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 عێراق-حکومەتی هەرێمی کوردستان

 سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران
 فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە

بەلجیکا لە یەکێتی ئەوروپا /  نوێنەرایەتی  

 

 

 

 فۆریم داواکاری بریکارنامە )وەکالەت(

 بریکاردەر)موکل(: 
. . .............. ............................................. .. ................ ناوی سیانی :....................................   

.. . .............. ...................................... ... . لەدایکبوون .....................................  بەروارو شوێنی   

  ............ .... . . .. ..... ......... .  یان پاسپۆرت ڕەگەزنامە ،کارنی باری کەسێنی بەڵگەنامەکەت  ژمارە و بەرواری 

..... . ... ... ... . ......... :........................ خۆت بنووسەی  و ژمارەی باڵەخانە)ماڵ( ناوی شەقام- ناونیشان  
ت............. .. ... ..... ناوی شارو کۆدی پۆست :...................................... -ناونیشان

ا
  ......... .. . ... ووڵ

................................................... ................... . ژمارەی تەلەفۆن :......................................   

. .............. . . ....................................................... .... .. ... ...... .. ... ............................. :  ئیمەیڵ  

 (یورۆ ١٠)   تایبەت (یورۆ ٣٠)  گشنی   : جۆری بریکارنامە

......... ............. . )بۆ چ مەبەستێک بەکاردێت(:....................................... نامەبریکار  نی بابە  

 زانیاری دەربارەی بریکار )وەکیل(: 

:................................................................................................... ناوی  سیانی  

 ............................................................................: )  ناونیشان)شوێنی نیشتەجیبوونی

نەی خوارەوە پابەندبێت؛
ا
 تێبینی : دەبێت داواکاری بریکارنامە بەم خاڵ

ێ کەمووکوڕی  • واژووی خۆی   دیاریکراو نی وە لە شوێپڕدەکاتەوە بریکاردەر ئەم فۆرمە بە تەواوی بەن 

 ێت)ئیمزای بکات(نداب

وە کارنی باری کەسێنی )البطاقة الشخصیة( وە یان پاسپۆرت.  بڕوانامەی ڕەگەزنامە)جنسیة(کۆنی  •

 ومێت پێویستە بۆ ناساندنی کەسایەنی بریکاردەر()دوو دۆک

ی داواکار )وێنەی نودوو  •
ڕەنگاوڕەنگ، شیاو بۆ )وکیل(  بریکاریەک وێنەی موکل( وە  - بریکاردەرنێ

 . ٤ ٣xقەبارە  (دۆکیومێنتبەڵگەنامە )دروستکردنی 

، بۆ هەندێک حکومەنی هەرێم ێنەرایەنی نو  پێشتتتتتتتتتتتتکە  دەکات لە بریکاردەر هەموو پێداویستتتتتتتتتتتتتیەکان •

ۆنی و  ناونیشتتتتتتتتتتتان، ڕەوانە بکرێت ستتتتتتتتتتتت بێت یان بە ئیمەیڵۆ بە پ مامەڵە دەتوانرێت پۆستتتتتتتتتتتنی ئەلەک ی

 نێنەرایەنی یوەنتدی بکە بە ەبۆ زانیتاری زیتاتر پ . کراوەئتامتاژەی پێلە خوارەوەی ئەم فۆرمە  نوێنەرایەنی 

ۆنی م لە ڕێگەی حکومەنی هەرێ   eu@gov.krdپۆسنی ئەلەک ی

بکە وە لەگەڵ کتتارمەنتتدی نوێنەرایەنی کتتاتێا گوناتتاو دیتتاری بکە بۆ تکتتایە پێچ ووونتتت پەیوەنتتدی  •

 سەردانەکەت. 

ێ هەڵەن، وە بەرپرستتتتتتتتتتتتتیارە  •  ئەدات کە هەموو ئەو زانیاریانەی لە ستتتتتتتتتتتتتەرەوە نوناون ن 
ی  
بریکاردەر بەڵێێ

سینەوەیەک لەو بارەیەوە. بەرامبەر هەرچ هەڵەیەک یان ناڕاستیەک، وە ئامادەیە بۆ هەر جۆرە   لێ ی

 

 ەی ژمارە و بەروار دەستکاری مەکەتکایە خان  *       

                   : ژمارە

                  بەروار: 

* 

 واژووی بریکاردەر)ئیمزا(

 وێنەی

 بریکاردەر


