
 

 

 

 

 جاوي  کكونسيڤ رانچاڠن كليني
  

ڤكن ڤڽلساين مسئله كڤد سيستم جاوي اين بركونسي کڽ، رانچڠن كلينياسسواي دڠن نام

يڠ منجادي ككليروان مشاركت ڤد ماس اين. مسئله ترسبوت تيمبول  مان جاوي تراوتءاايج

الما دان سبهاڬينڽ كورڠ ن ءاايجاڤابيال سبهاڬين درڤد ڤڠڬونا جاوي ماسيه برڤڬڠ كڤد 

يڠ دبينچڠكن دالم رانچڠن  کجاوي ايت سنديري. اوليه ايت، توڤين ءاايجڤڠتاهوان تنتڠ 

لكن ككليروان ترسبوت. ايسو اين دسلسايكن جاوي اين برداسركن ايسو يڠ منيمبو  كلينيک

دان دفتر كات يڠ ترموات ( .)ڤ.ع.ا.ج.ب.مجاوي بهاس ماليو ن ءاايجبرداسركن ڤدومن عموم 

ک يڠ جاوي تربيتن ديوان بهاس دان ڤوستا-سبوتن-دالم بوكو دفتر كات بهاس ماليو: رومي

 .مليسيا دان برونيمنجادي ڤڬڠن راسمي د
 

ڽ لبيه كڤد كعموم دان ڤمبهاڬين توڤي تفيبرص .ڤ.ع.ا.ج.ب.مواالو باڬايماناڤون 

اين دبريكن نام  .ڤ.ع.ا.ج.ب.متاتابهاس. اوليه ايت، سبهاڬين درڤد قاعده يڠ ترداڤت دالم 

مدان ح (مطلوب)ترتنتو سڤرتي يڠ دڤوڤولركن اوليه توكوه جاوي سڤرتي مختار بن طالب 

يڠ تله دڬوناكن سچارا ملواس  ۲مودول ماسيڠن احمد دالم بوكو اتاو اعزم دان عبدالرحمن

تراديس ي، ن ءاايجسكوله دان اونيۏرسيتي. انتاراڽ اياله ڤمبالجرن جاوي ددالم ڤڠاجرن دان 

درلوڠ دان  لوار كوت حكوم دمڠين ءاايجمڠيكوت حكوم درلوڠ، ن ءاايجالزيم، ن ءاايج

ڤروسيس ڤڠاجرن دان ن قاعده اين برتوجوان اونتوق ممودهكن ءاما. ڤنݢ-کن ءاايج

 .ڤمبالجرن توليسن جاوي 
 

م اين . ڤروڬر "جاوي سمارق جاتي ديري سمارق "جاوي اياله  کتيما رانچڠن كليني

ن توليسن جاوي ءاونتوق مڽمارقكن ڤڠڬونايق ءدليهت سباڬاي ساتو اوسها يڠ ساڠت با

 کڤنتيڠ مرييڠ . عيم.ايف ايكيم راديو برداسركن سمبوتن يڠ امت مڠڬالقكن درڤد ڤندڠر
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 ڤندكتن بهارو رانچڠن كلينيک جاوي: ڤڽلساين مسئله



تروجا مڠڬوناكن توليسن  کدان مري کمراساكن بهاوا توليسن جاوي مالمبڠكن ايدينتيتي مري

سياتيف اونتوق يڤرلو مڠمبيل اين کمري ،ايڠين مڠڬوناكن توليسن جاوي  کجاوي. اڤابيال مري

دفتر كات سام اد يڠ برچيتق اتاو دالم تالين اونتوق  عجو كورڠڽ مرو -ڠبالجر اتاو سكور 

جاوي اين بوكن سهاج مڽدياكن  کڬوناكن. اوليه ايت، رانچڠن كليني کيڠ مرين ءاايجمق يمڽ

اونتوق مڠڬوناكن توليسن  کكسدرن مري ق بالجر، ماله ممڤو مموڤو  کرواڠ اونتوق مري

 .جاوي ايت سنديري 

 

جاوي اين،  کباڬي ممودهكن ڤروسيس ڤڠاجرن دان ڤمبالجرن دالم رانچڠن كليني

يڠ لبيه  کدسوسون برداسركن تاهڤ كسوكرن دان كڤرلوانڽ يڠ برموال دڠن توڤي کتوڤي

يڠ لبيه سوكر اتاو لبيه تيڠڬي سڤرتي سوسونن يڠ ترداڤت دالم  کسنڠ اتاو اساس كڤد توڤي

الن دان ڤربهاسن دالم ء. ايسو يڠ دتكنكن اياله ايسو يڠ ساللو منجادي ڤرسوڤ.ع.ا.ج.ب.م

تيدق منيمبولكن مسئله دالم كالڠن ڤڠڬونا جاوي دان تله دبريكن يڠ  ۲تاجوق  .كالڠن ڤڠڬونا

تيدق الڬي دبريكن تومڤوان دالم  ،اللو يڠ جاوي  کكليني ڤنجلسن دالم سيري رانچڠن

 .جاوي اين کرانچڠن كليني

 

 کكليني فيسبوکاكن منروسكن اكتيۏيتي دالم  ݢجاوي اين جو  کرانچڠن كليني

داكن سبلوم اين. ڤركمبڠن تربهارو تنتڠ رانچڠن أد يز سڤرتي يڠءجاوي، ترماسوقله كو

يكوتي دالم كومڤولن أبوليه د ݢين جو ءسمارق جاوي يڠ ال ۲ک جاوي دان اكتيۏيتيكليني

اونتوق مڽمارقكن الڬي  وكنلا-دألوامتله ڠن ندن دان ڤءن. سبارڠ ڤرتاڽاءابركن فيسبوک

ن توليسن جاوي. ڤڠڬونا دڬالقكن مڠڬوناكن توليسن جاوي اونتوق براينتركس ي باڬي ءڤڠڬونا

كن اڤ يڠ دڤالجري سالما اين دان ستروسڽ مڠهيدوڤكن سرتا ممبودياكن كممڤركتي

نوسنتارا سجق يدينتيتي دان جاتي ديري مشاركت دن توليسن جاوي يڠ منجادي اءڤڠڬونا

 .سكين الما

 


