سەرەتای چوونە ژورەوە بۆ ناو ئەپلیکەسیۆنەکە.
بۆ چوونە ناوەوەی ئەپلیکەسیۆنی پرکردنەوەی فۆرمی تۆمارکردنی داواکاری پاراستنی نێودەوڵەتی ،پێویست دەکات کە ئەو هەنگاوانە جێ
بەچێبکەیت کە لە خوارەوە دەستنیشان کراون.
هەموو جارێك کە دێیتە ناو ئەپلیکەیسنەکەوە ،هەنگاوەکانی  ٢ & ١دەردەکەون.
ووریایی :ئەگەر تەمەنتان لە خوار  ١٨ساڵەوەیە و یاوەرێکی گەورەت لەگەڵ دا نیە کە بەرپرسی پارستنی ئێوە بێت ،بەپێ ی پابەندی یاسایی
یۆنانی نابێت کە فۆرمی ئیلکترۆنی پربکەیتەوە ،بۆ جێ بەجێکردنی کاروبارەکانت ،پێویست دەکات کە سەردانی دەزگای بەرپرس بکەیت.

هەنگاوی  :١ناسینەوە:
ژمارەی پێش داواکاری ( پێش تۆمارکردن )ی پەنابەری:
پاشناو:

ناو:

بەرواری لە دایك بوون:

ژمارەی تەلەفۆنی کەسی (مۆبایل ):

ئامێر نیم:

ژمارەی پێش داواکاری ( پێش تۆمارکرن ) ی پەنابەری بنوسە ،کە لە الیەن
دەزگای بەرپرسەوە پێتان دراوە و نوسراوە لە لە ناو بەڵگەنامە یاساییەکان
دا کە پێتان دراوە لە الیەن دەزگای بەرپرسەوە.
دوو ( ) ٢پیتی سەرەتای پاشناوەکەت بنوسە بە پیتی گەورەی ئینگلیزی،
بەو شێوەی کە لە سەرەتادا ووتونە بە دەزگای بەرپرس ،بەو شێوەی کە
نوسراوە لە بەڵگەنامە یاساییەکان دا کە پێتان دراوە لە الیەن دەزگای
بەر پرسەوە.
دوو ( ) ٢پیتی سەرەتای ناوەکەت بنوسە بەپیتی گەورەی ئینگلیزی ،بەو
شیوەی کە لە سەرەتا دا ووتوتە بە دەزگای بەرپرس ،بەو شێوەی کە
نوسراوە لە بەڵگەنامە یەساییەکان دا کە پێتان دراوە لە الیەن دەزگای
بەرپرسەوە.
بەرواری لە دایك بوونت بنوسە بە شێوەی کە ووتوتانە بە دەزگای بەرپرس
لەکاتی تۆمارکردنی سەرەتادا ،بەو شێوازە بینوسە :ڕ/م/س ،بۆ نمونە:
١ی مانگی شوباتی  ، ٢٠٠٠بێویستە بەم شێوەیە بنوسرێت:
 ٢٠٠٠/٠٢/٠١یان .٢٠٠٠/٢/١
ژمارە تەلەفۆنی یۆنانی ( مۆبایلی )ی کەسی خۆت بنوسە ،ئەگەر دەتەوێت
کە ژمارەی نهێنیەکەت بۆ بنێرین یەك جار بەکاردەهێنرێت بۆ چوونە
ژورەوەی ئەپلیکەسیۆنەکە ،پێویستە کە ژمارە نهێنیەکە لە هەنگاوی
دووەمدا بەکاربهێنیت بۆ ئەوەی بەردەوام بیت.
ئەو پیت یان ژمارانە پربکەرەوە کە لە ووێنەکە دەیبینیت ،پیتی ئینگلیزی و
ژمارەی تێدایە .ئەگەر لە دەقەکە تێنەگەشتیت ،دەتوانیت شتێکی دیکە
دەستنیشان بکەیت ،کلیك لەسەر << نوێکردنەوە >> بکەیت.
<< نوێکردنەوە >> Captcha -

هەنگاوی  :٢بەکارهێنانی ژمارە نهێنیەکە:

کلیك بۆ << چوونەژورەوە >> لەسەر شاشەی ناسینەوە کە بکە ،لەکاتێکدا کە ناسینەوەکەت سەرکەوتوبوو ،داوات لێ دەکرێت کە ئەو شەش
ژمارە نهێنیە بنوسن کە تەنها بۆ یەکجار بەکاردەهێنرێت و بۆتان نێردرابوو لە رێگای ئەو ژمارە تەلەفۆنەی کە دابوتان لە هەنگاوی یەکەم  ١دا.

هەنگاوی  : ٣زمان.
دوای بەکارهێنان و سەرکەوتنی ژمارە نهێنیەکەی کە بۆ یەکجار بەکاردەهێنرێت ،پێویستە کە ئەو زمانە هەڵبژێریت کە دەتەوێت فۆرمەکە
پربکەیتەوە.
ووریایی :ئەوە دوواهەمین هەڵبژاردنە .چونکە ئەگەر بتانەوێت ئەو زمانە بگۆرن کە دەستنیشانتان کردبوو ،هەموو بەشە پرکراوەکانی فۆرمەکە
دەسرێنەوە ،وە پێویست دەکات کە سەر ل ەنوێ فۆرمەکە پرنکەیتەوە.

