ناوی پرۆژە

ناوی کۆمپانیای پێشکەشکار

ناوی ئەو پارێزگایەی کۆمپانیا
پرۆژەکەی تێدا ئەنجام دەدات
ژ .پرۆژە

ئەم خانەیە نابێت لە الیەن پێشەکەشکار پڕبکرێتەوە

 . ١پوختەی پرۆژەکە
تكایه ئهم خشتهیهی خواره پڕبكهرهوه( ,نابێت ل ه یهك الپهڕ ه تێپهڕ
بكات) :

ناوی پرۆژە:
پارێزگا:

تکایە چوارگۆشەکە دیاری بکە .ئەو پارێزگایە هەڵبژێرە
کە پڕۆژەكه ی تیدا ئەنجام دەدەیت
هەولێر :

دهۆك :

سلێامنی (هەلەبجەش دەگرێتەوە):

شار/ناوچه:

ئەو شوێنەی پرۆژەکەی تێدا ئەنجام دەدرێت

ماوەی چااڵکی پرۆژە

تێچوی پێشبینی کراو$US /ب ه دۆالری ئهمریكی ( گوژمەی داواکراو  +بڕی کۆمەک لە الیەن خودی کۆمپانیا )

کۆی گوژمەی داواکراو $USبهدۆالری ئهمریكی

ئامانج لەو پرۆژەیە

کێن ئەوانەی سوودمەند دەبن
پەنابەر
ئاوارەی ناوخۆ
هەژارەکانی كۆمهڵگای لهخۆگر
کۆی سودمەندان

ژمارەی ئەو کەسانەی بە الیەنی کەم بۆ ماوەی یەك ساڵ
دادەمەزرێن دوای تەواو بونی پرۆژەکە

چااڵکیە سەرەکیەکانی ناو پرۆژەكه چین

 . ٢ئەو کەسەی فۆرمەکەی پێشکەش کردوە بۆئەنجامدانی پرۆژە:
 . 1 - ٢ناسنامەی پێشکەشکاری فۆرم:
ناوی کۆمپانیا
باری یاسایی پێشکەشکاری فۆرم

کۆمپانیا دیاری بکە (ئایا سنوردارە یان بریکارە یان چ جۆرێکە)

ژمارە تۆماری کۆمپانیا (یاخود هاوشێوهكهی)

رێکەوتی تۆمار
ناونیشانی فهرمی
ژ .دۆسیەی باج
ژ .دەستەبەري كومه اليه يت (ضامن اجتامعی)

زانیاری لەسەرکەسی پەیوەندیدار بە پرۆژەکە
کەسی پەیوەست ب ه پڕۆژهكه
ئیمیلی کەسی پەیوەست
ژ .تەلەفۆنی کەسی پەیوەست

 . 2 - ٢زانیاری لهبارهی كۆمپانیای پێشكهشكار:
كهرتی چااڵكییهكان

بۆ منونە  :کۆمپانیای دروست کردنی کەلوپەل یان باڵەخانە یان
هەرجۆرێکی تر

2017

2018

ژمارەی کارمەندان
کارمەندانی هەمیشەیی
داهات بە دۆالر

دەستکەوت بە دۆالر

کۆی سەرمایەی بە دۆالر
کۆی ئەو پرۆژانەی ئێستا لەسەر شانیەتی بە دۆالر
ژمارەی کۆتایی بە دۆالر  /الحسابات الختامية

تکایە بە کورتی باسی چاالکیەکانی کۆمپانیا بکە

تکایە باسی پالنەکانی بەرەو پێش بردنی کۆمپانیا بکەو ئەو پرۆژەی ه چۆن دەبێتە هۆکاری پیشەکەوتنی کۆمپانیا

. 3شیکردنەوە و باس کردنی پرۆژەکە:
. 1 - 3پێداویستی و هاندهری پێشكهشكاری فۆرم
تکایە بنەمای پرۆژەکەی خۆت ڕوون بکەره وه و باسی ئەو بابەتانە بکە کە کۆمپانیا پێویستی پێی دەبێت بۆ ئەو پرۆژەیە وه ئەو بابەتانەی هانی تۆ
دەدات بۆ پێشکەش کردن بۆ ئەم پرۆژەیە  ..زۆر بە وردی ئەو خاڵە ڕون بکەوە چونکە ئهم ه یهكیكه لهو بابهتانهی ك ه ل ه سۆنگهیهو ه ههڵسهنگاندن
بۆ پرۆژەکەت دەکرێت.

 . 2 - 3کێن ئەوانەی سوود مەند دەبن:
گروپە سودمەندەکان بە گوێرەی هەژاری و نەداری:

پەنابەر

مێ

نێر

کۆی گشتی

ئاوارە ناوخۆکان
هەژار و نەدارەكانی كۆمهڵگای لهخۆگر
کە تیایدا:
سەرۆک خێزان
گەنج لە تەمەنی  ٣5 - ١٨ساڵ
ئەوانەی ماوەیهكی زۆر ه بێکارن
کۆی گشتی

گروپە سودمەندەکان بە گوێرەی تەمەن:
مێ

نێر

کۆی گشتی

 ٣5 - ١٨ساڵ
 ٣5ساڵ بەرەو ژور
کۆی گشتی

تکایە ،ههروهها فۆرمی ژمارە  -٢-ل ه پاشكۆی Bدا ( )Annex Bپڕبکەوە ناو و زانیاری ئه و سودمەندانه بنوسە کە لە الی تۆ دادەمەزرێن :
ههروهها بهڵێننامهیهك بۆ ههر یهك ه له سودمهندان /بێكارهكان هاوپێچ بك ه بهگوێرهی ئهو منوونهیهی له پاشكۆی  Fدا ()Annex Fهاتووه.

تکایە ئەو زانیاریانە بنوسە :
ا  .بهنهماكانی هەڵبژاردن بۆ دامەزراندنی بێکارەکان
ب  .شێوازی دامەزراندن

 . 3 - 3چااڵکیەکان
 . ١ - 3 - 3دامەزراندنی گروپە دەست نیشان کراوەکان:
ئایا لەسەر بنەمای مەشقی پیشەگەری دادەمەزرێن

بەڵێ

تکایە ئەو زانیاریانەی خوارەوە ڕون بکەرەوە لەسەر ئەو پۆستانەی کە کارمەندی بۆ دادەمەزرێت

پۆستی کار ()١
شوێن

ناونیشان لە چ شوێنێك ئەگەر جیاواز بو لە شوێنی کۆمپانیا

بەش

ناوی ئەو بەشە لە کۆمپانیا بنوسە کە کارەکەی تێدا ئەنجام دەدرێت

ژمارەی ئەو کەسانەی دادەمەزرێن
ماوەی دامەزراندن – چەند مانگ
ژمارەی ئەوانەی هاوشێوە ى هه مان كار لە کۆمپانیا کاردەکەن

هەفتانە چەند کاتژمێر کار دەکەن
پێناسەی کارەکە

زانیاری ورد لهبارهی كار و بهرپرسیارێتییهكانی كهسی دامهزراو

پێداویستی ئەو پۆستە

ئهو لێهاتووییان ه چین كه بۆ ئهو كاره پێویسنت

ئامێر و کەلوپەلی پێویست بۆ ئەو کارە

باسی ئهو كهلوپهل و ئامێرانه بك ه ك ه دابین دهكرێت

مەترسیەکانی ئەو پۆستە چیە

باسی ئهو مهترسییانه بك ه ك ه دهكرێت لهو كارهدا بوونی ههبێت

موچەی مانگانە USD
دەرماڵە ئەگەر هەبێ

بو منونە دەرماڵەی سەفەر

نەخێر

پۆستی کار ()٢
شوێن

ناونیشان لە چ شوێنێك ئەگەر جیاواز بو لە شوێنی کۆمپانیا

بەش

ناوی ئەو بەشە لە کۆمپانیا بنوسە کە کارەکەی تێدا ئەنجام دەدرێت

ژمارەی ئەو کەسانەی دادەمەزرێن
ماوەی دامەزراندن – چەند مانگ
ژمارەی ئەوانەی هاوشێوە ى هه مان كار لە کۆمپانیا کاردەکەن

هەفتانە چەند کاتژمێر کار دەکەن
پێناسەی کارەکە

زانیاری ورد لهبارهی كار و بهرپرسیارێتییهكانی كهسی دامهزراو

پێداویستی ئەو پۆستە

ئهو لێهاتووییان ه چین كه بۆ ئهو كاره پێویسنت

ئامێر و کەلوپەلی پێویست بۆ ئەو کارە

باسی ئهو كهلوپهل و ئامێرانه بك ه ك ه دابین دهكرێت

مەترسیەکانی ئەو پۆستە چیە

باسی ئهو مهترسییانه بك ه ك ه دهكرێت لهو كارهدا بوونی ههبێت

موچەی مانگانە USD
دەرماڵە ئەگەر هەبێ

بو منونە دەرماڵەی سەفەر

پۆستی کار ()٣
شوێن

ناونیشان لە چ شوێنێك ئەگەر جیاواز بو لە شوێنی کۆمپانیا

بەش

ناوی ئەو بەشە لە کۆمپانیا بنوسە کە کارەکەی تێدا ئەنجام دەدرێت

ژمارەی ئەو کەسانەی دادەمەزرێن
ماوەی دامەزراندن – چەند مانگ
ژمارەی ئەوانەی هاوشێوە ى هه مان كار لە کۆمپانیا کاردەکەن

هەفتانە چەند کاتژمێر کار دەکەن
پێناسەی کارەکە

زانیاری ورد لهبارهی كار و بهرپرسیارێتییهكانی كهسی دامهزراو

پێداویستی ئەو پۆستە

ئهو لێهاتووییان ه چین كه بۆ ئهو كاره پێویسنت

ئامێر و کەلوپەلی پێویست بۆ ئەو کارە

باسی ئهو كهلوپهل و ئامێرانه بك ه ك ه دابین دهكرێت

مەترسیەکانی ئەو پۆستە چیە

باسی ئهو مهترسییانه بك ه ك ه دهكرێت لهو كارهدا بوونی ههبێت

موچەی مانگانە USD
دەرماڵە ئەگەر هەبێ

بو منونە دەرماڵەی سەفەر

پۆستی کار ()٤
شوێن

ناونیشان لە چ شوێنێك ئەگەر جیاواز بو لە شوێنی کۆمپانیا

بەش

ناوی ئەو بەشە لە کۆمپانیا بنوسە کە کارەکەی تێدا ئەنجام دەدرێت

ژمارەی ئەو کەسانەی دادەمەزرێن
ماوەی دامەزراندن – چەند مانگ
ژمارەی ئەوانەی هاوشێوە ى هه مان كار لە کۆمپانیا کاردەکەن

هەفتانە چەند کاتژمێر کار دەکەن
پێناسەی کارەکە

زانیاری ورد لهبارهی كار و بهرپرسیارێتییهكانی كهسی دامهزراو

پێداویستی ئەو پۆستە

ئهو لێهاتووییان ه چین كه بۆ ئهو كاره پێویسنت

ئامێر و کەلوپەلی پێویست بۆ ئەو کارە

باسی ئهو كهلوپهل و ئامێرانه بك ه ك ه دابین دهكرێت

مەترسیەکانی ئەو پۆستە چیە

باسی ئهو مهترسییانه بك ه ك ه دهكرێت لهو كارهدا بوونی ههبێت

موچەی مانگانە USD
دەرماڵە ئەگەر هەبێ

بو منونە دەرماڵەی سەفەر

پۆستی کار ()٥
شوێن

ناونیشان لە چ شوێنێك ئەگەر جیاواز بو لە شوێنی کۆمپانیا

بەش

ناوی ئەو بەشە لە کۆمپانیا بنوسە کە کارەکەی تێدا ئەنجام دەدرێت

ژمارەی ئەو کەسانەی دادەمەزرێن
ماوەی دامەزراندن – چەند مانگ
ژمارەی ئەوانەی هاوشێوە ى هه مان كار لە کۆمپانیا کاردەکەن

هەفتانە چەند کاتژمێر کار دەکەن
پێناسەی کارەکە

زانیاری ورد لهبارهی كار و بهرپرسیارێتییهكانی كهسی دامهزراو

پێداویستی ئەو پۆستە

ئهو لێهاتووییان ه چین كه بۆ ئهو كاره پێویسنت

ئامێر و کەلوپەلی پێویست بۆ ئەو کارە

باسی ئهو كهلوپهل و ئامێرانه بك ه ك ه دابین دهكرێت

مەترسیەکانی ئەو پۆستە چیە

باسی ئهو مهترسییانه بك ه ك ه دهكرێت لهو كارهدا بوونی ههبێت

موچەی مانگانە USD
دەرماڵە ئەگەر هەبێ

بو منونە دەرماڵەی سەفەر

پۆستی کار ()٦
شوێن

ناونیشان لە چ شوێنێك ئەگەر جیاواز بو لە شوێنی کۆمپانیا

بەش

ناوی ئەو بەشە لە کۆمپانیا بنوسە کە کارەکەی تێدا ئەنجام دەدرێت

ژمارەی ئەو کەسانەی دادەمەزرێن
ماوەی دامەزراندن – چەند مانگ
ژمارەی ئەوانەی هاوشێوە ى هه مان كار لە کۆمپانیا کاردەکەن

هەفتانە چەند کاتژمێر کار دەکەن
پێناسەی کارەکە

زانیاری ورد لهبارهی كار و بهرپرسیارێتییهكانی كهسی دامهزراو

پێداویستی ئەو پۆستە

ئهو لێهاتووییان ه چین كه بۆ ئهو كاره پێویسنت

ئامێر و کەلوپەلی پێویست بۆ ئەو کارە

باسی ئهو كهلوپهل و ئامێرانه بك ه ك ه دابین دهكرێت

مەترسیەکانی ئەو پۆستە چیە

باسی ئهو مهترسییانه بك ه ك ه دهكرێت لهو كارهدا بوونی ههبێت

موچەی مانگانە USD
دەرماڵە ئەگەر هەبێ

بو منونە دەرماڵەی سەفەر

پۆستی کار ()٧
شوێن

ناونیشان لە چ شوێنێك ئەگەر جیاواز بو لە شوێنی کۆمپانیا

بەش

ناوی ئەو بەشە لە کۆمپانیا بنوسە کە کارەکەی تێدا ئەنجام دەدرێت

ژمارەی ئەو کەسانەی دادەمەزرێن
ماوەی دامەزراندن – چەند مانگ
ژمارەی ئەوانەی هاوشێوە ى هه مان كار لە کۆمپانیا کاردەکەن

هەفتانە چەند کاتژمێر کار دەکەن
پێناسەی کارەکە

زانیاری ورد لهبارهی كار و بهرپرسیارێتییهكانی كهسی دامهزراو

پێداویستی ئەو پۆستە

ئهو لێهاتووییان ه چین كه بۆ ئهو كاره پێویسنت

ئامێر و کەلوپەلی پێویست بۆ ئەو کارە

باسی ئهو كهلوپهل و ئامێرانه بك ه ك ه دابین دهكرێت

مەترسیەکانی ئەو پۆستە چیە

باسی ئهو مهترسییانه بك ه ك ه دهكرێت لهو كارهدا بوونی ههبێت

موچەی مانگانە USD
دەرماڵە ئەگەر هەبێ

بو منونە دەرماڵەی سەفەر

پۆستی کار ()٨
شوێن

ناونیشان لە چ شوێنێك ئەگەر جیاواز بو لە شوێنی کۆمپانیا

بەش

ناوی ئەو بەشە لە کۆمپانیا بنوسە کە کارەکەی تێدا ئەنجام دەدرێت

ژمارەی ئەو کەسانەی دادەمەزرێن
ماوەی دامەزراندن – چەند مانگ
ژمارەی ئەوانەی هاوشێوە ى هه مان كار لە کۆمپانیا کاردەکەن

هەفتانە چەند کاتژمێر کار دەکەن
پێناسەی کارەکە

زانیاری ورد لهبارهی كار و بهرپرسیارێتییهكانی كهسی دامهزراو

پێداویستی ئەو پۆستە

ئهو لێهاتووییان ه چین كه بۆ ئهو كاره پێویسنت

ئامێر و کەلوپەلی پێویست بۆ ئەو کارە

باسی ئهو كهلوپهل و ئامێرانه بك ه ك ه دابین دهكرێت

مەترسیەکانی ئەو پۆستە چیە

باسی ئهو مهترسییانه بك ه ك ه دهكرێت لهو كارهدا بوونی ههبێت

موچەی مانگانە USD
دەرماڵە ئەگەر هەبێ

بو منونە دەرماڵەی سەفەر

پۆستی کار ()٩
شوێن

ناونیشان لە چ شوێنێك ئەگەر جیاواز بو لە شوێنی کۆمپانیا

بەش

ناوی ئەو بەشە لە کۆمپانیا بنوسە کە کارەکەی تێدا ئەنجام دەدرێت

ژمارەی ئەو کەسانەی دادەمەزرێن
ماوەی دامەزراندن – چەند مانگ
ژمارەی ئەوانەی هاوشێوە ى هه مان كار لە کۆمپانیا کاردەکەن

هەفتانە چەند کاتژمێر کار دەکەن
پێناسەی کارەکە

زانیاری ورد لهبارهی كار و بهرپرسیارێتییهكانی كهسی دامهزراو

پێداویستی ئەو پۆستە

ئهو لێهاتووییان ه چین كه بۆ ئهو كاره پێویسنت

ئامێر و کەلوپەلی پێویست بۆ ئەو کارە

باسی ئهو كهلوپهل و ئامێرانه بك ه ك ه دابین دهكرێت

مەترسیەکانی ئەو پۆستە چیە

باسی ئهو مهترسییانه بك ه ك ه دهكرێت لهو كارهدا بوونی ههبێت

موچەی مانگانە USD
دەرماڵە ئەگەر هەبێ

بو منونە دەرماڵەی سەفەر

پۆستی کار ()١٠
شوێن

ناونیشان لە چ شوێنێك ئەگەر جیاواز بو لە شوێنی کۆمپانیا

بەش

ناوی ئەو بەشە لە کۆمپانیا بنوسە کە کارەکەی تێدا ئەنجام دەدرێت

ژمارەی ئەو کەسانەی دادەمەزرێن
ماوەی دامەزراندن – چەند مانگ
ژمارەی ئەوانەی هاوشێوە ى هه مان كار لە کۆمپانیا کاردەکەن

هەفتانە چەند کاتژمێر کار دەکەن
پێناسەی کارەکە

زانیاری ورد لهبارهی كار و بهرپرسیارێتییهكانی كهسی دامهزراو

پێداویستی ئەو پۆستە

ئهو لێهاتووییان ه چین كه بۆ ئهو كاره پێویسنت

ئامێر و کەلوپەلی پێویست بۆ ئەو کارە

باسی ئهو كهلوپهل و ئامێرانه بك ه ك ه دابین دهكرێت

مەترسیەکانی ئەو پۆستە چیە

باسی ئهو مهترسییانه بك ه ك ه دهكرێت لهو كارهدا بوونی ههبێت

موچەی مانگانە USD
دەرماڵە ئەگەر هەبێ

بو منونە دەرماڵەی سەفەر

پۆستی کار ()١١
شوێن

ناونیشان لە چ شوێنێك ئەگەر جیاواز بو لە شوێنی کۆمپانیا

بەش

ناوی ئەو بەشە لە کۆمپانیا بنوسە کە کارەکەی تێدا ئەنجام دەدرێت

ژمارەی ئەو کەسانەی دادەمەزرێن
ماوەی دامەزراندن – چەند مانگ
ژمارەی ئەوانەی هاوشێوە ى هه مان كار لە کۆمپانیا کاردەکەن

هەفتانە چەند کاتژمێر کار دەکەن
پێناسەی کارەکە

زانیاری ورد لهبارهی كار و بهرپرسیارێتییهكانی كهسی دامهزراو

پێداویستی ئەو پۆستە

ئهو لێهاتووییان ه چین كه بۆ ئهو كاره پێویسنت

ئامێر و کەلوپەلی پێویست بۆ ئەو کارە

باسی ئهو كهلوپهل و ئامێرانه بك ه ك ه دابین دهكرێت

مەترسیەکانی ئەو پۆستە چیە

باسی ئهو مهترسییانه بك ه ك ه دهكرێت لهو كارهدا بوونی ههبێت

موچەی مانگانە USD
دەرماڵە ئەگەر هەبێ

بو منونە دەرماڵەی سەفەر

پۆستی کار ()١٢
شوێن

ناونیشان لە چ شوێنێك ئەگەر جیاواز بو لە شوێنی کۆمپانیا

بەش

ناوی ئەو بەشە لە کۆمپانیا بنوسە کە کارەکەی تێدا ئەنجام دەدرێت

ژمارەی ئەو کەسانەی دادەمەزرێن
ماوەی دامەزراندن – چەند مانگ
ژمارەی ئەوانەی هاوشێوە ى هه مان كار لە کۆمپانیا کاردەکەن

هەفتانە چەند کاتژمێر کار دەکەن
پێناسەی کارەکە

زانیاری ورد لهبارهی كار و بهرپرسیارێتییهكانی كهسی دامهزراو

پێداویستی ئەو پۆستە

ئهو لێهاتووییان ه چین كه بۆ ئهو كاره پێویسنت

ئامێر و کەلوپەلی پێویست بۆ ئەو کارە

باسی ئهو كهلوپهل و ئامێرانه بك ه ك ه دابین دهكرێت

مەترسیەکانی ئەو پۆستە چیە

باسی ئهو مهترسییانه بك ه ك ه دهكرێت لهو كارهدا بوونی ههبێت

موچەی مانگانە USD
دەرماڵە ئەگەر هەبێ

بو منونە دەرماڵەی سەفەر

پۆستی کار ()١٣
شوێن

ناونیشان لە چ شوێنێك ئەگەر جیاواز بو لە شوێنی کۆمپانیا

بەش

ناوی ئەو بەشە لە کۆمپانیا بنوسە کە کارەکەی تێدا ئەنجام دەدرێت

ژمارەی ئەو کەسانەی دادەمەزرێن
ماوەی دامەزراندن – چەند مانگ
ژمارەی ئەوانەی هاوشێوە ى هه مان كار لە کۆمپانیا کاردەکەن

هەفتانە چەند کاتژمێر کار دەکەن
پێناسەی کارەکە

زانیاری ورد لهبارهی كار و بهرپرسیارێتییهكانی كهسی دامهزراو

پێداویستی ئەو پۆستە

ئهو لێهاتووییان ه چین كه بۆ ئهو كاره پێویسنت

ئامێر و کەلوپەلی پێویست بۆ ئەو کارە

باسی ئهو كهلوپهل و ئامێرانه بك ه ك ه دابین دهكرێت

مەترسیەکانی ئەو پۆستە چیە

باسی ئهو مهترسییانه بك ه ك ه دهكرێت لهو كارهدا بوونی ههبێت

موچەی مانگانە USD
دەرماڵە ئەگەر هەبێ

بو منونە دەرماڵەی سەفەر

پۆستی کار ()١٤
شوێن

ناونیشان لە چ شوێنێك ئەگەر جیاواز بو لە شوێنی کۆمپانیا

بەش

ناوی ئەو بەشە لە کۆمپانیا بنوسە کە کارەکەی تێدا ئەنجام دەدرێت

ژمارەی ئەو کەسانەی دادەمەزرێن
ماوەی دامەزراندن – چەند مانگ
ژمارەی ئەوانەی هاوشێوە ى هه مان كار لە کۆمپانیا کاردەکەن

هەفتانە چەند کاتژمێر کار دەکەن
پێناسەی کارەکە

زانیاری ورد لهبارهی كار و بهرپرسیارێتییهكانی كهسی دامهزراو

پێداویستی ئەو پۆستە

ئهو لێهاتووییان ه چین كه بۆ ئهو كاره پێویسنت

ئامێر و کەلوپەلی پێویست بۆ ئەو کارە

باسی ئهو كهلوپهل و ئامێرانه بك ه ك ه دابین دهكرێت

مەترسیەکانی ئەو پۆستە چیە

باسی ئهو مهترسییانه بك ه ك ه دهكرێت لهو كارهدا بوونی ههبێت

موچەی مانگانە USD
دەرماڵە ئەگەر هەبێ

بو منونە دەرماڵەی سەفەر

پۆستی کار ()١٥
شوێن

ناونیشان لە چ شوێنێك ئەگەر جیاواز بو لە شوێنی کۆمپانیا

بەش

ناوی ئەو بەشە لە کۆمپانیا بنوسە کە کارەکەی تێدا ئەنجام دەدرێت

ژمارەی ئەو کەسانەی دادەمەزرێن
ماوەی دامەزراندن – چەند مانگ
ژمارەی ئەوانەی هاوشێوە ى هه مان كار لە کۆمپانیا کاردەکەن

هەفتانە چەند کاتژمێر کار دەکەن
پێناسەی کارەکە

زانیاری ورد لهبارهی كار و بهرپرسیارێتییهكانی كهسی دامهزراو

پێداویستی ئەو پۆستە

ئهو لێهاتووییان ه چین كه بۆ ئهو كاره پێویسنت

ئامێر و کەلوپەلی پێویست بۆ ئەو کارە

باسی ئهو كهلوپهل و ئامێرانه بك ه ك ه دابین دهكرێت

مەترسیەکانی ئەو پۆستە چیە

باسی ئهو مهترسییانه بك ه ك ه دهكرێت لهو كارهدا بوونی ههبێت

موچەی مانگانە USD
دەرماڵە ئەگەر هەبێ

بو منونە دەرماڵەی سەفەر

 . ٢ - 3 - 3مەشق و ڕاهێنان لهسهر كار
تکایە ئەو زانیاریانەی خوارەوە ڕوون بکەوە :
ئایا هیچ پێشبینیەکت هەیە لەسەر مەشق و ڕاهێنان و شیوازی سەرپەرشتی

بەڵێ

نەخێر

ژمارەی ئەوانەی کە سود مەند دەبن لە مەشق و ڕاهێنان
مەشق و ڕاهێنان لەسەر چی دەکرێ

ئەزمونی کۆمپیوتەر و سۆفت وێریش ئەگەر هەبوو

دەرەنجامی چاوەڕوان کراو لەو مەشقە

ئەزمون و توانستی تەکنیکی و بە دەست هێرناو ڕوون بکەوە چۆن گەشە دەکات لە ماوەی مەشق و ڕاهێنان

پالنی مەشق و ڕاهێنان ڕون بکەرەوە
سیستمی مەشق و ڕاهێنان لەسەركار ڕوون بکەرەوە (چەند هەفتەی ه و چهند رۆژ و چەند کاتژمێری پێویستە)
باسی ئهو پشتگیری و بهروپێشربدن ه تایبهتان ه بك ه (ب ه دهرهاویشتهی لێهاتووییهكانهوه) ك ه پێشنیاری پێشكهشكردنیان دهكهیت بهمهبهستی
باشرتكردنی بواری دامهزراندنی بهشداربووان و هۆی ئهم ه و ژمارهی ئهنجامانی چااڵكییهكان لهماوهی ڕاهێنانهكاندا.

ماوەی مەشق بە مانگ

سەرپەرشتیار :
ناو ،تایبەمتەندی و ئەزمون سەرپەرشتیار :

ناوی سەرپەرشتیار ()1
پسپۆری سەرپەرشتیار

تکایە  :پیشینهی زانستی پسپۆر ڕوون بکەوە و پوختەی ئەزمونی کار کردنی بخە ڕووكه چهند ساڵ ئهزموونی ههی ه لهو بوارهدا .تکایە ئەو بابەتە زۆر
بە جوانی ڕوون بکرێتەوە چونکە خاڵێكی سەرەکیە لەهەڵبژاردنی کۆمپانیا بۆ ئەوەی گوژمەی پرۆژە وەربگرێت

ڕۆڵی سەرپەرشتیار :

ڕۆڵی سەرپەرشتیار لە مەشق و ڕاهێنان ڕون بکەرەوە ,چااڵکی و ئەرکەکان ڕون بکەرەوە :

ژمارەی ئەو کەسانەی لە سەرپەرشتیار سود مەند دەبن

* تکایە بۆ هەر سەرپەرشتیارێك پێشنیاركراو بۆ پڕۆژهك ه خشتهیهك پڕبكهرهوه .بۆ منوونه:ئەگەر  2سەرپەرشتیارت هەیە -دهبێت  2خشتهی
هاوشێوهت ههبێت به پڕكراوهیی

ناوی سەرپەرشتیار ()٢
پسپۆری سەرپەرشتیار

تکایە  :پیشینهی زانستی پسپۆر ڕوون بکەوە و پوختەی ئەزمونی کار کردنی بخە ڕووك ه چهند ساڵ ئهزموونی ههیه لهو بوارهدا .تکایە ئەو بابەتە زۆر
بە جوانی ڕوون بکرێتەوە چونکە خاڵێكی سەرەکیە لەهەڵبژاردنی کۆمپانیا بۆ ئەوەی گوژمەی پرۆژە وەربگرێت

ڕۆڵی سەرپەرشتیار :

ڕۆڵی سەرپەرشتیار لە مەشق و ڕاهێنان ڕون بکەرەوە ,چااڵکی و ئەرکەکان ڕون بکەرەوە :

ژمارەی ئەو کەسانەی لە سەرپەرشتیار سود مەند دەبن

ناوی سەرپەرشتیار ()٣
پسپۆری سەرپەرشتیار

تکایە  :پیشینهی زانستی پسپۆر ڕوون بکەوە و پوختەی ئەزمونی کار کردنی بخە ڕووك ه چهند ساڵ ئهزموونی ههی ه لهو بوارهدا .تکایە ئەو بابەتە زۆر
بە جوانی ڕوون بکرێتەوە چونکە خاڵێكی سەرەکیە لەهەڵبژاردنی کۆمپانیا بۆ ئەوەی گوژمەی پرۆژە وەربگرێت

ڕۆڵی سەرپەرشتیار :

ڕۆڵی سەرپەرشتیار لە مەشق و ڕاهێنان ڕون بکەرەوە ,چااڵکی و ئەرکەکان ڕون بکەرەوە :

ژمارەی ئەو کەسانەی لە سەرپەرشتیار سود مەند دەبن

ناوی سەرپەرشتیار ()٤
پسپۆری سەرپەرشتیار

تکایە  :پیشینهی زانستی پسپۆر ڕوون بکەوە و پوختەی ئەزمونی کار کردنی بخە ڕووك ه چهند ساڵ ئهزموونی ههیه لهو بوارهدا .تکایە ئەو بابەتە زۆر
بە جوانی ڕوون بکرێتەوە چونکە خاڵێكی سەرەکیە لەهەڵبژاردنی کۆمپانیا بۆ ئەوەی گوژمەی پرۆژە وەربگرێت

ڕۆڵی سەرپەرشتیار :

ڕۆڵی سەرپەرشتیار لە مەشق و ڕاهێنان ڕون بکەرەوە ,چااڵکی و ئەرکەکان ڕون بکەرەوە :

ژمارەی ئەو کەسانەی لە سەرپەرشتیار سود مەند دەبن

 . ٣ - 3 - 3ئەگەر هەر جۆرە چااڵکیەکی تر هەیە ڕوونی بکەرەوە :
دەرەنجامەکانی پڕۆژە:
تکایە ڕۆڵی ئەو پرۆژەیە ڕون بکەنەوە سەبارەت بە گەشەپێدان و زیاد کردنی هەلی کار:
 .١ئەو پرۆژەیە دەبێتە هۆکاری گەشەپێدانی توانست و ئەزمون
 .٢ئەو پرۆژەیە دەبێتە هۆکاری گەشەپێدانی توانستی کردەیی ،و
 .٣ئەو پرۆژەیە دەبێتە هۆکاری گەشەپێدانی ئەزمونی کردەیی
تکایە ڕونی بکەرەوە ئەو پرۆژەیە تا چەند ئاستی توانست و ئەزمونی بەشدار بوان بەرز دەکاتەوە بهگوێرهی بازاڕی كار .

تکایە ديارى بكه ژمارەی ئەو کەسانەی بە الیەنی کەم بۆ ماوەی یەك ساڵ دوای تەواو بونی پرۆژەکە دادەمەزرێن.

 . 4بەڵیننامەی ئەو کەسەی فۆرمەکە پێشکەش دەکات:
ئەو کەسەی واژو دەکات بەڵێن دەدات کە خۆی ڕێگەپێدراوە سەبارەت بە بەشداری کردن لەو پرۆژەیە لەو دەروازە ,ئەم بەڵێنانەی خوارەوە پشت
راست دەکاتەوە :
.1بەڵێن بدات کە هەموو بنەماکانی پێشکەشکار یاساییە هەروەك لە بڕگەی  -٣-ڕون کراوەتەوە
.2دەبێت بەڵین بدات کە خۆی سەرچاوەی دارایی هەیە بۆ ئەنجامدانی چااڵکیەکانی پڕۆژە
.3بەڵێن بدات کە توانای پێویستی هەیە بۆ ئەوی چااڵکیانە ئەنجام بدات
.4بەڵێن بدات کە ئهم پڕۆژهیه نابێت ه هۆی ئهوهی ئەوانەی ئێستا لە کۆمپانیا کار دەکەن دەربكرێن و کەسانی تر شوێنیان بگرنەوە.
.5بەشدار بوو راستەوخۆ بەرپرسیارە بۆ ئامادە کردن و بەڕێوەبردن و ئەنجامدانی هەموو چااڵکیەکان لە ناو ئەو پرۆژەیە وەکو الیەنی الوەکی یان
بەڵێندەری الوەکی نابێت .
.6بەشدار بوو لە ڕۆشنایی مەرجەکانی  -١-٢کە لیست کراوە ،کێشەی نیە لەو سۆنگەیهوە و بۆی هەیە بەشداری بکات
.7بەشدار بوو مافی ئەوەی هەیە بە گوێرەی مەرجەکانی  -١-٢بەشداری بکات
.8بەشدار بوو یەکسەر بەڵگەنامەی پێویست ئامادە دەکات بە گوێرەی مەرجەکانی  -٤-٢هەرکاتیك داوای لێکرا.
.9گشت بهندهكانی گرێبهست ،ههروهك ل ه گرێبهستی ئاسایی گوژمهكهدا هاتووه (پاشكۆی  Gل ه ڕێنامییهكانی پێشكهشكردن) ،ڕهزامهندی
لهسهر دهدرێت ،و لهو دۆخهشدا الیهنی پێشكهشكار گوژم ه وهردهگرێت.
بەشدار بوو بەڵێن دەدات هەرکاتێك داواکاری پێشکەش بکات لە پرۆگرامێكی تری وەرگرتنی گوژمەی پرۆژە لە ڕیکخراوێکی تری سەر بە یەکێتی
ئەوروپا یاخود بهشهكانی كۆمسیۆنی ئهوروپییهوه ،لە دوای ئەوەی فۆرمی بۆ ئەو دەزگایە پێشکەش کرد ئەوا بهبێ دواكهوتن ئهو دهسهاڵتی
گرێبهستكردنه ئاگادار دهكاتهو ه كه داواكارییهكهی پێشكهش كردوو.

ئێـمە بەلێن دەدەین و دەرك بەو ڕاستیە دەکەین کە ئەگەر لە ڕؤشنایی مەرجەکانی -١-٢
هەر کاتێك ئەو زانیاریانە بە هەڵە یان تزویر پێشکەش کرا یاخود دهركهوت ك ه زانیاریهكان ههڵهن ئەوا لهم بهخشینی گوژمهی ه دهردههێندرێت و بڕی
 ٪١٠ی ئەو گوژمەیهی بۆ پرۆژەك ه تەرخان کراوە وەکو سزا لێ دهستێندرێت.
ئێمە ئەو ڕاستیە دەزانین کە ئەو زانیاری و داتایانەی ئێمە پێشکەشیان دەکەین ڕهنگ ه دەزگاکانی یەکێتی ئەوروپا بۆ پاراستنی بەرژەوەندیەکانی خۆی
ڕەوانی هەندێ دەزگای چاودێری و لێکۆڵینەوەی بکات بۆ دڵنیا بوونەوە .بهمهبهستی پاراستنی بهرژهوهندییه داراییهكانی یهكێتی ئهوروپا لەوانەیە
ئەو زانیاریه كهسییان ه ڕەوانە بکرێت بۆ یهكهی ووردبینی ناوخۆیی ،و سیستهمی پشكنین و دهرهینان ،بۆ دادگای یەکیتی ئەوروپا بۆ چاودێری و
دڵنیا بوونەوە و بۆردی چاودێری دارایی و/یاخود نوسینگهی بەرەنگاربونەوەی ساخنهكاری سەر بە یەکێتی ئەوروپا.

واژووی ئەو کەسەی فۆرمی پێشکەش کردوە :
ناو

پۆست

رێکەوت

