
ن بە ئامانج   گەیش�ت
لەڕێگەی دروستەوە

ڕێبازی شێڤرۆن باوەڕ و ڕوانگە و ئامانج و بەهاکا�ن ئێمە ڕوون 
دەکاتەوە. ڕێنیشاندەری شێوازی کارکردنمانە و تێگەیشتنێیک 

هاوبەش لە کولتوور و ئاواتەکانمان دروست دەکات.

 ڕێبازی 
شێڤرۆن
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زیرەک�ی مرۆڤ توانا�ی ئەوەی هەیە کە هەموو بەرەنگاریەک چارەسەر 
بکات و بەسەر هەموو کۆسپێک دا زاڵ ببێت. دابینکرد�ن پێویستیەکا�ن 

جیهان بە وزە پێویس�ت بە داهێنان و پێشخست�ن بەردەوام هەیە بە 
جۆرێک کە داهاتوویەیک باش�ت بۆ هەمووان دەستەبەر بکات.

 ئەمە ڕابردوو، ئێستا و 
داهاتووی ئێمەیە.



3

وزە زۆر گرنگە بۆ ژیا�ن مۆدێڕن
ئێمە کار دەکەین بۆ دابینکرد�ن وزەیەک کە ڕێخۆشکەر 

بێت بۆ گەشەکرد�ن مرۆڤ لە سەرانسەری جیهان. 
ئێمە هەموو ڕۆژێک لە پێناوی ئەم ئامانجە دەژین.

لە داهاتوو کاربۆن کەم�ت دەبێت
ەی  هەنگاو و چاالکیەکا�ن ئێمە وا دەکات کە وزە و زنج�ی

تر بێت، و کۆمەک دەکات بە  دابینکرد�ن جیها�ن سەقامگ�ی
ئەو پێشەسازی و موشتەریانەی کە بەرهەمەکا�ن ئێمە بە 
. ن بۆ ئەوەی بچن بەرەو جیهانێیک کەم کاربۆن�ت کار دەهێ�ن

باوەڕەکا�ن ئێمە

زیرەک�ی مرۆڤ سەرچاوەی داهێنانە
توانای وێناکردن و تێکۆشکا�ن مرۆڤەکان ڕێگەچارە 
دەدۆزێتەوە بۆ گەورەترین بەرنگاریەکا�ن بواری وزە.

ڕێبەرایە�ت بەرپرسیارەت�ی گەورەی لەگەڵە
بۆ دابینکرد�ن چاوەڕوانیەکان، کە بەردەوام زیاتر دەبن، 

مدەربوون لە بەرزترین  پێویستمان بە کارکردن و وە�ڵ
ئاست دا هەیە. ئامان�ج ئێمە ئەوەیە کە بەرهەم و 

خزمەتەکانمان لەم پیشەسازیەدا پێشەنگ بن.
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ڕوانگەی ئێمە

ن بە ستایشکراوترین کۆمپانیای  بب�ی
وزەی جیهان بەهۆی کارمەندەکانمان، 

هاوبەشیەکانمان و کردارەکانمان.

ئامان�ج ئێمە

، باوەڕپێکراو و خاوێن�ت  وزەیەیک هەرزان�ت
ێ بدەین کە کۆمەک  لە جاران پەرە �پ

بکات بە گەشەکرد�ن مرۆڤ.
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جۆربەجۆری و لەخۆگرتن
 ئەو شوێنانەی کە تیایاندا 

گ
ئێمە لە فەرھەنیک

ن و ڕێزیان لێ دەگرین. ئێمە  کار دەکەین ف�ێی دەب�ی
مان ھەیە کە  ژینگەیەیک کار�ی لەخۆگر و گشتگ�ی

ێ وێنەبوون و جۆربەجۆر�ی  تێدا بایەخ دەدەین بە �ج
ۆکەکا�ن هەر تاکێک. بەهرەکان، ئەزموونەکان و ب�ی

هاوبە�ش
ئێمە پەیوەند�ی پڕ لە متمانە و بەسوود بۆ هەموو 

 الیەک دروست دەکەین. خۆمان پێکەوە - 
و لەگەڵ هاوبەشەکانمان - هاوکاری دەکەین بۆ 
ئەوەی بگەین بە ڕێکار و دەستکەوت گەلێک کە 

بە سوودی پشکدارەکانمان و کۆمەڵگا بێت.

خەڵک و ژینگە
ئامان�ج ئێمە ئەوەیە کە لە پیشەساز�ی خۆمان دا 

، سەالمە�ت و ژینگە�ی  لە بوارەکا�ن کاری تەندروس�ت
. پاراست�ن خەڵک، سامانەکان،  ن پێشەنگ ب�ی

کۆمەڵگەکان و ژینگە بەرزترین ئەولەویە�ت ئێمەیە. 

متمانە و ڕێکوپێیک
ئێمە لەڕێگەی کارکرد�ن ڕێکوپێک بەپ�ێی بەرزترین 

ستانداردە ئاکاریەکان متمانە و ڕێز بە دەست 
 ئێمە لەسەر 

گ
. کولتوور و ناوبانیک ن دەهێن�ی

ئەسایس ئەم پرینسیپانە دروست دەبن.

کرداری پێشەنگ
ئێمە کەسا�ن ڕێبەر پەروەردە دەکەین و وەکوو 

ین و  تیمێک پێکەوە کار دەکەین بۆ ئەوەی باش�ت
ین کاراییمان لەم پیشەسازیەدا هەبێت.  پێشەنگ�ت
ئێمە بەردەوام ستانداردی بەرزتر دیاری دەکەین 

بۆ ئەوەی چاالکیەکان و ئەنجامەکان لەگەڵ 
چاوەڕوانیە بەرزەکا�ن پشکدارەکانمان بگونجێت.

بەهاکا�ن ئێمە
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چۆن کار دەکەین

هاوکاری و هاندان
ئێمە هەندێ چاوەڕوان�ی ڕوون دیاری دەکەین 

. ن و ئامان�ج هاوبەشمان ڕادەگەیەن�ی

پەرەپێدا�ن تواناییەکان
ئێمە پەرە بە خۆمان دەدەین لەڕێگەی 

دەربڕین و ورگرت�ن کاردانەوە و ڕیسککرد�ن 
ژیرانە بۆ پاراست�ن توانا�ی ڕکابەریمان.

دروستکرد�ن پەیوەندی
متمانە دروست دەکەین لەڕێگەی بەردەوامبوون لە 
پابەندیەکانمان، پەرەپێدا�ن شوێنکارێک کە هەمووان 

بە ما�ڵ خۆیا�ن بزانن و هاوکاریکردن لە دەرەوەی 
سنوورەکان لەنێو تیمگەل کارا و لێهاتوودا.

گەیاندن بە ئەنجام
ن بۆ ئەوەی بڕیار بدەن  ئێمە توانا�ی بە خەڵک دەبەخش�ی

و بەربەستەکان الببەن تاوەکوو بگەن بە ئەنجام.
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