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Danasîna bernameyê «SALUTE» 
 

Bi kesek têkiliyê yê ku bi Almanî diaxive re hevdîtinê bikin da ku bi Almanî 
biaxifin û ji bo alîkariya di jiyana rojane de 
 
Di bernameyê de SALUTE Kesek têkiliyê yê bi elmanî diaxive di jiyana weya rojane de bi we re 
dibe.  Ev kes bê meaş dixebite û di dema xweya vala de jî dike.  Hûn bi hev re almanî diaxifin.  
Her weha hûn dikarin arîkariyek din jî ji vî kesî bistînin.  Mînakî, kesê têkilî dikare alîkariyê bike 
da ku forman dagirin, dersên malê bikin, nameyan fam bikin, an jî qada rûniştinê çêtir nas bikin 
(pêşniyarên girîng, klûb). 
 
Di axaftina yekem de ku temsîl dike Rote Kreuz Baselland hin pirs hene ku hûn we nas bikin û 
rewşa jiyana xwe baş fam bikin.  Ew şirove dikin ka hûn dixwazin alîkariyê bistînin.  Heke hûn ji 
pirsek xwe nerehet hîs dikin, hûn dikarin bêjin ku hûn naxwazin li ser wê biaxifin.  
 

Civîn û 
domandin 
 

Hûn her hefte an her 14 rojan bi kesê têkiliyê re hevdîtinê dikin.  Civînek 
yek-sê demjimêran dom dike.  Hûn bi hev re biryar didin ku hûn ê li ku 
bicivin. 
 
Têkilî 6 meh an zêdetir berdewam dike.  Karmendek ji Roten Kreuz 
Baselland her dem ji bo pirsan heye.  
 

rêzkirin 
 

 Ew dizanin pêwendî şeş meh an zêdetir didome.  Wextê we ji bo vê 
têkiliyê heye. 

  Bawer bikin ku hûn dikarin muhletan bicîh bînin.  Kesê têkilî van 
randevûyan di dema xweya vala de plan dike. 

  Ger randevûyek ne guncan be, divê hûn bibin kesê têkiliyê 

  rojek pêşwext agahdar bikin.  

 Ger hejmarek an navnîşanek nû ya telefonê hebe, hûn ê hewce bibin ku 
bi wan re têkilî daynin Roten Kreuz Baselland agahdarkirin. 

 Ger êdî civînên birêkûpêk tune, divê hûn bi yê re têkilî daynin Roten 
Kreuz Baselland agahdarkirin.  

 Ma hûn dixwazin têkiliyê biqedînin, an ku pirs an pirsgirêk hebin, bi 
karmendê re li biaxivin Roten Kreuz Baselland. 
 

doz 
 

 Hûn werin hevpeyivîna yekem Roten Kreuz Baselland li Liestal.  
Karmend dê di derbarê bernameyê de agahdariyê bide we SALUTE. 
Hûn biryar didin ka hûn dixwazin beşdar bibin.   

 Karmendê Roten Kreuz Baselland ji bo we li kesek guncan digere.  Ev 
dikare çend hefteyan an du mehan bikişîne.  Dema ku ew kesek bibîne 
wê bang li we bike. 

 Li wir civînek sê-kesî heye Roten Kreuz Baselland (Tu, karmendê 
Roten Kreuz Baselland û kesê têkilî).  Hûn dikarin kesê têkiliyê nas 
bikin.  Bi hev re hûn qala çi cûre arîkariya ku hûn dixwazin dikin dikin.  
Piştî axaftinê, hûn û kesê pêwendîdar biryar didin ka ew dixwazin du bi 
hev re bicivin an na.  

 Hûn ê çar caran bi kesê têkiliyê re hevdîtinê bikin.  Dûv re karmendê 
Roten Kreuz Baselland û dipirse ka têkilî baş e.  Hûn biryar didin ka dê 
civîn bidomin an na.  
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lêçûnên  Pêşniyar belaş e. 
 
Ger hûn di dema civînê de tiştek bikin ku lêçûn e, hûn bixwe heqê wê didin.  
Ger ew dijwar e, bi karmendê re biaxive Roten Kreuz Baselland.  
 

agahhesînî Eleqeyê nîşan bidin û pirsan bikin.  Ya ku we eleqedar dike û kîjan 
armancên hûn dixwazin bi dest bixin parve bikin.  
 
Bi kesê pêwendiyê re, li ser bifikirin ka ji bo van armancan kîjan gav girîng 
in - û hûn dixwazin çawa bi hev re bimeşînin bifikirin.  Girîng e ku kesê têkilî 
bizanibe ku hûn çi dixwazin.  Ew ji bo kesê têkiliyê hêsantir dike.  Wê hingê 
dikare dema ku tiştek girîng e jî amade bike. 
 Ger kesê têkilî nikaribe tiştek bike an naxwaze, ew ê wiya ji te re vebêje.  
Heke hûn nexwazin tiştek bikin ku kesê têkilî pê suggestsniyar dike hûn 
dikarin bêjin na jî.  Ango li Swîsreyê bêedebî nine. 
 
 Di her civînê de, ew nîqaş dikin ku ew ê kengê hevûdu bibînin.  Her çend 
hûn dizanin ku kesê têkilî pir dixebite, hûn dîsa jî dikarin ji bo civînek 
bixwazin.  Ew bêedebî nine.  
 

taybetî Gava ku hûn têkiliyek dest pê dikin, divê hûn destûrê bidin me ku hûn bi 
kesê têkiliyê xwe re vekirî biaxifin.  Kesê têkilî dikare ji me re vebêje ka ew 
ji civînan çawa hez dikin.   
 
Ma hûn ê ji karûbarên civakî yên şaredarî dişopîne, agahdar dike Rote 
Kreuz Baselland karûbarên civakî, dass Hûn li ser bernameyê ne SALUTE 
beşdar bibin.  Em wiya ji we dipirsin Roten Kreuz Baselland da ku bêtir 
agahdarî bihêle karûbarên civakî pevguheztin.  Vê girîng e, mînakî heke 
hejmarek têlefona weya nû hebe û em pê nizanin.  An jî heke ne diyar be çi 
karûbarên civakî êdî kirin û kesê ku têkiliya we divê çi bike.  
 
Di pir rewşan de girîng e ku Rote Kreuz Baselland dikare ramanan bi 
saziyên din ên têkildar re veguherîne da ku piştgiriya çêtirîn a gengaz 
pêşkêşî we bike.  Ew Rote Kreuz Baselland divê destûrê ji we bixwaze.  
 
Hûn dikarin vê yekê bêyî destûra xwe bikin Rote Kreuz Baselland Di 
derbarê xwe de bêtir agahdarî ji kes an saziyên din re nekin.  Carcarinan 
ew wiya dipirse Rote Kreuz Baselland ji bo vê destûrê, heke ew girîng e, ku 
hûn piştgiriyek baş bidin we. 
Ew Rote Kreuz Baselland divê ji we bipirse ka ew dixwaze wêneyên we ji 
bo reklamê bikar bîne.  Hûn biryar didin ka hûn dixwazin an na.   
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