کارگێری پهروهرده و گهنجان
2017-09-28

زانیاری بۆ ئهو سهرپهرشتیارانهی که منداڵهکانیان له
قوتابخانهی بهراین
پهروهردهی دیجیتاڵی له شارهوانی بۆڵناس
له قوتابخانهی بهرایی ،دهبێت گرنگی به پهروهرده و فێربوونی
ههموو منداڵێک بدرێت .پێویسته چاودێری چااڵکیهکان بکرێت و
بهبهردهوامی به دۆکۆمێنت بکرێت ،تاوهکو بتوانین ئهو کارانه
شیبکهینهوه و ههڵیانبسهنگێنین که ئهنجامیان دهدهین .
ههڵسانگاندنهکانمان یارمهتیمان دهدات تاوهکو دڵنیابینهوه لهوهی که
چااڵکیهکانی قوتابخانهی بهرایی بهرژهوهندی سهرجهم منداڵهکان له

خۆدهگرێت.
له قوتابخانهی بنهرهتی بۆڵناس ،ئهمه له رێگهی دیجیتاڵییهوه ئهنجام
دهدرێت ،ئهمهش له رێگهی ئامرازێکی زانیاری تهکنهلۆژی لهسهر
تۆری ئینتهرنێت که به  Unikumناسراوه .ئهگهر سهرپهرشتیاری،
ئێستا دهتوانی سهرپهرشتی چااڵکی قوتابخانهی بهرایی بکهیت
لهرێگهی گهشه و فێربوونی منداڵهکهتهوه .کارمهندانی قوتابخانهی
بنهرهتی  Unikumبهکاردههێنن بهمهبهستی گفتوگۆکردن لهگهڵتدا

(سهرپهرشتیاران).

پرسیار و وهاڵمه گشتیهکان
 Unikumچییه؟
 Unikumپالتفۆرمێکی دیجیتاڵییه که دهرفهتی رهخساندووه بۆ (بۆ
نمونه) نامهی ههفتانه ،لیستی خواردن ،خشته ،ههڵسهنگاندنی ئێمه و
قوتابیان ،مامهڵهکان و به دۆکۆمێنتکردنی کاروباری رۆژانه له شێوه
ی بلۆگ ئهمهش له چوارچیوهی ئهو چااڵکیانهی که له قوتابخانهی به
رایی ئهنجامدهدرێن .ههروهها دهشزانی که چۆن چااڵکیهکان پهیوه
ستبوون به پرۆگرامی قوتابخانهوه ،بۆ نمونه له پالنماندایه له
قوتابخانهی بهرایی چی بکهین .ههروهها دهتوانی چاودێری منداڵه

کهت بکهیت و ببینی گروپی قوتابخانهی بهرایی چی دهکهن ،لهرێگه
ی وێنه ،به دۆکۆمێنتکردن و مامهڵهکردن .
وهکو ههمیشه ،لهکاتی گهیاندن و ههڵگرتنی منداڵهکهت بۆ قوتابخانه،
زانیاریهکانتان بهشێوهی زارهکی پێدهگات .کاتێک دهگهیتهوه ماڵ،
دهتوانی  Unikumبهکاربهێنیت ،وێنهکان بخوێنیتهوه و تهماشایان
بکهیت ،ههروهها منداڵهکهت دهتوانێ باسی ئهو کارانه بکات که له
قوتابخانه کردوومانه و مامهڵهمان لهگهڵدا کردوون لهکاتی رۆژدا .
کێ زانیاریهکانی تایبهت به خۆم و منداڵهکهم دهبینێ؟
وهکو سهرپهرشتیار ،دهتوانی بزانی ئهو مندااڵنه کێن که له گروپی
منداڵهکهتدا ههیه و سهرپهرشتیاری مندااڵنی هاوپۆلی منداڵهکهت
کێن ،ههروهها دهتوانی ئهو زانیاریانهت بهدهست بگات که بۆ
سهرجهم گروپهکه گونجاوه.
تهنها تۆ ،وهکو سهرپهرشتیار و مامۆستاکان بهرپرسن له گروپی
منداڵهکان و دهتوانن دۆکۆمێنتی تایبهت به فێربوون و گهشهی
منداڵهکهت ببینن له قوتابخانهی بهرایی .هیچ سهرپهرشتیارێک
ناتوانێ دۆکۆمێنتی تایبهت به گهشه و فێربوونی هیچ منداڵێک ببینێ.
دۆکۆمێنتهکانی  Unikumتهنها دهگاته دهستی کهسانی پهیوهندیدار .
ههربۆیه ،نابێت رهسمهکان و دۆکۆمێنتهکان کۆپی بکهیت و باڵوی
بکهیتهوه و بهکاریان بهێنیت ،بۆ نمونه له تۆره کۆمهاڵیهتیهکانی
وهکو فهیسبووک و ئینستاگرام .

ئایا زانیاریهکان بهشێوهیهکی سهالمهت بارگه کراون؟
زانیاریهکان لهشێوهی کۆد دهخرێته سهر ئینتهرنێت ،بهههمان
شێوهی مامهڵهی بانکی له رێگهی ئینتهرنێتهوه .

دهتوانی لهگهڵ کارمهندی قوتابخانهی بهرایی ئهمه بکهیت لهرێگهی
فۆرمی دهنگ ،فلیم و وێنهکان لهسهر تۆره کۆمهاڵیهتییهکان و
ئینتهرنێت و زانیاری چاپکراو.

پیویسته سهرجهم سهرپهرشتیاران ناسنامهی ئهلیکترۆنی/ناسنامهی
بانکی بهکاربهێنن بۆ چوونهژووره.

گرنگه بزانی

ئهو سێرڤهرهی که زانیاریهکانی تێدا ههڵگیراوه له سهنتهرێکی
کارکردندا به باشی چاودێری دهکرێت و زۆر به باشی پارێزراوه .به
بهردهوامی چاودێری سیستهمهکان دهکرێت له رێگهی کهسانهی
خاوهن ئهزموونی کارکردن ،ههروهها بهبهردهوامی زانیاریهکان
ههڵدهگیرێن .سیستهمهکان لهرێگهی فایهروێلهوه دهپارێزرێن.

دۆکۆمێنتی گشتی
بهدۆکۆمێنتکردنی پهروهرده ،دۆکۆمێنتێکی گشتییه .بهگوێرهی
بنهمای دهستهبهری گشتی دۆکۆمێنته فهرمیهکان ،دهکرێت داوای
دۆکۆمێنتی گشتی بکهیت که له شارهوانیدا ههیه .ئهگهر ههر کهسێک
داوای دۆکۆمێنتی پهروهردهی کرد ،نهێنی چاوپێخشاندنهوه بهههند
وهرگیراوه ،زانیاری ههستیار ئهگهر ههبێت ،بهر له پێشکهشکردنی
ههر دۆکۆمێنتێک ،الدهبرێت.

بۆچی ناسنامهی کهسی ) (personnummerبهکاردێت؟
مهرجهکانی سهالمهتی و نهێنی بهرزن ،ههر بۆیه ژمارهی ناسنامهی
کهسی بهکاردێت ،بهههمان ئهو شێوازهی که بۆ خزمهتگوزاری
مامهڵهی بانکی ،بۆ نمونه له رێگهی ئینتهرنێتهوه یان ئاژانسی بیمهی
کۆمهاڵیهتی .
له ئێستادا ژمارهی ناسنامهی کهسی له سهرجهم قوتابخانه بهراییهکان
و قوتابخانه ئاساییهکان بهکاردههێندرێت بهمهبهستی
دهستنیشانکردنی ئهو قوتابیانهی که ئامادهی قوتابخانهی بهرایی و
قوتابخانهی ئاسایی دهبن ،ههروهها بۆ ناسینهوهی سهرپهرشتیاران به
شیوهیهکی راست و درووست .ژمارهی ناسنامهی کهسی پێوسیته به
مهبهستی دڵنیابوونهوه لهوهی که ئهو زانیاریانهی کهلهسهر منداڵه
کهت ههیه پهیوهستکراوه به سهرپهرشتیارێکی گونجاوهوه.
لهبهر ئهوهی زانیاریهکانی سهر  Unikumزانیاری کهسی لهخۆ
گرتووه ،پێویسته شارهوانی بۆڵناس پابهندی یاسای زانیاری کهسی
) (PDAبێت ،ههروهها بهم نزیکانهش دهبێت پابهندی یاسای
پاراستنی زانیاری بێت.
ئایا بۆ ماوهی چهند دۆکۆمێنتی تایبهت به منداڵهکهم ههڵده
گیرێت؟
دۆکۆمێنتی تایبهت به منداڵهکهت لهو ماوهیهدا ههڵدهگیرێت که
منداڵهکهت له قوتابخانهی بهراییه .ئهگهر منداڵهکهت ئهو قوتابخانه
بهراییهی گۆری له شارهوانییهکه ،دۆکۆمێنتهکانی لهگهڵ خۆی
دهبات.

زانیاری ههستیار
دۆکۆمێنتی پهروهرده له رێگهی کارمهندی قوتابخانهی بهرایی
دهنوسرێتهوه .ئهوهی له دۆکۆمێنتهکه دهنوسرێت نابێت زانیاری
ههستیاری لهخۆگرتبێت .
ههست و ئهتهکیهت – زانیاری گرنگ له چوارچێوهی تایبهت

به نوسینی دهق (تێکست)
دهکرێت بهدۆکۆمێنترکردنی دیجیتاڵی چوارچیوهی تایبهت به نوسینی
دهقی لهخۆگرتبێت .نابێت چوارچیوهی تایبهت به نوسین هیچ پیاهه
ڵدان یان ههڵسهنگاندنێکی کارهکتهری کهسهکانی تێدابێت .ههروهها،
رێگه به نوسینی دهستهواژهی نابهجێ نادرێت .ئهمهش لهسهر هه
موو ئهو کهسانه جێبهجێدهکرێت که  Unikumبهکاردههێنن یان
ئامرازه دیجیتاڵیهکانی تر بهکاردههێنن.
زنیاری تر
ئهگهر ههر زانیاریهکی ترت ههیه دهربارهی بهدۆکۆمێنتکردنی
پهروهرده ،دهتوانی پهیوهندی به کارمهندان یان بهرێوبهری
قوتابخانهی بهرایی منداڵهکهتهوه بکهیت.

دهستپێکردن!
دهتوانی  Unikumله ریگهی کۆمپیتورهکهت یان پرۆگرامی مۆباێل
له رێگهی تهلهفۆنه زیرهکهکهتهوه یان تابلێتهوه بهکاربهێنیت.

ئایا پێویستی به رهزامهندی ههیه؟
لهبهر ئهوهی Unikumئامرازێکه که شارهوانی بۆڵناس
ههڵیبژاردووه تاوهکو دۆکۆمێنتی فێرکردنی سهرجهم مندااڵنی
قوتابخانه بهراییهکان لهخۆبگرێت ،رهزامهندی ئێوه

تابلێتهکهت .لهوێدا "،رێگهی تری چوونهژوورهوه "( Andra sätt

(سهرپهرشتیاران) بۆ ئهم مهبهسته پیویست نییه .ئێستا ئێمه

 )att logga inههڵبژێره ،و دوواتر" شارهوانی بۆڵناس "

ئامرازی دیجیتاڵی بهکاردههێنین لهجیاتی الپهره و پێنوس .

 .(Bollnäs kommunئینجا ،لهرێگهی ناسنامهی بانکی

مامۆستاکان وێنهی منداڵهکانتان له دۆکۆمێنتی تایبهت به ههر
منداڵێک دادهنێت .بهاڵم ،ئهگهر وسیتیان وێنهی مندالهکهت
دۆکۆمێنتی گروپی قوتابخانهی بنهرهتی دابنێن ،که ههموو سه
رپهرشتیاران دهتوانن بیبینن ،دهبێت رهزامهندی وهربگیردرێت .

سهردانی ماڵهپهری  https://start.unikum.net/بکه یان
پرۆگرامی  Unikumدابگره بۆ مۆبایله زیرهکهکهت یان

) (Mobile BankIDیان ناسنامهی بانکی مۆبایل ) (BankIDبچۆ
ژوورهوه .کاتێک مامۆستاکان ههر شتێک له گروپی قوتابخانهکه
دادهنێن که بۆ تۆ وهکو سهرپهرشتیار یان منداڵهکهت سودی ههبێت،
ئهوا لهمبارهیهوه ئاگادریت لهرێگهی پرۆگرامهکهوه پیدهگات.

له  ، www.unikum.netدهتوانی زیاتر لهبارهی ئهمه
بخوێنیتهوه ،تهماشای فلیمی تایبهت به زانیاری بکه ،ههروهها
سهرنجهکان دهربارهی ئهم ئامرازه بخوێنهوه که سهپهرشتیارانی
قوتابخانهی بنهرهتی نوسیویانه .
دهتوانی زنیاری یارمهتیدهرت دهستبکهوێت ،فلیمی زانیاری و زۆر
شتی تر لهسهر ماڵپهرهکهمان :
http://www.bollnas.se/index.php/unikum
چاوهروانین بتوانین لهماوهیهکی گونجاودا ئهم ئامرازه نوێیه
سودبهخشه بهکاربهێنین!

