
Kurdi (sorani) Tilauslomakkeiden täyttöohjeet 

www.frendikuva.com 
info@frendikuva.com 

 

 

 دنگھێنخو کانی ێنھو داواکردنی  فۆرمھکانی  یەپڕکردنھو بۆ پھند

 ھھموو ێنھی ھا وەوھھروێن  دهگیر منداڵھکھ  رن. لھ وێنھگرتنھکھداجارێك وێنھ بۆ منداڵھکان دەگکانی فینلھندا ھھر ساڵ  گھوێندلھ خ

پێویستھ کھ   .ڕێننھوەگرتنھوه ببھن دهبێت ئھم فۆرمھ پڕ بکھن وبییگھێنھکانی کھ دهیانھوێت بھشداری وھھھموو منداڵپێکھوە. کھشی لھپۆ
ساڵ یان زیاتر بێت، دهبێت ئھو بھ خۆی فۆرمھکھ پڕ   ١٨ تھمھنی  خوێندکارئھگھر  .فۆرمھکھ لھ الیھن دایک یان باوکیانھوه ئیمزاش بکرێت 

 درێتھوە بھ وێنھگرەکھ.  ەد فۆرمھکھ   .وئیمزا بکات

وێنھ  ئھکرێ    ھاه روھ ھ  .کااڵی جیاجیا ھھن ھھڵبژاردەیێکی زۆری    وێ ھ ل  نێتھوە:رھینت ئ   رھ س   ھل ێت ۆڕدرگ ب   ھ کوهنھ اکردوا دوێنھگرتنھوە    ی ا دوکرێ ئھ

بچنھ ناو فروشگای تۆڕی  ئھگھر ناتانھوێ ھیچتان بۆ بنێردرێ، ئھتوانن  ماڵھوە بۆ بینینی.  ئامادەکان بھ شێوەیێکی ئۆتۆماتیکی بنێردرێت بۆ خوێندکارەکا بۆ  

  تھ اک  وھ ئ   ھ ک  ، ێترکب   ڵ اھت ب   تھن رھ ینت ئ   رھ س   ھ ل   ھ کیھ راکاو اد   وومھ ھ و  ، بۆ الدانی/ سڕینھوەی ھھموو کاڵآکان/ وێنھکان  ئھنتھرنێتھوە، ئھگھر پێویست بکات 

  سھر  ھخران  کان ێنھو  کھێك کات  .وهێنێتھبگھڕ  ناردراون   ماڵ   بۆ  کھ  کانیێنھو  ھھموو  دا  حھفتھ  دوو   ی ەماو  لھ  کھ  مومکینھ  .نانێرن   بۆتان   یانھێنھو وھل  چی ھ

بھ شێوەی   ھھیھ  کاتتان   حھفتھ   یھک   پھیامھکھ،  رگرتنی ە و  دوای   .ببژێرن   دهتانھوێت   کھ  کانیێنھو  ئێوه  کھ  بۆ   دێت  بۆتان   ک ێ پھیام   ئیمھیڵ  بھ  ئینتھرنھت، 

 .ببژێرن  کانوێنھ تا  ئاسایی 

 دهکرێت  پڕ  ئھوھا  داواکردن  فۆرمی 
 بھ ئھلف و بێی التینی پڕبکھیتھوە: ئھبێ فۆرمھکھ    .بێت   ئاسان دنی  ێنـ یان ئیشارهتێکی دیکھ بنووسن بۆ کھ خو   ژماره ھھر خانھیھک تھنیا یھک پیت،    لھ سھر 

   (  .)   
 

 ت ێبگیر  یھ نێو  ھ ک  ی سھ ک   ین اکھ ری ای زان  .۱

 .پاشناو و  ێشناو پ   :دهگیرێت  وێنھی   کھ  ناوی کھسی  )ئا 

    نھ وومن   ۆب (ی دەگیرێت  وێنھ   ھ ک   یھ کهپۆلھکھی خوێندکار   ی د کۆ  )ب
 

 داواکھرهکھ   زانیاریھکانی  .۲

 ێت ب   خۆی   ھ ب   رت ای ز  انی ساڵھ   ٨١  ھ ک   ریکابێت یان خوێند ساڵ    ١٨  ھ ل  رت مھ ک  ری کاێندخو  یت رشپھ رھ سدەبێت    ھ کره ھ اکواد

 داواکھر  پاشناو و   ێشناو پ  )ئا 

     بۆ نموونھ( ڵیرهجھکھی و ژمارھی ما ە ناوی شھقام و ژمارهکھی، پیتی د :ناونیشانی داواکھر  )ب   

    بۆ نموونھ(  ین ێی دەژشار یان شارۆچکھی کھ ئێوه ل  :پۆستھخانھ ێنی ی پۆستھ و شوە ژمار )ج

    نموونھ  بۆ  بێت،   مۆبایل   تھلھفۆنی   کھ   باشتره(  داواکھر  تھلھفۆنھکھی  ژماره   )د

 .دهنێرن   ئیمھیڵ   بھ  بۆتان   داواکردنھوهکھ  بھ  ت ە سھبار  زانیاریھکانی  چونکھ  گرینگھ  زانیاریھ  ئھن   .داواکھر  یڵیئیمھ  پۆستھی  )ئێ 

 .ببژێریت  کان ێنھ و  ئینتھرنھت   سھر  لھ  کھ  کاتێک  نھوهیھھێنا بھکار  کۆدی   وهکو   بۆتان   ئیمھیڵھ  ناونیشانھی   ئھو 

 .ئیمزاکردن   )ف
 

 زانیاری    )۳

. ئھکرێ پارەی بھرھھمھکان لھ  انھ نمایش دەکرێت کھ بھ نرخی داشکانن، کھ ئھکرێ لھ تۆڕی ئھنتھرنێتھوە داوابکرێت بھرھھم ئھو لێرەدا  
مافی  جیتاڵی( بێجگھ لھ بھرھھمھکانی وێنھی دی یان بھ پسوولھی پارەدان/ فاتورە. ھھموو بھرھھمھکان ) فرۆشگای تۆڕی ئھنتھرنێتھوە بدرێط 

 ڕۆژدا.    ١٤گھڕاندنھوەی تێدایھ لھ 

 

 . وێنھی ھاوڕێ  ٤

خوشک وبراش    ان ێ ی ڕ وا ھڵ ھ گ لھ  ێنھینھ کھ ومکمو  ھا ەھھرو دا  وێنھگرتن لھ ڕۆژی  وێنھی پۆلی  و  ی کھس بێجگھ لھ وێنھی  

یان دوو  ھا  ەئێوه دهتوانن ھھرو   .ھھن ھاوڕێ    سێ  بۆ زانیاریھکانیجێگا  لھ فۆرمھکھ دا    .بگیرێن  تھنیا یھک  زانیاریھکانی 

ھر  گ ئھھاوڕێ بگرێتھ خۆی.    ٦بۆ    ٤یێکی ھاوڕێدا لھ  وێنھکھ، ئھکرێ لھوێنھژێرخانی  بھپێی قھبارەی    .ن بنووسھاوڕێش  

   .نبھێڵ خاڵی نھ  ان ائھو خ ن، ر گب وێنھی ھاوڕێی نھوێت  ا نھت 

، ئھگھر ھاوڕێکھ یان خوشك/ براکھ لھ پۆلێکی  دهگر   لھگھڵوێنھیان    کھ  بنووسن   نھ یا ێھاوڕ  ئھوپۆلھکھی    ی د کۆ و پێشناوی  لێرەدا    )ئا 

 تھنھا پێشناوەکھی بھسھ.   تر بێت 

  ی شھ ب   رگنھ وێنھ ھ کن چورێت  س وون ب   انس ی د  ویان ەبێت د  .انھت ک اڵھدن م  ی ھ  تھ او   ن ووسن ب   وێنھی بگیرێت   ھ ک  ریکاێندوخ  ی و ا ن   )ب

 .کاتھوهلێدە فۆرمھکھ  خوارووی
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 وێنھکھ  ڕەنگی ژێرخانی  (  ٥

بھ   لھ وێنھی پۆرترێتدا )وێنھی کھسێك(، ئھگھر لھ وێنھگرتندا دەرفھتێکی واتان بدەنێ. ڕەنگی ژێرخانێك ھھڵبژێری بۆ وێنھکھئھتوانی لێرەدا 
 ئھشتوانی لھ جیاتی ئھوەدا بۆخۆت ھھڵبژێری:   . ژێرخانێکی شین بھکاردەھێنینمھزەنھ 

  خۆڵیمێشی، یانژێرخانێکی بۆر/ ئا( 

    خانێکی قاوەیی.  بێ( ژێر
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