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This leaflet is available in your language. 
Please ask our receptionist. 

 

ਇਹ ਪਰਚਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਵਰਸੈਪਸਵਿਸਟ ਿ ੂੰ  ਪ ੁੱ ਛ ੋਕਰੋ ਜੀ. 
 

یہ کتابچہ آپ کی زبان میں دستیاب ہے. ہمارے استقبالیہ براہ کرم دریافت 
 کریں.

 

এই প্রচারপত্র আপনার ভাষায় পাওয়া যায়. আমাদের ররদেপশরনস্ট রিজ্ঞাো 
করুন.  

 
Ev belavok li zimanê xwe de derbasdar e; Ji kerema xwe ve lêkirin me bipirsin. 

 
Buuggan yar waxaa loogu heli karo luqaddaada. Fadlan weydii naga soo-

dhaweeyaha.  
 

 هذہ النشرة متوفرة في لغتك. رجاء سألت موظف االستقبال لدينا.
 

Acest prospect este disponibil în limba dumneavoastră. Vă rugăm să cereți re-
cepționer noastre. 

 
Bu broşür kendi dilinizde mevcuttur. Lütfen resepsiyonistimize sorun.  

 

此宣传册以您的语言提供。请问我们的接待员。 



 BrisDocڕێنوێنی چاودێر بۆ نەخۆشەكانى 

لە کاتێکدا كە تۆ لەژێر چاودێری ئێمەدایت، دەمەنەوێت هەست بەوە بكەیت كە هاوكاری 

 دەكرێیت، سەالمەتیت و زانیاریت پێدەدرێت. 

 پاراستنى تایبەتمەندی كەسێتى و كەڕامەتى نەخۆشەكانمان یەكسانە بە کوالیتى چاودێریمان. 

ئەگەر زانیت كە پێویستیت بە چاودێرێك هەیە لە كاتى ئەنجامدانى ڕاوێژەكانت، تكایە پرسیار لە 

پزیشكى كردەكارى یان كارگوزارى پێشوازى بكە.    گەرچی ئامادەبوونى چاودێرێك بەباش 

دەزانرێت بۆ هەموو پشكنینێك وورد، تۆ مافى داواكردنى چاودێرێكت هەیە بۆ هەموو جۆرە 

ڕاوێژكاریەك.   تكایە ئاگاداربە، پزیشكە كردەكاریەكانمان مافى ئەوەیان هەیە داوای 

ئامادەبوونى چاودێرێك بكەن لە ساتى پشکنیندا ئەگەر هەست بەوە بكەن كە ئامادەبوونى 

 چاودێرێك پێویستە. 

ئەگەر پزیشكە كردەكاری ئەنجامدەرى پشکنین هەست بەوە بكات كە ئامادەبوونى چاودێرێك 

پێویستە و تۆش ئەمە ڕەتبكەیتەوە، لەوانەیە پزیشكە كردەكاریەكە نەیەوێت بەردەوام بێت لە 

ئەنجامدانى پشكنینەكە.  لەوانەیە داوات لێبكرێت بۆ واژووكردنى فۆڕمێك بۆ ووتنى ئەوەى كە 

 ئەوان چاودێرێكیان ڕەتكردەوە. 

لەوانەیە ئەوە  -پێویستە چاودێرێك هەمیشە ئامادەبێت لە كاتى ئەنجامدانى پشكنین بۆ منداڵێك 

 یەكێك لە دایباب بێت و هەرچەندە لەوانەیە ئەمە لە هەندێك حاڵەتدا گونجاو نەبێت. 

ئەگەر دەتەوێت سیاسەتى چاودێرمان بەتەواوەتى ببینیت، تكایە پرسیار لە كارگوزارى پێشوازی 

 بكە. 

 ئایا چاودێر كێیە؟ 

چاودێر كەسێكە كە دەتوانێـ لە گەڵت 

بێت و هاوكارى تۆ و پزیشکی 

كردەكارى بكات لە كاتى ئەنجامدانى 

 پشکنین یان ڕاوێژكارى پزیشكى.    

هەروەها ئەوان بوونیان هەیە بۆ 

فەراهەمكردنى چوارچێوەیەكى یاسایى 

بۆ پزیشكى كردەكارى لە حاڵەتى 

بوونى هەڵە تێگەیشتن یان داواكارى 

 هەڵە لەالیەن نەخۆشەوە.



 كێ دەتوانێت ببێت بە چاودێر؟ 

لەوانەیە ڕۆڵى چاودێر دیاری بكرێت لەالیەن ئەندامێكى ستافەكەمانەوە یان ئەو كەسانەى لەگەڵتن وەكو 

 مێرد، ژن، سەرپەرشتیار، دایباب یان هاوڕێ. 

منداڵ ناتوانێت ببێت بە چاودێر و نابێت ئامادەبێت لەكاتى پشكنین لە شوێنەكە  ئەمە مناداڵى ساوا 

 ناگرێتەوە 

ئەگەر چاودێر مێرد، ژن، پارتنەر، خزم یان هاوڕێ بوو، داوات لێدەكرێت بۆ ڕێگە پێدان بەو كەسە كە 

 بتوانێت ئامادەبێت لە كاتى پشکنینەكە و هەڵس و كەوت بكات وەكو چاودێرى تۆ. 

ڕەچاوى حاڵەتى تایبەت دەكرێت سەبارەت بە جیاوازى كەلتور و ئاین لەكاتى ئەنجامدانى پشكنیندا.  

هەروەها لەوانەیە قورس بێت یان گونجاو نەبێت بۆ ئەوەى ئەندامێكى خێزان یان ڕەگەزى بەرانبەر )یان 

 مێرد/ ژن( ئامادەبن لە كاتى پشکنینەكان. 

لەوانەیە  -بەبێ ئامادەبوونى چاودێر  -دەرفەتێكیترى نهێنى یان تایبەت لە نێوان نەخۆش و پزیشكى كردەكار 

 ڕێكبخرێت، ئەگەر ئەمە داوابكرێت، پێش یان دواى هەر پشکنینێكى پزیشكى. 

 ؟BrisDocئایا چ جۆرە چاوەڕوانیەكت دەبێت لە چاودێرێكى 

چاودێر دەبێت خۆى بە ناو بناسێنێت )یان دەبێت بناسێندرێت لەالیەن پزیشكى كردەكاریەوە(.  پێویستە 

 پزیشكى كردەكاری ناوى چاودێر بنوسێت لە یاداشتنامەیاندا. 

پێویستە لە شوێنى پشكنینەكە بوەستن و دەشتوانن ئەوە ببینن كە پزیشكى كردەكاری ئەنجامیدەدات.   لەكاتى 

ئەنجامدانى پشكنیندا چاودێر دەتوانێت لەالى سەرەوەى كورسیەكەوە بوەستێت، وە ئەگەر پشكنینەكە 

ناڕەحەت یان بێزاركر بوو بۆ تۆ، لەوانەیە لێت بپرسن بۆ ئەوەى بزانن ئەگەر بتەوێت بۆ ئەوەى دەستیان 

 بگریت بۆ دڵنیای پێدان و ئارامى پێبەخشین.   نابێت دەستت لێبدەن بەبێ ڕێگەپێدانى تۆ. 

ئەگەر چاودێر هەر شتێكى بینى كە واى هەست كرد گونجاو نیە، بەرپرسیاریەتی ئەوەى لەسەرە كە 

 بیگەیەنێت بە بەڕێوەبەرى شوێنەكە. 

 كە ئەركى چاودێریان هەیە، هەموویان بەشێوەیەكى گونجاو ڕاهێنراون.  BrisDocئەندامانى ستافى 

لە حاڵەتى دەگمەندا لەوانەیە چاودێرێك ئامادەنەبێت كە لە ڕەگەزى گونجاودا بێت.   لەم حاڵەتانەدا، پێویستە 

پزیشكى كردەكاری گفتوگۆى ئەم حاڵەتەت لەگەڵ بكات، وە ئەگەر گونجاوبێت ئەوا لەوانەیە بتواندرێت 

 دیدەنیەكەت بۆ كاتێكیتر دوابخەن یان ئەندامێكیترى ستاف بەردەستبكرێت.


