Nordkurdiska
Unikum ew dergehek fêrbûnêyi pêşdibistan nuha bikartîni jibo plansazkirin, belgekirin û
axaftin. Liser vî rûpelî agahdarîyan ku Unikum ew çiyi û çewa tu wê bikartîni tu dibîni.

Unikum Familj
Di termîna payîza 2020 de, me li pêşdibistanên xwe platformek bi navê Unikum pêk anî. Di
Unikum di belge û plansaziyê çalakiyê pêşdibistana heni. Tu wek
welî parek ji agahdarya ji Unikom dibi bi riya appa Unikum Familj.
Di Unikum Familj di wek welî kari bi hesanî parek çalak bi û bişopîni çalakyê roja kar a
zaroka te û a pêşdibistanê, pêşketin û fêrbûni li pêşdibistani di– herdu telefona desta û
komputer di. Di Unikum di belge, agahdarî ji pêşdibistanê û veqetandina guftûgo liser
pêşketinê bibîni.
Unikum dikare hem bi rêya appa Unikum Familj her wisa bi derbasbûna malpera Unikum
bikar bê:
Lînka malpera Unikums
Tu karê nuha appê daxi û dest pêbiki Unikum Familj bikarbîni.

Vê biki wek livir
Gava 1
Appa Unikum Familj daxi vir:
•
•

Lînka Appstore bo welyê zaroka tev iPhone
Lînka Google Play bo welyê zaroka tev Android

Ev app bê pereyi.
Tu dikari bi rêya malpera Unikum jî têkevi hundir:
•

Lînka malpera Unikum

Gava 2
Têketin bi rêya: Ew girêdayî ku kîjan çareserîyê têketinê şaredariyê hilbijartiye. Bi rêya
BankID a telefona desta an navê bikaranînê û şîfre, yanî heman çareseriya têketinê wek
Unikum a "normal".
Ji bo ku tu agahdariyê girîng winda nekin tu wekî welî hewceye ku têkevi Unikum Familj û
mercên bikar anînê erêbiki û heman demê saxtî biki ku navnîşana e-nameya we raste.

Filim liser ka tu çewa Unikum destpêdiki

Nordkurdiska

Bersiv lise pirsin normal ser Unikum
Wê Kî alîkarya mi biki dema pirsgirikê û bersiva liser pirsa?
Bersiv: veger pêşdibistana xwe ewê alîkarya te bikin.
Unikum bi zimanê cûda heyi?
Bersivr: Unikum Familj bi Siwêdî û ingilîzî heyi.
Ez karim ne amadebûnê rapor bikim û derbasî bernameya Unikum bibim?
Bersiv: Na, vêya tu diki bi rêya Tempus

