
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ى کوردستانى هەرێمى حکومەت   
ى پەروەردەى وەزارەت   

ى ناحکومیەکانى پەیمانگەى وى قوتابخانەى بەڕێوەبەرایەت   

 

( 6فۆڕىم ژمارە )   
 

ن و قوتابخانە و خوێندنگە و  
ا

فۆڕىم داواكارى بۆ گۆڕینی خاوەنداریەتی مۆڵەتی باخچەی منداڵ
 کۆمەڵگە و پەیمانگەی ناحکوىم 

 

 

 



 
 

 
 

 

ى وەزارەتى تێبین  مى 
ا
 ژى بابەتى وەڵ

  

   خاوەن   ببێتە  داواکارە  کەسەی  ئەو  چوارى  ناوى 
مۆڵەن   نون   

ن،  باخچەی ) پەروەردەن   دامەزراوەیەک 
ا
قوتابخانە  منداڵ ، 

ناحکویم؟  (پەیمانگە  و  کۆمەڵگە  و  خوێندنگە   

1 

  

دامەزراوەیەک  مۆڵەن   خاوەن   پێشت   کە  کەسەی  ئەو  چوارى  ناوى   

ن،  باخچەی ) پەروەردەن  
ا
کۆمەڵگە  و  خوێندنگە  قوتابخانە،  منداڵ  

بووە؟  ناحکویم  (پەیمانگە  و   

2 

؟  خاوەنداریەن   گۆڕین   هۆکارى     3 

داواکار؟  تەمەن      4 

داواکار؟  پیشەی     5 

داواکار؟  ئێستای  کاری  شوێن   ناوی     6 

کار؟  شوێن   موبایل  ژمارەی     7 

کار؟  شوێن   ناونیشان      8 

ڕێکخراو؟  یاخود  کۆمپانیا  تەواوی  ناوی     9 

ڕێکخراو؟  /کۆمپانیا  مۆڵەن   ڕێکەون   و  ژمارە     10 

ئاینییە؟  یان  حزن   ڕێکخراوەکە  یاخود  کۆمپانیاکە  ئایا     11 

ڕێکخراوەکە؟  یان  کۆمپانیاکە  پسپۆری  بواری     12 

داواکار؟  ئيمەێل  ناونیشان   و  مۆبايل  ژمارەى     13 

؟  ببێتە  خوازیارە  داواکار  دامەزراوەیەی  ئەو  تەواوی  ناوی    خاوەن   14 



 
 

 
 

ى وەزارەتى تێبین  مى 
ا
 ژى بابەتى وەڵ

دامەزراوەکە؟  ناونیشان      15 

دامەزراوەکە؟  ناونیشان      16 

دامەزراوەکە؟  ناونیشان      17 

  

و  نورساو  و  پرۆگرام  ئەو  گشت  بە  دەبی    پابەند  ئێمە /من   

بە  پێشکەش  مۆڵەت  داواکاردن   کان   لە  پێشت   کە  مەرجانەی   

کراوە  وەزارەت  . 

18 

  
باج   و  دەرامەت  باج   ئەستۆپاک  فەریم  نورساوێک  هاوپێچکردن    

داواکار  کەس  خانووبەرەی  . 
19 

  
گۆڕێن   داواکاری  ڕسومان   دان   پسوڵەی  هاوپێچکردن    

وەزارەت  ڕێنماییەکان   پن    بە  مۆڵەت  خاوەنداریەن   . 
20 

  
  ڕەنگاو  وێنەی  دوو  هاوپێچکردن  

 
کۆپییەک  یاخود  داواکار،  رەنک  

ڕێکخراو /کۆمپانیا  مۆڵەن   پەسەندکراوی  . 
21 

  
  و  ڕەنگا  کۆن   هاوپێچکردن  

 
کارن   ڕەنک  

پاسپۆرت /ناسنامە /نیشتیمان   . 
22 

  
تەالری  بەکرێگرتن   گرێبەسن   بەردەوامبوون   بەڵێن   هاوپێچکردن    

 .دامەزراوەکە 
23 

  

وەزارەت  بیناسازی  بەس   ڕەزامەندی  نورساوی  هاوپێچکردن    

لە  مۆڵەت  ن    بنەڕەن   گۆڕانکارییەک  هیچ  کە  بەوەی  سەبارەت   

دەستبەکاربوون   کان   بە  بەراورد  نەکراوە  دامەزراوەکە  تەالری   

تەالرە  لەو  دامەزراوەکە  جاری  یەکەمی    . 

24 

  

ناوەندی  لە  نورساوێك  دەبێت  بوو،  نێودەوڵەن   دامەزراوەکە  ئەگەر   

و  ئەندامیەن   پێدان   بە  سەبارەت  نێودەوڵەتییەکە  (براندە ) سەرەک   

بکرێت  وەزارەت  بە  پێشکەش  نوێ،  خاوەن   وەك  داواکار  بە  متمانە  . 

25 

  
هاوپێچ  فۆڕمەکە  و  بکە  لەسەر  واژۆى  و  دابەزێنە  فۆڕمە  ئەم  تکایە   

 .بکەوە 
26 

  
ى  نوورساوى  پێویستە  نەهێشتن  ) بکەن  فەرمانگانە  ئەم  پشتگت   

یەن   دەستەبەرى  ،  داران   دەستەبەرى  ،  تاوان 
ا
بەڵێننامە  ،  کۆمەڵ ) 

27 

  
ەدا  فەرموون  هەیە،  تێبینییەکتان  و  ڕوونکردنەوە  هەر  ئەگەر   

لت   

بکەن  تۆماری  . 
28 

 


