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  ه گرنگهکان ی شتليسته -کۆمهڵهيهک دروستکه 

  بيرۆکهی کۆمهڵه
 تان. چاالکيهکانبێتنموونهيی  ەتیتهواوبه تانهوێت چاالکيهکانتان دەو  يهھاوبهشتان ھه هکیئارەزووي و نئێوە چهند کهسێکگريمان 

 ەڕێکخراوئهو بيرۆکهی کۆمهڵهکه.  جێبهجێکردنی بۆ دەبێت وە پێويستتان به قاسهيهکی ھاوبهشئێ ، بۆيهپارەی تێدەچێت
  کۆمهڵه.جۆرێکه له  - هی له دەوروبهری قاسهکهييهديموکرات

   
  و پڕۆگرامپهيڕەوی 

. له دەگرێت -لهخۆه کنی کۆمهڵهدامهزراند يهتیچۆن اويداله ن .و پڕۆگرام بۆ خستنهڕووی پێشنيارێک بۆ پهيڕەوی نپێکهوە کاربکه
وا باشه دەبهن. به ڕێوە زانن چۆن کۆمهڵهکه دە جوانیبه خوێننهوە و پهيڕەوی و پڕۆگرامهکه دە ی نوێکارگێڕدەستهيهکی ئايندەدا 

  کهدا بنوسرێتهوە.وپڕۆرامهله پهيڕەوی  سهرلهنوێ داڕشتنهوەیو  و پڕۆگرامهکهناوی کۆمهڵهکه ، بهرواری ھۆنينهوەی پهيڕەوی 

  
  کۆبوونهوەی دروستکردن  

بڕياردان  وە ناوی ئامادەبووان، پێناسهکردنی مهبهست و ئامانجی کۆمهڵهکه  داکۆبوونهوەی دروستکردنله ناو کۆنووسی  پێويسته
  . ياداشت کرابێت هکهیلهسهر پهيڕەوی و پڕۆگرام

  
  کۆبوونهوەی بنياتنهرانه

 يهکه له ئهندامانی دەستهی بهڕێوەبهر ونهوەکهدا دياری دەکرێت ھهر ی کۆبوکۆنووس. له ەيهکهمين کۆبوونهوەی دەستهی بهڕێوەبهر
کورت بێت زۆر  کۆبوونهوەکه دەکرێت که مهزەندە. چۆن دەستهی کارگێڕی بنيات نراوە، دامهزراوە. له باری ئاساييدا واهنچی دەک

  درێت. دروستکردن ئهنجامو يهکسهر پاش کۆبوونهوەی 

 
  بنياتنهرانه کۆبوونهوەی دروستکردن و کۆنووسیپهيڕەوی و پڕۆگرام، کۆنووسی 

 ئيدی . ئهمهش بهڵگهی ئهوەيه کهنو واژۆ دەکرێ ە سێ بهڵگهنامهتان ھهيه. کۆنووسهکان  پاکنووس دەکرێنئێسته ئێوە کۆمهڵهن! و
  . وەئێوە کۆمهڵهيهکتان دروستکرد

  
  داخوازينامهی تۆمارکردن الی دەزگای باجدان 

فۆڕمێکی داخوازيکردن لهگهڵ ھهرسێ بهڵگهنامهکهدا بهڕێدەکهن، بۆ ئهوەی کهمهڵهکه تۆمارکرێت و ژمارەيهکی ڕێخراوەيی 
  وەرگرێت. 

 
  له بانک بکهن داوای ژمارە حسابێک

  ژمارەی ڕێخراوەييش لهگهڵ خۆتاندا ببهن.  و لهگهڵ بانکێکدا گفتوگۆ دەکهن و دەبێت بهڵگهنامهکان

 
  تۆمار بکهکۆمهڵهکه له فدراسيۆن 

  ئهگهر ويستتان  دەرفهتی ئهوەتان ھهيه سهر به فيدراسيۆنێک بن. 

 
  ێڕی کهلتور و فريتيد ۆمهڵهکه الی شارەوانی بکه له کارگداخوازی تۆمارکردنی ک

دەتوانن لۆکاڵهکانی شارەوانی  ی دانپيانراووەک کۆمهڵهيهک له ژێر زانياری زياتردا دەدۆزنهوە. (له الی ڕاستدا)  فۆڕمی داخوازی 
 به نرخێکی ھهرزان له کارگێڕی کهلتور و فريتيد  بهکرێ بگرن.

  

هندامان کۆمهڵه ھهبێت! چاک وايه ژمارەيهکی زۆر له ئ کانیياسا ماف و لهسهربنهڕەتی زۆر گرنگه نوێنهری کۆمهڵهکه زانياری 
 شێوەيهکی نموونهيی ھێندەی کات ناوێت ئهگهر کهسانێکی زۆر ئهرکهکان لهناولهو حاڵهتهدا کارکردن به ئهو زانياريانهيان ھهبێت، 

 خۆياندا بهش بکهن. 
  

 وئهوا لهئێمه ئهزموونێکی باشمان لهسهر ئهوە ھهيه کاتێک کۆمهڵهيهکی تازەدروستکراو ئهندام بێت له يهکێتيهکی خوێندندا 
. ئێوە دەتوانن زانياری لهسهر تێپهڕبن بهڕێوەبردنی کۆمهڵهدا لهسهر چۆنيهتی ی ئهوانبهناو خوێندنێکدەتوانن  ڕێگهيهوە

   ی خوێندن لێرەدا بدۆزنهوە. کانپهيوەنديکردن و ناونيشانی يهکه


