ماف و بەرپرسیارەتیێن بەرنامەیا ND RYAN WHITE PART B
فەرمانگەها ساخلەمیا NORTH DAKOTA

پشکا نەخوەشیێن ڤەگوهەستیا سێکسی و خوینی
ڤەشانا07-2021 .

مافێن مشتەری:
وەکی پشکدارڤانەکە  ،ND Ryan White Program Part Bمافێ هەوە هەیە کو:
• ب رێز ،روومەت ،سەرنج و میهرەبانی دگەل تە رەفتار بهێتە کرن.
• خزمەتێن برێڤەبرنا کەیس وەربگریت ،ب رێز ،حورمەت ،سەرنج و میهرەبانی دگەل تە رەفتار بهێتە کرن.
• خزمەتێن برێڤەبرنا کەیس ببێ جیاوازاییا نەژاد ،رەنگ ،رەگەز ،ئیتنیک ،وەالت ،ئایین ،تەمەن ،ئاستا جڤاکی ،مەیال سێکسی ،کارینا فیزیکی
و/ئان دەروونی وەربگری.
• د چێكرنا پالن ژ بۆ خزمەتێن برێڤەبرنا کەیس پشکدار ببی.
• دەربارێ خزمەت و بژاتەیێن بەردەست ژ بۆ خوە بهیتە ئاگاهدارکرن.
• دگەل برێڤەبەرا کەیسا خوە دەربارێ قاسا پەیوەندیێن کو تو هەیە رێککەفتن بکن ،چ ب حوزوری ئان تەلەفۆنی بە.
• تۆمارێن بژیشکی و تۆمارێن برێڤەبرنا کەیسا خوە ب ئاوایەکە نهینی بمینە.
• دەربارێ خزمەتێن کو وەردگری ئان نەکارینا خزمەتەک داخواز بکە
بەرپرسیارەتیێن مشتەری:
تو وەکی پشکدارڤانەک د  North Dakota Ryan White Program Part Bبەرپرسیارەتی هەیە کو:
• دگەل مشتەری و ستافا وی ئاژانس ب رێز و حورمەت رەفتار بکی.
• نهێنیا مشتەریێن دن کو هەیە کو دگەل وی ئاژانس بەرکەتن هەبە بپارێزی.
• برێڤەبەرێن کەیس ،ستاف ،ئان مشتەریێن دن نەە ئارمانجا دەسدرێژی ئان رەفتارێن فیزیکی ،سێکسی ،زارەکی و/ئان عاتفی.
• هەر قاس کو هون دکارن د چێکرنا پالن ژ بۆ برێڤەبرنا کەیس پشکداری بکن.
• بال برێڤەبەرا کەیسا تە هەر نیگەرانیەک کو تو دەربارێ پالنا برێڤەبرنا کەیس ئان گۆهارتنێن پێدڤیێن خوە هەیە بزانە.
• هەڤدیتنێن بخە دەما کو ب ئاوایەکە بێتر دکاری و بهیینە ،ئان هەکە کو مومکین بە ،ب رێیا تەلەفۆن دەما هەڤدیتن بەتال بکە ئان بگوهەرینە.
• ب ئاگاهدارکرنا برێڤەبەرا خوە د گوهارتنێن ناڤنیشان ئان هەژمارا تەلەفۆن ،داهات ،و بەسڤدان ب تێکلیێن برێڤەبەرا کەی ئان شاندنا نامەیێن ب
بێترین شێوە ،تێکلی دگەل وی/وێ بهێلینە.
• هەر داخوازەک ژ بۆ پسوولەیێن پەرەدان د  30رۆژ ژ رۆژا بەالڤکرن پێشکێشی برێڤەبەرا کەیس بکە و بەلگەیا پێویست ژی پێشکێش بکە.
• ڕێبەرییێن برێڤەبەرا کەیس ژ بۆ وەرگرتنا ئالیکار د بەرنامەیێن بەردەستێن دن و خزمەتێن بەرچاڤ بکە.
• ب سەردانکرنا بەردەواما بژیشکا خوە د چاڤدێریکرن بمینە و دەرمانێن رەچەتەکر وەربگرە ژ بۆ هەوە کوو ئەمین ببی ژ ساخلەمی و
باشبژیڤییا خوە.
• هەر شەش مەه شیاندییا خوە و ناڤنڤیسین د بەرنامەیا  ND Ryan White Part Bرابگهینە .تو دبە هەر سال هەیا 30ـێ نیسانا ناڤنڤیسی
بکە و هەیا 31ـا جۆتمەه ژ بۆ شیاندییا  Ryan Whiteجارەکە دن تەئید بکی.
ئەز ژ زانیاریێن ژۆ تێگهێشتم ،و کۆپیەک ژ تۆمارێن خو ژی وەگرتیە.
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