی نابەجێ، تەنانەت ئەگەر بەو مانایە بێت کە کردەکامنان هێواش بکرێت یان بە شێوەیەکی نەرێنی کاریگەری 

بخرێتە سەر.

پرسیار: سیاسەمتەدارێکی ناوخۆیی کە بڕوای بەو سیاسەتانە هەیە کە سوود بە کاری IRC دەگەیەنێت خۆی بۆ پااڵوتووە. ئایا دەتوانین کاغەز دابین بکەین و ئامێری 
فۆتۆکۆپی خۆمان بەکاربێنین تاوەکو باڵوکراوە بۆ کەمپینەکە دروست بکەین؟

وەاڵم: نەخێر، بەکارهێنانی کات، کەرەستە یان سامانی IRC بۆ چاالکیە سیاسیەکان ڕێپێدراو نیە. 

پرسیار: پۆستێکم لە تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان بینی کە بانگەشەی ئەوە دەکات IRC بە ئەنقەست جیاکاری لە دژی کۆمەڵێکی هۆزێکی دیاریکراو دەکات. ئایا ئاساییە ئەگەر 
ڕاستەوخۆ تۆماری بکەم؟

وەاڵم: نابێت خۆت بیکەیت بۆ بەشدار بوون لە دیبەیتی تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان لە جیاتی IRC. پێویستە بابەتەکە بە بەڕێوەبەرەکەت یان تیمی پەیوەندیەکان ڕابگەیەنیت کە 
خۆیان بە باشرتین شێوە دەسنیشانی کێشەکە دەکەن. 

:IRC سیاسەت و ڕێنوێنیە پەیوەندیدارەکانی

l سیاسەتی دژە بەرتیل

l سیاسەتی دژە سپیکردنەوەی پارە

l سیاسەتی دەستپاکی دارایی

l  گەمارۆی ئابوری و سیاسەتی پابەندبوونی دژە تیرۆریزم

l سیاسەتی کۆنرتۆڵکردنی هەناردەکردن

l سیاسەتی دژە بایکۆتکردن

l سیاسەتی ژینگەیی 

l نامیلکەکانی کڕین 
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دەستخستنی یارمەتی

.IRC ئەم بەشە باس لە سەرچاوە بەردەستەکان دەکات بۆ جێبەجێکردنی گونجاوی کردارنامەکە لە سەرانسەری

چۆنیەتی تێبینیکردنی کێشە ئەخالقیەکان:

بەرلە هەر بڕیاردانێک یان ئەنجامدانی کارێک، ڕەهەندە ئەخالقیە پێشبینیکراوەکانی بەهەند وەربگرە بە ئاڕاستەکردنی ئەم پرسیارانە بۆ خۆت:

l ئایا بڕیارەکە یان کارەکە بەگوێرەی ناوەڕۆکی ڕێسای IRC و ئەرکە دەرەکیەکانە؟

l   کێ ڕەنگە بکەوێتە ژێر کاریگەری بڕیارەکە؟

l  ئایا ڕاوێژ یان شارەزایی زیاتر یارمەتیدەر دەبێت؟

l  ئەگەر ئەم بڕیارە ئاشکرا بکرێت، ئایا هەست بە ئاسودەیی دەکەم لە ڕوونکردنەوەی بۆ هاوکاران و لێکۆڵەران؟ 

l  ئایا حوکمدانەکەم بێالیەنە، یان ئایا بەرژەوەندیەکی کەسییم هەیە لە دەرەنجامەکە کە وا بکات کەمرت بابەتییانە بم؟

ئەرکت بۆ قسە کردن:

یەکێک لە تراژیدیرتین الیەنەکانی هەڵەکردن ئەو کاتەیە کە خەڵکی بە شێوازێکی تر سەیری دەکەن  سەرەڕای زانینی ئەرکە ئەخالقی و یاساییەکان 

کە بەسەر کارەکەت جێبەجێ دەبن، پێویستە قسە بکەیت ئەگەر:

l هەر کاتێک دڵنیا نەبوویت دەربارەی ماوەی تەواوی کردارەکە و پێویستیت بە ئامۆژگاری بوو.

l کردار یان بڕیاری تایبەت نا ئاسوودەت دەکات. 

l  دەزانیت یان گومانت هەیە کە هەر یەکێک لەم کارانە ڕوویداوە یان خەریکە ڕوو بدات، تێوەگالن لە چاالکی نایاسایی یان 

:IRC نائەخالقی کە پەیوەستە بە کاری

 IRC بەڕێوەبەرەکان، ستاف، کارمەندانی هاندان یان خۆبەخشانی –

– دابینکەران

– هاوبەشان یان بەڵێندەری ناسەرەکی 

– ئەیجێنت، ڕاوێژکار یان ناوەندگیر کە لە بری IRC کار دەکەن.
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کەناڵەکانی دەربڕینی ناڕەزاییەکان:

IRC چەندین کەناڵی هەیە بۆ پەیوەندیکردن بۆ ئەو ستافانەی کە بەدوای ڕاوێژن یان دەیانەوێت ناڕەزاییەکان بەرزبکەنەوە  پێویستە ئەو کەناڵە هەڵبژێریت کە 

هەست دەکەیت زۆر لە گەڵیدا ئاسودەیت، بەاڵم تێبینی ئەوە بکە کە هاوکارە نزیکەکانت لە بارودۆخەکە - سەرپەرشتیارەکەت یان بەڕێوەبردنی ناوخۆییت - زۆرجار 

باشرتین شوێنن بۆ یارمەتی  سەرچاوە بەردەستەکان، لە سیاقی "منونەکانی کێشە" پۆلینکراون، ئەمانە دەگرێتەوە: 

تێبینی ئەوە بکە کە گشت سەرچاوەكان بەرپرسیارن لە هەماهەنگی کردن لەگەڵ یەکەی ئەخالقیات و پابەندبوون ئەگەر نیگەرانیەکی وەرگیراو ڕەنگدانەوەی پێشێلکاریەکی پێشبینیکراوی 

کردارنامەی IRC بێت 

سەرچاوەکانی جێگەی بایەخمنوونەکانی کێشە

سەرپەرشتیاران/بەڕێوەبەرە ناوخۆییەکانبابەتە کردەییە ناوخۆییەکان

ناکۆکی شوێنی کار )پێسپاردنی کار، پیاهەڵدانی ئەدا، قەرەبو کردنەوە، سوود، 

ناکۆکی لەگەڵ سەرپەرشتیار و هاوکاران(

)HR( سەرچاوە مرۆییەكان

 IRC ئاسایشسەالمەتی کارمەندان و سەرچاوەكانی

داراییڕاپۆرتکردنی دارایی، ژمێریاری، ڕاپۆرتکردنی باج، وردبینی و تۆمارەکان 

کۆکردنەوەی کۆمەك یان پابەند بوون بە داواکاریەکانی الیەنی کۆمەک بەخش 

یان گرانت

یەکەی بەڕێوەبردنی بەخشین

زنجیرەی دابینکردنی جیھانیبابەتەکانی زنجیرەی کڕین یان دابینکردن

نووسینگەی ڕاوێژی گشتیبابەتە یاساییەکان یان لێکدانەوەکانی سیاسەت 

بابەتەکانی کردارنامە کە لە سەرەوە دیاری نەکراون، یان ئەو بابەتانەی بە 

چارەسەر نەکراوی دەمێننەوە لە دوای ڕاوێژکاریە سەرەتاییەکان 

یەکەی ئەخالقیات و پابەندبوون
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ئایا هەست دەکەیت ئاسودەیت لە قسەکردن بۆ 

سەرپەرشتیار یان بەڕێوەبەری ناوخۆییت دەربارەی 

نیگەرانیەکانت؟

نەخێر

بەڵێ

بەڵێ

بەڵێ

بەڵێ

نەخێر

نەخێر

 ئایا دەتوانیت قسە لەگەڵ بەڕێوەبەرێکی تری 

ناوخۆیی یان هەرێمی بکەیت؟

ئایا دەتوانیت پەیوەندی بە الیەنێکی پشتیوانی 

پەیوەندیدار بکەیت )بۆ منوونە، سەرچاوە 

مرۆییەکان، ئاسایش، دارایی، نووسینگەی ڕاوێژی 

گشتی، هتد(؟

ئیمەیل بۆ integrity@rescue.org بکە یان هێڵی گەرمی 

ئەخالقیات و پابەندبوون بەکاربێنە

قسە لەگەڵ سەرپەرشتیار یان بەڕێوەبەری ناوخۆییت بکە

قسە لەگەڵ بەڕێوەبەرێکی تر بکە

پەیوەندی بە الیەنی پشتیوانی بکە

)سەیری الپەڕەی داهاتوو بکە(

ی ناڕەزاییەکان
ی دەربڕین

چۆنیەت
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هێڵی گەرمی ئەخالقیات و پابەند بوون 

هێڵی گەرمی ئەخالقیات و پابەند بوون بەردەستە ئەو کاتەی:

l  هەست دەکەیت نا ئاسوودەیت لە بەکارهێنانی کەناڵێکی تری پەیوەندیکردن.

l  کەناڵەکانی تر کاریگەر نین یان دەردەکەوێت وەاڵمدەر نەبن.

l  حەز دەکەیت بە شێوەیەکی نەنارساو نیگەرانیەکەت ڕاپۆرت بکەیت.

هێڵە گەرمەکە لە الیەن EthicsPoint ەوە بەڕێوە دەبرێت، کە الیەنێکی سێ یەمی سەربەخۆیە کە ژمارە 

تەلەفۆنەکان یان ناونیشانی IP کۆمپیۆتەر دەسنیشان ناکات  لە ماوەی 24 کاتژمێر لە ڕۆژدا، حەوت ڕۆژی 

 IRC هەفتە، و بە کۆمەڵێک زمان بەردەستە  بەردەستە بۆ بەکارهێنان لە الیەن هەر کەسێک بەشدار بێت لەگەڵ

)بەلەخۆگرتنی کارمەند، کالیەنتەکان، دابینکەران یان هاوبەشەکان(  

ئەگەر بەربژاری تەلەفۆن بەکاردێنیت، پسپۆرێکی ڕاهێرناو لە EthicsPoint پوختەیەکی تێروتەسەڵ بۆ پرسیار یان 

نیگەرانیەکەت دەکات  ووردەكاریەكان بۆ یەکەی ئەخالقیات و پابەندبوونی ڕێکخراوی خاچی سووری نێودەوڵەتی

IRC دەنێردرێن بۆ وەاڵمی زیاتر  

هێشتنەوە بە نەنارساوی و نهێنی پارێزی

تۆ هان دەدرێیت ناوت بڵێیت لە کاتی ئاگادارکردنەوە دەربارەی نیگەرانیەک  ئەمە ڕێگە بەو کەسانە دەدات کە وەاڵمی نیگەرانیەکەت دەدەنەوە تا پەیوەندیت پێوە 

بکەن ئەگەر زانیاری زیاتر پێویست بێت بۆ سەیرکردنی نیگەرانیەکەت بە شێوەیەکی وورد  پێشکەشکردنی ناوت هەروەها یارمەتیامن دەدات دڵنیا بین کە تۆ تووشی 

 تۆڵەسەندنەوە نابیت بۆ ڕاپۆرتکردنێکی نیاز پاکی  )ڕەنگە حاڵەتی دەگمەن هەبێت کە ئاشکراکردنی ناسنامەت پێویست بێت بە پێی یاسا یان پێویست بێت بە 

تەواوەتی لێکۆڵینەوە بکەیت و نیگەرانەکانت دەسنیشان بکەیت (

 ئەگەر ناسنامەی خۆت ئاشکرا بکەیت لە کاتی بەکارهێنانی هێڵی گەرم، IRC هەوڵ دەدات زانیاریەکانت بە نهێنی بهێڵێتەوە، تەنھا لە سەر بنەمای پێویست بوونی زانین ئاشکرای 

بکات لە نێوان ئەوانەی ڕاستەوخۆ کار لەسەر ئەو کێشانە دەکەن کە ڕاپۆرتت کردووە  

ئەگەر بە شێوەیەکی نەنارساو شتێک ڕاپۆرت بکەیت، گرنگە زانیاری تێروتەسەڵ پێشکەش بکەیت  EthicsPoint ژمارەیەکی کەیست بۆ دیاری دەکات و پێویستە بەردەوام سەیری ماڵپەڕەکە 

بکەیت بۆ وەاڵمدانەوە ی داواکاریەکانی زانیاری لە تیمی لێکۆڵینەوە  ئەو کەیسانەی زانیاری پێویستی نیە بۆ لێکۆڵەران ڕەنگە دابخرێن  

IRC درک بەوە دەکاات کە ڕەنگە تاکەکان بە شێوەی نەنارساو ڕاپۆرتی نیگەرانیەکان بکەن، بەاڵم هێڵە گەرمەکە بەکار مەهێنە بە شێوەیەکی خراپ )بۆ منوونە بۆ تۆمارکردنی بانگەشەی 

هەڵبەسرتاو بۆ هۆکاری تر(  ڕاپۆرتە نەنارساوەکان )ناوی نادیار( کە بە مەبەستی خراپ کراون ئەوە نەزاهەتی هێڵە گەرمەکە بۆ هەموو کەسێک دەخەنە ژێر گومان  

EthicsPoint دەکرێت پەیوەندی پێوە بکرێت لە ڕێگەی 

تەلەفۆن یان ئینتەرنێت:

تەلەفۆن 

لە دەرەوەی ویالیەتە یەکگرتووەکان:

 +1 )503( 352-8177 

)لەسەر تێچووی ئێمە(

لە ناوەوەی ویالیەتە یەکگرتووەکان:

)866( 654-6461

ئینتەرنێت 

سەردانی irc.ethicspoint.com بکە 

و پەیڕەوی ڕێنامییەکان بکە

Integrity@rescue.org

ئەم سندوقێکی ئیمەیلە کە لە ڕێگەی ECU لە نیویۆرك چاودێری دەکرێت  دەتوانیت پرسیار و ناڕەزاییەکانت بە ئیمەیل بۆ ئەم ناونیشانە بنێریت  
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پرسیار: من گومانێکی زۆرم هەیە کە پێشێلکاریەکم بینی لە ڕێگای IRC ، بەاڵم تەواو دڵنیا نیم. نامەوێت شتێک ڕابگەیەنم ئەگەر دەربکەوێت من 
هەڵەم. پێویستە چی بکەم؟

وەاڵم: پێویستە نیگەرانیەکەت دەسبەجێ ڕاپۆرت بکەیت ئەگەر گشت ڕاستییەکانت لەبەر دەست نەبێت، تاوەکو کارمەندی پەیوەندیدار بتوانێت سەیری 
کێشەکە بکات و ئەوە دیاری بکات ئایا پێشێلکاری ڕوویداوە. بەهۆی ئەوەی هەست دەکەیت کە پێشێلکاریەک ڕوویداوە، تۆ بە نیاز پاکی ڕاپۆرتی دەکەیت و 

تۆ کارێکی ڕاست دەکەیت.

سیاسەتی دژە تۆڵەسەندنەوە

IRC تۆڵە لە هیچ کەسێک ناکاتەوە، کە بە نیاز پاکی، ڕاپۆرتی نیگەرانیەك دەکات یان بەشدار دەبێت لە لێکۆڵینەوەیەک، ئەگەر بانگەشەکە لە کۆتاییدا دروست دەرنەچێت 

هەر کەسێک، بێ گوێدانە پۆست یان شوێنەکە، دەرکەوت کە تێوەگالوە لە کاری تۆڵەسەندنەوە بەرامبەر کەسێک کە نیگەرانیەکی ئەخالقی یان پابەندبونی ڕاپۆرت کردووە، ئەوە دووچاری 

کرداری دیسیپلینی و ڕەنگە کۆتای هێنان بە کارکردنەکەی ببێتەوە  ئەگەر هەست دەکەیت دووچاری تۆڵەسەندنەوە بوویت، پێویستە پەیوەندی بە هێڵی گەرم بکەیت بۆ یارمەتی 

IRC هانی بەڕێوەبەرەکان و کارمەندەکان دەدات کە خۆیان ڕاپۆرتی پێشێلکاریەکان بکەن، و بەگوێرەی بارودۆخی تایبەت، ڕەنگە خود ڕاپۆرتکردن وەک هۆکارێکی کەمکردنەوەی سەیر 

بکرێت لە کاتی هەڵسەنگاندنی هەر پێوەرێکی ڕێککاری 

توانای وەاڵمدانەوە

IRC گشت نیگەرانیەکان بە جددی وەردەگرێت و کار لەسەر هەموو ڕاپۆرتەکان دەکات بێ گوێدانە بەربژارەکەی  لە دەرەوەی ڕێزگرتن لە تایبەمتەندیەتی تاکەکان کە ڕەنگە بکەونە 

ژێر کاریگەری ڕاپۆرتەکەت، ڕەنگە IRC نەتوانێت ئەنجامی تێروتەسەڵی لێکۆڵینەوەت پێبدات، یان پێت بڵێت چ کارێک ئەنجامدرا لە بەرامبەریدا  هەرکاتێک گونجاو بێت، دۆخی 

نوێکردنەوەت پێدەدەین تا بزانیت کە نیگەرانیەکەت وەاڵمی پێویست وەردەگرێت  ئەندامانی بەڕێوەبردنی بااڵ و لێژنەی وردبینی بۆردی بەڕێوەبەرانی IRC ش چاودێری چارەسەركردنی 

کەیسەکان دەکەن 

پرسیار و وەاڵمەکان
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جێ بەجێ کردن

هەر کەسێک کە پێشێلی ڕێسای IRC یان سیاسەتەکانی دەکات، بێ گوێدانە شوێن یان پۆستەکەی، ڕەنگە دووچاری کرداری ڕێککاری ببێتەوە، بەلەخۆگرتنی 

کۆتای هێنان بە کارکردنەکەی  ئەمانەی خوارەوە چەند منوونەیەکی کردارن کە ڕەنگە ببیتە هۆی کرداری ڕێککاری: 

l  پێشێلکردنی ڕێساکە 

l  ئاڕاستەکردن یان هاندانی کەسانی تر بۆ پێشێلکردنی ڕێساکە

l  شکست هێنان لە ڕاپۆرتکردنی پێشێلکاری زاندراو یان گومانلێکراوی ڕێساکە

l  خۆهەڵقورتاندن لە ووردبینی یان لێکۆڵینەوە

l  هاوکار نەبوون یان ڕاستگۆ نەبوون لە ماوەى ووردبینی یان لێکۆڵینەوە 

l  تۆڵەسەندنەوە لە کەسانی تر کە نیگەرانیان ڕاپۆرت کردووە

پێشێلکاریەکانی یاساکان یان ڕێنامییەکان دەکرێت ببێتە هۆی کرداری یاسایی لە دژی تۆ، هاوکارەکانت، IRC، یان هاوبەشەکان یان دابینکەران کە دەکرێت ببێـتە هۆی:

l  سزای دارایی

l  هەڵپەساردن 

l بێبەشکردن

l بەندکردن 

ئەو کەسانەی لە بری IRC کاردەکەن داوایان لێدەکرێت ڕوونکردنەوەیەک واژۆ بکەن کە دووپاتی ئەوە دەکاتەوە ئەوان لە ڕێساکە دەگەن و پابەندی دەبن  هەموو کەسێک ڕوونکردنەوەکە 

واژۆ دەکەن کاتێک دەست دەکەن بە کارکردن بۆ IRC، و هەموو ساڵێکیش دوای ئەوە کە بە پێی یاسا ڕێپێدراوە 
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ی
تێبین
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بارەگا سەرەکیە نێودەوڵەتیەکان

122 East 42nd Street
New York, New York 10168-1289

USA
تەلەفۆن: 3000 551 212 1 +

فاکس: 3179 551 212 1 +


