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کۆمهڵهيهک دروستکه  -ليستهی شته گرنگهکان
بيرۆکهی کۆمهڵه
گريمان ئێوە چهند کهسێکن و ئارەزوويهکی ھاوبهشتان ھهيه و دەتانهوێت چاالکيهکانتان به تهواوەتی نموونهيی بێت .چاالکيهکانتان
پارەی تێدەچێت ،بۆيه ئێوە پێويستتان به قاسهيهکی ھاوبهش دەبێت بۆ جێبهجێکردنی بيرۆکهی کۆمهڵهکه .ئهو ڕێکخراوە
ديموکراتيهی له دەوروبهری قاسهکهيه  -جۆرێکه له کۆمهڵه.

پهيڕەوی و پڕۆگرام
پێکهوە کاربکهن بۆ خستنهڕووی پێشنيارێک بۆ پهيڕەوی و پڕۆگرام .له ناويدا چۆنيهتی دامهزراندنی کۆمهڵهکه لهخۆ -دەگرێت .له
ئايندەدا دەستهيهکی کارگێڕی نوێ پهيڕەوی و پڕۆگرامهکه دەخوێننهوە و به جوانی دەزانن چۆن کۆمهڵهکه به ڕێوە دەبهن .وا باشه
ناوی کۆمهڵهکه  ،بهرواری ھۆنينهوەی پهيڕەوی و پڕۆگرامهکه و سهرلهنوێ داڕشتنهوەی له پهيڕەوی وپڕۆرامهکهدا بنوسرێتهوە.

کۆبوونهوەی دروستکردن
پێويسته له ناو کۆنووسی کۆبوونهوەی دروستکردندا ناوی ئامادەبووان ،پێناسهکردنی مهبهست و ئامانجی کۆمهڵهکه وە بڕياردان
لهسهر پهيڕەوی و پڕۆگرامهکهی ياداشت کرابێت.

کۆبوونهوەی بنياتنهرانه
يهکهمين کۆبوونهوەی دەستهی بهڕێوەبهرە .له کۆنووسی کۆبوونهوەکهدا دياری دەکرێت ھهر يهکه له ئهندامانی دەستهی بهڕێوەبهر
چی دەکهن .چۆن دەستهی کارگێڕی بنيات نراوە ،دامهزراوە .له باری ئاساييدا وامهزەندە دەکرێت که کۆبوونهوەکه زۆر کورت بێت
و يهکسهر پاش کۆبوونهوەی دروستکردن ئهنجامدرێت.

پهيڕەوی و پڕۆگرام ،کۆنووسی کۆبوونهوەی دروستکردن و کۆنووسی بنياتنهرانه
ئێسته ئێوە کۆمهڵهن! وە سێ بهڵگهنامهتان ھهيه .کۆنووسهکان پاکنووس دەکرێن و واژۆ دەکرێن .ئهمهش بهڵگهی ئهوەيه که ئيدی
ئێوە کۆمهڵهيهکتان دروستکردوە.

داخوازينامهی تۆمارکردن الی دەزگای باجدان
فۆڕمێکی داخوازيکردن لهگهڵ ھهرسێ بهڵگهنامهکهدا بهڕێدەکهن ،بۆ ئهوەی کهمهڵهکه تۆمارکرێت و ژمارەيهکی ڕێخراوەيی
وەرگرێت.

داوای ژمارە حسابێک له بانک بکهن
لهگهڵ بانکێکدا گفتوگۆ دەکهن و دەبێت بهڵگهنامهکان و ژمارەی ڕێخراوەييش لهگهڵ خۆتاندا ببهن.

کۆمهڵهکه له فدراسيۆن تۆمار بکه
ئهگهر ويستتان دەرفهتی ئهوەتان ھهيه سهر به فيدراسيۆنێک بن.

داخوازی تۆمارکردنی کۆمهڵهکه الی شارەوانی بکه له کارگێڕی کهلتور و فريتيد
فۆڕمی داخوازی )له الی ڕاستدا( له ژێر زانياری زياتردا دەدۆزنهوە .وەک کۆمهڵهيهکی دانپيانراو دەتوانن لۆکاڵهکانی شارەوانی
به نرخێکی ھهرزان له کارگێڕی کهلتور و فريتيد بهکرێ بگرن.
زۆر گرنگه نوێنهری کۆمهڵهکه زانياری بنهڕەتی لهسهر ماف و ياساکانی کۆمهڵه ھهبێت! چاک وايه ژمارەيهکی زۆر له ئهندامان
ئهو زانياريانهيان ھهبێت ،لهو حاڵهتهدا کارکردن به شێوەيهکی نموونهيی ھێندەی کات ناوێت ئهگهر کهسانێکی زۆر ئهرکهکان لهناو
خۆياندا بهش بکهن.
ئێمه ئهزموونێکی باشمان لهسهر ئهوە ھهيه کاتێک کۆمهڵهيهکی تازەدروستکراو ئهندام بێت له يهکێتيهکی خوێندندا ئهوا لهو
ڕێگهيهوە دەتوانن بهناو خوێندنێکی ئهواندا لهسهر چۆنيهتی بهڕێوەبردنی کۆمهڵه تێپهڕبن .ئێوە دەتوانن زانياری لهسهر
پهيوەنديکردن و ناونيشانی يهکهکانی خوێندن لێرەدا بدۆزنهوە.

