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ڕەزامەندی بۆ وەرگرتنی خوێنی بەنی ناوک
من /ئێمە زانیاریی زارەکی و نووسراویمان پێدراوە سەبارەت بەوەی کە ئەو خوێنەی کە لەدوای لەدایکبوونی منداڵەکەم لەناو ئاوەڵمنداڵ
)پالسێنتا) و بەنی ناوکدا ماوەتەوە کۆبکرێتەوە و بدرێت بە بانکی نیشتمانیی خوێنی ناوک  .من یان ئێمە دەزانین کە بەخشینی ئەو
خوێنە کە لەپاش منداڵبوون لەناو ئاوەڵمنداڵ و بەنی ناوکدا دەمێنێتەوە ،دڵخوازانەیە (ئیختیارییە) ،و دەتوانین ڕێگە نەدەین ئەو خوێنە بدرێت بە
بانکی خوێن  .ئەم بڕیارە هیچ کاریگەرییەکی خراپی نابێت لەسەر ئەو خزمەتگوزای چاودێرییە کە بۆ من یان منداڵەکەم دابین دەکرێت  .من
یان ئێمە دەزانین کە پاش بەخشینی خوێنەکە ئیتر ناتوانین پەشیمان ببینەوە و خوێنەکە لە بانکی نیشتمانیی خوێنی بەنی ناوکدا دەپارێزریت بۆ
مەبەستی کەڵکلێوەرگرتن لە الیەن ئەو کەسانەوە کە پێویستییان بە چاندنی خۆێنی بەنی ناوکە.
من  /ئێمە زانیارییمان سەبارەت بەوە وەرگرتووە کە لێبوونەوەی ناوک دوای تێپەڕبوونی  1خولەک لە کاتی زاین لەڕێگەی زێیەوە و دوای
 30چرکە لە کاتی زاینی سیزاریان (قەیسەریی) ڕوو دەدات  .هەروەها من/ئێمە زانیارییمان وەرگرتووە کە بەخشینی خوێنی بەنی ناوک هێچ
زیان و مەترسییەکی پێزانراوی بۆ مناڵەکەم نییە و دەرفەتی ئەوەمان پێدراوە کە سەبارەت بە بەخشینەکە پرسیار بکەین.
ئەو خوێنەی کە کۆدەکرێتەوە بەپێی ئەم یاسا و ڕێسایانە دەپارێزرێن :یاسای پێوەرەکانی کوالیتی (چۆنایەتی) و پێوەرەکانی دڵنیایی بۆ
مامەڵەکرن لەگەڵ شانە و ئەندامەکانی لەش بۆ مەبەستی چاندن ،یاساکانی بەڕێوهبەرایەتی ناوهندی كاروباری كۆمەاڵیەتیی و یاسای بانکی بایۆ
(زیندەوەری).
بەپێی یاسایی چاودێری تەندروستی ،نهێنی ئەنجامی تاقیکردنەوە و داتای نەخۆش دەپارێزرێن .پاراستنی نهێنیی داتا کەسییەکان لەالیەن ڕێسای
پاراستنی داتای گشتی ( )GDPRرێکدەخرێن .من دەزانم کە هەرکات بەنیازبم دەتوانم دەستم بگات بەو زانیارییانە کە سەبارەت بە من و
منداڵەکەم لە بانکی نیشتمانیی خوێنی بەنی ناوکدا تۆمار کراون.
من یان ئێمە زانیارییمان سەبارەت بەوە وەرگرتووە کە ئەگەر هاتوو ئەو تێستانەی کە لە خۆێنەکە دەگیرێت ئەنجامەکەی نائاسایی بێت ،ئاگادار
دەکرێنەوە .پێویست بە وەرگرتنی نموونە (سامپڵ) لە دایکەکە دەبێت ،هەمیشە مەترسی ئەوە لەئارادا هەیە کە لەکاتی وەرگرتنی نموونەکەدا
ژان بکات و پاش لێدانی دەرزییەکە پێست شینببێتەوە.
من /ئێمە لێرەدا ڕەزامەندی خۆم  /خۆمان ڕادەگەیەنین بۆ ئەوەی
• ئەو خوێنە کە لەدوای لەدایکبوونی منداڵەکەم لەناو ئاوەڵمنداڵ و بەنی ناوکدا ماوەتەوە بدرێ بە بانکی نیشتمانیی خوێنی بەنی ناوک و
هەروەها لەوێ بپارێزریت و هەمیشە پەیوەندی نێوان منداڵەکە ،دایکەکە و خوێنە بەخشێنراوەکە دەتوانرێ بدۆزێتەوە.
• نموونەیەکی خوێن لە دایک وەربگیردرێت بۆ ئەوەی پشکنینی تێستی پەتایی لەسەری بکرێت و جۆری شانەکەی ) (HLAدیاری
بکرێت ،وهەروەهاش تێستەکەی دایک و منداڵەکە بە پێی یاسای بایۆبانک دەپارێزرێت بۆ تاقیکرنەوەی داهاتوو.
• ڕاگەیاندننامەی تەندروستی پڕ بکەمەوە و بیدەم بە بەپرسان
• تا ڕادەی پێویست لەسەر بەڵگە پزیشکیەکانی دایکەکە و منداڵەکە پشکنین بکرێت بۆ مەبەستی دیاریکردنی ئەوەی کە ئایا ئەو خوێنە
کە لە بەنی ناوک وەرگیراوە گونجاوە بۆ فریزکردن (ڕچاندن) و بەکارهێنان بۆ مەبەستی چاندن.
• کە دۆسییەی پزیشکی منداڵ لە کاتی داواکاریێک بۆ بەکارهێنانی خوێنی نەخۆش لە بانکی نیشتمانی خوێنی بەنی ناوک ،رێگەی
پێبدرێ پێداچوونەوەی بکەی .ئامانج لە پشکنینی دۆسییە ئەوەیە کە دڵنیا ببینەوە منداڵەکەتان تووشی نەخۆشییەک نابێت کە رەنگە
زیانی پێ بگەیەنێت.
• کە نهێنی زانیارییە تاکەکەسیەکان پەیوەندییدار بە منداڵەکە و بنەماڵەی منداڵەکە دەپارێزرێت و بەگوێرەی یاسایی کارپێکراویی
سویدی تەنها دەستەبەرە بۆ لێکۆڵینەوە لە الیەن کارمەندانی بانکی بەنی خوێنەوە.
• ئەگەر هاتوو خوێنە بەخشێنراوەکە لەبار بێ بۆ بەکارهێنانی چاندن ،زانیاریی سەبارەت بە گونجاوبوونی خوێنەکە بۆ مەبەستی
چاندن دەستاودەست دەکرێت لەگەڵ تۆماری نیشتمانی و تۆماری نێودەوڵەتی و هەروەهاش لەگەڵ کەسانی گونجاو کە پەیوندییدارن
بە چاندنە مەبەستدارەکە.
• کە ئەو زانیاریانەی لەگەڵ ئەم نامەی ڕەزامەندیەوە و لەکاتی کۆکردنەوەدا پێشکەش کراون لە سیستەمی زانیاریی تاقیگەیی بانکی
نیشتمانی بۆ خوێنی بەنی ناوک ،تۆمار و پاشکەوت دەکرێن.
☐بەڵێ ☐ نەخێر
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من یان ئێمە لێرەدا ڕەزامەندی خۆمان ڕادەگەیەنێن بۆ ئەوەی کە
• ئەگەر خوێنەکە گونجاو نەبوو بۆ هەڵگرتن لە بانکی نیشتمانیی خوێنی ناوک ،بۆی هەیە بەو شێوەی کە کۆمیتەی بنەما
ئاکارییەکانی ناوچەکە پەسەندی کردووە بۆ پشتڕاستکرنەوەی کوالیتی (چۆنایەتی) و هەروەها بە مەبەستی لێکۆڵینەوە بە کار
بهێنرێت .لەم حاڵەتەدا خوێنەکە تەنیا بۆ ئەو جۆرە لێکۆڵینەوە بە کار دەهێنریت کە تێدا هەموو ئەو زانیارییانە کە دەبنە هۆی
ناسینەوە و دۆزینەوەی خاوەنی خوێن البراون.
☐بەڵێ ☐ نەخێر
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