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 –ڕێبەر بۆ هاواڵتیان
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لە ئۆماکانتادا
زانیاریەکانی تەندورستیی خۆت
دەبینیت.
ئەگەر لە تەندورستیی گشتی یان تایبەتیدا
یان لە دەرمانخە کاروبارەکانت بەڕێوە ببەیت،
زانیاریەکانی سەردانەکانت لە خزمەتی کانتادا تۆمار دەکرێن.
ئەگەر بتەوێت زانیاریەکانت بخوێنیت،
دەبێت لە ئۆماکانتادا خۆت تۆمار بکەیت.
لە تۆماری ئۆماکانتاوە بۆ نموونە
راچێتەکانت و
سەردانەکانت لەالی پزیشک تۆمار کراون.
لە داهاتوودا زانیاریەکانی کۆمەاڵیەتیشدا
لە ئۆماکانتادا دەبینرێن.
 خزمەتەکانی سۆسیاڵ بۆ نموونە
خزمەتەکانی کەمئەندامان و خزمەتەکانی نیشتەجێبوونەوەن.
ئەگەر مۆڵەت بدەیت،
هەموو کارمەندەکانی کە کاروبارەکانت بەڕێوە دەبەن دەتوانن ئەو
زانیاریانە ببینن
کە سەبارە بە تۆ لە کانتادا تۆمار کراون.
مۆڵەتدانەوە کاروباری
کارمەندەکانی تەندورستی ئاسانتر دەکات.
ئەم ڕێبەرە پێت دەڵێت
کە چی زانیاریەکانت لە ئۆماکاندادا دەبینیت.
ڕێبەرەکە هەروەها ئەوەش دەڵێت
کە چی زانیاریەکانت پیشان دەدرێت
بە کارمەندەکانی بەکارهێنەری کانتا
و چۆن دەتوانیت کاریگەری لەسەر بکەیت.
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چوونەوە بۆ ناو ئۆماکانتا
دەتوانیت ئۆماکانتا بەکار بێنیت
ئەگەر ژمارەیەکی تاکەکەسیی فینلەندیت هەبێت ڤ و یەکێک لەم
شێوازانەی خۆناساندنەوە:

•
•پێناسەی مۆبایل
•ناسنامەیی بەچیپ

کۆدەکانی بانکی ئینتەرنەتی

ئەوها دەچیتە ناو ئۆماکانتا

1.1بڕۆ بۆ ناونیشانی kanta.fi

2.2لەالی سەروو لە ڕاستەوە دوگمە
 Kirjaudu Omakantaanهەڵبژێرە.
3.3پاشان هەڵبژێرە کە دەتەوێت چۆن خۆت بناسێنیت.
دوای خۆناساندنەوە
دەگەیت بە الپەڕی سەرەتایی ئۆماکانتا.

خزمەتی کانتا

3

چۆن دەتوانم ئۆماکانتا بەکار بێنم؟
لە ئۆماکانتادا دەتوانیت
تەماشای ڕاچێتەکانت بکەیت و نوێیان بکەیتەوە

•
•تەماشای زانیاریەکانی تەندورستیت بکەیت،
بۆ نموونە ئەنجامەکانی ئازموونخانە و دیاگنۆزەکان
•

وەسێتنامەی ڕادەستکردنی ئەندامێکی لەش یان وەسێتنامەی
چارەکردنەوە بدەیت

•

تەماشای زانیاریەکانی منداڵەکانت بکەیت کە تەمەنیان لە  18ساڵ
کەمتر بێت

•

کاروباری کەسێکی دیکەی گەورە بەڕێوە ببەیت
ئەگەر وەکالەتت واتە مۆڵەتت هەبێت.

تۆمارکردنی زانیاریەکان لە کانتادا سوود دەگەیێنێت بە تۆ و
کارمەندەکانی تەندورستی.
سەالمەتیی چارەکردنەوە باشتر دەبێت
کاتێک زانیاریەکانی تەندورستیت لە هەمان شوێن بێت.
بە ڕێگای کانتاوە کارمەندەکانی کە چارەسەرت دەکەن دەتوانن
دەرمانەکانی کە بۆت دیاری کراون و ئەنجامەکانی لێکۆڵینەوەکانت ببینن.
هەمان لێکۆڵینەوە پێویست نیە چەندین جار بکرێن
بۆیە کات و پارە بە فیڕۆ ناچێت.
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زانیاریەکانت بە سەالمەتی
لە کانتادا دەپارێزرێن
لە خزمەتەکانی کانتادا زانیاریەکانی تەندورستیت بە سەالمەتی
پارێزراون.
تەنیا ئەو کارمەندانە زانیاریەکانی تەندورسیت دەبینن
کە کاروبارەکانت بەڕێوە دەبەن .زانیاریەکانت بە نهێنی پارێزراون
و بەبێ مۆڵەتت بە هیچ کەسێکی دیکە نادرێن.
ئەگەر بتەوێت ،دەتوانیت مۆڵەتی ڕادەستکردنی زانیاریەکانت
بۆ هەندێک دەزگای دیکەی تەندورستیش بدەیت.
ئەو کاتە کارمەندێک کە کاروبارەکانت بەڕێوە دەبات دەتوانێت لە کانتاوە
هەروەها زانیاریەکانی پێشتر سەبارەت بە تۆ تۆمار کراون ببینێت.
ئەو زانیاریانە بۆ نموونە ئەوەن کە
لە شارەکانی جیاواز
یان لەالیەن دەزگای جیاوازی تەندورستیەوە نووسراون.
مافت هەیە ڕادەستکردنی زانیاریەکانی نێوان
دەزگا جیاوازەکاندا قەدەخە بکرین.
دەتوانیت بۆ نموونە
ڕادەستکردنی زانیاریەکانی دیاریکراو ڕەد بکەیت.
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بەڕێوەبردنی کاروبارەکانی منداڵ
لە ئۆماکانتادا
سەرپەرشت مافی هەیە زانیاریەکانی تەندورستیی منداڵی کەمتر لە تمەەنی 10
لەسەر ئۆماکانتا ببینێت.
سەرپەرشت دەتوانێت زانیاریەکانی منداڵەکانی  11تا  17ساڵ ببینێت
کاتێک کە لە دەگزای تەندورستیدا
گۆڕانکاریەکان لە سیستەمەکەدا ئەنجام بدرێت.
کارمەندی چارەکەر بڕیار دەدات
کە ئایا کەسێکی لەژێر تەمەنی  18ساڵدا دەتوانێت بڕیار لەسەر چارەکردنی
خۆی بدات یان نا.
الوێک کە بتوانێت بڕیار بدات ،دەتوانێت هەڵبژێرێت کە
زانیاریەکانی لەالیەن سەرپەرشتەکانیەوە ببینرێن لە ئۆماکانتادا یان نا.
ئەگەر الوەکە نەتوانێت بە تەنیا بڕیاری چارەکردنی خۆی بیدات،
زانیاریەکان هەروەها لەالیەن سەرپەرشتەکەیەوەش دەبینرێن.
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بەڕێوەبردنی کاروباری گەورەیەکی
دیکە لە ئۆماکانتادا
دەتوانیت هەروەها کاروباری کەسێکی دیکەش لە ئۆماکانتادا بەڕێوە
ببەیت.
بۆ بەڕێوەبردنی پێویستیت بە وەالتەکی  Suomi.fiهەیە.
ناوی وەکالەتنامەکە بەڕێوەبردنی کاروباری تەندورستیە
()Terveydenhuollon asioiden hoito
هاوکات دەتوانیت لەسەر ناوی گەورەیەکی دیکە
 لە زۆر خزمەتی ئەلەکترۆنیکیی دیکەشدا بەڕێوە ببەیت .وەکالەت
دەکرێت لەسەر ناونیشانی Suomi.fi بدرێت.
بۆ نموونە کەسێکی پیر یان نەخۆش دەتوانێت سوود لەوە وەربگرێت
کە کەسێکی دیکە لە ئۆماکانتادا کاروباری بەڕێوە بیبات.
دەکرێت بۆ کەسیکی دیکەبۆ نوموونە
ڕاچێتەکەی نوێ بکرێتەوە

•
•تەماشای ئەنجامەکانی ئازموونخانەیی بکرێت
•تەماشای زانیاریەکانی سەردانی دەزگای تەندورستی بکرێت.
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زانیاریی زیاتر لەکوێوە بە دەست
دەکەوێت؟
•

kanta.fi 

•

کارمەندەکانی کۆمەاڵیەتی و تەندورستی و دەرمانخاەناکن.

کانتا لە سۆشاڵ میدیادا

•
•

لە فەیسبوکKantapalvelut :

لە تویتێر :@Kantapalvelut

کێال خزمەتەکانی کانتا بەڕێوە دەبات.
کێال خزمەتەکانی کانتا پەڕێوە دەبات
بە هاوکاری لەگەڵ دەزگای تەندورستی و خۆشگوزەرانی
و وەزارەتی کۆمەاڵیەتی و تەندورستی.
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