
 

 زانیاری سھبارەت بھ چۆنیھتی ماماڵھکردن لھگھڵ
 لھ کھمپ زانیاری کھسی

 تۆ وەک پھناخواز ئھبێ بھ شێوەیھکی باش بھدواداچوونت بۆ بکرێت.
 راپھڕاندنی ئھمانھی ژێرەوەبھمھبھستی  (UDI)یانیھکان بکھمپ و بھڕێوەبھرایھتی گشتی 

 تۆمارکراونلھ سھر تۆ یانھ ھھیھ کھ زانیار ولھ یستیان بھ کھڵک وەرگرتنوپێ
 

 لھ کھمپ جێگھت پێبدەن •
 وەربگریتکھ بۆت تھرخان کراوە ئھمھ مسۆگھر بکھن ئھو پاریھی  •
 ئاگاداری لێبکرێت وپێتڕابگھن تۆ کھ تھمھنت لھ ژێر تھمھنی یاساییھ •
 .رێتگوونجاوی خۆت لھو کھمپھی کھ لێی ئھژیت بھدواداچوونت بۆ بکبھ شێوەیھکی  •
 لێبکھن پھنابھریھکھت وەرگری و داوات کاری ئھگھر بێتوو وو�می رەفز بۆ داوا •

 بکھن.بھدواداچوونت بۆ بتوانن  بگھرێیتھوە وو�تی خۆت،
 

 زانیاری کھسیھھندێک  UDIبۆ ئھوەی بتوانرێت ئھمانھ بکرێن، کھمپ ئھبێ بھ نوێنھرایھتی 
 لھ سھر تۆمار بکات و بھکاریان بھێنێت. تایبھت

 
 ئھکھین، ئھمھ لھ چوارچێوەی ئھو  دازانیاری کھسی تۆگھڵ کاتێک ئێمھ مامھڵھ لھ 

 وەک یاسای بیانیھکان، ،ئھرک وکارەکانی ئێمھ دیاری ئھکھنکھ دا ئھبێت یاسا و رێسایانھ 
 .یاسای بھڕێوەبردن و یاسای زانیاری کھسی

 
 تۆ لھرسھری نھێنیان لھسھرەو تھنیا کاتێک ئھتوانن زانیاری ئھرکی پاراستن UDIمپ و کھ

 تۆ خۆت و یا ئھگھر بێتوو رێگھیان پێدرابێت  بھ پێی یاسابدەن بھ الیھنی تر ئھگھر بێتوو 
 سھبارەت بھمھ رەزامھندیت دەربڕیبێت.

 پھیوەندی بھ کھمپھوە بکھیتوەرگرتنی زانیاری سھبارەت بھمانھی ژێرەوە بۆ تۆ ئھتوانی 

 لھ سھرتۆ تۆمار کراوەک جۆرە زانیارییھ چ •
 ئھم زانیاریانھ لھ کوێوە بھدەست ھێنراون •
 چۆن کھڵک لھم زانیاریانھ وەرئھگیرێت •
 بھ چ شێوەیھک ئھم زانیاریانھ ئھپارێزرێن •

 ێنھوەتۆ ئھتوانی داوا بکھیت ئھو زانیاریانھی کھ لھ سھر تۆ بھھھڵھ تۆمارکراون، راست بکر
 ئھم زانیاریانھت بھ  شێوەی بکھیت کھ  UDI. تۆ ھھروەھا ئھتوانی داوا لھ کھمپ یا یا لھناوببرێن

 نووسراو پێبدەن.
 

 ، UDIتۆ ئھتوانی بۆ ئاگاداربوونی زیادتر لھسھر چۆنیھتی بھکارھێنانی ئھو زانیاریانھ لھ الیھن 
 بخوێنیتھوە. سھبارەت بھ پاراستنی زانیاری کھسی  (UDI)ڕاگھیاندراوی بھڕێوەبھرایھتی گشتی بیانیھکان 

 بھدەست بھێننێت. udi.noئھتوانی ئھمھ لھ ماڵپھڕی 
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