
  

یھتییھکان :لھ    گروپی ئاشتی بۆ پرسھ دەروونی و کۆمھ

   

ژەران و :بۆ زان ، تو ز، رۆژنامھنووسانی ئازیز، بھڕ یانی بھڕ ناسی و  ھاوڕ دەرچووانی کۆمھ
ندکارانی ئھو بوارە، ھیوادارین بھدەم ئھم ن، سوپاستان دەکھین بۆ  دەروونناسی و خو پرۆژەیھمانھوە ب

وکردنھوەی ئھم پرۆژەیھمان، یان بھ ت لھم  ب زانھی کھ دەیانھو پرۆژەیھدا ناویان ھاندانی ئھو بھڕ
ت، تا ت ھھب گا تھواودەب رن ، کھ بھسوودی ھھموو کۆمھ   .زانیارییھکانمان بۆ بن

   

  ٢٠١٢- ١٠- ١٦ :بھروار

   

  :دەقی ئاگاداری پرۆژەکھ

    

ندکارانی ناسی و دەروونناسی ، و خو ژەران و دەرچووانی کۆمھ   و بوارانھ ئھ داتابھیزی تو
ھکانی راگھیا ت بۆ کھنا   ننددروستدەکر

   

ژەران و دەرچووانی زانکردنی تو گاکھمان و ئاو ناو خزمھتکردنی کۆمھ ناسی و  لھپ کۆمھ
ھکانی راگھیاندن ، و خزمھتکردنی پرسھ دەروونی و یھتییھکان لھ  دەروونناسی لھگھڵ کھنا کۆمھ

گھی راگھیاندنھوە، گروپی ئاشتی بۆ پرسھ دەروونی و یھتییھکان کاردەکات بۆ دروست ڕ کردنی کۆمھ
ژەران و دەرچووانی ک بۆ تو شکھشی دەکات بھ  داتابھیز ناسی و دەروونناسی و دواتر پ کۆمھ

  .رۆژنامھنووسان دەزگاکانی راگھیاندن و

   

دوان لھسھر پرسھ جیاجیاکانی  رۆژانھ دەزگاکانی راگھیاندن پھیوەندی بھ گروپھکھمانھوە دەکات بۆ ل
یھتی و ئاماده    ...کاندا فزیۆنییھ لھ رادیۆ و تھ  رنامھ بھ وون لھب بواری دەروونی و کۆمھ

   

یھتی بھرەو ستا بواری دەروونی کۆمھ تایبھتمھندبوونی ورد دەڕوات،  وەک الی ھھموان ئاشکرایھ ، ئ
ناسی و ک یان دەرچوویھکی کۆمھ ژەر ت تو شھی ژنان و  ناکر دەروونناسی قسھبکات لھسھر ک

شھی منداڵ و مادەی ھۆشبھر و کات   .ھھموو بوارەکان.....  ی بھتاڵ وک

   



شنیاری ئھوەمان ھکانی راگھیاندن پ مھ بۆ رۆژنامھنووسان و کھنا دوان  بۆیھ ئ کردووە، کھ بۆ ل
ویستھ یھتی پ کی دەروونی یان کۆمھ ژەر یان  وەرگرتن لھسھر ھھر پرس ن بھدوای ئھو تو بگھڕ

ژینھوەی دەرچوونھکھیان لھو ھکھ کاری رۆژنامھوانی لھسھر پرسھ دەرچووانھدا، کھ تو دایھ کھ کھنا
ک بدۆزنھوە کھ بھرھھمی گھی کارە  دەکات، یان کھس ت لھو بوارەدا، ئھویش بۆئھوەی لھ ڕ ھھب

گا رۆژنامھوانییھکھوە کھسانی شارەزا ت بھ کۆمھ ت و زانیاری ورد بدر ندر   .بدو

   

ھکانی راگھیاندن ق م ئھو کارە بۆ رۆژنامھنووسان و کھنا ک یان  ورسھ، چونکھبھ الی ئھوان داتابھیز
ک نییھ تا یارمھتیان بدات بۆ گھڕان بھ دوای ناو و ناس و دروونناسی  لیست ژەر یان کۆمھ کۆنتاکتی تو

وە   .بکھن گونجاو تا پھیوەندی پ

   

یھتییھکان، دەستمان مھ لھ گروپی ئاشتی بۆ پرسھ دەروونی و کۆمھ کردووە بھ دروستکردنی  بۆیھ ئ
ناسی، ئھوانھی کھداتا ژەرو دەرچووانی کۆمھ ک ، بۆ تو ھکانی  بھیز دەتوانن و خوازیارن بۆ کھنا

دوان بدەن لھسھر پرسھ جیاجیاکان ت راگھیاندن ل دوان و قھسھو رایان ھھب   .ل

   

ناسی و دەروونناسی ، و ژەران و دەرچووانی کۆمھ ندکارانی ئھ داواکارین لھ تو   ، و بوارانھ خو
وەیھی خوارەوە زانیارییھکانی   خوازیارن ناویان لھو داتابھیزەدای وانھ ئھ ت، ئھوا لھسھر ئھم ش ھھب

رن خۆیانمان بۆ   :بن

   

  :ناو. ١

یھتی. ٢ ژەری دەروونی یان کۆمھ   :تو

ژینھوەی دەرچوون. ٣   :ناونیشانی تو

ژینھوەو بھرھھمی. ٤   :دیکھ ناو و ناونیشانی تو

دوان بدەیت و یان  ئھو بوارانھی کھ دەتوانیت و دەخوازیت تیایاندا. ٥ ھکانی راگھیاندن ل بۆ کھنا
  : بیت کاندا ئاماده فزیۆنییھ لھ تھ  رادیۆ و رنامھ بھ لھ

  :ژمارە مۆبایل. ٦

  :ئیمھیڵ. ٧

بوون. ٨ نی نیشتھج زگا و قھز: شو   اپار

   

ھ رن بۆ ئھم ئیمھی   :تکایا ئھو زانیارییانھ بن



com.gmail@ashti.groupi  

   

بینی ژه ھھ: ت ندکاران و ده ره موو تو ناسی و  روونناسی و کۆمھ ده کانی شھ رچووانی بھ ران و خو
ژه مامۆستایانی زانکۆ، ئھ  موویان ب ن، ھھ کھ پۆلیس و ئاسایشدا کارده رتی  کھ  لھ ی کھ رانھ و تو

رن جیاوازی ده ت یزه و داتابھ ی لھ وه بۆ ئھ توانن زانیاری خۆیان بن   .دا ناویان تۆماربکر

   

ستا نزیکھی  ناسی٢٥خۆشبھختانھ تائ ندکاری دەروونناسی و کۆمھ ژەرو خو زانیاری خۆیان   تو
مھ د ناردووە، بۆ ئھو داتابھیزە، بھ ھیواین ژمارەی کھسھکان زیاد بکات، کھ اتابھیزەکھ تھواوبوو، ئ

رین بۆ سھرجھم دەزگاکانی راگھیاندن، تا رای وردو ت بۆ دەزگاکانی  دەن ت و بھردەست ب پسپۆر ھھب
یھتی راگھیاندن لھناو کارە رۆژنامھوانییھکان و   .لھسھر پرسھ جیاجیاکانی دەروونی و کۆمھ

   

گاکھمان ک بھ کۆمھ گھرەوە خزمھت   .بکھین بھو ھیوایھی بتوانین لھم ر

   

  ھزانیاری زیاتر پھیوەندی بکھن ببۆ 

کخھری گروپی ئاشتی بۆ پرسھ دەروونی یھتی و ر ژەری کۆمھ یھتییھکان ھادی ئھمین ـ تو   .و کۆمھ

  ٠٧٧٠٢٢٠١٨٩٨: ژمارە مۆبایل

   

  :ناونیشانی پھیجھکھمان لھ فھیسبوک
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