ئامؤذطارى بؤ كريَضي

نموونةى ثاكردنةوةى مال
كريَضي ثيَويستة هةميشة لةطة َل خاوةن ما َل دووثاتبكاتةوة كة ئاخؤ هيض ليستي ثاكردنةوةى ما َل
هةية .ئةطةر خاوةن ما َل هيض ليستي ثاككردنةوةى نةخستة ثيَش ,ئةوا ثيَشنيازي ئةمةى الي خوارةوة
دةكةين بؤ كريَضي ثيَش ئةوةى ما َل ضؤ َل بكات
كراي بان و بني بةفرطر ثاكبكةرةوةو ثاشان بةفري فريزةرةكة
 ناوةوةو دةرةوةى تيَ ِ
بتويَنةوة.
 دةرطاى فريزةري بةفرطرةكةت بةكراوةيي جيَبهيَلَة ئةطةر كارةبا نةبوو.
فرنيةكةيش جوان ثاكبكةرةوة.
 ناوةوةو درةروةى تةباخةكةت ثاكبكةرةوة هةروةها ناوةوةى ِ
 كاوةنتةر بشؤ لةناوةو دةرةوة.
 دةرطاو ثةنجةرة ثاك بشؤ لةطة َل بةرهةيوان
 زةوي ديواري ما َل ثاك بشؤ.
 ثةردةو كومبار بتةكيَنة.
ي.
بسرةوة ,طلَؤثي سووتاو
بطؤرة بة هي نو َ
ِ
 ثانكة و طلَؤثي ما َل ِ
 ئاميَري ثشكنيني دووكة َل بثشكنةو ثاترييةكةى بطؤرة بةثيَي ثيَويست.
 ئاودةستخانةكة بةووردي ثاكبكةرةوة ئةمةو كؤلي خؤشؤرين و دةست شؤرو ِرةفة و ئاويَنةي ذوور
بسرةوة.
بةجوانى
ِ
 كومبار بتةكيَنة بة ئاميَري ثاككةرةوة ,بةثيَي ثيَويست.
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ليستي ثشكنين بؤ كريجي
خؤت بة دووربطرة لة ليكتينةطةيشتني هاو كريضي
كري ما َل دةكات؟ باشر
 ئايا ك َي ئيمزا لةسةر يؤندي
َ
واية هةموو اليةك ناويان لةسةر بؤندةكة هةبيَت.
يةكي لة كريَضيةكان
 ئايا ضي ِروودةدات طةر هاتو
َ
بروات ثيَش تةواوبووني بؤندي كريَكة؟
ويستي ِ
ي
ي و كر َ
برى ثارة دابةش دةكر َ
 ئايا ضؤن ضؤني ِ
دةدريَت؟
 ئايا ضؤن طرفتةكان ضارةسةر دةبن؟

ِرةضاوي ضةند ثرسياريك
 ئايا بؤندي ِريَكةوتني كريَضي بؤ ماوةي دياري كراوة
ياخود مانط بة مانط؟
ي؟ ئايا ضي ِروودةدات طةر
 شويَن و كاتى ثيَداني كر َ
ي
كريَكة دووا كةوت؟ ث َيشنياري وةرطرتنى وةس َل دةكر َ
بؤ هةر ثيَداني كر َييةك.
 ئايا لةكاتي ِرووداني هةر طرفتيَك ثةيوةندي بة ك َي
دةكةيت؟
 ئايا هيض ئامادةكاريت بؤ ثاريَزطاري لة كريَي
كردووة؟
 ئايا ئاذةلَي مالَى ِريطة ثيَدراوة؟ كريَي ثيَشينة
داواكراوة؟
ي ثيَدراو؟
 ئايا جطةرةكيَشان ِر َ
 ئايا ميَوان بؤ ماوةى ضةند دةتوانن بميننةوة؟
برازيَنمةوة؟ ئايا
 ئايا دةتوانم يةكةى نيشتةجيَبوون ِ
شيَوازي كاركردن ضؤنة لةطة َل بزمار داكوتين لة ديوار؟
 ئايا شويَن و كاتي تيَبيني بؤ خانوو ضؤلَكردن ضؤنة؟
ي؟
 ئايا كةي ِراثؤرتي ثشكنين تةواو بكر َ
 كؤثي بؤندي ِريَككةوتن و ثشكنين و وةسلَي ثيَدانى هةر
يرة ثارةيةك الى خؤت هةلَطرة.
ِ

يرتا خزمةتطوزارى
ئةلب َ
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يةكةي كري
 ئايا هيض كؤطاى هةية بؤ شتومةكي زيادة وةك
ثايسكيل ياخود جانتا...تاد؟ ئايا كي مافي هاتنى ئةو شويَنةي
هةية؟
 ثاسة؟ وةستانى نزيكى نيشتةجيَبوون شويَنة ئايا
 ئايا شويَني نيشتةجيَبوون نزيكي يةكةى
خزمةتطوزاري بةردةوامة ,وةك بانك ,بازارِ ,ياخود
شويَني وةرزشكردن؟
ي زةوي لة
 ئايا يةكةى نيشتةجيَبوون خاويَنة؟ ئايا ك َِ
كي ئةو
ي؟ ئايا َِ
بةفر ثاكدةكاتةوةو طةآلي دارةكان دةبر َ
ئاميَرانة دابين دةكات ,وةك )بيَلَي بةفر ثاككةرةوة ,ئاميَري
فريز برين(
ي ,ئايا شويَني طونجاو
كوي رابوةست َِ
َِ
 ئايا ئؤتومبيَل لة
طري؟
َ
هةية لةدةرةوة رايَ
 ئايا يةكةي نيَشتةجيَبوون تاضةند بيَدةنط ياخودا
ذاوةذاوة لة ماوةى نووستن ياخود خويَندن؟
 ئايا خزمةتطوزاري جلشؤرين لة ئاراداية؟ ئايا كاتي
تايبةت بؤ بةكارهيَناني هةية؟ئايا كريَي بةكارهيَنانى
ضةندة؟ نزيكترين شويَن بؤ جلشؤرين كويَية؟
َِ
دةكري
 ئايا بيناكة خزمةتطوزاري ئينتةرنيَتي هةية؟ ئايا
ي؟
بؤي دابين بكر َ
دارايي
 كريَي مانطانةى ضةندة؟
 ئايا كريَي ثيَشينةى داواكراوة؟ ضةندة؟
 ئايا كريَي مانطانة ,ئاوو كارةباو طةرمي ساردي و
ئينتةرنيَت لةخؤ دةطريَت؟
 ئايا بةكارهيَنانى ئاوو كارةبا كريَكة زياد دةكات؟
)(www.servicealberta.ca/644.cfm/#tipsheets
ي زياددةكات؟ ضةندة؟
 ئايا وةستاني ئؤتؤمبيل كر َ
كي بةرثرسيارة لة ضاككردنةوةى مال ,طةورةو
 ئايا َ
بضووك؟
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