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 له کانیانمنداڵه که یرشتیارانهرپهسه وئه بۆ زانیاری
 راینبه یقوتابخانه

 

 بۆڵناس وانیشاره له دیجیتاڵی یردهروهپه

 

 

 فێربوونی و ردهروهپه به گرنگی بێتده رایی،به یقوتابخانه له

 و بکرێت کانچااڵکیه چاودێری پێویسته ت. بدرێ منداڵێک موو هه

 کارانه وئه بتوانین کوتاوه بکرێت، دۆکۆمێنت به وامیردهبه هب

 .یندهده نجامیانئه که نگێنینڵیانبسههه و وهینهشیبکه

 که یوهله وهدڵنیابینه کوتاوه داتده تیمانیارمه کانمان هڵسانگاندن هه

له کانمنداڵه مرجهسه ندیوهرژهبه راییبه یقوتابخانه کانیچااڵکیه

  .گرێتخۆده

 نجامئه وهدیجیتاڵییه یرێگه له مهئه بۆڵناس، تیرهبنه یقوتابخانه له

 رسهله لۆژیکنهته زانیاری ئامرازێکی یرێگه له شمهئه درێت،ده

 رشتیاری،رپهسه رگهئه .ناسراوه Unikum به که رنێتئینته تۆری

 یتبکه راییبه یقوتابخانه چااڵکی رشتیرپهسه توانیده ئێستا

 یقوتابخانه ندانیکارمه .وهتهکهمنداڵه فێربوونی و شهگه یرێگه هل

 ڵتداگهله گفتوگۆکردن ستیبهمهبه هێننکاردهبه Unikum تیرهبنه

  (.رشتیارانرپه هس)

 کانگشتیه اڵمهوه و پرسیار

Unikum  ؟چییه 

Unikum  بۆ) بۆ خساندووهره تیرفهده که دیجیتاڵییه پالتفۆرمێکی 

 و ئێمه نگاندنیڵسههه ،خشته خواردن، لیستی ،فتانههه ینامه (نمونه

شێوه له رۆژانه کاروباری دۆکۆمێنتکردنی به و کانڵهمامه قوتابیان،

به یقوتابخانه له که یچااڵکیانه وئه یچوارچیوه له شمهئه بلۆگ ی

یوهپه کانچااڵکیه چۆن که شزانیده هاروههه  .درێننجامدهئه رایی

 له پالنماندایه له نمونه بۆ ،وهقوتابخانه پرۆگرامی به ستبوون

منداڵه چاودێری توانیده هاروههه  .ینبکه چی راییبه یقوتابخانه

رێگهله ن،کهده چی راییبه یقوتابخانه گروپی ببینی و یتبکه تکه

  .کردنڵهمامه و دۆکۆمێنتکردن به ،وێنه ی

 قوتابخانه، بۆ تکهمنداڵه ڵگرتنیهه و یاندنگه کاتیله ،میشههه کووه

 ماڵ، وهیته هگده کاتێک گات.  پێده کیزاره یشێوهبه کانتان زانیاریه

 ماشایانته و وهبخوێنیته کانوێنه کاربهێنیت،به Unikum توانیده

 له که بکات کارانه وئه باسی توانێده تکهمنداڵه هاروههه یت،بکه

  .رۆژدا کاتی هل کردوون ڵداگهله مانڵهمامه و کردوومانه قوتابخانه

 بینێ؟ده مکهمنداڵه و خۆم به تتایبه کانیزانیاریه کێ

 گروپی له که کێن مندااڵنه وئه بزانی توانیده رشتیار،رپهسه کووه

 تکهمنداڵه هاوپۆلی مندااڵنی رشتیاریرپهسه و یههه تداکهمنداڵه

 بۆ که بگات ستدهبه تزانیاریانه وئه توانیده هاروههه کێن،

 .گونجاوه کهگروپه مرجه هس

 گروپی له رپرسنبه مامۆستاکان و رشتیاررپهسه کووه تۆ، نهاته

 یشهگه و فێربوون به تتایبه دۆکۆمێنتی تواننده و کانمنداڵه

 رشتیارێکرپهسه هیچ .راییبه یقوتابخانه له ببینن تکه همنداڵ

 .ببینێ منداڵێک هیچ فێربوونی و شهگه به تتایبه دۆکۆمێنتی ناتوانێ

 .ندیداریوهپه سانیکه ستیده گاتهده نهاته Unikum کانیدۆکۆمێنته

 باڵوی و یتبکه کۆپی کاندۆکۆمێنته و کانسمهره نابێت ،ربۆیههه

 کانیتیهاڵیهکۆمه تۆره له نمونه بۆ بهێنیت، کاریانبه و وهیتهبکه

  .ئینستاگرام و یسبووکفه کو هو

 



 کراون؟ بارگه تالمهسه کییهشێوهبه کانزانیاریه ئایا

 مانههبه رنێت،ئینته رسه خرێتهده کۆد یشێوهله کانزانیاریه

  .وهرنێتهئینته یرێگه له بانکی یڵهمامه ی هشێو

 یناسنامه/لیکترۆنیئه یناسنامه رشتیارانرپهسه مرجهسه پیویسته

 .ژوورهچوونه بۆ کاربهێننبه بانکی

 رێکینتهسه له ڵگیراوههه تێدا کانیزانیاریه که یرهسێرڤه وئه

 به .پارێزراوه باشی به زۆر و کرێتده چاودێری باشی به کارکردندا

 یسانهکه یرێگه له کرێتده کانمهسیسته چاودێری وامیردهبه

 کانزانیاریه وامیردهبهبه هاروههه کارکردن، زموونیئه نخاوه

 .پارێزرێنده وهروێلهفایه یرێگهله کانمهسیسته .گیرێنڵده هه

 کاردێت؟به (personnummer) سیکه یناسنامه بۆچی

 ی هناسنام یژماره بۆیه رهه رزن،به نهێنی و تیالمهسه کانیرجهمه

 تگوزاری هخزم بۆ که یشێوازه وئه مانههبه کاردێت،به سیکه

 یبیمه ئاژانسی یان وهرنێتهئینته یرێگه له نمونه بۆ بانکی، یڵهمامه

  .تیاڵیهکۆمه
 کان هراییبه قوتابخانه مرجهسه له سیکه یناسنامه یژماره ئێستادا له

 ستیبهمهبه هێندرێتکاردهبه کانئاساییه قوتابخانه و

 و راییبه یقوتابخانه یئاماده که یقوتابیانه وئه ستنیشانکردنی هد

به رشتیارانرپهسه یوهناسینه بۆ هاروههه بن،ده ئاسایی یقوتابخانه

به پێوسیته سیکه یناسنامه یژماره .درووست و راست کییهشیوه

منداڵه رسهلهکه یزانیاریانه وئه که یوهله وهدڵنیابوونه ستیبهمه

 .وهگونجاوه رشتیارێکیرپهسه به ستکراوهیوهپه یههه ت هک

 

 خۆله سیکه زانیاری Unikum رسه کانیزانیاریه یوهئه ربهله

 سیکه زانیاری یاسای ندیپابه بۆڵناس وانیشاره پێویسته ،گرتووه

(PDA)  ،یاسای ندیپابه بێتده شنزیکانه مبه هاروههه بێت 

 .بێت زانیاری پاراستنی

 

ڵدههه مکهمنداڵه به تتایبه دۆکۆمێنتی ندچه یماوه بۆ ئایا

 گیرێت؟

 که گیرێتڵدههه دایهماوه وله تکهمنداڵه به تتایبه دۆکۆمێنتی

 قوتابخانه وئه تکهمنداڵه رگهئه .راییهبه یقوتابخانه له تکه همنداڵ

 خۆی ڵگهله کانیدۆکۆمێنته،  هکوانییهشاره له گۆری یراییه هب

 .بات هد

 

 ؟یههه ندیزامهره به پێویستی ئایا

 بۆڵناس وانیشاره که ئامرازێکهUnikum یوهئه ربهله

 مندااڵنی مرجهسه فێرکردنی دۆکۆمێنتی کوتاوه ڵیبژاردووه هه

 ئێوه ندیزامهره خۆبگرێت،له کانراییهبه قوتابخانه

 ئێمه ئێستا  .نییه پیویست ستهبهمه مئه بۆ (رشتیاران هرپ هس)

  .پێنوس و رهالپه جیاتیله هێنینکاردهبه دیجیتاڵی ئامرازی

 رهه به تتایبه دۆکۆمێنتی له کانتانمنداڵه یوێنه مامۆستاکان

 تکهمنداله یوێنه وسیتیان رگهئه اڵم،به .نێتداده منداڵێک

سه مووهه که دابنێن، تیرهبنه یقوتابخانه گروپی دۆکۆمێنتی

 .ربگیردرێتوه ندیزامهره بێتده بیبینن، تواننده رشتیاران هرپ

 یرێگهله یتبکه مهئه راییبه یقوتابخانه ندیکارمه ڵگهله توانی هد

 و کانتییهاڵیهکۆمه تۆره رسهله کانوێنه و فلیم نگ،ده فۆرمی

 .چاپکراو زانیاری و رنێت هئینت

 بزانی گرنگه

 گشتی دۆکۆمێنتی

 یگوێرهبه .گشتییه دۆکۆمێنتێکی ،ردهروهپه دۆکۆمێنتکردنیبه

 داوای کرێتده کان،رمیهفه دۆکۆمێنته گشتی ریبهستهده مای هبن

 سێک هک رهه رگهئه .یههه وانیداشاره له که یتبکه گشتی دۆکۆمێنتی

 ندههبه وهچاوپێخشاندنه نهێنی کرد، یردهروهپه دۆکۆمێنتی داوای

 شکردنی هپێشک له ربه بێت،هه رگهئه ستیارهه زانیاری ،رگیراوهوه

 .برێتالده دۆکۆمێنتێک، رهه

 

 

 ستیارهه زانیاری

 راییبه یقوتابخانه ندیکارمه یرێگه له ردهروهپه دۆکۆمێنتی

 زانیاری نابێت نوسرێتده کهدۆکۆمێنته له یوهئه .وهنوسرێته هد

  .خۆگرتبێتله ستیاری هه

 تتایبه یچوارچێوه له گرنگ زانیاری – تکیهتهئه و ستهه

 (تێکست) قده نوسینی به

 نوسینی به تتایبه یچوارچیوه دیجیتاڵی دۆکۆمێنترکردنیبه کرێتده

پیاهه هیچ نوسین به تتایبه یچوارچیوه نابێت .خۆگرتبێتله قیده

 ها،روههه .تێدابێت کانیسهکه ریکتهکاره نگاندنێکیڵسههه یان ڵدان

هه رسهله شمهئه .نادرێت جێنابه یواژهستهده نوسینی به رێگه

 یان هێننکاردهبه Unikum که کرێتجێدهجێبه سانهکه وئه موو

 .هێننکاردهبه تر کانیدیجیتاڵیه ئامرازه

 

 تر زنیاری

 دۆکۆمێنتکردنیبه یربارهده یههه ترت کیزانیاریه رهه رگهئه

 ریرێوبهبه یان ندانکارمه به ندییوهپه توانیده ،ردهروه هپ

 .یتبکه وهتهکهمنداڵه راییبه یقوتابخانه

 !ستپێکردنده

 مۆباێل پرۆگرامی یان تکهکۆمپیتوره یریگه له Unikum توانیده

 .کاربهێنیتبه وهتابلێته یان وهتهکهکهزیره فۆنهلهته یرێگه له

 یان بکه /https://start.unikum.net ریپهماڵه ردانیسه

 یان تکهکهزیره مۆبایله بۆ دابگره Unikum پرۆگرامی

 Andra sätt) "وهژوورهچوونه تری یرێگه" وێدا،له .ت هک هتابلێت

att logga in) بۆڵناس وانیشاره" دوواتر و ،ڵبژێرههه" 

(Bollnäs kommun.  ،بانکی یناسنامه یرێگهله ئینجا 

(Mobile BankID)  مۆبایل بانکی یناسنامه یان (BankID) بچۆ 

 که هقوتابخان گروپی له شتێک رهه مامۆستاکان کاتێک .وهژووره

 بێت،هه سودی تکهمنداڵه یان رشتیاررپهسه کووه تۆ بۆ که نێنداده

 .گاتپیده وهکهپرۆگرامه یرێگهله ئاگادریت وهیهمبارهله وائه



 مهئه یبارهله زیاتر توانیده  ، www.unikum.net له

 هاروههه ،بکه زانیاری به تتایبه فلیمی ماشایته ،وه هبخوێنیت

 رشتیارانیپهسه که وهبخوێنه ئامرازه مئه یربارهده کانرنجه هس

  .نوسیویانه تیرهبنه یقوتابخانه

 زۆر و زانیاری فلیمی وێت،ستبکهده رتتیدهیارمه زنیاری توانیده

 :مانکهرهماڵپه رسهله تر شتی

http://www.bollnas.se/index.php/unikum   

 نوێیه ئامرازه مئه گونجاودا کییهماوهله بتوانین روانینچاوه

 !کاربهێنینبه خشه هسودب

http://www.unikum.net/

