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ڤندكتن بهارو رانچڠن كلينيک جاوي :ڤڽلساين مسئله

كونسيڤ رانچاڠن كلينيک جاوي
سسواي دڠن ناماڽ ،رانچڠن كلينيک جاوي اين بركونسيڤكن ڤڽلساين مسئله كڤد سيستم
ايجاءن جاوي تراوتام يڠ منجادي ككليروان مشاركت ڤد ماس اين .مسئله ترسبوت تيمبول
اڤابيال سبهاڬين درڤد ڤڠڬونا جاوي ماسيه برڤڬڠ كڤد ايجاءن الما دان سبهاڬينڽ كورڠ
ڤڠتاهوان تنتڠ ايجاءن جاوي ايت سنديري .اوليه ايت ،توڤيک يڠ دبينچڠكن دالم رانچڠن
كلينيک جاوي اين برداسركن ايسو يڠ منيمبولكن ككليروان ترسبوت .ايسو اين دسلسايكن
برداسركن ڤدومن عموم ايجاءن جاوي بهاس ماليو (ڤ.ع.ا.ج.ب.م ).دان دفتر كات يڠ ترموات
دالم بوكو دفتر كات بهاس ماليو :رومي-سبوتن-جاوي تربيتن ديوان بهاس دان ڤوستاک يڠ
منجادي ڤڬڠن راسمي دمليسيا دان بروني.
واالو باڬايماناڤون ڤ.ع.ا.ج.ب.م .برصيفت عموم دان ڤمبهاڬين توڤيكڽ لبيه كڤد
تاتابهاس .اوليه ايت ،سبهاڬين درڤد قاعده يڠ ترداڤت دالم ڤ.ع.ا.ج.ب.م .اين دبريكن نام
ترتنتو سڤرتي يڠ دڤوڤولركن اوليه توكوه جاوي سڤرتي مختار بن طالب (مطلوب) حمدان
عبدالرحمن دان عزمان احمد دالم بوكو اتاو مودول ماسيڠ ۲يڠ تله دڬوناكن سچارا ملواس
دالم ڤڠاجرن دان ڤمبالجرن جاوي دسكوله دان اونيۏرسيتي .انتاراڽ اياله ايجاءن تراديس ي،
ايجاءن الزيم ،ايجاءن مڠيكوت حكوم درلوڠ ،ايجاءن مڠيكوت حكوم دلوار درلوڠ دان
ايجاءن ک-ݢ .ڤناماءن قاعده اين برتوجوان اونتوق ممودهكن ڤروسيس ڤڠاجرن دان
ڤمبالجرن توليسن جاوي.
تيما رانچڠن كلينيک جاوي اياله "سمارق جاوي سمارق جاتي ديري" .ڤروڬرم اين
دليهت سباڬاي ساتو اوسها يڠ ساڠت باءيق اونتوق مڽمارقكن ڤڠڬوناءن توليسن جاوي
برداسركن سمبوتن يڠ امت مڠڬالقكن درڤد ڤندڠر راديو ايكيم ايف.عيم .يڠ ڤنتيڠ مريک

مراساكن بهاوا توليسن جاوي مالمبڠكن ايدينتيتي مريک دان مريک تروجا مڠڬوناكن توليسن
جاوي .اڤابيال مريک ايڠين مڠڬوناكن توليسن جاوي ،مريک ڤرلو مڠمبيل اينيسياتيف اونتوق
بالجر اتاو سكورڠ-كورڠڽ مروجوع دفتر كات سام اد يڠ برچيتق اتاو دالم تالين اونتوق
مڽيمق ايجاءن يڠ مريک ڬوناكن .اوليه ايت ،رانچڠن كلينيک جاوي اين بوكن سهاج مڽدياكن
رواڠ اونتوق مريک بالجر ،ماله ممڤو مموڤوق كسدرن مريک اونتوق مڠڬوناكن توليسن
جاوي ايت سنديري.
باڬي ممودهكن ڤروسيس ڤڠاجرن دان ڤمبالجرن دالم رانچڠن كلينيک جاوي اين،
توڤيک دسوسون برداسركن تاهڤ كسوكرن دان كڤرلوانڽ يڠ برموال دڠن توڤيک يڠ لبيه
سنڠ اتاو اساس كڤد توڤيک يڠ لبيه سوكر اتاو لبيه تيڠڬي سڤرتي سوسونن يڠ ترداڤت دالم
ڤ.ع.ا.ج.ب.م .ايسو يڠ دتكنكن اياله ايسو يڠ ساللو منجادي ڤرسوءالن دان ڤربهاسن دالم
كالڠن ڤڠڬونا .تاجوق ۲يڠ تيدق منيمبولكن مسئله دالم كالڠن ڤڠڬونا جاوي دان تله دبريكن
ڤنجلسن دالم سيري رانچڠن كلينيک جاوي يڠ اللو ،تيدق الڬي دبريكن تومڤوان دالم
رانچڠن كلينيک جاوي اين.
رانچڠن كلينيک جاوي اين جوݢ اكن منروسكن اكتيۏيتي دالم فيسبوک كلينيک
جاوي ،ترماسوقله كوءيز سڤرتي يڠ دأداكن سبلوم اين .ڤركمبڠن تربهارو تنتڠ رانچڠن
كلينيک جاوي دان اكتيۏيتي ۲سمارق جاوي يڠ الءين جوݢ بوليه دأيكوتي دالم كومڤولن
فيسبوک بركناءن .سبارڠ ڤرتاڽاءن دان ڤندڠن امتله دألو-الوكن اونتوق مڽمارقكن الڬي
ڤڠڬوناءن توليسن جاوي .ڤڠڬونا دڬالقكن مڠڬوناكن توليسن جاوي اونتوق براينتركس ي باڬي
ممڤركتيككن اڤ يڠ دڤالجري سالما اين دان ستروسڽ مڠهيدوڤكن سرتا ممبودياكن
ڤڠڬوناءن توليسن جاوي يڠ منجادي ايدينتيتي دان جاتي ديري مشاركت دنوسنتارا سجق
سكين الما.

