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قهی دکردنی لێ پرسینه وه
ی
فهرمانگهی کۆچ ههمیشه لێپسینهوه ی
ماف پهنابه ی
رێت تۆمار دهکات – دهتوانیت داوای تۆمارهکه بۆ خۆت
کان
ر
بکهیت

تۆمارهکه بۆ ماوهی پێنج ساڵ دهپارێزرێت.
لێپسینهوهی خۆت بکهیت به خۆرای .تۆمارهکه بۆت وهکو سیدی ده رنپدرێت .به هۆی پار ی
استن
دهتوانیت داوای تۆماری ر
ی
نانپدرێت.
زانیاریهکان تۆمارهکه به ئیمهیڵ ر
دهتوانیت به فۆریم داواکردن تۆمارهکه داوا بکهیت.
دهتوانیت بێیت بۆ فهرمانگهی کۆچ بۆ گوێگرتن له تۆمارهکهت ئهگهر بتهوێت.
لێپسینهکهت تۆمار بکهیت
دهتوانیت ههروهها به خۆت ر

ماف پهنابهر یێن له ژوورێیک ئهوها دهکرێت که جهماوهر ی
سین ی
ماف نیه بۆی بێت .لهو ژوورانهدا تۆمار ی
لێپ ی
کردی
ر
ی
ی
ی
لهپرسینهوهی خۆت واته وێنه ،دهنگ یان ڤیدیۆگرتن ڕێگا ری دراوه به مهبهسن چاودێریکردی کاروباری
فهرمانگهی کۆچ.
ا
سن کارمهند یان مته ر ی
رجمی فهرمانگهی کۆچ ڕێگا ری نهدراوه چونکه ئهوه
بهڵم وێنهگر یتن یهک که ر
ی
چاودێریکردی کاروباری کارمهندهکه یان متهرجمهنهکه ناسهلمێنێت و پێویست نیه.
ی
لێپسینه ڕێگا ر ێ
ن دراوه
لێپسینهوهدا له ژوورهکهی ئهو ر
تۆمارکردن تهنیا له کان ر

ی
لێپیس-نهوه دهستنیشان
لێپسینهکهی خۆت تۆمار بکهیت لهو شوێنه که بۆ ر
دهتوانیت تهنیا له کای خودی ر
ی
لێپسینهکه یان دوای ئهوه وێنه یان دهنگ بگریت ،له کای پشوودان بۆ نموونه له
کراوه .ناتوانیت بهرله ر
ساڵۆی چاوهڕێکردن .لهو شوێنانهی چاوهر-رێکردندا تۆمار ی
ی
کردی وێنه یان دهنگ قهدهخهیه به مهبهسنی
استن ناسنامه و کهسایهتن پهناخوازه ی
پار ی
کای دیکهی له ئهوێ.
ر
ندی کاروباری داوای پهنابهر یێن ،کاربهدهستان ئهریک سهر شانیانه که ناسنامه و کهسایه رتن
به هۆی تایبهتمه ی
ی
پهناخوازان به ی
ساڵۆی چاوهڕێکردندا ڕێگا ری نهدراوه.
نهێن بپارێزن و بۆیه وێنه یان دهنگ گرتن له
ی
ی
لێپ ر ی
سی له یهکهی داخراویش ڕێگا ری دراوه .له
وهکو بهندێیک
گشن وێنه و دهنگ تۆمارکردن له ژوورهکای ر
ههندێک حاڵه یی له یاسادا دیارکراو مومکینه که تۆمارکردن قهدهخه بکرێت.
لێپسینهکهی خۆت تۆمار بکهیت ،با له ربپت بێت:
ئهگهر ر
لێپسینهکه کار-مهندهکه یان
• نابێت تۆمارکردن ببێت به هۆی کێشه بۆ خودی لێ رپسینهکه .ئهگهر ر
متهرجمهکه یان سهرنجت ر ی
لێپسینهکه ڕا-بوهستێنێت.
بپار بکات ،مومکینه که ر
• ئهگهر به هۆی تۆمارکردنهوه کێشهیێک بۆ تهلهفۆنهکهت دوروست ببێت ،به خۆت لهوه بهرپرسیاریت.
ی
لێپسینهکهی
لێپسینهکهدا ئهگهر ر
فهرمانگهی کۆچ پێشنیاز دهکات که تهلهفۆنهکهت بکوژێیتهوه له کای ر
خۆت تۆمار نهکهیت.
لێپسینهکهت.
لێپسینهوه نابێت هیچ جهازێیک زیاتر ،وهکو چرا یان کهسێیک زیاتر بێنیت بۆ ر
• بۆ ژووری ر

