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DIVISION OF VOCATIONAL REHABILITATION (DVR) 

 زانیاری پیشھیی 
Vocational Information 

FOR DVR STAFF ONLY ) تھنیا بۆ ستافی(DVR 
VRC ASSIGNED 

      
APPLICATION DATE 

      

) دەدات لھ دیاریکردنی شیاویت وە پالندانانی  DVRتکایھ تا دەتوانی زۆرترین بھشی ئھم فۆڕمھ پڕبکھوە.  ئھم زانیارییھ یارمھتی بھشی دووبارە بووژانھوەی پیشھیی ( 
ھھڵدەگیرێت تھنیا بۆ حاڵھتی پێویستی دووبارە بووژانھوەت بھکاردەھێنرێت.  ئھگھر پێویستیت بھ یارمھتی ھھیھ لھبارەی پڕکردنھوەی ئھم  پیشھیی.  زانیاری تۆ بھ نھێنی  

 فۆڕمھ، داوای یارمھتی لھ ڕاوێژکارت بکھ. 

I زانیاری کھسی  . 
 ژمارەی پاراستنی کۆمھ�یھتی  .1

      
 ناوی خانھوادە  پیتی یھکھمی ناوی باوک .  ناوی یھکھمی داواکار 2

                  
 وای پێ باشترە کھوا بانگ بکرێت بھ (ناو) .3

      
 .  ناوی خانھوادەی پێشووتر 4

      
 .  ناوی یھکھمی پێشووتر 5

      
 ڕەگھز  .6

 مێ        نێر  
 .  بھرواری لھدایکبوون 7

      
 .  ئھو و�تھی کھ تیایدا دەژیت 8

      
 کۆدی پۆستھ  و�ت شار  ناونیشانی پۆستھ .9

                     
 کۆدی پۆستھ  و�ت شار  ناونیشانی شھقام (ئھگھر جیاوازبێت لھ ناونیشانی پۆستھ)  .10

                     
 ناونیشانی ئیمھیل  .11

      
 .  ئای پی ڤیدیۆ 12

      

 ژمارەی تھلھفۆن (بھ کۆدی ناوچھوە)  .13
 TTY/TDD         خانھ         

 .  ژمارەی تھلھفۆن (بھ کۆدی ناوچھوە)14
 TTY/TDD         خانھ         

 ھاوسھرگیری باری  .15

 بێوەژن/بێوەمێرد         ھاوبھشی ناوەخۆیی           تھ�ق         جیابووەوە         خێزاندار        ھھرگیز ھاوسھرگیری نھکردووە   

      ژمارە لھ خێزاندا:         .  ژمارەی کھسانی ناسھربھخۆ:  16
 تھمھن  پھیوەندی ناوەکانی ئھندامانی خێزان تھمھن  پھیوەندی .  ناوەکانی ئھندامانی خێزان17

                                

                                

                                

 .  ڕێکخستنی ژیان کردن 18
 دامھزراوەی چاککردنی گھوران    شوێنی نیشتھجێبوونی تایبھت   
 ) Halfwayخانووی ھاڵفوای (   کۆمھڵگھی نیشتھجێبوون/خانووی بھ کۆمھڵ  
 سھنتھری چارەسھرکردنی ئالوودەبوون بھ ماددەی ھۆشبھر    دامھزراوەی دووبارە بوژانھوە   
 پھناگھ / بێ النھ (بێ ماڵ)   دامھزراوەی تھندروستی مێشکی   
      ھیتر:     ماڵی پھرستاری   

 .  کێشھ یاساییھکان 19
 نھخێر          بھڵێ      ھھندێ کار و بواری دیاری کراودا کاربکھیت؟ ئایا تۆ ھیچ مێژوویھکی تاوان کردنت ھھیھ کھوا کاریگھری بکاتھ سھر ئھوەی کھ ئایا دەتوانی لھ  

 نھخێر               بھڵێ   ؟DWI/DUIئایا تۆ تۆمھتبارکراویت بھ 
  نھخێر     ئھگھر وە�مھکھت بھڵێ بێت، تکایھ لھ خوارەوە زانیاری بخھڕوو:        بھڵێ     ئایا تۆ تاوانبار کراویت بھ ئھنجامدانی تاوانێک؟ 

         ژمارەی تھلھفۆن:          ناوی ئھفسھری ئازادکردنی مھرجدار:

         شار/تایبھتمھندی دادوەری:      بھرواری ئازادکردن:  

II پزیشکی/ دەرونی  . 
 نھخێر        بھڵێ         .  ئایا تۆ یھک حاڵھت یاخود لھ حاڵھتێک زیاترت ھھیھ کھوا کاریگھری بکاتھ سھر توانای کارکردنت؟ 1

 .  ئایا حاڵھتی تۆ بریتیھ لھ حاڵھتێکی: 2
 دەرونی/عاتیفی    خواردەوەی کحولی/ماددەی ھۆشبھر    جھستھیی    
 ئاستھنگی فێربوون    ھھستھوەری (بیستن/بینین)   دەماری    
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 .  بھکورتی باسی حاڵھت (حاڵھتھکان) بکھ: 3
      

 ئھگھر وە�مھکھت بھڵێ بێت، تکایھ لیستی ناوەکان بنوسھ:      نھخێر           بھڵێ         .  ئایا تۆ دەرمان وەردەگریت؟ 4
      

 .  حاڵھتھکانی تۆ چۆن کاریگھری دەکھنھ سھر دۆزینھوەی کار، بھردەوامبوون لھسھر کار، یاخود ئھنجامدانی ئھرکھ سھرەکییھکانی کارەکھت؟ 5
      

 .  ئایا تۆ کێشھ یان نیگھرانیت ھھیھ دەربارەی ئھمانھی خوارەوە؟ 6
 ھھناو (ڕیخۆڵھکان)    قسھکردن    بیستن   بینین    
 بێ ھۆشبوون/لھھۆشخۆچوون      پاڵھپھستۆی بھرزی خوێن   ئاوسان/شێرپھنجھ    برینی سھر یان جھڵتھی مێشکی     
 خھوزڕان      ندا ناڕێکی لھ خوێ   نۆبھ/لھرزین و کرژبوون   دڵ    
 ئازاری ماوە درێژ         ستیاری پێست ھھستیاری/ھھ   ژانھسھر     ڕەبۆ/تھنگھ نھفھسی    
 جووڵھکردن    گھدە، ھھناو    

 نھخێر     ئھگھر وە�مھکھت بھڵێ بێت، بھکورتی ڕوونی بکھوە:              بھڵێ       .  ئایا لھ پێشوودا ھیچ جارێک تووشی لھھۆشخۆچوون بوویت؟ 7
      

 .  کێشھ تھندروستییھکانی تر باس بکھ:8
      

 ئایا تۆ کێشھ یان نیگھرانیت ھھیھ دەربارەی ئھمانھی خوارەوە؟  . 9
 ان کورتھ مھزاج تووڕەبوون ی   بیرھاتنھوەی شتھکان    خھمۆکی   بھرگھگری/ھێز   
 سھرنجدان    فشار    خوێندنھوە یان نووسین    پھیڕەکردنی ڕێنماییھکان    
 بیرکاری    کارکردن بھ ھێواشی    ھھماھھنگی    ڕاھاتن لھگھڵ کھسانی تر   
 دوودڵی یان تۆقین    قسھکردن    ئامادەنھبوون لھسھر کار بھ بڕی زۆر   

 ئایا تاوەکو ئێستا چارەسھرت وەرگرتووە بۆ:  . 10

 a.  نھخێر     ئھگھر وە�مھکھت بھڵێ بێت، تکایھ ڕوونی بکھوە:          بھڵێ          کێشھی عاتیفی یان تھندروستی مێشکی؟ 
      

 b.  نھخێر     ئھگھر وە�مھکھت بھڵێ بێت، تکایھ ڕوونی بکھوە:            بھڵێ            ئالوودەبوون بھ ماددەی ھۆشبھر و/یان کحول؟ 
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 .  ناوی ئھو پزیشک و تایبھتمھندکارانھ بنووسھ کھ بھشداربوونھ لھ چارەسھرکردنی حاڵھت (حاڵھتھکان)تدا. 11
بھروارەکانی  
 ناونیشان  ناو چارەسھرکردن 

                  

                  

                  

                  

 نھخێر           بھڵێ          .  ئایا لھ پێشوودا ھیچ جارێک لھ نھخۆشخانھدا خھوێنراویت لھبارەی حاڵھتھکانتدا؟12
بھروارەکانی  
 ناونیشان  نھخۆشخانھ  چارەسھرکردن 

                  

 ھۆکار
      

                  

 ھۆکار
      

III خوێندن و کارکردن  . 
 نھخێر     ئھگھر وە�مھکھت بھڵێ بێت، تکایھ وە�می ئھمانھی خوارەوە بدەوە:       بھڵێ         ئایا تۆ لھ قۆناغی ئامادەیی دایت یاخود لھ بھرنامھی گواستنھوە؟ . 1

 نھخێر              بھڵێ              ھیھ؟ت ھ  504ئایا تۆ پالنی نیشتھجێبوونی   

 نھخێر           بھڵێ           ؟ IEPئایا تۆ خزمھتگوزارییھکان وەردەگریت لھژێر  

 نھخێر                بھڵێ            تھواوکردووە؟   GEDئایا تۆ دیبلۆم یان   نھخێر              بھڵێ       .  ئایا قۆناغی ئامادەییت تھواوکردووە؟ 2
 ناوی قوتابخانھ 

      
 ساڵی تھواوکردن 

      
 شار و و�ت 
      

ئھگھر وە�مھکھت نھخێر بێت، دواھھمین  
قۆناغ چی بوو کھوا بھشداریت تیادا  

 کردووە؟ 
      

 نھخێر                  بھڵێ           .  ئایا چوویتھ کۆلێژ؟3

 کۆلێژ/زانکۆ 
ژمارەی  
ساڵھکانی 
 بھشداربوون

 نمرەکان  خوێندنبواری سھرەکی  ساڵی تھواوکردن 

                              

                              

                              

 لیستی قوتابخانھ و ڕاھێنان: 
      

 لیستی کارامھیی تایبھت، بڕوانامھ و مۆڵھتھکان: 
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 .  خزمھتگوزاری سھربازی 4

       جۆری ھھڵپھساردن:     نھخێر        بھڵێ        ئایا لھ بواری سھربازیدا خزمھتت کردووە؟

       بھروارەکانی خزمھتگوزارییھکھ:               ئھگھر بھڵێ بێت، لقی خزمھتگوزارییھکھ بنووسھ:

        لیستی ناوی کار، کارامھیی و ڕاھێنانھ تایبھتھکان:

 .  حاڵھتی ئێستای دامھزراندنی تۆ لھسھر کاردا چییھ؟5
 دامھزراندن لھ خزمھتگوزارییھکانی دامھزراندنی پاڵپشتیکراو    دامھزراوی بھ دەوامی تھواو یان نیوە دەوام    
 دانھمھزراو، دەچێتھ کۆلێژ     دامھزراندنی درێژکراوە (وۆرکشۆپی پھناگھدراو)   
 GEDدانھمھزراو، بھشدارە لھ خوێندنی ئامادەیی یان بھرنامھی    دامھزراندن -خود  
 ڕاھێنانی بێ پارە، یان خۆبھخش دانھمھزراو، بھشداری لھ ڕاھێنان،    )BEPبھرنامھی دامھزراوەی ئھو کارانھی کھوا بھڕێوەدەبرێت لھالیھن ئاژانسی حکومی (   
 دانھمھزراو، ھیتر    کارگوزاری خێزانی خۆڕایی (کاروباری خێزانی یان کێڵگھ)   
 چاودێری ماڵ (چاودێری ماڵ تاوەکو کھسێکی تر لھ خانھوادەکھدا بتوانێ داھاتێک بھدەست بھێنێت)   

 

 ) لھ کارەکانت بنووسھ 3مێژووی کارکردن:  ناوی دواھھمین سێ (
 سھردێڕی کار
      

 بھرواری دەستپێکردن 
      

 بھرواری وازھێنان
      

 خاوەن کار
      

 و�ت شار و 
      

 سا�نھ        مانگانھ          دوو ھھفتانھ       ھھفتانھ          کاتژمێر         بھپێی:          مووچھ:  $ 
ژمارەی کاتژمێرەکانی کارکردن لھ  

 ھھفتھیھکدا
      

 کارامھییھکان/ئھرکھکان 
      

 ھۆکاری وازھێنان
      

 سھردێڕی کار
      

 بھرواری دەستپێکردن 
      

 بھرواری وازھێنان
      

 خاوەن کار
      

 شار و و�ت 
      

 سا�نھ        مانگانھ        دوو ھھفتانھ        ھھفتانھ        کاتژمێر          بھپێی:        مووچھ:  $ 
ژمارەی کاتژمێرەکانی کارکردن لھ  

 ھھفتھیھکدا
      

 کارامھییھکان/ئھرکھکان 
      

 ھۆکاری وازھێنان
      

 سھردێڕی کار
      

 بھرواری دەستپێکردن 
      

 بھرواری وازھێنان
      

 خاوەن کار
      

 شار و و�ت 
      

 سا�نھ        مانگانھ        دوو ھھفتانھ       ھھفتانھ          کاتژمێر       بھپێی:         مووچھ:  $ 
ژمارەی کاتژمێرەکانی کارکردن لھ  

 ھھفتھیھکدا
      

 کارامھییھکان/ئھرکھکان 
      

 ھۆکاری وازھێنان
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 ئایا ئامێری یارمھتیدەر و ئامرازەکانی ئاسوودەیی پێویست بووە، دابین کراوە یاخود ھھوڵی بۆ دراوە لھ ھھموو کارەکاندا؟
 ئھگھر وە�مھکھت بھڵێ بێت، تکایھ ڕوونی بکھوە: 

      

IV زانیاری پھیوەندی کردن  . 

 ئھگھر ئێمھ نھتوانین بھ تۆ بگھین، ئھوا دەبێ پھیوەندی بھ کێ بکھین؟  .1

 پھیوەندی ژمارەی تھلھفۆن:  ناونیشان  ناو

                        

                        
 باوان یان سھرپھرشتیاری یاسایی  .2

 نھخێر      بھڵێ               ە دیاری کرابێت؟ساڵی) یاخود تۆ سھرپھرشتیاری یاسییت ھھیھ کھ لھالیھن دادگاو  18ئایا تۆ تھمھنت بچوکھ (لھخوار تھمھنی 
 ت: ئھگھر وە�مھکھت بھڵێ بێت، تکایھ زانیاری پھیوەندی کردن دابین بکھ دەربارەی باوان یان سھرپھرشتیاری یاسایی 

 ناو
      

 ژمارەی تھلھفۆن: 
      

 ناونیشانی ئیمھیل 
      

 کۆدی پۆستھ  و�ت شار  ناونیشانی پۆستھ
                     

THIS BOX TO BE COMPLETED BY DVR STAFF 
 )پڕبکرێتھوە  DVRئھم خانھیھ دەبێ لھالیھن ستافی (

If individual has a legal guardian, has DVR obtained a copy of the legal guardianship signed by a judge? 
  Yes       No 

V نھتھوە و نھژاد  . 
. حکومھتی فیدڕاڵی داوا دەکات کھ زانیاری نھتھوە/نھژاد تھنیا بۆ مھبھستی داتا و زانیاری  DVRدابین کردنی ئھم زانیارییھ پێویست نییھ بۆ وەرگرتنی خزمھتگوزارییھکانی 
 لێی داواکراوە کھ نھتھوە/نھژادی تۆ دیاری بکات.   DVRھھڵبگیرێت. ئھگھر تۆ بڕیار بدەیت کھ ئھم زانیارییھ ئاشکرا نھکھیت، ئھوا 

وەردەگرن پێویستھ ڕاپۆرتی داتا و زانیاری نھتھوە/نھژاد ئامادە بکھن لھڕێگھی ڕاپۆرتی خودی بھکارھێنھری خزمھتگوزاری ھھموو ئھو ئاژانسانھی کھوا پارەی فیدڕاڵی 
، پێوانھکانی  15) ژمارە OMBیاخود لھڕێگھی چاودێری ستافھکھ خۆیانھوە. ئھمھش لھسھر بنھمای فھرمانی سیاسھتی ئاماری نوسینگھی فیدڕاڵی بھڕێوەبردن و بودجھ (

 ھتھوە و نھژاد بۆ ئاماری فیدڕاڵی و ڕاپۆرتی کارگێڕی.  ن

 بنھچھی نھژادی:
 التینی    /بنھچھی ئیسپانی نھبێت  
 ئھگھر وە�مھکھت بھڵێ بێت، تکایھ نیشانھ لھسھر خانھی گونجاو لھ خوارەوە دابنێ:  التینی    /بنھچھی ئیسپانی  

 پیۆرتۆ ڕیکان    ئھمریکی مھکسیکی    
       ھیتر (دیاری بکھ):     کوبی   

 نھتھوە 
 نھژادت. /تکایھ نیشانھ لھسھر خانھی گونجاو لھ خوارەوە دابنێ دەربارەی نھتھوە

  تایلھندی    ھاوایی    کھمبۆدی    دانیشتووی بنچینھیی ئھالسکا /ھیندۆسی ئھمریکی  
 ڤێتنامی    یابانی    چینی           ناوی ھۆز بنووسھ:     

 ئھمریکی ئھوڕوپی /سپی پێست    الوسی    فلیپینی     ئھمریکی ئھفریقی/ڕەشت پێست  
 ھیتر (دیاری بکھ):    ساموایی    گوامانی      
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VI پێداویستییھکانی گواستنھوە و پھیوەندی کردن  . 
 بھ چ زمانێک بھشێوەیھکی ڕەوان قسھ دەکھیت، دەخوێنیتھوە و/یان دەنوسیت؟  

      

 نھخێر         بھڵێ               ئایا ھۆکاری گواستنھوەی پشتپێبھستراوت ھھیھ؟ 
 ژمارەی مۆڵھتی لێخوڕین

      

THIS BOX TO BE COMPLETED BY DVR STAFF 
 )پڕبکرێتھوە  DVRئھم خانھیھ دەبێ لھالیھن ستافی (

     Communication ability:   

     Transportation use ability:   

VII پاڵپشتی دارایی و بیمھی تھندروستی  . 
 ئھگھر تۆ کارناکھیت، چۆن پاڵپشتی خۆت دەکھیت؟  . 1

      

 ئایا تۆ پاڵپشتی لھ ھھریھکێک لھم ئاژانسانھی خوارەوە وەردەگریت؟      . 2

 ھیچ    
        ) $SSDIبیمھی پھککھوتھیی پاراستنی کۆمھ�یھتی  (   
        ) بۆ پیر، کوێر و پھککھوتان  $ SSIداھاتی پاراستنی تھواوکاری (   
        )  $ TANFھاوکاری کاتی بۆ ئھو خێزانانھی کھ پێویستییان ھھیھ (   
        ھاوکاری گشتی (و�تی یان حکومھتی خۆجێیی) $    
        دەستھبھری پھککھوتھیی بۆ سھربازە کۆنھکان $    
        قھرەبووکردنھوەی کارگوزاران  $    
        پاراستنی دامھزراندن (بیمھی دانھمھزراو (بێ کاری))  $    
   All  $  پاڵپشتی تری گشتی        

         $  داھاتی مانگانھت چھندە لھ ھھموو سھرچاوەکان و/یان دەستھبھرییھکان؟کۆی .  3

         ێزانھکھت بکھیت؟   $.  کاتێک دەچیت بۆ کارکردن، مانگانھ پێویستیت بھ بھدەستھێنانی بڕی چھند پارە ھھیھ تاوەکو بتوانی پاڵپشتی خۆت و/یان خ4

 نھخێر         بھڵێ   ئایا تۆ بیمھی تھندروستیت ھھیھ؟  . 5
 گۆڕینی یاسای چاودێری کردن بھ نرخی گونجاو          ) Medicareیارمھتی تھندروستی بۆ پیران (         )Medicaidیارمھتی تھندروستی بۆ ھھژاران (    
 یایی تھندروستی مندا�ن، ھتد.)دڵنیایی گشتی لھ سھرچاوەکانی ترەوە (قھرەبووکردنھوەی کارگوزار، بھرنامھی دڵن   
 دڵنیایی کھرتی تایبھت لھالیھن خاوەن کار خۆیھوە    
 دڵنیایی کھرتی تایبھت لھالیھن سھرچاوەی ترەوە    
 دڵنیایی لھ کھرتی تایبھت تاوەکو ئێستا شیاو نھبووە لھالیھن خاوەن کارەوە، بھ�م دوای ماوەیھک بھردەست دەبێت.     
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VIII  . بھشداریکردن لھ دووبارە بوژانھوەی پیشھیی 
 ئایا تۆ بھشداریت لھ ھھریھکێک لھم ئاژانس و بھرنامانھی خوارەوە؟  . 1

 خزمھتگوزاری و پارەی تھرخانکراو دابین نھکراون لھالیھن ھیچ یھکێک لھم بھرنامھ و ڕێکخراوانھی کھ لھ لیستی خوارەوەدا ناویان ھاتووە.    

 دابینکاری تھندروستی مێشکی (کھرتی گشتی یان تایبھت)    چارەسھرکردنی ئالوودەبوونی کحول/ماددەی ھۆشبھر   
  (سھرچاوەی کار) ) One-Stop(شوێن -سھنتھرەکانی ڕاھێنانی دامھزراندنی یھک    ھیندی ئھمریکی   VRبھرنامھی خزمھتگوزارییھکانی     
  دەسھ�تی نیشتھجێکردنی گشتی          سھنتھرەکانی ژیانی سھربھخۆ    
 )  SSAکارگێڕی پاراستنی کۆمھ�یھتی (    خزمھتگوزارییھکانی پاراستنی منداڵ    
 وەزارەتی دەرەوە بۆ چاککردنھوە/دادگھری نھوجھوانان    بھرنامھکانی دووبارە بوژانھوەی کۆمھڵگھ    
 ئاژانسی پاراستنی دامھزراندنی دەوڵھت (سھالمھتی دامھزراندن)    ڕێکخراوە بھکاربھرەکان یان گروپھکانی پاڵپشتی و بھرگریکردن   
 کارگێڕی سھربازە کۆنھکان   دامھزراوە پھروەردەییھکان (قوتابخانھی ناوەندی/ئامادەیی)   
 ) DSHSئاژانسی خۆشگوزەرانی (و�ت یان حکومھتی خۆجێیی) (   ەییھکان (قۆناغی دوای ئامادەیی/کۆلێژ) دامھزراوە پھروەرد   
 )L&Iقھرەبووکردنھوەی کارگوزاران (   خاوەن کاران   
 ی تر  VRئاژانسھکانی و�تی    تۆڕەکانی دامھزراندن    
 ئاژانسھکانی تری و�ت       )، ھیتر.) Pell Grantsھاوکاری قوتابییانی فیدڕاڵی (وەکو، بھخشینی پێڵ (   
 خزمھتگوزارییھکانی تر    ئاژانسھکانی پھککھوتھیی زیرەکی و گھشھکردن   
                  دابینکاری تھندروستی مێشکی (کھرتی گشتی یان تایبھت)   

 خودی ھھڵبژێرە. -؟  ئھگھر تۆ نھنێردرابیت، ناردنیDVRکێ تۆی نارد بۆ  . 2

 خودی -ناردنی   

   FLSA 14(c)  دووبارە بوژانھوەی نھوجھوانان    ھھڵگری بڕوانامھ 
 دابینکارانی تھندروستی پزیشکی (کھرتی گشتی یان تایبھت)    پھروەردەی گھوران و/یان بھرنامھی نھھێشتنی نھخوێندەواری    
 دابینکاری تھندروستی مێشکی (کھرتی گشتی یان تایبھت)    ھیندی ئھمریکی   VRبھرنامھی خزمھتگوزارییھکانی   
 )        HUDدەسھ�تی نیشتھجێکردنی گشتی (   سھنتھرەکانی ژیانی سھربھخۆ    
 کارگێڕی پاراستنی کۆمھ�یھتی    خزمھتگوزارییھکانی پاراستنی منداڵ    
 وەزارەتی دەرەوە بۆ چاککردنھوە     بھرنامھکانی دووبارە بوژانھوەی کۆمھڵگھ    
 ) TANFیارمھتی کاتی بۆ ئھو خێزانانھی کھ پێویستییان ھھیھ (   ڕێکخراوە بھکاربھرەکان یان گروپی پاڵپشتی و بھرگریکردن   
 )  Wagner-Peyser(پھیسھر -بھرنامھی خزمھتگوزاری دامھزراندنی ڤاگبھر   دامھزراوەی پھروەردەیی ناوەندی و سھرەتایی    
 ) DSHSئاژانسی خۆشگوزەرانی ناوخۆیی یان و�ت (   دامھزراوەی خوێندنی با�    
 )L&Iقھرەبووکردنھوەی کارگوزاران (   خاوەن کاران    
 ) SCSEP(بۆ نمونھ، دانھمھزراو (بێ کار)  )One-Stop( شوێن-ھاوبھشی تری یھک   دابینکاری دامھزراندنی درێژکراوە    
 سھرچاوەکانی تر     ڕێکخراوی بنھمای بیروباوەڕ    
 ئاژانسھکانی تری و�ت     ھاوڕێیان و خێزان    
 ) DSB، L&Iی و�ت (بۆ نمونھ   VRئاژانسھکانی تری    دابینکارانی پھککھوتھیی زیرەکی و گھشھکردن   

 بھشی بھرنامھی خزمھتگوزارییھکانی ڕاھێنان و دامھزراندنی کار بۆ گھوران، لھکار دابڕاوان و گھنجان   
، ئھمریکی ڕەسھن و ھیندۆس، وە بھرنامھکانی کۆچبھران و  Job Corps، YouthBuildلھوانھ وەکو  WIOAتھرخانکراو لھالیھن  بھرنامھکانی تری پارە بۆ   

 جووتیاری وەرزی
 ) VAووبارە بوژانھوەی پیشھیی کارگێڕی دەستگیرۆیی سھربازانی کۆن (لھوانھ بھرنامھی د   

، وە بھرنامھکانی چارەسھرکردنی VA، دامھزراندنی گوازراوە VA، ژیانی گوازراوە  VAکارگێڕی تھندروستی سھربازانی کۆن (لھوانھ سیستھمی نھخۆشخانھی    
 قھرەبووکردنھوەی کار) 

 .  ئایا تۆ بھشداریت کردووە    3
 لھ پێشوودا؟  DVRگھڵ لھ      

 نھخێر              بھڵێ   

 ئھگھر وە�مھکھت بھڵێ بێت، کھی 
      

 لھکوێ 
      

 ناوی ڕاوێژکاری دووبارە بوژانھوەی پیشھیی 
      

 ناوی تۆ (ئھگھر ئھو کاتھ جیاواز بووبێت)
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 ؟DVR.  تۆ چیت دەوێت لھ 4
      

 .  بایھخھ ھھنووکھییھکانی کارکردنی تۆ چین؟ 5
      

 .  ئھگھر کارناکھیت، ئایا چ شتێکت ئھنجامداوە بۆ خۆ ئامادەکردن یان دۆزینھوەی کارێک؟ 6
      

 نھخێر              بھڵێ              دا؟ .  ئایا ھیچ ھھلێکی کارکردنت ھھیھ لھ ئێستا7

 درێژەکانی پیشھیی تۆ چین؟ -.  ئامانجھ مھودا8
      

 


