
(KYKYVIISARI)  پاراستنی زانیاری و زانیاری بۆ بەکارهێنەر سەبارەت بە پێوەری توانایی 

پێوەری توانایی چیە؟ 

توانایی کار و چالاکیی   ت به باره توانیت زانیاری سه ده که ری توانایی ڕاپۆرسیێکی ئاسانه • پێوه  
ربگریت.  خۆت وه

یت.  کان بدهرنێت وڵامی پرسیاره ز یان ئینته ر کاخه سهتوانیت له • ده 
یت.  ده کان بوڵامی پرسیاره  سێکی دیکهڵ کهگهله وهخۆت یان پێکه توانیت به • ده 
سوکارێکت بێت.  ند یان که کرێت کارمهده سهو که• ئه  
توانیت  توانیت زانیاریی ده یت، ده کان بدهدوو جار وڵامی پرسیاره  وهمهلای که ر بهگه• ئه  

ربگریت.  توانایی کار و چالاکیی خۆت وه  گۆڕینی به  ت به باره زانیاری سه 
ندێک پێشنیاز بۆ باشترکردنی  دات و هه ر بارودۆخت پێت ده سه ری توانایی بۆچوون له• پێوه  

دات.  رانیت ده خۆشگوزه
داڕشتنی پیلانی   بێت، بۆیه را ده ت بۆت ئاشکهکهری توانایی بارودۆخهتیی پێوه یارمه  • به  

بێت.  داهاتووت ئاسانتر ده 
.  یهری توانانیی دڵخوازانه • وڵامدانی ڕاپرسیی پێوه  
تی و گۆڕینی توانایی کار و  ڵایه شداریی کۆمه به ی هاوبه پرۆژه  توانایی له  ری•  پێوه  

تیی  ڵایه ن فۆندی کۆمهلایه ی له بودجه که . سۆلمو پرۆژیێکه چالاکیدا (سۆلمو) داڕێژراوه 
.  نجام دراوهئه وهندورستیی کاره زگای ته لاین ده و له  دابینکراوه  ورووپاوه ئه

ری تواناییداپێوه کان لهکانی و نهێنیهانیاریهپاراستنی ز 
کانت  وڵامه سوود له  که وهبیت به ری توانایی ڕازی ده وڵامدانی ڕاپرسیی پێوه  • به  

ندورستیی کاردا.  زگای ته کانی دهوهلێکۆڵینه  یێکی بێناو له شێوه  گیرێت بهردهوه
. نیه  وهی ڕازیبوونه واژۆکردنێکی دیکه  • پێویستی به  
ری  وڵامده کان به زانیاریه  یه دات بۆی ههنجام دهئه  کهڕاپرسیه  ی کهکهنیا ڕێکخراوه • ته  

ری  کانی ڕاپرسیی پێوه ندورستیی کار ناتوانێت وڵامه زگای ته ستێت. ده به  وهکهڕاپسیه 
  کهکانی تاکه زانیاریه  ندورستیی کار هیچزگای ته ده ستێت و ببه  وهکانهسه که ندورستی به ته

رناگرێت. پارێزراو وه
 پارێزێت و له نهێنی ده  گرێت به ردهوه کانی که ندورستیی کار زانیاریه زگای ته • ده 

یێکی  هیچ شێوه  کان بهسه که وها کهیێکی ئه شێوه  کار دێنێت به کانی خۆیدا به وهلێکۆڵینه 
ێنه نه . وهنا

بدات   کانی دیکه نهلایه  کان بهسه کانی بێناوی که زانیاریه  یه ستیی کار بۆی ههندور زگای ته • ده 
ی زانستی. وهستی لێکۆڵینه به مه به پێی بڕیاری خۆی بۆ نموونه به


