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  !فؤرمي شكاتنامة بؤ كةسانيك كة بةهؤي سةركويت بةعسةوة زةرةوزيانيان ثي طةشتووة 
  

  : .....................................................      ناوي سياينناوي سياين

  

    مص      نصر :          أةطةزأةطةز

  

    خصزاندار    تلَ  سة:       باري كؤمةآليةيتباري كؤمةآليةيت

  

  ...........................................  /         /     :           سالَ و شوصين لة دايكبوونسالَ و شوصين لة دايكبوون

  

  : ...............................................................     ناونيشاين ئصستاناونيشاين ئصستا

  

  
   دوورخستنةوة      أوخان    سووتان   دةست بةسةرا طرتن:      جؤري زيان لصكةوتنجؤري زيان لصكةوتن

    كوشنت     سزا    طرتن     برينداركردن  :        

    جؤري تر    طواسنتأا   :         
  

  
  لَ  زةوي كشتوكا    زةوي    ئؤتؤمبصل        خانو:    لَلَك و ماك و مالَلَدةست بةسةراطرتين مودةست بةسةراطرتين مو

    باخ و بصستان    ثارة  تونلَ  ئا      دوكان و بازاأ:          

    كةل و ثةل      مةأوماآلت:          
  

  : ....................................................  ؟بؤكوص أاطوصزان:         أاطواسنتأاطواسنت

  : ....................................................  ؟اكوصزران{لة كوص :          
  : ....................................................؟اطوصزران{لة ض أؤذصك :          

  

  ..............................................................................................: .....: .....  ضيتان سووتصنرا؟ضيتان سووتصنرا؟:  :          سووتانسووتان

  : ...................................................: ...................................................  كةي سووتصنرا؟كةي سووتصنرا؟:  :          
  ........................................................................................................  ::  لة ض شوصنصك؟لة ض شوصنصك؟:  :          
  ..........................................: ........................: ........................ثانتاي ئةو شوصنة ضةند بووثانتاي ئةو شوصنة ضةند بوو:  :          
  : ...................................................: ...................................................    كص سووتانديكص سووتاندي:  :          

  
  : ...................................................  كص أووخاندي؟:          أووخانأووخان

  : ...................................................  ضةند طةورةبوو؟:          
  : .................................................لة ض شوصنصك أووخصنرا؟:          
  : ....................................................  كةي أووخصنرا؟:          
  : ....................................................  ضيتان أووخصنرا؟:         
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    بص سةروشوصن    طرتن    دوورخستنةوة:          سزاسزا

    غةرامةكردن    دةستبةسةر:          
  

  لَسا)   (  مانط)  (    هةفتة)   (  أؤذ)   :  (    ماوةي ضةند أؤذطرياونماوةي ضةند أؤذطرياون

    ئيعدام     موئةبةد:           
  : .......................................................  لة ض أؤذصكدا طرياون؟:         
  : .......................................................     كصدا؟لَةلةط:         
  : ...................................   لة ض شوصنصك؟ :          
  : .......................................................    :لةسةر ضي:          
  ......................: ...........................    لة اليةن كصوة؟:         

  

    باوك    دايك  لَ  مندا    خؤم:          
    برا    خوشك:          

  : .....................................................  كوصت برينداربووة؟:        برينداربوونبرينداربوون

  : .....................................................    جصطةي ديارة؟ :         
  : .......................................................    كةم ئةندامي:         

  
  لة ض أؤذصكدا كوذراون؟  لة كوص كوذراون  مواليد  ناوي كوذراو

1-         
2-        
3-        
4-        

  ناوي كوذراوةكانناوي كوذراوةكان

5-       

  

  دينار.. …………………………:     تةمخيين زةرةروزيانتةمخيين زةرةروزيان

  

  -3  -2  -1  ؟شكاتتان لة كص هةيةشكاتتان لة كص هةية

  

  ..…………………………………………………………:     ناونيشاين شاهيدناونيشاين شاهيد

  :تصبيين

ئةو بؤشاييانةي ثصويستيان . لةناوةأاستةكةي بدة) X( ضوارطؤشانة بكةيت تةا يةك زةأبكاتصك كة دةتةوصت دةستنيشاين هةريةك لةم 
نتصكتان لة ثةيوةندي بة فؤأمةكةي خؤتانةوة هةبوو، دةتوانن طة نامة و ديكؤمصلَهةر بة. بةوةآلمدانةوة هةية، زؤر بة كوريت وةآلمةكان بنووسة

 ثاش .هةر تصبيين و زانيارييةكي ثصويستان هةبوو دةتوانن لةم بؤشاييةي خوارةوة بينووسن. بيكةنة ثاشكؤ، باشترة كة وصنةي خؤتان بنصرن
  .ثأكردنةوة بينصرة بؤ ئةم ناونيشانةي خوارةوة

  
  
  
  

 كةمثيين دادطاي كردين سةدام حسني و سةراين بةعس
دووةم ومي / تةالري شنروي / سليماين شةقامي قةنات /  ناونيشان 07701531852ذمارة تةلفون   

  Rebwar Arif, 00300 -Helsinki - Finland ناونيشاين ئةوروثا

 


