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  .فؤرمي ثةشداركردن لة طةشتةكاين ثرِؤذةي ضاوديري ئاو

   
 بةرواري داواكردن

 
   

 ناوي قوتاخبانة

   ناوي مامؤستا
 

 ناونيشانة قوتاخبانة
 

 بةرواري طةشت
 

   :رِؤيشنت    طةيشنت
 

 كات

 ئاسيت خويندين خويندكار
 
 

   ذمارةي خويندكارةكان
 
 

   ذمارةي تةلةفون
 

   ئيميلَ
 

   تيبيين تر بؤ ثةيوةندي كردن
 

   تةا بؤ ثاريزةراين ئاو لة عرياق 

 تةئكيد كردين طةشت   ثةيوةندي ثيكراو
 
  


