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تەندروسـتیا دەرووىن ورەوشـا دەرووىن جڤـاىك لعیراقـێ

ب ملیونا عیراىق داخباربوون ب كاودانێن نەسەقامگیر لوەالىت كو بەردەوامبوون بۆ دەهان ساال. هەڤرىك وتوندوتیژیا لدەڤەرێ
كارتێكرن كر لسەر مللەتێ عیراىق لسەر چەندین ئاستا، لسەر ئاستێ جڤاىك وئابورى وجەستەیى ودەرووىن.1

یێن مەزن دبن  تەنگاڤیێ، خەلك توىش گڤاشتنێن دەرووىن  یێن  لدەمێ هەڤركیێن چەكدار وحالەتێن دى 
وكارتێكرن لسەر ژیانا وان یا روژانە دبیت وهەستكرنێ ب ژیانا ئاساى ژدەست ددەن. ئێش وئازار وژدەستدان 
وخەمگیىن وتوندوتیژى ونەمانا پەیوەندیێن خزێاىن وجڤاىك كارتێكرنەكا گەلەكا مەزنا یا هەى لسەر تەندروستیا 
مێشىك یا مروىڤ وخۆشگوزەرانیا دەرووىن وجڤاىك. لدەمەىك كو كارڤەدانێن لسەر ئاستەنگیا ب بورینا دەمى 
دهێنە چارەسەركرن بۆ بهزێكرنا مرونەتا خەلىك، بەلێ چێدبیت ئاریشێن تەندروستیا مێشىك زێدە بنب. تێكچوونا 
پەیوەندیێن جڤاىك ونەمانا سەقامگیریا جڤاىك وژدەستدانا ئەندامێن خزێانێ وژێدەرێن ژیانێ وكاودانێن ژیانێ 
یێن بزەحمەت دبنە ئەگەر مروڤ نەگەهیتە پێتڤیێن سەرەىك، وزێدەبوونا كارتێكرنێن زیانبەخش یێن قەیرانێن 
تاكەكەىس وخزێانێ  ئاستێ  زیانڤێكەفىت لسەر  یا كەسێن  مروڤایەىت لسەر خۆشگوزەرانیا دەرووىن وجڤاىك 

وجڤاىك.2

راپورت ئاماژە دكەن كو سەرەراى كێمبوونا هژمارا كەسێن پێتڤى هاریكاریێن مروڤایەىت ژدەمێ داعش وهەتا 
نوكە، بەلێ هژێ )4( ملیون كەس پێتڤى شێوەىك ژشێوەیێن مایتێكرنا دەرووىن وجڤاىك نە. بۆ نموونە، كەسێن 

زڤرینە دەڤەرێن خۆ ویێن هەتا نوكە ئاوارەنە.3

ژئێكەم  یا خەلكێ عیراقێ، ئەڤ ژمارە هاتینە دەرئێخسنت  تەندروستیا دەرووىن  بۆ رەوشا  ب دیتنەكا گشىت 
راپرسیا نشتیماىن بۆ تەندروستیا دەرووىن لعیراقێ هاتیە ئەنجامدان لساال 2007 ب هەڤكارى دگەل رێكخراوا 
تەندروستیا جیهاىن )WHO( وتێدا دیاردبیت كو پرت ژ 35 % ژنزێیىك ( 9000 ) كەسا یێن راپرىس تژیكرین لدور 
تەندروستیا خزێاىن، توىش " گرفتێن دەرووىن یێن مەزن بووینە". هەروەسا، رێژەیا بەالڤبوونا ئاریشێن دەرووىن 
بدرێژاهیا ژیانێ بۆ زەالم وئافرەتا 1 ژ 7 و 1 ژ 5 لدویڤ ئێك، وئەڤە جهێ نیگەرانیێ یە تارادەىك، و 70 % ژوان كەسا 
یێن ئاریشێن دەرووىن هەین حەزیێن خۆكوشتنێ یێن هەین، وكێمرت ژ 10 % ژوان شێوەكێ مایتێكرنا دەرووىن 
وجڤاىك بدەستڤەئینایە. ئاریشێن پێشكەشكرنا چاڤدێریا تەندروستیا مێشىك لعیراقێ: نوژدارێن بێسنور2013، 

راپرسیا تەندروستیا مێشىك لعیراقێ: نوژدارێن بێسنور 2013، راپرسیا تەندروستیا دەرووىن لعیراىق.4َ

ئەڤە بۆمە دیاردكەت حالەتێن تەنگاڤیێ چەند كارتێكرنەكا مەزن دكەن لسەر تەندروستیا مێشىك وخۆشگوزەرانیا 
دەرووىن جڤاىك یا كەسێن زیانڤێكەفىت ژشەرا.

سیاسـەت وخزمـەت وژێدەرێـن تەندروسـتیا دەرووىن لعیراقـێ

سیستەمێ تەندروستیا دەرووىن لعیراقێ پێتڤى پرت پشتەڤانیێ وئاڤاكرنا شیانایە بۆ دابینكرنا پێتڤیێن دەرووىن 
وجڤاىك یێن خەلىك بشێوەكێ تمام. وجهێ ئاماژەیێ یە كو وەزارەتا تەندروستیا عیراىق " تەندروستیا دەرووىن" 
ددانێت ئێك ژبابەتێن گرنگێن سرتاتیجیەتا خۆ ( 2009 - 2011 ). (وەزارەتا تەندروسىت: راپورتا ساالنە، وەزارەتا تەندروسىت، 
چاپا عیراقێ 2008 . (صادق، س. برادلی، م، الحسون، س، وجینكیزن، ر. ( 2010 ))، دیتنەكا گشىت لدور تەندروستیا 

دەرووىن لعیراقێ. گوڤارا نیڤدەولەىت یا سیستەمێن تەندروستیا دەرووىن، 4 ) 1 ،( 26 .(.

هەروەسا، سیاسەتا تەندروسىت یا نشتیماىن لعیراقێ ( 2014 - 2023 ) مەرەم ژێ بهزێكرنا خزمەتێن چاڤدێریا 
تەندروستیا دەرووىن بوو لدویڤ پەیرەوەكێ تمام بشێوەىك بهێتە تێكەلكرن دگەل خزمەتێن چاڤدێریا دەسپێىك 

وپلە دوو وپلە سێ. هەروەسا گرنگە پشكداریا جڤاىك وپشتەڤانیا چاڤدێریا تەندروستیا دەرووىن بهزێبكەین.5

رێكخراوا  ولدویڤ  لعیراقێ،  تەندروستیا دەرووىن  دبوارێ  كارى  ژێدەرێن مروىڤ وهزێێن  لدویڤ هژمارا  بەلێ 
ەندروستیا جیهاىن، هژمارا پیشەكارێن پزیشىك بۆ هەر ( 100,000 ) كەسا بڤى شێویە: 0.4 نوژدارێ دەرووىن، 0.1 
نوژدارێ شارەزا دبوارێ تەندروستیا دەرووىن، 1.5 پەرستارێ شارەزا دبوارێ تەندروستیا دەرووىن، 0.1 زانایێن دەرووىن، 

0.2 % تایبەتمەندێن جڤاىك (رێكخراوا تەندروستیا جیهاىن، 2014 ). فایال تەندروستیا دەرووىن: عیراق.6

ئێك ژئاریشێن سەرەىك یێن هاتینە دەستنیشانكرن هژمارا كێما كارمەندێن شارەزانە یێن بەردەست بۆ پێشكەشكرنا 
پشتەڤانیێ لسەر ئاستێن چڕ ونەچڕ ژچاڤدێریا تەندروستیا مێشىك وهەروەسا كێمیا كارمەندێن نەپیشەیى یێن 

گونجاى بۆ پێشكێشكرنا پشتەڤانیا دەرووىن وجڤاىك یا سەرەىك وشیرەتێ لسەر ئاستێ جڤاىك.7

شريةتَي تةندروستيا دةرووىن وثشتةظانيا دةرووىن جظاىك )MHPSS TWG( لدور كَيمرتين ثيظةرَين ذَيدةرَين مروظى وئاظاكرنا شيانا
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هەروەسا، ڤاالهیا چارەسەریێ بۆ برێڤەبرنا ئاریشێن دەرووىن 94 % یە، ولەورا رەوش یا مەترسیدارە (رێكخراوا تەندروستیا 
جیهاىن، 2014 ). هەڤرىك وقەیرانا مروىڤ لعیراقێ: هەلسەنگاندنا مەترسیێن تەندروستیا گشىت ومایتێكرن.8

ته ندروسـتیه  ده روونیـه كان له گـه ڵ خزمه تگوزاریـی  تێكه ڵكـردن  گرنگـی 
هێنانـی كه سـانی ناشـاره زا و نـا تایبه تمه نـد و كارمه ندانـی 

كۆمه ڵگـه )چاودێـری كۆمه ڵگـه ی نافه رمـی(
سه ملێرناوه  كه  سه رچاوه  مرۆییه كان به  یه كێك له  هه ره  سه رچاوه  گرنگه كانی خزمه تگوزارییه  ده روونیه كان ) ته نسیال 
و سۆرنیكرۆفت، 1999( و شانبه شانی چه مكی به رده وامیدان به  خزمه تگوزاریه كان، وه زاره تی ته ندروستی هه ستا به  
فراوان كردنی بواری كاركردنی خۆبه خشانه  و به شداری پێكردنی كۆمه ڵگه  له  چاودێری ته ندروستی له  سیاسه ته  
ته ندروستیه  نیشتمانیه كانی دا )سیاسه تی ته ندروستی نیشتمانی بۆ هه موو هاونیشتمانیانی عرێاق 2023-2014(.

كارمه نده  شاره زاكانی كار ده كه ن له  كۆمه ڵگه ی ناوخۆیی كه  تایبه تمه ند نین و ئه وانه ش كه  فه رمانبه ری ناوخۆن یان 
خۆبه خشن كه  شاره زایی ته واویان هه یه  له  باره ی كلتوره كان و نه ریته  كۆمه ڵایه تیه كان. و دواتر تێكه ڵ كردنیان له گه ڵ 
خزمه تگوزارییه كانی ته ندروستی ده روونی پالپشتی بنه ما سه ره كییه كانی لیژنه  هه میشه ییه كان ده كه ن له  نێوان 
بریكاره كان دا بۆ پالپشتی دانانی هاوكاری ته واوكاری. چاالكی و خزمه تگوزارییه ته ندروستیه  ده روونیه كانی كه  تێكه ڵ 
ده كرێن له گه ڵ میكانیزمی پاڵپشتی كۆمه ڵایه تی ده توانێت بگات به  گه وره ترین ژماری خه ڵك، بۆ كه مكردنه وەی  
هه ستكردن به  پەڵەی لەکەداری  له  به رده وامبوونی خزمه تگوزارییه كان )لیژنه ی هه میشه یی نێوان بریكاره كان 2010(.

ئه مه ش پاڵپشتی ئه و ڕاستیه  ده كات كه  زۆربه ی ڕێگاكانی هاوكاری ده روونی له  دۆخی له  ناكاو دا و دوای دۆخی 
ناكاو دا ده كرێت به رێوه برێت له  رێی چاودێری كه سی و خزمه تگوزاری  ته ندروستی  ده روونیه  كۆمه الیه تیه   له  
نافه رمیه كان، وه ك ئه وه ی روون كراوه ته وه  له شێوه ی هه ره م دا له  )شێوه ی 1( دا كه  په ره ی پێدراوه  له الیه ن رێكخراوی 
ته ندروستی جیهانیه وه . هه ره مه كه  الیه نه  دیاریكراوه كانی خزمه تگوزاری ته ندروستی ده روونی نیشان ده دات له  رووی 
پێداویستی و بری خزمه تگوزاری پێویست هاوته ریبی تێچووی تایبه ت به  ئاسته جیاوازه كانی خزمه تگوزارییه كان. 

لڤرێە پێتڤیەكا مەزنا هەى بۆ پێشكێشكرنا خزمەتێن كاریگەر وگونجاى بشێوەكێ بەرفرەه بۆ تەندروستیا دەرووىن 
وپشتەڤانیا دەرووىن جڤاىك بۆ كەسێن نەشێن بگەهنە خزمەتێن تایبەتمەند ولەورا یا گرنگە هندەك كارمەندێن 
دى بهێنە دامەزراندن (كارمەندێن جڤاىك، پیشەكارێن شارەزا یێن نەتایبەتمەند...هتد) لسەر ئاستێن جیاوازێن 

تەندروستیا دەرووىن وپشتەڤانیا دەرووىن جڤاىك.

نەتایبەتمەند  نەپیشەكارا، وكەسێن  بەشداركرنا  دەرووىن:  تەندروستیا  تێكهەلێ خزمەتێن  خزمەت:باشرتین 
وكارمەندێن جڤاىك )چاڤدێریا جڤاىك یا نەفەرمى(:

هاتیە سەملاندن كو ژێدەرێن مروىڤ ژهەمیا گرنگرتن بۆ خزمەتێن تەندروستیا دەرووىن (تورنیكروفت وتانسیال 
1999 )ولدویڤ تێگەهێ خزمەتێن بەردەوام، وەزارەتا تەندروسىت( MoH )كارێ خۆبەخشانە زێدەكر وپشكداریا 

http://who.int/hac/crises/irq/iraq_phra_24october2014.pdf  8

جڤاىك دچاڤدێریا تەندروسىت دسیاسەتا خۆ یا تەندروسىت یا نشتیماىن( سیاسەتا تەندروسىت یا نشتیماىن بۆ 
.( چێدبیت كارمەندێن جڤاىك وپیشەكارێن نەتایبەتمەند وكارمەندێن  هەمى هاوالتیێن عیراىق 2014 - 2023 
خۆماىل وخۆبەخش شارەزایەكا باش هەبیت لدور روشەنبیرى وداب ونەریتێن خۆماىل. پشكداریا وان دخزمەتێن 
ئاژانسا  یا هەڤپشك دناڤبەرا  لیژنا هەمیشەیى  یێن  پرنسیپێن سەرەىك  بۆ  تەندروستیا دەرووىن پشتەڤانە 
لدور بهزێكرنا سیستەمێن پشتەڤانیێ یێن تمام. چاالىك وخزمەتێن تەندروستیا دەرووىن یێن لێكداى دگەل 
میكانیزمێن پشتەڤانیا جڤاىك یا نوكە بزاڤێ دكەن بگەهنە مەزنرتین هژمارا خەلىك وبێ كارتێكرن وبەردەوامیێ 
پرانیا  .( وهەروەسا راستیەكا هەى كو   2010 ئاژانسا  یا هەڤپشك دناڤبەرا  مسوگەر دكەت( لیژنا هەمیشەیى 
بوارێن پشتەڤانیا دەرووىن لحالەتێن تەنگاڤیێ وپشىت تەنگاڤیێ چێدبیت بهێنە برێڤەبرن برێكا چاڤدێریا خۆیەىت 
وخزمەتێن تەندروستیا دەرووىن جڤاىك یێن نەفەرمى وەىك دیار دشێوەیێ هەرەمى (شێوەیێ 1 ) كو هاتیە چێكرن 
ژالیێ رێكخراوا تەندروستیا جیهاىن. ئەڤ هەرەمە دەربرینێ دكەت ژهندەك الیەنێن دیاركرى ژتەندروستیا دەرووىن 

ژالیێ دووبارەبوونا پێتڤیێ وبڕێ خزمەتێن پێتڤى وتێچوونێن پەیوەندیدار لسەر ئاستێن جیاوازێن خزمەتێ.

شێوه ی 1: باشرتین تێكه ڵه ی خزمه تگوزارییه كانی ته ندروستی ده روونی

نزم بلند 

بلند  گرنگیدانا – خویینزم

چاڤدێریا چڤاکی نافەرمی

خزمەتا ساخلەمیا دەروونی د رێکا 
سەنتەرێن ساخلەمیا دەستپێکیدا

خزمەتێن 
ساخلەمیا 

دەروونی یا جڤاکی

نوژداریا  خزمەتێن 
دەروونی د 
نەخۆشخانێن گشتیدا

یەکێن چارەسەریا 
درێژخایەن و خزمەتێن 

تایبەت

نرخ

ن 
ەتێ

زم
 خ

ونا
رەب

وبا
دو

کوالێتیا خزمەتگوزاریێن  پێتڤی   

Adapted from WHO mental health policy and service guidance package (2003)
(WHO mental health policy and service guidance package. Geneva: World Health Organization; 2003)
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شێوەیێ 1 : باشرتین تێكهەل بۆ خزمەتێن تەندروستیا دەرووىن. هاتیە وەرگرتن ژشیرەتێن خزمەتێ وسیاسەتا 
تەندروستیا دەرووىن یا رێكخراوا تەندروستیا جیهاىن ( 2003 ) (شیرەتێن خزمەتێ وسیاسەتا تەندروستیا دەرووىن 

یا رێكخراوا تەندروستیا جیهاىن. جنیڤ: رێكخراوا تەندروستیا جیهاىن )2003(.

لدویڤ شلوڤەكرنا رەوشا تەندروستیا دەرووىن وپشتەڤانیا دەرووىن جڤاىك ( 2015 )، هژمارەكا كارمەندا یێن ل 
هێلێن بەراهیێ وكارمەندێن چاڤدێریا تەندروسىت یا دەسپێىك وكارمەندێن رێكخراوێن نەحكومى وخۆبەخشێن 
راهێنانكرن لسەر مایتێكرنێن تەندروستیا دەرووىن وپشتەڤانیا دەرووىن جڤاىك وەىك  ئاوارە، كو یێن هاتینە 
فریاگوزاریێن سەرەتایى یێن دەرووىن. ئەم دشیێن ڤان كەسا دامەزرینین بۆ پێشكەشكرنا خزمەتا وپشتەڤانیا 

بنگەهەكێ نەتایبەتمەند.9

بەلێ، ژبەركو هاتیە سەملاندن كارمەندێن نەشارەزا چێدبیت زیانێ بگەهیننە كەسێن زیانڤێكەفىت وبۆ پشتەڤانیا 
" زیان نەگەهاندنێ" و" لدویڤ ژێدەر وشیانێن بەردەست" شیرەتێن لیژنا هەمیشەیى یا هەڤپشك دناڤبەرا 
ئاژانسا (لیژنا هەمیشەیى یا هەڤپشك دناڤبەرا ئاژانسا 2010 )، مەرەم ژڤێ بەلگەنامێ پێشكەشكرنا هژمارەكا 
بۆ كارمەندا داكو بشێن خزمەتێن تەندروستیا مێشىك ودەرووىن  پێتڤى  پێشنیارایە لدور شیان وشارەزایێن 

جڤاىك پێشكەش بكەن.10

راهێنـان وسەرپەرشـى

لدویڤ رێبەرێ رێكخراوا كوچبەریا نیڤدەولەىت لدور تەندروستیا دەرووىن وپشتەڤانیا دەرووىن جڤاىك دجڤاىك 
لحالەتێن تەنگاڤیێ وئاوارەبوونێ، راهێنان بەرى كاركرنێ دتیما تەندروستیا دەرووىن وپشتەڤانیا دەرووىن جڤاىك 
پێتڤى روونكرنا بابەتێن تەندروستیا دەرووىن وپشتەڤانیا دەرووىن جڤاىك یە یێن سەرەىك. وژوان پێشەىك بۆ 
ئاژانسا، تەندروستیا دەرووىن وپشتەڤانیا دەرووىن جڤاىك،  یا هەڤپشك دناڤبەرا  لیژنا هەمیشەیى  شیرەتێن 
یێن  دى  وبابەتێن  خۆیەىت  چاڤدێریا  رەوشىت،  الیەنێن  پەیوەندیكرنێ،  شارەزایێن  سەرەتایى،  فریاگوزاریێن 
پەیوەندیدار وخولێن راهێنانێ وبهزێكرنێ، لدور بابەتێن تایبەتمەند ولدویڤ پێتڤیێن دیاركرى دىڤ بواریدا وەىك: 
برێڤەبرنا حالەتا، پێشكەشكرنا شیرەتا، كاركرن دگەل زاروكا، چاالكیێن هونەرى، كاركرن دگەل كەسێن خودان 
...هتد.  توندوتیژیا سێكىس وجێندەرى، وپشتەڤاىن  ناڤژبیڤاىن دهەڤركیا،  تایبەت، هەڤگرتنا جڤاىك،  پێتڤیێن 
سەرپەرشىت هارى كارمەندێن تەندروستیا دەرووىن وپشتەڤانیا دەرووىن جڤاىك دكەت بۆ فرێبوونێ ژئەزمونێن 
خۆ وپێشكەفتنێ وباشرتكرنا كوالیتیا خزمەتێن دهێنە پێشكەشكرن. وئەڤە گەشەپێدانا شارەزایا وبەرپرساتیا 
رەوشىت بخۆڤە دگریت. سەرپەرشتیا تەكنیىك گرێدایە ب خۆشگوزەرانیا كارمەندا وهاریكارە بۆ مسوگەركرنا 

ئەنجامێن باشرت بۆ نەخوشا.

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/who_and_unhcr_mhpss_situation_analysis_krg_march_10_2015_2_1.pdf  9

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/MHPSS%20Protection%20Actors.pdf  10

تیما كارێ یا تەندروستیا دەرووىن وپشتەڤانیا دەرووىن جڤاىك یا رێكخراوا كوچبەریا نیڤدەولەىت لعیراقێ ئەركێ 
برێڤەبرن وشیاندنا ژێدەرێن مروىڤ دبوارێ تەندروستیا دەرووىن وپشتەڤانیا دەرووىن جڤاىك  رێنمایێن  دانانا 
دایە لیژنا كارى یا پەیوەندیدار ب ژێدەرێن مروىڤ وئاڤاكرنا شیانا. ئەندامێن لیژنێ: نوینەرێن وەزارەتا تەندروسىت 
ل بەغدا وهەولرێێ ( UPP، IHAO )، رێكخراوا تەندروستیا جیهاىن، ڤیان، دارى، سندوقا نەتەوێن ئێكگرىت یا 
خەلىك ب سەروكاتیا رێكخراوا كوچبەریا نیڤدەولەىت. مەرەم ژرێنمایا هەبوونا پیڤەرەكێ ژێدەرى یێ خۆماىل یە بۆ 
دامەزراندنا كارمەندا دچاالكیێن بەرنامێ تەندروستیا دەرووىن وپشتەڤانیا 5 دەرووىن جڤاىك لسەر ئاستێن جیاواز 
ژمایتێكرنێ، دگەل تەركیزێ لسەر رول وساخلەتێن وەزیفى وشارەزاى وشیان وخۆلێن راهێنانێ بۆ مسوگەركرنا 
پێشكێشكرنا ئاستێن بلندێن خزمەتێن تایبەتمەند بۆ كەسێن زیانڤێكەفىت دگەل پێگیریەكا تمام ب پرنسیپێ 

زیان نەگەهاندنێ.

چارچوڤـێ كێمرتیـن پیڤـەر ڤـان خـاال بخۆڤـە دگریـت
ناڤونیشانێ كارمەندێ تەندروستیا دەرووىن وپشتەڤانیا دەرووىن جڤاىك.	 

ئەركێن كارمەندى: لیستا ئەرك وبەرپرساتیێن كارمەندى.	 

باوەرنامە: كێمرتین ئاستێ شیانێن خاندنێ یێن پێتڤى.	 

سالێن خزمەتێ: ئەگەر رول پێتڤى شارەزایەكا پێشرت هەبیت دبوارێ دیاركرى.	 

شیان وشارەزایى: زانین وتێگەهشنت وهژمارەكا شارەزایێن تەكنیىك 	 
وكەسایەىت وساخلەت وهەلویستێن كەسایەىت.

راهێنانێن پێتڤى: راهێنانا پێشكێشكەرێ خزمەتێ بدەستڤەئیناى یانژى 	 
پێتڤى یە بدەستڤەبینیت لدەمێ خزمەتێ بۆ ئاڤاكرنا.

شیانا: دڤێت راهێنان گرێداى بیت ب ئاستێن خزمەتێ وئەرك وشیانێن پێتڤى بۆ پێشكەشكرنا خزمەتا.	 
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چوارچێوه ی كه مرتین ئاستی ستاندارد بۆ فه رمانبه رانی بواری ته ندروستی ده روونی و پالپشتی ده روونی كۆمه الیه تی

كارمەنـدێ  ناڤونیشـانێ 
كارمەنـدى)MHPSS( & پێناسـە پێتڤـىشـیان وشـارەزایىباوەرنامـەئەركێـن  راهێنانێـن 

نوژدارێ دەرووىن 

نوژدارەىك پزیشىك 
تایبەتمەندیا فەرمى 
هەبیت وراهێنانەكا 
پیشەیى وەرگرتبیت 
دبرێڤەبرنا كلینیىك 

بۆ ئاریشێن دەرووىن 
وبكارئینانا كەرستێن 

بێهوشكەر وژوان 
شێوازێن بكارئینانا 

دەرمانا وبكارنەئینانا 
دەرمانا، لدەزگەهێن 

چاڤدێریا تەندروستیا 
دەرووىن بۆ نەخوشیێن 

نافخوى ودەرەىك.

ئەنجامدانا هەلسەنگاندنا دەرووىن یا 	 
تمام بۆ نەخوشا، ب بەرچاڤ وەرگرتنا 

الیەنێ روشەنبیرى برێكا هەلسەنگاندنا 
حالەتێن مێشىك ودەرووىن جڤاىك ودانانا 

پالنەكا چارەسەریێ یا تاكەكەىس.

دابینكرنا چارەسەریێ بۆ كەسێن توىش 	 
ئاریشێن دەرووىن بووین وژوان چارەسەریا 

دەرووىن ودانا دەرمانێن دەرووىن 
)لدەمێ پێتڤى( ودیڤچوونا بەردەوام.

قەبیلكرنا رەوانەكرنا حالەتێن ئالوز یێن 	 
پێتڤى ئاستەكێ بلندتر ژچاڤدێریێ.

هەبوونا بەرنامەكێ فرە تایبەتمەندى 	 
برێكا پێداچوونەڤا پالنێن چارەسەریێ 

وپێشكەفتنێ، وراوێژكارى وهەڤكارى دگەل 
ئەندامێن تیما )MHPSS( )بۆ نموونە: 

زانایێن دەرووىن ، تایبەتمەندێن جڤاىك/ 
رێڤەبەرێن حالەتا، كارمەندێن )PSS(...هتد(.

پێگیرى ب شیرەت وپرێابوونێن كلینیىك یێن 	 
پیشەیى وباشرتین كریارێن رێكخراوێ داناین.

پێشكەشكرنا خزمەتا سەرەراى رەگەزى یان 	 
نەژادى یان رەنگى یان ئایىن وپێگیریكرن ب 

پرنسیپێن مافێن مروىڤ یێن سەرەىك.

پاراستنا نهێنیێن نەخوشا ورێزگرتنا بڕیارێن وان.	 

پێشڤەبرن وبجهئینانا بەرنامێن 	 
ڤەكولینێن كلینیىك.

هاندان وپشكدارى دژینگەهەكێ كارى 	 
یێ ئارام وهەڤكار ودانا گرنگیێ بۆ 

چاڤدێریا خۆیەىت وچاڤدێریا هەڤاال.

سەرپەرشىت لسەر پێشكەشكەرێن 	 
چاڤدێریا تەندروسىت یێن نەتایبەتمەند 

.)CHWs( وكارمەندێن تەندروستیا جڤاىك

پشتەڤانیا راهێنانێن دهێنە پێشكەشكرن 	 
بۆ پێشكەشكەرێن خزمەتا دچاالكیێن 

نەتایبەتمەند ولسەر ئاستێ تەندروستیا 
دەرووىن وپشتەڤانیا دەرووىن جڤاىك

پێتڤى شارەزایێن 
دەرچوون ژكولیژا پزیشىك 	 

)پلەیا پزیشىك یا پێتڤى(.

تمامكرنا تایبەتمەندیێ 	 
دپزیشیكیا دەرووىن.

تمامكرنا تایبەتمەندیێ 	 
دپزیشیكیا دەرووىن 
دئێك ژڤان بەرناما:

بوردێ عیراىق بۆ  	
راهێنانێ دپزیشیكیا 

دەرووىن

بوردا عەرەىب  	
دپزیشیكیا دەرووىن

ماستەر دپزیشیكیا  	
دەرووىن 

نوژدارێ دەرووىن یێ 	 
رێپێدراو. توماركرى دوەزارەتا 

تەندروستی وسەندیكا 
نوژدارا بۆ ئەنجامدانا كارى.

زێدەتر:
باوەرنامە یان راهێنان 	 

دبەرنامێن چارەسەریا 
دەرووىن وكلینیىك.

كێمرتین سالێن خزمەتێ
3 سال	 

شارەزایێن سەرەىك
 	.)5-DSM / 11 ICD / 10 ICD( زانینا هەلسەنگاندنا دەرووىن وبكارئینانا زاراڤا

زانینا زانستێ دەرمانێن دەرووىن ولیستێن پزیشىك ولیستەیا 	 
وەزارەتا تەندروستی بۆ دەرمانێن دەرووىن ودەمارا.

شیانێن دارشتنا پالنا چارەسەریێ ورەوانەكرنا نەخوىش بۆ نوژدارێن دى 	 
لدەمێ پێتڤى یان لحالەتێ هەبوونا كارڤەدانێن نەرێىن یێن دەرمانا.

شیانێن هزركرنێ دحالەتا بشێوەكێ گشىت.	 

شارەزایى دپێشكەشكرنا خزمەتێن پزیشكیا دەرووىن بۆ 	 
كەسێن پێتڤى، وژوان ئافرەت وكەماىت وزاروك.

زێدەتر شارەزایێن 
شارەزایى دپێشكەشكرنا سەرپەرشتیا كلینیىك وراهێنانێن پیشەیى.	 

شارەزایا پێشرت دگەل رێكخراوێن نەحكومى یێن نیڤدەولەىت یان خۆماىل.	 

شارەزایى دپێشكەشكرنا خزمەتێن پزیشكیا دەرووىن بۆ 	 
رزگاربوویێن ئەشكەنجێ و/یان توندوتیژیا شەرى.

شارەزاى دكاركرنێ دگەل تیمەكێ فرە تایبەتمەندى.	 

زانین وتێگەهشتنا تێگەهێن چاڤدێریێ وهەلسەنگاندنێ.	 
شیانێن كەسایەىت

پێگیریەكا روون ب مافێن مروىڤ وپیڤەرێن رەوشىت یێن 	 
پیشەیى یێن بلند وبهایێن مروڤایەىت.

شارەزایێن بهزێ دسەرەدەریكرنێ دگەل كەسێن دى وروشەنبیریێن دى گیانێ 	 
هەڤكاریێ وشیانێن كاركرنێ بشێوەكێ سەربخۆ ودگەل تیمەكێ.

 ێگیرى ب بەشداركرنا زانینێ.	 

هەلویستێ ئەرێىن وشیانێن دیتنا ئاریشا وڤەدیتنا چارەسەریا.	 

شیانێن پەیوەندیكرنێ بشێوەكێ روون، وتێگەهشتنا 	 
تێكەهێن ئالوزێن زمانێ كەسێن ئاسایى.

شیانێن گونجاندنا راوێژكاریا دگەل شێوازێن كاركرنێ ژدویر.	 

زمان: عەرەىب یان كوردى )زمانێ دەیكێ( پێتڤى یە. زانینا زمانێ ئینگلیزی ساخلەتەكێ بهزێە.	 
شارەزایێن كومپیوتەرى

)مایكروسوفت ئوفیس ))وورد ، باوربوینت ، ئیكسل((، مالپەرێن ئەنرتنێتێ یێن 	 
.)Zoom ،Skype( دهێنە بكارئینان بۆ پێشكەشكرنا پشتەڤانیێ ژدویر

پاراستنا داتایا 	 
وبرێڤەبرنا وان.

 	 )mhGAP( راهێنانا
بۆ راهێنەرا وراهێنانا 

سەرپەرشتا.

رێكێن چارەسەریا 	 
دەرووىن.

شارەزایێن 	 
پەیوەندیكرنێ وگوهدانا 

كاریگەر وهەڤسوزى.
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چوارچێوه ی كه مرتین ئاستی ستاندارد بۆ فه رمانبه رانی بواری ته ندروستی ده روونی و پالپشتی ده روونی كۆمه الیه تی

كارمەنـدێ  ناڤونیشـانێ 
كارمەنـدى)MHPSS( & پێناسـە پێتڤـىشـیان وشـارەزایىباوەرنامـەئەركێـن  راهێنانێـن 

زانایێ دەرووىن 

كەسەكێ پیشەیى 
دپێشكەشكرنا مایتێكرن 

وراوێژكاریێن دەرووىن یێن 
تایبەتمەند، وهاریكرنا 

نەخوشا بۆ بەشداركرنا 
ئەزمونێن خۆ.

ئەنجامدانا چاالكیێن تایبەتمەند 	 
دتەندروستیا مێشىك وخزمەتێن 

دەرووىن وجڤاىك بۆ گروپێن جیاواز.

پێشكەشكرنا پشتەڤانیا 	 
دەرووىن ودەرووىن جڤاىك یا 

تاكەكەىس وخزێاىن وبكۆم.

پێگیرى ب باشرتین كریارێن 	 
نیڤدەولەىت یێن مایتێكرنێن 

دەرووىن لسەر بنەمایێ 
بەلگەیا وبرێڤەبرنا نەخوشێن 
توىش مەترسیێن تەندروستیا 

مێشىك بووین.

پاراستنا نهێنیێن نەخوشا 	 
ورێزگرتنا بڕیارێن وان.

پشتەڤانیا راهێنانێ بۆ 	 
كارمەندێن تەندروستیا دەرووىن 

وپشتەڤانیا دەرووىن جڤاىك.

ئامادەبوونا روینشتنێن سەرپەرشتیا 	 
كلینیىك دگەل تایبەتمەندێ 

تەندروستیا مێشىك )نوژدارێ 
دەرووىن یان تایبەتمەندێن دى 
یێن دەرووىن یێن كلینیىك یێن 

شارەزا( بۆ دیڤچوونا حالەتا.

پێتڤى شارەزایێن 
پلەیا بەكالریوسێ 	 

دزانستێ دەرووىن 
ژزانكویەكا پەسەندكرى 
)زانستێن پەروەردەیى 

ودەرووىن(.

زێدەتر
پلەیا ماستەرێ 	 

دزانستێ دەرووىن، 
راوێژكاریێ یان پرنسیپێن 

تەندروستیا دەرووىن

كێمرتین سالێن 
خزمەتێَ

2-3 ساڵ	 

شارەزایێن سەرەىك
شارەزایى دپێشكەشكرنا مایتێكرنێن دەرووىن بۆ تاكەكەسا.	 
شارەزایى دپێشكەشكرنا مایتێكرنێن دەرووىن بۆ ئاوارا وپەنابەرا.	 
زانینا تەكنیكێن چارەسەریێ یێن جیاواز وپەیوەندیدار ژالیێ روشەنبیرى.	 
شارەزایى دئەنجامدانا هەلسەنگاندنا، برێكا بكارئینانا ئامیرێن ڤاڤارتنێ ودارشتنا پالنێن 	 

چاڤدێریێ یێن تاك بۆ نەخوشا یێن لدویڤ خزمەتێن تەندروستیا مێشىك دگەرێن.
تێگەهشنت وشیانێن پاراستنا نهێنیا ورێزگرتنا مفادارا.	 
رەفتارا ئەرێىن وپیشەیى، وكاركرن بشێوەكێ باش دچارچوڤێ تیمێ.	 

زێدەتر  شارەزایێن 
 زانین لدور لیژنا هەمیشەیى یا هەڤپشك دناڤبەرا ئاژانسا	 

)IASC( )MHPSS( وشیرەتێن حالەتێن تەنگاڤیێ.
شیانێن ئەنجامدانا روینشتنێن راوێژكارى برێكا وەرگرێێن ئێكسەر/ ناڤژبیڤانێن روشەنبیرى، لدەمێ پێتڤى.	 
شیانێن ئەنجامدانا روینشتنا ژدویر.	 
كوالیتیا كەسایەىت:	 
كاركرن بشێوەكێ باش دكارێ هەڤپشك وبهزێكرنا وێ.	 
ئارامبیت دژینگەهەكا فرە روشەنبیرى.	 
مرونەت هەبیت وبشێت سەرەدەریێ بكەت دگەل گڤاشتنێ بشێوەكێ باش.	 
شیانێن پەیوەندیكرنێ بشێوەكێ روون، وتێگەهشتنا تێگەهێن ئالوزێن زمانێ كەسێن ئاسایى.	 
زمان: عەرەىب یان كوردى )زمانێ دەیكێ( پێتڤى یە. زانینا زمانێ ئینگلیزى ساخلەتەكێ بهزێەَ .	 

شارەزایێن كومپیوتەرى
پێگیریەكا روون ب مافێن مروىڤ وپیڤەرێن رەوشىت یێن پیشەیى یێن بلند وبهایێن مروڤایەىت.	 
شارەزایێن بهزێ دسەرەدەریكرنێ دگەل كەسێن دى وروشەنبیریێن دى.	 
گیانێ هەڤكاریێ وشیانێن كاركرنێ بشێوەكێ سەربخۆ ودگەل تیمەكێ.	 
پێگیرى ب بەشداركرنا زانینێ.	 
هەلویستێ ئەرێىن وشیانێن دیتنا ئاریشا وڤەدیتنا چارەسەریا.	 
شیانێن پەیوەندیكرنێ بشێوەكێ روون، وتێگەهشتنا تێكەهێن ئالوزێن زمانێ كەسێن ئاسایى.	 
شیانێن گونجاندنا راوێژكاریا دگەل شێوازێن كاركرنێ ژدویر.	 
زمان: عەرەىب یان كوردى (زمانێ دەیكێ) پێتڤى یە. زانینا زمانێ ئینگلیزی ساخلەتەكێ بهزێە.	 

شارەزایێن كومپیوتەرى
)مایكروسوفت ئوفیس ))وورد ، باوربوینت ، ئیكسل((، مالپەرێن ئەنرتنێتێ یێن 	 

  .)Zoom ،Skype( دهێنە بكارئینان بۆ پێشكەشكرنا پشتەڤانیێ ژدویر

 	.)IASC GL(

فریاگوزاریێن سەرەتایى 	 
.)PFA( یێن دەرووىن

برێڤەبرنا ئاریشا 	 
.)PM +( وزێدەبارى

بها ورەوشت.	 

ئەنجامدانا هەڤدیتنا.	 

تەكنیك وشارەزایى	 

شارەزایێن شیرەتكرنێ	 

بەلگەكرن	 

ئاراستەیێن رەوانەكرنێ	 

پالنا مایتێكرنێ	 

پاراسنت وبرێڤەبرنا 	 
داتایا.

شريةتَي تةندروستيا دةرووىن وثشتةظانيا دةرووىن جظاىك )MHPSS TWG( لدور كَيمرتين ثيظةرَين ذَيدةرَين مروظى وئاظاكرنا شيانا
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چوارچێوه ی كه مرتین ئاستی ستاندارد بۆ فه رمانبه رانی بواری ته ندروستی ده روونی و پالپشتی ده روونی كۆمه الیه تی

كارمەنـدێ  ناڤونیشـانێ 
كارمەنـدى)MHPSS( & پێناسـە پێتڤـىشـیان وشـارەزایىباوەرنامـەئەركێـن  راهێنانێـن 

زانایێ دەرووىن 
كلینیىك  یێ 

كەسەكێ پیشەیى 
دزانستێ دەرووىن یێ 

كلینیىك تایبەتمەند 
دپزیشكیا مێشىك 
وراهێنانا كلینیىك 

یا تایبەتمەند 
ددەستنیشانكرن 

وچارەسەریا دەرووىن 
بۆ نەخوشیێن مێشىك 

ورەفتارى ودەرووىن.

دروستكرنا جهەكی ئارام بۆ ئەنجامدانا روینشتنێن تایبەت 	 
ونهێىن رێزێ ل نەریتێن خۆماىل بگرن وخەلك بشێن 

ب ئارامى بگەهنێ، وبتایبەىت ئافرەت وزاروك.

هەلسەنگاندنا پێتڤیێن نەخوىش وپێشكەشكرنا سكاالیا 	 
ودانانا پالنا چاڤدێریێ دگەل نەخوىش لدویڤ پێتڤیێن وى، 

وهەروەسا رەوانەكرن بۆ هندەك خزمەتێن دى.

پێشكەشكرنا راوێژكاریێن دەرونی یێن تاك و/یان بكۆم یێن گرێداى ب 	 
ژیێ كەسێن توىش مەترسیێ دبن، بۆ نموونە رزگاربوویێن توندوتیژیا 

جێندەرى وئاوارە وپەنابەر وداخازكەرێن پەنابەریێ ونەكامێن بێ سەمیان.

پشتەڤانیا نەخوشا دپروسەیا گونجاندنێ وبكارئینانا ژێدەرێن 	 
دەرەىك ونافخویى بۆ چارەسەركرنا گرفتێن بزەحمەت.

پێگیرى ب پروتوكولێن رەوانەكرنێ وشیرەتێن توندوتیژیا جێندەرى.	 

پاراستنا پەیوەندیەكا كارى یا گاریگەر وپەیوەندیكرنێن 	 
بەردەوام دگەل ئەندامێن دى یێن تیمى وئەندامێن 

بەرنامێن دى یێن دهەمان پروژەدا كاردكەن.

تمامكرنا راپورتێن روژانە یێن حالەتا وكومكرنا داتایا 	 
لدویڤ شیرەتێن سەرپەرشتیێ بۆ كارمەندێن 
تەندروستیا دەروىن وپشتەڤانیا دەروىن جڤاىك.

رەوانەكرنا نەخوشا بۆ نوژدارێن دى لدەمێ پێتڤى.	 

پێشكەشكرنا روینشتنێن روشەنبیریا دەرونی بۆ 	 
ئەندامێن خزێانێن نەخوشا لدەمێ پێتڤى.

رێكخسنت ودابینكرنا چاڤدێریا خۆیەىت وچاالكیێن پشتەڤانیێ بۆ كارمەندا.	 

پێگیرى ب باشرتین كریارێن نیڤدەولەىت بۆ مایتێكرنێن 	 
دەرونی لسەر بنەمایێ بەلگەیا وبرێڤەبرنا نەخوشێن 

توىش مەترسیێن تەندروستیا عەقىل بووین.

پاراستنا نهێنیێن نەخوشا ورێزگرتنا بڕیارێن وان.	 

ئامادەبوونا روینشتنێن سەرپەرشتیا كلینیىك دگەل تایبەتمەندێ 	 
تەندروستیا عەقىل )نوژدارێ دەرونی یان تایبەتمەندێن دى یێن 

زانستێ دەرونی یێ كلینیىك یێن شارەزا( بۆ دیڤچوونا حالەتا.

سەرپەرشىت لسەر پێشكێشكەرێن چاڤدێریا تەندروستی یێن 	 
.)CHWs( تایبەتمەند وكارمەندێن تەندروستیا جڤاىك

پشتەڤانیا راهێنانێن دهێنە پێشكەشكرن بۆ پێشكەشكەرێن 	 
خزمەتا دچاالكیێن چڕ ونەتایبەتمەند ولسەر ئاستێ جڤاىك 

وتەندروستیا دەرونی وپشتەڤانیا دەرونی جڤاىك.

پلەیا بەكالریوس 	 
دزانستێ دەرونی یێ 

كلینیىك )بەرنامێ 
زانستێ دەرونی 

یێ كلینیىك(

راهێنانا كلینیىك 	 
یا تمام ل 

بنگەهەكێ زانكویێ 
پێكدهێت ژ1000 

دەمژمرێا بكێمیڤە 
ژراهێنانێ دبن 

سەرپەرشتیێ، یان

هەلگرێ پلەیا 	 
بەكالریوس دزانستێ 

دەرونی دگەل پلەیا 
ماستەرێ دزانستێ 
دەرونی یێ كلینیىك.

كێمرتین سالێن 
خزمەتێ

3 ساڵ	 

شارەزایێن سەرەىك
شارەزایى دمایتێكرنێن چارەسەریا دەرونی. چارەسەریا رەفتارێ یا زانینێ، 	 

)IPT،CBT(، چارەسەریێت رەفتارێ وئارامكرن، برێڤەبرنا سرتێسێ.
زانینا تەكنیكێن چارەسەریێ یێن جیاواز وپەیوەندیدار ژالیێ روشەنبیرى.	 
شارەزایى دئەنجامدانا هەلسەنگاندنا، برێكا بكارئینانا ئامیرێن 	 

پشكنینێ ودارشتنا پالنێن چاڤدێریا تاك بۆ نەخوشێن 
لدویڤ خزمەتێن تەندروستیا عەقىل دگەرێن.

شارەزایى دكاركرنێ دگەل زاروكا وسنێال )گەنجا(.	 
تێگەهشنت وشیانێن پاراستنا نهێنیا ورێزگرتنا مفادارا.	 
رەفتارێن ئەرێىن وپیشەیى، وشیانێ كاركرنێ 	 

بشێوەكێ باش دچارچوڤێ تیمێ دا.

زێدەتر  شارەزایێن 
شارەزایى دپێشكەشكرنا مایتێكرنێن دەرونی بۆ كۆچبەرا وئاراوا 	 

وپەنابەرا، وژوان بۆ نموونە رزگاربوویێن ئەشكەنجێ.
زانین لدور لیژنا هەمیشەیى یا هەڤپشك دناڤبەرا ئاژانسا 	 

)IASC( )MHPSS( وشیرەتێن حالەتێن تەنگاڤیێ.
شیانێن ئەنجامدانا روینشتنێن راوێژكارى برێكا وەرگرێێن 	 

ئێكسەر/ ناڤژبیڤانێن روشەنبیرى، لدەمێ پێتڤى.
شیانێن گونجاندنا راوێژكاریا وشێوازێن كاركرنێ ژدویر.	 
كوالیتیا كەسایەىت:	 
كاركرن بشێوەكێ باش وبهزێكرنا كارێ هەڤپشك.	 
یئ ئارامبیت دژینگەهەكا فرە روشەنبیرى دا.	 
مرونەت هەبیت وبشێت سەرەدەریێ بكەت 	 

دگەل گڤاشتنێ بشێوەكێ باش.
شیانێن پەیوەندیكرنێ بشێوەكێ روون، وتێگەهشتنا 	 

تێگەهێن ئالوزێن زمانێ كەسێن ئاسایى.
زمان: عەرەىب یان كوردى )زمانێ دەیكێ( پێتڤى یە. 	 

زانینا زمانێ ئینگلیزى ساخلەتەكێ بهزێە.

شارەزایێن كومپیوتەرى 
)مایكروسوفت ئوفیس )وورد ، باوربوینت ، ئیكسل((، 	 

مالپەرێن ئەنرتنێتێ یێن دهێنە بكارئینان بۆ پێشكێشكرنا 
.)Zoom ، skype( پشتەڤانیێ ژدویر

 	.)IASC GL(

فریاگوزاریێن 	 
سەرەتایى یێن 
.)PFA( دەرونی

برێڤەبرنا ئاریشا 	 
.)PM +( وزێدەبارى

بها ورەوشت.	 

ئەنجامدانا هەڤدیتنا.	 

تەكنیك وشارەزایى	 

شارەزایێن شیرەتكرنێ	 

بەلگەكرن	 

ئاراستەیێن 	 
رەوانەكرنێ

پالنا مایتێكرنێ	 

پاراسنت وبرێڤەبرنا 	 
داتایا

شريةتَي تةندروستيا دةرووىن وثشتةظانيا دةرووىن جظاىك )MHPSS TWG( لدور كَيمرتين ثيظةرَين ذَيدةرَين مروظى وئاظاكرنا شيانا
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چوارچێوه ی كه مرتین ئاستی ستاندارد بۆ فه رمانبه رانی بواری ته ندروستی ده روونی و پالپشتی ده روونی كۆمه الیه تی

كارمەنـدێ  ناڤونیشـانێ 
كارمەنـدى)MHPSS( & پێناسـە پێتڤـىشـیان وشـارەزایىباوەرنامـەئەركێـن  راهێنانێـن 

چارەسەركەرێ دەرونی

كەسەكێ پیشەیى 
یە چارەسەریا دەرونی 

پێشكەش دكەت و/
یان راوێژكاریێ.

دروستكرنا جهە ئك ئارام بۆ ئەنجامدانا روینشتنێن 	 
تایبەت ونهێىن رێزێ ل نەریتێن خۆماىل بگرن وخەلك 

بشێن ب ئارامى بگەهنێ، وبتایبەىت ئافرەت وزاروك.

هەلسەنگاندنا پێتڤیێن نەخوىش وپێشكەشكرنا 	 
سكاالیا ودانانا پالنا چاڤدێریێ دگەل 

نەخوىش لدویڤ پێتڤیێن وى، وهەروەسا 
رەوانەكرن بۆ هندەك خزمەتێن دى.

پێشكەشكرنا راوێژكاریێن دەرونی یێن تاك و/	 
یان بكۆم یێن گرێداى ب ژیێ كەسێن توىش 

مەترسیێ دبن، بۆ نموونە رزگاربوویێن توندوتیژیا 
جێندەرى وئاوارە وپەنابەر وداخازكەرێن 

پەنابەریێ ونەكامێن بێ سەمیان.

پشتەڤانیا نەخوشا بهێتە كرن دپروسەیا 	 
گونجاندنێ وبكارئینانا ژێدەرێن دەرەىك ونافخویى 

دا بۆ چارەسەركرنا گرفتێن بزەحمەت.

پێگیریكرن ب پروتوكولێن رەوانەكرنێ 	 
وشیرەتێن توندوتیژیا جێندەرى.

پاراستنا پەیوەندیەكا كارى یا گاریگەر وپەیوەندیكرنێن 	 
بەردەوام دگەل ئەندامێن دى یێن تیمى وئەندامێن 

بەرنامێن دى یێن دهەمان پروژەدا كاردكەن.

تمامكرنا راپورتێن حالەتا وڤەكولینێن حالەتا بۆ 	 
مەرەما چاڤدێریێ وهەلسەنگاندنێ وتاقیكرنێ.

رەوانەكرنا نەخوشا بۆ نوژدارێن دى لدەمێ پێتڤى.	 

پێشكەشكرنا روینشتنێن روشەنبیریا دەرونی بۆ 	 
ئەندامێن خزێانێن نەخوشا لدەمێ پێتڤى.

رێكخسنت ودابینكرنا چاڤدێریا خۆیەىت 	 
وچاالكیێن پشتەڤانیێ بۆ كارمەندا.

پێگیرى ب باشرتین كریارێن نیڤدەولەىت 	 
بۆ مایتێكرنێن دەرونی لسەر بنەمایێ 

بەلگەیا وبرێڤەبرنا نەخوشێن توىش 
مەترسیێن تەندروستیا عەقىل بووین.

پاراستنا نهێنیێن نەخوشا ورێزگرتنا بڕیارێن وان	 

پلەیا بەكالریوس دزانستێ 	 
دەرونی یێ كلینیىك/ 

زانستێ دەرونی دگەل پلەیا 
ماستەرێ دچارەسەریا 

دەرونی وزانستێ دەرونی 
یێ كلینیىك وراوێژكاریا.

راهێنانا كلینیىك یا تمام 	 
ل بنگەهەكێ زانكویێ 

پێكدهێت ژ1000 دەمژمرێا 
بكێمیڤە ژراهێنانێ 
دبن سەرپەرشتیێ .

كێمرتین سالێن خزمەتێ
3 ساڵ	 

یا پێتڤى شارەزایى وزانینا پیشەیى 
شارەزایى دمایتێكرنێن چارەسەریا دەرونی. چارەسەریا 	 

رەفتارێ یا زانینێ، )IPT(، چارەسەریا بكۆم.

شارەزایى دپێشكێشكرنا مایتێكرنێن دەرونی دا بۆ كۆچبەرا 	 
وپەنابەرا وژوان بۆ نموون رزگاربوویێن ئەشكەنجێ.

زانینا تەكنیكێن چارەسەریێ یێن جیاواز وپەیوەندیدار ژالیێ روشەنبیرى ڤە.	 

شارەزایى دئەنجامدانا هەلسەنگاندنا دا، برێكا بكارئینانا ئامیرێن پشكنینێ ودارشتنا 	 
پالنێن چاڤدێریا تاك بۆ نەخوشێن لدویڤ خزمەتێن تەندروستیا عەقىل دگەریێن.

تێگەهشنت وشیانێن پاراستنا نهێنیا ورێزگرتنا مفادار.	 

رەفتارێن ئەرێىن وپیشەیى، وشیانێ كاركرنێ بشێوەكێ باش دچارچوڤێ تیمێ دا.	 

زێدەتر  شارەزایێن 
زانین لدور لیژنا هەمیشەیى یا هەڤپشك دناڤبەرا ئاژانسا 	 

)IASC( )MHPSS( وشیرەتێن حالەتێن تەنگاڤیێ.

شیانێن ئەنجامدانا روینشتنێن راوێژكارى برێكا وەرگرێێن 	 
ئێكسەر/ ناڤژبیڤانێن روشەنبیرى، لدەمێ پێتڤى.

شارەزایا پێشرت لدور رێكخراوێن نەحكومى.	 

شارەزایى دئەنجامدانا روینشتنا ژدویر.	 

كوالیتیا كەسایەىت
كاركرن بشێوەكێ باش وبهزێكرنا كارێ هەڤپشك.	 

ئارامبیت دژینگەهەكا فرە روشەنبیرى دا.	 

مرونەت هەبیت وبشێت سەرەدەریێ بكەت دگەل گڤاشتنێ بشێوەكێ باش.	 

شیانێن پەیوەندیكرنێ بشێوەكێ روون، وتێگەهشتنا 	 
تێگەهێن ئالوزێن زمانێ كەسێن ئاسایى.

زمان: عەرەىب یان كوردى )زمانێ دەیكێ( پێتڤى یە. 	 
زانینا زمانێ ئینگلیزى ساخلەتەكێ بهزێە.

شارەزایێن كومپیوتەرى
)مایكروسوفت ئوفیس )وورد ، باوربوینت ، ئیكسل((، مالپەرێن ئەنرتنێتێ 	 

.)Zoom ،Skype( یێن دهێنە بكارئینان بۆ پێشكشێكرنا پشتەڤانیێ ژدویر

 	.)IASC GL(

ریرَكێن چارەسەریا 	 
دەرونی.

فریاگوزاریێن 	 
سەرەتایى یێن 
.)PFA( دەرونی

برێڤەبرنا ئاریشا 	 
.)PM +( وزێدەبارى

بها ورەوشت.	 

ئەنجامدانا هەڤدیتنا.	 

تەكنیك وشارەزایى	 

شارەزایێن شیرەتكرنێ	 

بەلگەكرن	 

ئاراستەیێن 	 
رەوانەكرنێ

پالنا مایتێكرنێ	 

پاراسنت وبرێڤەبرنا 	 
داتایا.

شارەزایێن 	 
پەیوەندیكرنێ 

وگوهدانا كاریگەر.

شريةتَي تةندروستيا دةرووىن وثشتةظانيا دةرووىن جظاىك )MHPSS TWG( لدور كَيمرتين ثيظةرَين ذَيدةرَين مروظى وئاظاكرنا شيانا
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چوارچێوه ی كه مرتین ئاستی ستاندارد بۆ فه رمانبه رانی بواری ته ندروستی ده روونی و پالپشتی ده روونی كۆمه الیه تی

كارمەنـدێ  ناڤونیشـانێ 
كارمەنـدى)MHPSS( & پێناسـە پێتڤـىشـیان وشـارەزایىباوەرنامـەئەركێـن  راهێنانێـن 

راوێژكار

كەسەكێ پیشەیى یە 
خزمەتێن راوێژكاریێ 

یێن سەرەىك پێشكەىش 
تاك وگروپا یان خزێانا 

دكەت، وژوان هاریكرنا 
نەخوشا بۆ دەربرینێ ژخۆ 

وتێگەهشتنا سۆزێن 
خۆ، وبهزێكرنا شیانێن 

نەخوشا بۆ چارەسەركرنا 
ئاریشا ووەرگرتنا 

بڕیارا وئەنجامدانا 
گهورینێن پێتڤى ژالیێ 

هەلویست ورەفتارا.

بهزێكرنا تەندروستیا دەروىن وپشتەڤانیا دەروىن 	 
جڤاىك وبجهئینانا چاالكیا لسەر ئاستێ جڤاىك.

پێشكێشكرنا راوێژكاریا تاك وپاراستنا نهێنیا 	 
لدەمێ پێشكێشكرنا خزمەتاندا.

ئەنجامدانا هەلسەنگاندنا گشىت.	 

پێشكەشكرنا راوێژكاریا سەرەىك ومایتێكرنێن 	 
دەرونی یێن رێكخسىت )چڕ- نەتایبەتمەند( 

وروشەنبیركرنا دەرونی ل دەزگەه وجڤاكا.

هەلسەنگاندنا پێتڤیت نەخوشا بۆ رەوانەكرنێ 	 
لدویڤ پیڤەرێن ئاراستەیێن رەوانەكرنێ.

دەستنیشانكرنا گڤاشتنێن سەرەىك لسەر 	 
ئافرەت وزاروكا دناڤ جڤاىك دا.

بپلەیا بەكالریوس 	 
دراوێژكاریێ )زانستێن 
مروڤایەىت( یان پلەیا 

بەكالریوس دبوارێ 
زانستێن جڤاىك یان 

پەروەردەیی یان زانستێن 
مروڤایەىت. یان هەر 

بوارەك بیت ماوێ وى 
كێمرت نەبیت ژ3 ساال 

ژپێشكێشكرنا راوێژكاریێ 
دبن سەرپەرشتیا 

تایبەتمەندەكێ پیشەیى.

زێدەتر
پلەیا ماستەرێ دراوێژكاریێ.	 

كێمرتین سالێن خزمەتێ
3 ساڵ	 

شارەزایى وزانیاریێن پیشەیى یێن پێتڤى: شارەزایێن سەرەىك
شارەزایى دبكارئینانا پێكهاتێن جیاوازێن مایتێكرنێن چارەسەریا دەرونی، 	 

چارەسەریا زانینێ یا رەفتارێ، )CBT IPT(، چارەسەریا بكۆم.

شارەزایى دپێشكێشكرنا مایتێكرنێن دەرونی بۆ كۆچبەرا وئاوارا وپەنابەرا.	 

زانینا تەكنیكێن چارەسەریێ یێن جیاواز وپەیوەندیدار ژالیێ روشەنبیرى.	 

شارەزایى دئەنجامدانا هەلسەنگاندنا، برێكا بكارئینانا ئامیرێن 	 
ڤاڤارتنێ ودارشتنا پالنێن چاڤدێریێ یێن تاك بۆ نەخوشا 

یێن لدویڤ خزمەتێن تەندروستیا عەقىل دگەرێن.

تێگەهشنت وشیانێن پاراستنا نهێنیا ورێزگرتنا مفادارا.	 

رەفتارا ئەرێىن وپیشەیى، وكاركرن بشێوەكێ باش دچارچوڤێ تیمى دا.	 

زێدەتر شارەزایێن 
زانین لدور لیژنا هەمیشەیى یا هەڤپشك دناڤبەرا ئاژانسا 	 

)IASC( )MHPSS( وشیرەتێن حالەتێن تەنگاڤیێ.

شیانێن ئەنجامدانا روینشتنێن راوێژكارى برێكا وەرگرێێن 	 
ئێكسەر/ ناڤژبیڤانێن روشەنبیرى، لدەمێ پێتڤى.

شارەزایا پێشرت لدور رێكخراوێن نەحكومى.	 

شیانێن ئەنجامدانا روینشتنا ژدویر .	 

كوالیتیا كەسایەىت
كوالیتیا كەسایەىت:	 

كاركرن بشێوەكێ باش دكارێ هەڤپشك وبهزێكرنا وێ.	 

ئارامبیت دژینگەهەكا فرە روشەنبیرى.	 

مرونەت هەبیت وبشێت سەرەدەریێ بكەت دگەل گڤاشتنێ بشێوەكێ باش.	 

شیانێن پەیوەندیكرنێ بشێوەكێ روون، وتێگەهشتنا 	 
تێگەهێن ئالوزێن زمانێ كەسێن ئاسایى.

زمان: عەرەىب یان كوردى )زمانێ دەیكێ( پێتڤى یە. 	 
زانینا زمانێ ئینگلیزى ساخلەتەكێ بهزێە.

شارەزایێن كومپیوتەرى
)مایكروسوفت ئوفیس )وورد ، باوربوینت ، ئیكسل((، مالپەرێن ئەنرتنێتێ 	 

.)Zoom ،Skype( یێن دهێنە بكارئینان بۆ پێشكەشكرنا پشتەڤانیێ ژدویر

 	.)IASC GL(

فریاگوزاریێن سەرەتایى 	 
.)PFA( یێن دەرونی

برێڤەبرنا ئاریشا 	 
.)PM +( وزێدەبارى

پرنسیپێن شیرەتكرنێ 	 
یێن سەرەىك.

بەلگەكرن.	 

مەنهەجێ مافێن 	 
مروىڤ دتەندروستیا 
دەروىن وپشتەڤانیا 

دەروىن جڤاىك.

مەنهەجێ رادبیت 	 
لسەر جڤاىك 

دتەندروستیا دەروىن 
وپشتەڤانیا دەروىن 

جڤاىك: رێبەرێ رێكخراوا 
كوچبەریا نیڤدەولەىت 

لدور تەندروستیا 
دەروىن وپشتەڤانیا 

دەروىن جڤاىك دجڤاىك 
لحالەتێن تەنگاڤیێ 

وئاوارەبوونێ.

ئاراستەیێن 	 
رەوانەكرنێ.

پالنا مایتێكرنێ.	 

پاراسنت وبرێڤەبرنا 	 
داتایا.

شريةتَي تةندروستيا دةرووىن وثشتةظانيا دةرووىن جظاىك )MHPSS TWG( لدور كَيمرتين ثيظةرَين ذَيدةرَين مروظى وئاظاكرنا شيانا
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چوارچێوه ی كه مرتین ئاستی ستاندارد بۆ فه رمانبه رانی بواری ته ندروستی ده روونی و پالپشتی ده روونی كۆمه الیه تی

كارمەنـدێ  ناڤونیشـانێ 
كارمەنـدى)MHPSS( & پێناسـە پێتڤـىشـیان وشـارەزایىباوەرنامـەئەركێـن  راهێنانێـن 

كارمەندێ جڤاىك

كارێ جڤاىك 
پیشەكە رادبیت 

لسەر ئەنجامدانێ 
وسیستەمەكێ 

ئەكادیمى یە گهورینا 
جڤاىك وگەشەپێدانێ 

بهزێدكەت، وهەڤگرتنا 
جڤاىك وشیاندنێ 
وئازادكرنا خەلىك.

چێدبیت تایبەتمەندێ 
جڤاىك بزاڤێ بكەت 

خۆشگوزەرانیا جڤاىك 
وتاكەكەسا وخزێان وگروپا 

بهزێبكەت بۆ نموونە 
برێكا ئەنجامدانا برێڤەبرنا 

حالەتێ وئەنجامدانا 
هەلسەنگاندنا 

ورەوانەكرنێ ودیڤچوونێ.

ئەنجامدانا هەلسەنگاندنەكا گونجاى وهویر بۆ 	 
پێتڤیێن )PSS( و/یان ڤەكولینێن حالەتا پشكدارا.

دلنانا پالنەكێ بۆ دابینكرنا پێتڤیێن نەخوىش لسەر 	 
بنەمایێ پالنا چارەسەریێ یا پێشكەفىت.

دابینكرنا مایتێكرنێن تاك و/یان بكۆم یێن )PSS( بۆ كەسێن 	 
زیانڤێكەفىت ژهەڤركیا وئەندامێن خزێانێن وان.

كاركرن وەك بەشەك ژتیمەكێ فرە تایبەتمەندى دگەل 	 
نوژدارێن دەرونی وتایبەتمەندێن دەرونی وكارمەندێن دى 

یێن تەندروستیا دەروىن وپشتەڤانیا دەروىن جڤاىك.

رەوانەكرنا نەخوشا بۆ تایبەتمەندا ئەگەر پێتڤى بیت 	 
یان بۆ دەزگەهێن دى بۆ هندەك جورێن دى یێن 

خزمەتا برێكا بكارئینانا ئاراستەیێن رەوانەكرنێ.

دروستكرنا گروپێن پشتەڤانیا هەڤاال 	 
وبساناهیكرنا وان بۆ پشكدارا.

پاراسنت تومار وبەلگەیێن نەخوىش 	 
ومایتێكرنێن دهێنە ئەنجامدان.

دیڤچوون وبڕیاردان لدور پێشكەفتنا مفادارا.	 

ئەنجامدانا روینشتنێن هشیاریێ وچاالكیێن روشەنبیرى 	 
بۆ تەندروستیا دەرونی وبەالڤكرنا وان.

پێگیرى ب پرنسیپێن رەوشىت دهەمى 	 
الیەنێن كارى دگەل پشكدارا.

ئاڤاكرنا پەیوەندیێن پیشەیى ونهێىن دگەل نەخوىش.	 

هاریكرن دئەنجامدانا شلوڤەكرنێ بۆ رەوشێ لحالەتێن تەنگاڤیێ 	 
یێن گرێداى ب توندوتیژیا جێندەرى وپێتڤیێن تەندروستیا 

دەروىن وپشتەڤانیا دەروىن جڤاىك بۆ پەنابەر وئاوارا.

بەرهەڤكرن وبجهئینانا فریاگوزاریێن سەرەتایى 	 
یێن دەرونی وراهێنانێن پشتەڤانیا دەرونی جڤاىك 

لحالەتێن تەنگاڤیێ یێن پەیوەندیدار.

هاندان لسەر بكارئینانا شێوازێ جڤاىك وەك 	 
بەرسڤدان بۆ مەترسیێن تەندروستیا عەقىل.

پلەیا بەكالریوس پلەیا 	 
بەكالریوس دزانستێن 

جڤاىك یان هەر 
بوارەكێ دى ژبوارێن 
زانستێن مروڤایەىت 
وبرێڤەبرنا حالەتا بۆ 

ماوێ 3 ساال بكێمیڤە 
دبن سەرپەرشتیا 

تایبەتمەندەكێ 
پیشەیى.

پلەیا بەكالریوس 	 
دزانستێ دەرونی 

یێ پەروەردەیى.

كێمرتین سالێن 
خزمەتێ

3-5 ساڵ	 

شارەزایێن پیشەیى یێن پێتڤى وزانین: شارەزایێن سەرەىك
شیانێن سەرەدەریكرنێ دگەل زانیاریێن هەستیار ونهێىن.	 

شارەزایا تەكنیىك دهەلسەنگاندن ودیزاین ورادەستكرن 	 
وبەرسڤدانا پێتڤیێن تەندروستیا دەروىن وپشتەڤانیا دەروىن 

جڤاىك یێن هەین ویێن نوى لحالەتێن تەنگاڤیێ.

زانینا شێوازێ پشكداریێ لسەر بنەمایێ پێتڤیا. 	 
ئەزمونا سەرەدەریێ دگەل جڤاكا.

هەستیاریا روشەنبیرى لدویڤ رەگەزى وئایىن 	 
ونەژادى وژیى وشیانێن خۆ گونجاندنێ.

زێدەتر شارەزایێن 
زانین لدور لیژنا هەمیشەیى یا هەڤپشك دناڤبەرا ئاژانسا 	 

)IASC( )MHPSS( وشیرەتێن حالەتێن تەنگاڤیێ.

شیانێن ئەنجامدانا روینشتنێن راوێژكارى برێكا وەرگرێێن 	 
ئێكسەر/ ناڤژبیڤانێن روشەنبیرى، لدەمێ پێتڤى.

شارەزایا پێشرت لدور رێكخراوێن نەحكومى.	 

شیانێن ئەنجامدانا روینشتنا ژدویر	 

كوالیتیا كەسایەىت
كاركرن بشێوەكێ باش دكارێ هەڤپشك وبهزێكرنا وێ.	 

ئارامبیت دژینگەهەكا فرە روشەنبیرى.	 

مرونەت هەبیت وبشێت سەرەدەریێ بكەت 	 
دگەل گڤاشتنێ بشێوەكێ باش.

شیانێن پەیوەندیكرنێ بشێوەكێ روون، وتێگەهشتنا 	 
تێگەهێن ئالوزێن زمانێ كەسێن ئاسایى.

زمان: عەرەىب یان كوردى )زمانێ دەیكێ( پێتڤى یە. 	 
زانینا زمانێ ئینگلیزى ساخلەتەكێ بهزێە.. 

شارەزایێن كومپیوتەرى
)مایكروسوفت ئوفیس )وورد ، باوربوینت ، ئیكسل((، 	 

مالپەرێن ئەنرتنێتێ یێن دهێنە بكارئینان بۆ 
.)Zoom ،Skype( پێشكەشكرنا پشتەڤانیێ ژدویر

 	.)IASC GL(

ریرَكێن چارەسەریا دەرونی.	 

فریاگوزاریێن سەرەتایى 	 
.)PFA( یێن دەرونی

برێڤەبرنا ئاریشا 	 
.)PM +( وزێدەبارى

بها ورەوشت.	 

ئەنجامدانا هەڤدیتنا.	 

تەكنیك وشارەزایى	 

شارەزایێن شیرەتكرنێ	 

بەلگەكرن	 

ئاراستەیێن رەوانەكرنێ	 

پالنا مایتێكرنێ	 

پاراسنت وبرێڤەبرنا داتایا.	 

شارەزایێن پەیوەندیكرنێ 	 
وگوهدانا كاریگەر.

شريةتَي تةندروستيا دةرووىن وثشتةظانيا دةرووىن جظاىك )MHPSS TWG( لدور كَيمرتين ثيظةرَين ذَيدةرَين مروظى وئاظاكرنا شيانا
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چوارچێوه ی كه مرتین ئاستی ستاندارد بۆ فه رمانبه رانی بواری ته ندروستی ده روونی و پالپشتی ده روونی كۆمه الیه تی

كارمەنـدێ  ناڤونیشـانێ 
كارمەنـدى)MHPSS( & پێناسـە پێتڤـىشـیان وشـارەزایىباوەرنامـەئەركێـن  راهێنانێـن 

رێڤەبەرێ حالەتا 
)MHPSS نەپوستێ(

كەسەكێ پیشەیى یە 
خزمەتێن برێڤەبرنا حالەتا 

پێشكەىش نەخوشا 
دكەت وژوان پاكێجەكا 

تمام ژتەندروستیا 
عەقىل، تەندروستیا 
جەستەیى، خانوى، 

یاسا وپاراسنت، شیاندنا 
ئابورى ورێكێن ژیانێ، 

تۆرێن جڤاىك. پشتەڤانیا 
دەرونی وجڤاىك یا 

سەرەىك دابین دكەت 
ب درێژاهیا پروسێ.

بۆ ىڤ پوسىت كەسێن 
ژباگراوەندێن پاراستنێ 

یێن جیاواز چێدبن، 
بۆ نموونە: توندوتیژیا 

جێندەرى، یاسایى، 
تەندروستیا دەروىن 
وپشتەڤانیا دەروىن 

جڤاىك....هتد.

تمامكرنا هەمى فورمێن برێڤەبرنا حالەتا 	 
لدویڤ پێنگاڤێن برێڤەبرنا حالەىت.

ئەنجامدانا هەلسەنگاندنەكا گشىت.	 

بەرهەڤكرنا پالنەكا پشتەڤانیێ دگەل نەخوىش، 	 
ب راوێژكارى دگەل پێشكەشكەرێن چاڤدێریێ.

چاڤدێرى وپشتەڤانیا پێگیریێ ب پالنا پشتەڤانیێ.	 

پێشكەشكرنا راوێژكاریا سەرەىك ومایتێكرنێن 	 
دەرونی وروشەنبیریا دەرونی ل بنگەه وجڤاكا 

ب هەمئاهەنگى دگەل كارمەندێن تەندروستیا 
دەروىن وپشتەڤانیا دەروىن جڤاىك.

پاراستنا تومار وفایلێن حالەتا/ 	 
مفادارا بشێوەكێ حەفتیانە.

كاركرن ژنزێیك دگەل ئەندامێن تیمێ برێڤەبرنا حالەتا 	 
)MHPSS( )نوژدارەكێ دەرونی یێ كلینیىك ونوژدارەكێ 

دەرونی( بۆ پێشڤەبرن ودیڤچوونا پالنێن مایتێكرنێ.

ئەنجامدانا پالندانانێ بۆ خزمەتێن دەڤەرا كارى 	 
)كو بۆ وێرى رێڤەبەرێ حالەتا تەندروستیا دەروىن 

وپشتەڤانیا دەروىن جڤاىك دهێتە دەستنیشانكرن(.

رێڤەبەرێ حالەتا دێ بیتە ژێدەرەكێ سەرەىك بۆ 	 
رەوانەكرنێن هویر ودیڤچوونا پێتڤى بۆ هەمى حالەتێن 
دهێنە رەوانەكرن، وهەروەسا راسپاردن بەرى رەوانەكرنا 
نەخوشا بۆ نزێیكرتین نەخوشخانە )MH( لدەمێ پێتڤى.

ئەنجامدانا راوێژكاریێن سەرەىك بۆ هشیاریێ 	 
وسەرەدانێن ماڵ وبەلگەكرنا وان.

بەرهەڤەكرن وپێشكەشكرنا راپورتا حەفتیانە.	 

ئاراستكرنا كارمەندێن بوارێ هشیاریێ یێن زانیاریا 	 
پێشكەش دكەن لدور خزمەتێن بەردەست 

لدەڤەرا كارى بۆ نەخوشا وتاكێن جڤاىك.

بەكالریوس یان ماستەر 	 
دخزمەتا جڤاىك یان یاسایێ 

یان زانستێ دەرونی یان 
پزیشكیێ یان پەرستاریێ 

یان زانستێن دى یێن 
مروڤایەىت دگەل راهێنانێ 
دبوارێ تەندروستیا عەقىل.

كێمرتین سالێن خزمەتێ

3 ساڵ	 

شارەزایى وزانینێن پیشەیى یێن پێتڤى: شارەزایێن سەرەىك

پێگیرى ب الیەنێن رەوشىت وپرنسیپێن گرێداى ب 	 
كاركرنێ دگەل كەسێن توىش مەترسیێ دبن.

شارەزایا كارى بشێوەكێ هویر دگەل ئەندامێن جڤاىك لدەمێ بەرنامەى.	 

زانین ورێزگرتن وهەڤسوزى دگەل جڤاكێن دگەل كاردكەن.	 

جودانەكرن وبەرهەىڤ بۆ بەشداركرنا زەالما وئافرەتا وكچكا وكوركا 	 
ژباگراوەندێن جیاواز، وبتایبەىت تەخێن فەراموشكرى دناڤ جڤاىك.

زێدەتر شارەزایێن 

زانین لدور لیژنا هەمیشەیى یا هەڤپشك دناڤبەرا ئاژانسا 	 
شارەزایێن گوهدانێ وبرێڤەبرنێ یێن گەلەك باش- شیانێن 

برێڤەبرنا گەنگەشێن بكۆم دگەل پشكدارا وبەرپرسێن 
خۆماىل وهەڤپشكا وهەمى ئاستێن كارمەندا.

كاركرن بشێوەكێ باش وبهزێكرنا كارێ هەڤپشك.	 

ئارامبیت دژینگەهەكا فرە روشەنبیرى.	 

مرونەت هەبیت وبشێت سەرەدەریێ بكەت 	 
دگەل گڤاشتنێ بشێوەكێ باش.

زمان: عەرەىب یان كوردى )زمانێ دەیكێ( پێتڤى یە. 	 
زانینا زمانێ ئینگلیزى ساخلەتەكێ بهزێە.

شارەزایێن كومپیوتەرى

)مایكروسوفت ئوفیس )وورد ، باوربوینت ، ئیكسل((، 	 
مالپەرێن ئەنرتنێتێ یێن دهێنە بكارئینان بۆ پێشكەشكرنا 

.)Zoom ،Skype( پشتەڤانیێ ژدویر

 	.)IASC GL(

راهێنان لسەر برێڤەبرنا 	 
حالەتێن تەندروستیا عەقىل.

فریاگوزاریێن سەرەتایى 	 
.)PFA( یێن دەرونی

برێڤەبرنا ئاریشا 	 
.)PM +( وزێدەبارى

هەلسەنگاندنا پێتڤیێن 	 
تەندروستیا دەروىن 

وپشتەڤانیا دەروىن جڤاىك.

پرنسیپ وپرێابوونێن 	 
برێڤەبرنا حالەىت یێن تەكەز 

لسەر نەخوىش دكەن.

دیڤچوون وچاڤدێرى.	 

شیانێن برێڤەبرنا 	 
روینشتێن گروپا.

مەنهەجێ مافێن مروىڤ 	 
دتەندروستیا دەروىن 

وپشتەڤانیا دەروىن جڤاىك.

مەنهەجێ رادبیت لسەر جڤاىك 	 
دتەندروستیا دەروىن وپشتەڤانیا 

دەروىن جڤاىك: رێبەرێ رێكخراوا 
كوچبەریا نیڤدەولەىت لدور 

تەندروستیا دەروىن وپشتەڤانیا 
دەروىن جڤاىك دجڤاىك لحالەتێن 

تەنگاڤیێ وئاوارەبوونێ.

ئاراستەیێن رەوانەكرنێ	 

پاراسنت وبرێڤەبرنا داتایا.	 

شريةتَي تةندروستيا دةرووىن وثشتةظانيا دةرووىن جظاىك )MHPSS TWG( لدور كَيمرتين ثيظةرَين ذَيدةرَين مروظى وئاظاكرنا شيانا
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چوارچێوه ی كه مرتین ئاستی ستاندارد بۆ فه رمانبه رانی بواری ته ندروستی ده روونی و پالپشتی ده روونی كۆمه الیه تی

كارمەنـدێ  ناڤونیشـانێ 
كارمەنـدى)MHPSS( & پێناسـە پێتڤـىشـیان وشـارەزایىباوەرنامـەئەركێـن  راهێنانێـن 

كارمەندى جڤاىك 
)كارمەندێ دەرونی 
جڤاىك، خۆبەخشێ 

هشیاركرنێ، 
چاالكڤانێن 

كارمەندێن  جڤاىك، 
پشتەڤانیا جڤاىك(.  

ئەندامێن جڤاكێ خۆماىل 
ژكەسێن نەتایبەتمەند 

دتەندروستیا عەقىل یان 
تایبەتمەندێن چاڤدێریا 

تەندروستی هژمارەكا 
هەمەجور ژخزمەتا 

پێشكەش دكەن. ئەو 
كەسێن دىڤ بواریدا 

كاردكەن وەىك بۆ نموونە: 
خۆبەخشێن ئاسایى 

)لسەر بنەمایێ جڤاىك(، 
كارمەندێن جڤاىك، 

كارمەندێن رێكخراوێن 
پشتەڤانیێ، كارمەندێن 
هاریكاریێن مروڤایەىت، 
وكارمەندێن دى وەىك 

ماموستا وفرێكار.

پێشكەشكرنا زانیاریا وشیرەتا لدور خزمەتێن 	 
دەرونی وجڤاىك لدەڤەرا جوگراىف یا كارى 

وچەوانیا گەهشتنا خزمەتا.

دەستنیشانكرنا حالەتێن تاك برێكا 	 
هەبوونا بەردەوام دناڤ جڤاىك.

دەستنیشانكرنا نیشانێن نەخوشیێ ونیشانێن 	 
بەربەالڤێن تەندروستیا دەرونی، ورەوانەكرنا نەخوشا 

بۆ ئاستێ گونجاى ژپێشكەشكرنا خزمەتا.

هەلسەنگاندن وپشتەڤانیا كەسا دتەنگاڤیا.	 

پێشكەشكرنا هشیاریا جڤاىك لدور تەندروستیا 	 
دەروىن وپشتەڤانیا دەروىن جڤاىك.

پشكدارى دبلندكرنا ئاستێ هشیاریێ لدور 	 
تەندروستیا عەقىل وكێمكرنا كارتێكرنێن وێ.

پشتەڤانیا برێڤەبرنا بەرناما بۆ پێشڤەبرنا بەرنامێن 	 
هەستیار ژالیێ روشەنبیرى بۆ تەندروستیا 

دەروىن وپشتەڤانیا دەروىن جڤاىك.

 	 ،)PSS( ب هەڤكارى دگەل رێڤەبەرێ حالەىت وكارمەندێ
دابینكرنا گروپێن پشتەڤانیێ ل بنگەهێن خۆماىل.

ئەنجامدانا هەلسەنگاندنێن دەسپێىك )بلەز( 	 
بۆ حالەتێن دهێنە دەستنیشانكرن ورێكخستنا 

وان لدویڤ گرنگیێ وئاستێ مەترسیێ.

چاڤدێرى وپشتەڤانیا پشكدارێن خزمەتێ وخزێانێن وان 	 
برێكا سەرەدانێن ماڵ، وپێشكەشكرنا شیرەتا وراوێژكاریێ 

وپشتەڤانیا سوزدار وناڤژبیڤانیا جڤاىك ورەوانەكرنا.

بەلگەكرنا حالەتێن بشێوەكێ بەردەوام برێكا 	 
بكارئینانا تێبینیێن حالەتا ونموونێن دیاركرى، 
ونویكرنا داتابێسا وتوماركرنا زانیاریێن حالەتا.

پێشكەشكرنا مایتێكرنێن دەرونی یێن سەرەىك 	 
و/یان روشەنبیریا دەرونی دناڤ جڤاىك.

دیڤچوونا پشتەڤانیا حالەتا دناڤ جڤاىك.	 

پلەیا بەكالریوس دزانستێ 	 
جڤاىك یان خزمەتا جڤاىك.

یان هەر پلەكا زانكویێ 	 
دگەل 2 ساال بكێمیڤە 

ژكارێ جڤاىك.

خاندنا بنەرەىت یا 
سەرەىك ب مەرجەىك

شارەزایا پێشرت هەبیت 	 
دكارێ جڤاىك.

راهێنانا گونجاى وەرگرتبیت 	 
دبوارێ كارێ جڤاىك.

كێمرتین سالێن خزمەتێ

2 ساڵ	 

شارەزایێن سەرەىك

شارەزایى دكارێ جڤاىك وشیرەتكرنێ.	 

شارەزایى دكارێ كەرتێ جڤاىك، وبتایبەىت دگەل ئاوارا یان 	 
پەنابەرا، یان دگەل بەرنامێن تەكەز دكەن لسەر قوربانیێن 

شەرى وشارەزایى وتەكنیكێن شیرەتكرنێ یێن سەرەىك.

پێگیریەكا بهزێ ب مافێن مروىڤ، ویەكسانیێ دناڤبەرا رەگەزا 	 
وپاراستنا زاروكا، وبجهئینانا پرنسیپێن مروڤایەىت یێن نیڤدەولەىت.

شیانێن كەسایەىت

گیانێ هەڤكاریێ وشیانێن كاركرنێ بشێوەكێ سەربخۆ ودناڤ تیمێ.	 

پێگیرى ب پشكداریا زانینێ وكارێ بكۆم.	 

هەلویستەكێ ئەرێىن وشیانێن دیتنا ئاریشا وڤەدیتنا چارەسەریا.	 

شیانێن رەفتاركرنێ دگەل كەسێن دى.	 

شیانێن پەیوەندیكرنێ بشێوەكێ روون، وتێگەهشتنا 	 
تێگەهێن ئالوزێن زمانێ كەسێن ئاسایى.

زمان: عەرەىب یان كوردى )زمانێ دەیكێ( پێتڤى یە. 	 
زانینا زمانێ ئینگلیزى ساخلەتەكێ بهزێە. .

شارەزایێن كومپیوتەرى

)مایكروسوفت ئوفیس )وورد ، باوربوینت ، ئیكسل((، 	 
مالپەرێن ئەنرتنێتێ یێن دهێنە بكارئینان بۆ پێشكەشكرنا 

..)Zoom ،Skype( پشتەڤانیێ ژدویر

فریاگوزاریێن سەرەتایى 	 
.)PFA( یێن دەرونی

برێڤەبرنا ئاریشا 	 
.)PM +( وزێدەبارى

شارەزایێن ئاسانكاریێ.	 

مەنهەجێ مافێن مروىڤ 	 
دتەندروستیا دەروىن 

وپشتەڤانیا دەروىن جڤاىك 

مەنهەجێ رادبیت لسەر 	 
جڤاىك دتەندروستیا دەروىن 
وپشتەڤانیا دەروىن جڤاىك: 

رێبەرێ رێكخراوا كوچبەریا 
نیڤدەولەىت لدور تەندروستیا 

دەروىن وپشتەڤانیا دەروىن 
جڤاىك دجڤاىك لحالەتێن 

تەنگاڤیێ وئاوارەبوونێ.

ئاراستەیێن رەوانەكرنێ	 

راهێنانا سەرەىك لسەر 	 
شارەزایێن دەرونی وجڤاىك.

 	 )mhGAP( خوال راهێنانێ
بۆ كارمەندێن جڤاىك.

رێكخراوا تەندروستیا جیهاىن 	 
)2015( هزركرنا تەندروسىت: 

رێبەرێ برێڤەبرنا دەرونی 
وجڤاىك بۆ خەموكیێ 

پشىت زاروكبوونێ.
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چوارچێوه ی كه مرتین ئاستی ستاندارد بۆ فه رمانبه رانی بواری ته ندروستی ده روونی و پالپشتی ده روونی كۆمه الیه تی

كارمەنـدێ  ناڤونیشـانێ 
كارمەنـدى)MHPSS( & پێناسـە پێتڤـىشـیان وشـارەزایىباوەرنامـەئەركێـن  راهێنانێـن 

پێشكەشكەرێن 
خزمەتێن چاڤدێریا 

یێن  تەندروستی 
نەتایبەتمەند 

وراهێنان كرین 

پێشكەشكەرێن 
خزمەتێن چاڤدێریا 

تەندروستی یێن 
نەتایبەتمەند ل بنگەهێن 

چاڤدێریا تەندروستی 
)وەىك كارمەندێن 

ئاسایى ونوژدارێن خزێاىن 
وسستەر وداپیرك 

وهاریكارێن دى یێن 
تایبەتمەند( چاڤدێریەكا 

گونجاى پێشكەش 
دكەن برێكا پێشكەشكرنا 

مایتێكرنێن دەرونی 
ودەرونی جڤاىك دەمێ 

دهێنە راهێنانكرن 
وسەرپەرشتیكرن 

وپشتەڤانیكرن 
بشێوەكێ باش.

دیڤچوونا شیرەتێن ستاندارد 	 
یێن هەلسەنگاندن 

وبرێڤەبرنا كاودانێن گرنگ 
دژینگەهێن تەندروستی 
یێن نەتایبەتمەند وەىك 

)mhGAP-IG( ڤرێشنا 2.0.

راوێژكاریا تایبەتمەندا ورەوانەكرنا 	 
حالەتێن ئالوز بۆ تایبەتمەندێن 

تەندروستیا دەرونی.

دەستنیشانكرنا 	 
ئاریشێن دەرونی.

دابینكرنا دەرمانێن سەرەىك 	 
ومایتێكرنێن دەرونی وجڤاىك.

پەروەردا دەرونی بۆ 	 
خزێانێ وجڤاىك.

مایتێكرن دقەیرانا.	 

پاراسنت ژئاریشێن دەرونی 	 
وبهزێكرنا تەندروستیا دەرونی

بەكالریوس  پلەیا 
دتایبەتمەندیا 

پەیوەندیدار 
پزیشىك.	 

پەرستارى.	 

شارەزایێن سەرەىك
دەستنیشانكرن وچارەسەركرنا ئاریشێن دەرونی: زانینا نیشان وئاراستەیێن ئاریشێن دەرونی یێن سەرەىك.	 

زانینا دەرمانێن دەرونی یێن بەردەست )وبتایبەىت لسەر ئاستێ 	 
چاڤدێریا دەسپێىك( وكارتێكرنێن وان یێن الوەىك.

هەلسەنگاندن وچاڤدێریا رەوشا دەرونی یا تاكەكەسا وهەلسەنگاندنا بەرسڤدانێ بۆ چارەسەریێ.	 

هەلسەنگاندنا سەالمەتیێ )وەىك هەلسەنگاندنا مەترسیێن خۆكوشتنێ( وبرێڤەبرنا 	 
پرسێن سەالمەتیێ )وەىك برێڤەبرنا توندوتیژیا چاڤەرێكرى یان راستەقینە(.

دابینكرنا روشەنبیریا دەرونی بۆ نەخوشا وخزێانێن وان.	 

زانین وشارەزایێن چارەسەركرنا ئاریشا وجوداكاریا توىش هندەك كەسا دبیت یێن نەخوشیێن دەرونی هەین.	 

تێگەهشتنا مافێن مروىڤ مافێن یاسایى یێن كەسێن ئاریشێن دەرونی هەین لوەالتێ وان.	 

زانینا سەرەىك لدور نموونێن مایتێكرنێ بۆ حالەتێن جیاواز.	 

شیانێن ئەنجامدانا مایتێكرنێن چارەسەریێ یێن پێتڤى، وپێشكەشكرنا شیرەتا، وبكارئینانا 	 
دەرمانا لحالەتێن تەنگاڤیێ، ورەوانەكرن بۆ نەخوشخانێ ئەگەر پێتڤى بیت.

دەستنیشانكرنا هۆكارێن مەترسیێ یێن هەڤپشك وهۆكارێن خۆپاراستنێ دجڤاىك 	 
دا.پێشكەشكرنا مایتێكرنێن تەندروستیا دەرونی یێن هاتیە سەملاندن تەندروستیا دەرونی 

بهزێ دكەن یان ئاریشا ناهێلن لسەر ئاستێ چاڤدێریا تەندروستی یا دەسپێىك.

پێگیرى ب الیەنێن رەوشىت وپرنسپێن گرێداى ب كاركرنێ دگەل كەسێن توىش مەترسیێ دبن.	 

زانین ورێزگرتن وهەڤسوزى دگەل جڤاكێن دگەلدا كاردكەن.	 

شارەزایێن شیرەتكرنێ یێن سەرەىك.	 

هەلسەنگاندن وپشتەڤانیا كەسا لحالەتێن تەنگاڤیێ. 	 

كوالیتیا كەسایەىت
كاركرن بشێوەكێ باش دكارێ هەڤپشك وبهزێكرنا وێ.	 

ئارامبیت دژینگەهەكا فرە روشەنبیرى.	 

مرونەت هەبیت وبشێت سەرەدەریێ بكەت دگەل گڤاشتنێ بشێوەكێ باش.	 

شیانێن پەیوەندیكرنێ بشێوەكێ روون، وتێگەهشتنا تێگەهێن ئالوزێن زمانێ كەسێن ئاسایى.	 

زمان: عەرەىب یان كوردى )زمانێ دەیكێ( پێتڤى یە. زانینا زمانێ ئینگلیزى ساخلەتەكێ بهزێە.	 

شارەزایێن كومپیوتەرى
)مایكروسوفت ئوفیس )وورد ، باوربوینت ، ئیكسل((، مالپەرێن ئەنرتنێتێ یێن 	 

.)Zoom ،Skype( دهێنە بكارئینان بۆ پێشكەشكرنا پشتەڤانیێ ژدویر

 	.)IASC GL(

فریاگوزاریێن سەرەتایى 	 
.)PFA( یێن دەرونی

برێڤەبرنا ئاریشا 	 
.)PM +( وزێدەبارى

بها ورەوشت.	 

ئەنجامدانا هەڤدیتنا.	 

تەكنیك وشارەزایى	 

شارەزایێن شیرەتكرنێ	 

ئاراستەیێن رەوانەكرنێ	 
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