پێشکەش کردنی هاوکاری کۆمەالیەتی و دەرونی بۆ داواکەرەکانی ماڤی پەنابەرێتی لە والتی
بۆلگاریا وە هەروەها گرۆپە الوازەکان .
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دەرون ناس
کارمەندی کومەالیەتی
ناوەنەندی کەلتوری
بسپوری پاراستنی بەرز
بسپوری یاسای و کارگێری لە ئوفیسەکەمان لە خەرمەنلی
زمان گور (مرتجم (

ئێمە چی پێش کەش ئەکەین
ئێمە هاوکاری کومەالیەتی و دەرونی پێشکەش بە پەنابەرەکان دەکەین و چونیەتی گونجین لەگەل
.کومەلگای بۆلگاری .
• .دابین کردنی کەسێک لەبو هاوکاری کردنتان تایبەت ئەو منداالنەی بەتەنیا و بەبێ چاودێر .
• هاوکاری دەرونی و چارەسەری کردنی ئاریشە دەرونیەکان و ترس کە دروست ئەبن لە ئەنجامی
.خایەندنی کاتێکی زوور لەسەر دوسیەکەیان.
هاوکاری کردن لە پێناو دروستکردنی پەیوەندیەکان لە نێوان پەنابەران و دەزگاکانی کومەالیەتی ،
.کارمەندی کومەالیەتیامن هەیە.
•

لهبو پهیوهندیکردن یان سهرهدامنان

•
•
•
•

هاوکاری کردنی پەنابەرەکان بو زیاتر تێگەیشنت لە سیستەمی کارگێری و کومەالیەتی لە والتی
 .بۆلگاریا.
هاوکاری کردنی پەنابەرەکان لەبو چونیەتی گەیشنت بە سیستەمی تەندروستی و کومەالیەتی و
هەروەها هاوکاری کردن لە بو پەیوەندی کردن بە قوتابخانەکان ،و هاوکاری کردن لەبو گەیشنت بە
.کارمەندانی دەزگای کوچبەری.
 .پێشکەش کردنی ئاموژگاری تەندروستی  ،و ئاموژگاری لەسەر چونیەتی بەخێوە کردنی منال .
.کارکردن لەگەل گروپە بێ هێزەکان ،وە تایبەت منداالنی بە تەنیا و بەبێ چاودێر .
هاوکاری کردنی پەنابەران لەبو چونیەتی گەیشنت بە رێکخراوەکانی تر و چونیەتی بە دەست خستنی
.ئەو هاوکاریانەی پێشکەش دەکەن.

هاوکاری کردنی کارمەندانی کەمپەکان لەبو کارکردن لەگەل ئەو پەنابەرانەی خاوەن پێداویستی تایبەتن
 ،.وە تایبەت منداالنی بەتەنیا و بەبێ چاودێر وە چونیەتی دەست نیشانکردنی پێداویستیەکانیان .
.خزمەت کردنی پەنابەران بە دابینکردنی زمان گور (مرتجم (.

• .تیمی زمان گور هاوکاری ئێوە ئەکەن لە بو زمان گورین و رشوفە کردن.
.پێشکەشکردنی ناوبری(هاوکار)ی کەلتوری .

• ناوبری(هاوکار)ی کەلتوری ئێمە هاوکاری ئێوە ئەکا لە بو پرکردنی هەر بوشاییەک لە ناو
پەیوەندیەکانتان و رشوفە کردنی جیاوازیەکانی کەلتوری و کومەالیەتی و بە هێز کردنی
.پەیوەندیەکان .
پێشکەش کردنی وانە جیاوازەکان وەك (پاک و خاوێنی و تەندروستی ،رەوشتەکانی کار ،دژە بازرگانی
کردن بە مروف(.

