ثاشكوَى ذمارة 3
ريَنمايي دةربارةي ثركردنةوةي فؤرمي ثيَشكةشكردني (ثاشكوَى )1
ئةم رِيَنماييانةي خوارةوة دانراوة بؤ يارمةتيداني ريَكخراوةكان بؤ تةواو كردني ثرِكردنةوةي فؤرمةكاني ثيَشكةشكردن كةوا
لة ثاشكؤكاني  2 ،1دا هاتووة بة شيَوةيةكي رِاست و دروست  .ئةم رَيَنماييانةي ضةندين منوونة و رِوونكردنةوة لة خؤي
دةطريَت  ،و ريَكخراوةكان دةبيَت دلَنيابنةوة لة تةواو كردني ئؤفةرةكانيان بة ثيَي ئةم رِيَنماييانةي خوارةوة .سةرنةكةوتن
لة ثرِكردنةوةيان كاريَطةري نيطاتيظي دةبيَت لةسةر هةلَسةنطاندي ئؤفةرةكة.
ثاشكؤي ذمارة  :3-1رِيَنمايي دةربارةي تةواوكردني فؤرمي ثيَشكةشكردني (ثاشكوَى )1

رَينمايي طشيت:
 -هةموو بةشةكان دةبيَت تةواو بكريَت .

 هةموو الثةرةكان دةبيَت بة زماني عةرةبي يان كوردي بنوسريَت. والَمي ثرسيارةكان بدةرةوة لة سةر ثؤشايةكاني ناو دؤكيوميَنتةكة بة شيَوةى وورد  .بة ثيَضةوةانةوة ئةطةربةدست نوسرابيَت ئؤفةرةكان قبوول ناكرين .
 دريَذايي والَمةكانت دياري كراوة (ذمارة وشة ) دةبيَت ثابةند بن بة ذمارةي وشةكان.زماني نووسني:
هةموو بةشةكان دةبيَت بة هةمان زمان بنووسريَتةوة.
ناو ريَكخراو:
ناو رَيكخراو دةبيَت بةو شيَوةية بنووسريت كةوا تؤماركراوة.
ناونيشانى ثروَذة:
ناوى ثروَذةكة بنووسة كة ثيَشنيارت كردووة.
ناوي كةسي رَيَطة ثيَدراو بؤ ثةيوةندي كردن ( ناو و ناونيشان و ذمارة تةليفؤن و ئيميَل ) :
ناو و ناونيشان و ذمارة تةليفؤن وئيميَلى كةسي رِيَطة ثيَدراو بة ثةيوةنةديكردن لةطةلَ بةريَوةبةرايةتي بةرنامة بنووسة.
تيَضووني ثرؤذة:
تةنها ئةو برِة ثارةي بنووسة كةوا لة اليةن رِيَكخراوةكةمان خةرج دةكريَت بة دوَالر ئةمريكي.
شويَين ثرؤذة:
ناوي جيَطا\ ئةو طةرِةكةي كةوا ضاالكيةكاني ثرؤذةي تيَدا ئةجنام دةدريَت .
ماوةي ثرؤذة  :ميَذووي دةست ثيَكردن و ميَذووي تةواو بوون.
هةردوو ميَذووي دةست ثيَكردن و ميَذووي تةواو بووني ثرؤذةكة بنووسة  .ميَذووى تةواوبوونى ثرؤذةكة نابيَت بةرواري 31
\ 2112\10تيَثةر بكات.
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سوودمةنداني رِاستةوةخؤي ثرؤذةكة:
كيَ سوودمةني رِاستةوةخؤي ثرؤذةكةية ؟ ئةطةر بكريَت  ،بةثيَي دابةشكردني ضينةكان بيَت.
سوودمةندان بة ثيَي ضينةكان دابةش بكريَت ( وةكوو ئافرةت و الو و كةمايةتييةكان)  .تكاية زانياري زياتر ثيَشكة بكة
دةربارةي باكطراوةندي ضةند طرووثيَكي دياريكراو ي كومةلطاكان.
ذمارةي ثيَشبينيكراو ضةندة؟ و ئةطر بكريَت ذمارةي كؤي طشيت دياري بكة و ذمارة هةر ضينيَكي سوودمةند  .وةكوو ذماري
تةقديري ئةو كةسانةي وةسفت كردوون لةسةرةوة  .كؤي طشيت ناوةكان بنووسة بة ثيَي ضينةكان .
سوودمةنداني نا رِاستةوخؤي ثرؤذةكة :
كيَ بة شيَوةيةكي نا رِاستةوة خؤ سوودمةندة لة ثرؤذةكة ؟ كؤي ذمارةي طشيت و دابةشكردنيان بة ثيَي ضينةكان ئةطةر
بكريَت  .ضيين سوومةنداني نا رِاستةو خؤي ثرؤذةكة وةسف بكة ،كيَ بة شيَوةيةكي نا رِاستةو خوَ سوود لة ثرؤذةكة
وةردةطريَت ؟ كؤي ذمارة طشيت بنووسة و بة ثيَي ضينةكان دايبينَ  .ئةو كةسانةي بة شيَوةي نا رِاستةو خؤ سوود لة ثرؤذةكة
وةردةطرن .ئةطةري سوود وةرطرتين نارِاستةوخؤ لة ثرؤذةكة لة اليةن ضيين ئافرةت والو كةمة نةتةوةييةكان روونكةوة .
ذمارةي ثيَشبينيكراو ضةندة ؟ كؤي ذمارة طشيت بنووسة و بة ثيَي ضينةكان دايبينَ  .ذمارةي تةقديري ئةو كةسانةي
وةسفكة كةوا لةسةرةوة ناويان هاتووة  .كؤي ذمارة طشيت بنووسة و بة ثيَي ضينةكان دايبينَ .
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ثرسياري دياريكراوة
باكطراوةندي ثرؤذةكة :ذينطةي كؤمةالَيةتي و سياسي تايبةت بة ناوضةكة وةسف بكة كةوا ثرؤذةكةي تيَدا
دةكريَت  .ثيَداويسيت و كيَشةكاني دياري بكة و ئةطةر ثيَشكةشكردني ضارةسةر بؤ ثيَداويستيانة لةاليةن
برؤذةكةتوة رِوون بكةوة.طرنطي بة بةو خاالَنة بدة كةوا لةناو (ثاشكؤي )1مةرجةكاني ثاشكؤكة كةوا لة ناو
برؤذةكةدا هاتووة .و طرنط ئةوةية كةوا وةسفيَكي شويَين جوطرايف ثيَشكةش بكةيت بؤ ضيين ئامانج كراو.
باسكردنيَكي طشيت طرووثةكاني (ئايين و رِةطةزي..هتد) كةوا لة ناو ئةو كؤمةلَطاكانة دا دةذين كةوا ئةطةري
كاريطةريان هةية لةسةر بارودؤخةكة .و دةبيَت باسي ئةو ملمالنانةي كةوا لة ئيَستادا هةية لة نيَوان ئةو
كؤمةلَطانة لةطةلَ ئةو هةوالَنةي دراوة بؤ نةهيَشتين.
وةسفكردني ثرؤذة  :بابةتي سةرةكي ثرؤذةكة رِوون بكةوة لةطةلَ ضيين سوومةند  .و ضؤن ثرؤذةكة ضارةسةري
طوجناو دةدؤزيَتةوة بؤ ئةو كيَشانةي لة ثرسياري يةكدا هاتووة  .ضاالكيةسةرةكيةكان روون بكةوة كةوا لة ميانةي
ثرؤذةكةدا ئةجنام دةدريَن ؟
جيَندةر :ئةطةر ثرؤذةكة بابةتي جيَندة ر وةكوو بابةتيَكي طرنط وةردةطريَت  ،دةبيَت ضؤنيةتي جيَبةجيَكردني
رِوونكريَتةوة  .وةكوو دياريكردني ضيين ئافرةت وةكوو ضيين سوودمةندي راستةوخؤ ياخود نارِاستةوةخؤ .ئةطةر
ثرؤذةكة كيَشةي مامةلَة لةطةلَ ضيَندةر ناكات دةبيَت ئةم ضوار طؤشةية بة بةتالَي مبيَنيَتةوة.
ئاماجني ثرؤذة  :ئاماجني ثرؤذة ئاماجني طشتية كةوا ياريدةدةرة بؤ جيَبةجيَكردني  ،بةالَم ئةمةش بةتةنها
خؤي جيَبةجيَ ناكريَت .
منوونة  :باشرتكردني جؤري ذياني هاواڵتیان لە هەڵەبجە لة رِيطاي باشرتكردني تيَطةيشتنيان بة لة

ثيَشينةكاني بةرةوثيَشجوون.
 -5ئاماجني الوةكي دياريكراو  .ضاالكيةكان :
ضوارضيَوةي لؤجيكي – بري لة ثالندانان بؤ برؤذةكةت بكةوة لة ضوارضيَوةي لؤجيكي  .ثيَضةوانةكةي مةكة بة
داناني ضوارضيَوةي لؤجيكي لة ناو ثرؤذةيةك كة ثيَشرت نووسرابيَت .
ئاماجني الوةكي :ئاماجني الوةكي ثيَكهاتووة لة ئاماجني دياريكراو كةوا ثرؤذةكة كار لة ثيَناو ئةجنامداني
دةكات و دةبيَتة هؤي بةديهيَناني ئاماجني ثرؤذة .ئاماجني الوةكي دةبيَت كيَشةي دياريكراو ضارةسةر بكات  ،و
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ئاماجني الوةكي دةبيَت قابيلي ثيَوةر كردن بيَت بة شيَوةيةكي روون .ئاماجني الوةكي وةكوو ( ثتةوةكردني دميوكراسي
لة والَتدا) و دةبيَت زؤر رِوون بيَت لة رِووي كات و ضي جيَبةجيَ دةكات لة ريَطاي تةمويلكردني  .ضاالكي و ئاماجني
الوةكي بةيةكةوة تيَكةلَ مةكة  ،بؤ منوومة (كردنةوةي ويركشوث ئاماجني الوةكي نية  ،بةالَم دةكريَت وةكوو يةك لةو
ضاالكيانة دانريَت كةوا بتوانيَت ئاماجني الوةكي جيَبةجيَ بكات .
ضاالكييةكان  :ضاالكيةكان بريتية لة ئةرك و هةنطاوة سةرةكيةكان كة دةبيَتة هؤي ئةجنامداني ئاماجنى الوةكى .
لةوانةية زياتر لة يةك ضاالكى هةبيَت بوَ ئاماجنيَكى الوةكى  ,نابيَت هيض ضاالكييةك هةبيَت طريَنةدرابيَت بة
ئاماجنيَك  ,بوَ دانانى ضاالكيَيةكان ثرسيار لة خوَت بكة ؟ ثيَويستمان بة ض هةية بيكةين بوَ ئةوةى ئاماجنيَك
بةديبهيَنني ؟ بوَية دةبيَت ثيَناسةى ضاالكييةكان بكةين بة روونى  ,دةبيَت بتوانني ضاالكييةكان بثيَوين هةتاكو بكريَت,
تكاية تةنها ضاالكيية سةرةكيَكان بنووسة  ,دةتواني تاكو ثيَنض ضاالكي بوَ هةر ئاماجنيَك دياريبكةيت .
ئةم منوونانةي خوارةوة تةماشا بكة.
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 -6ئاماجني الوةكي و ضاالكيية دياريكراوةكان
ئاماجني الوةكي:
 سيَ ئاماجني الوةكي بؤ ثرؤذةكة ثيَشكةش بكة ( زياتر نةبيَت ).رةنطة لة سيَ ئاماجني الوةكي كةمرتت هةبىَ

منوونة :

ئاماجني الوةكي 1
يارمةتيداني  05رێکخراوی مةدةني لە زاخۆ بۆ دياريكردني ثيَداويستيةكانيان لة ريَطاي بةشداريكردنيان لة
ثرؤسةي ثالندان بؤ ثةرةثيَدان

ضاالكييةكان:
دةكريَت زياتر لة يةك ضاالكي هةبيَت بوَ هةر ئاماجنيَكى الوةكي

منوونة :
ضاالكي 1
طفت وطؤ و ئاراستةكردني هاوكارة لؤكاليةكان دةربارةي ثالني ئايندة
ضاالكي 2

ضاوثيَكةوتين كؤمةلَطاكاني مةدةني بؤ طفنت وطؤ لةسةر ثرؤسةي دامةزراندني ئةجنوومةني
شارةواني .

ضاالكي 3
ئاسانكاري بؤ ثيَكهيَنان ئةجنوومةني شارةواني .
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ضاالكى .4

بونیاتنانی تواناکانی ئةجنوومةني شارةوانيةكان دةربارةي ثالني ثةرةثيَدان ي كؤمةلَطاي ناوخؤيي

ضاالكي 0

ئاسانكاري بؤ كردنةوةي وركشؤث لةطةل ئةجنومةني شارةواني بؤ ثيَكهيَناني ثالني ثةرةثيَداني
تايبةت بة خؤيان
 .7خالَي وةضةرخان  :خالَى وةضةرخان كوَتاى قوَناغيَكة لة قوَناغةكانى ثروَذةكة  ,زوَر جار بة ضاالكييةك ئاماذةى ثيَدةكريَت  ,تةئكيد لة واقعيبوونى خاالكانى وةضةرخان بكةرةوة كة رنطدانةوةى
ثةيوةستة داراييةكانى ريَكخراوةكةية  ,لةبةر ئةوةى خشتةى ثيَدانى ثارة بنيات دةنريَت لةسةر خالةكانى وةضةرخان كة ريَكةوتنى لةسةر دةكريَت لة نيَوان اليةنى جيَبةجيَكار و ئيدارة ثروَطرامةكة .
بؤ منوونة:
 .خالَي وةضةرخان  -1تةواو كردني هةلَسةنطاندني هاوبةش
خالَي وةضةرخان  -2ريَكخستين كؤنطرةيةك دةربارةي رؤلي ثةروةردة لة ئاشتةوايي نيشتماني
 -8ثالني داناني ثرؤذة  :ثالني كار ئةجنامدانى ضاالكيةكاني ثرؤذة دياريدةكات بة ثيَى كات  ,دياريكردنى ئةجنامدانى ضاالكيةكاني ثرؤذة وبة ثيَي خشتةيةكي واقعي دةرئةجنامى طرنطى هةية
لةسةر جيَبةجىَ كردنى ئاماجنة الوةكيَكانى ثروَذةكة لة كاتى دياريكراو  ,بوضية دةبيَت يروَذةكة زوَر بة جوانى ثالَنى بوَ دانرابيَت و رةنطدانةوةى ضاالكيَكانى سةرةوة بيَت  ,دةبيَت كاتى دامةزراندنى ستافى
ثروَذة و كرِينى شتومةك لةبةر ضاو بطرييَت .ثالني كار بةكار ديَت بوَ ضاوديَرى و هةلَسةنطاندنى ثروَذةكة تاكو بزانريَت بة ثىَ خشتةى دياريكراو ثروَذةكة جيَبةجىَ دةكريَت و لة كاتى خوَى تةواو دةبيَت .
تةماشاي ئةم منوونةويةي خوارةوة بكة :
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ثالني داناني ثرؤذة  -منوونة 5.
خشتةي كات

وةسفى ضاالكي

مانط 1
هةفتة
1

هةفتة
2

هةفت
ة3

مانط 2
هةفت
ة4

هةفت
ة1

هةفت
ة2

مانط 3
هةفت
ة3

هةفت
ة4

هةفت
ة1

هةفت
ة2

مانط 4
هةفت
ة3

هةفت
ة4

هةفت
ة1

هةفت
ة2

مانط 5
هةفت
ة3

هةفت
ة4

اهةفتة
1

مانط 6
هةفتة
2

هةفتة
3

هةفتة
4

هةفتة
1

هةفتة
2

هةفتة
3

هةفتة
4

وةرطرتنى ستاف
وراهيَنانيان
ريَكخستين کۆبونەوە
لةطةلَ هاوبةشةكان
ريَكخستين کۆبونەوە
لةطةلَ هاوبةشةكان
دانيشسنت لةطةلَ
كؤمةلَطاي ناوخؤيي
دانيشسنت لةطةلَ
كؤمةلَطاي ناوخؤيي
دامةزراندني
ئةجنومةني شاراواني
زەمینەسازی ئەنجام
دانی وركشوبةكان
نووسيين و ثيَشكةش
كردنى رابؤرتةكان
ئةجنامدانى وركشؤثي
تواناسازي
ئةجنامدانى وركشؤثي
ثالندانان،ثةرةثيَدان
ثةسةندكردني
كؤتايي ثالنةكان
نووسني وثيَشكةش
كردني ثالنةكان
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 -9هةيكةلي تيمي ثرؤذة
وةسفي هةيكةلي كاديري ثرؤذة بكة لةطةلَ ليَثرسراويَيت سةرةكي بؤ هةر ثؤستيَك كة لة اليةن ثرؤذةوة ثارةى ثيَ دةدريَت  .ثالني
ريَكخستين ريَكخراوي دارايي ثيَشكةش مةكة بؤ ريَكخراوةكة  ،بةلكو تةنها ئةو كاديرة ثيَشكةش بكة كةوا دادةمةزريَت و لة رِيَطاي
ثرؤذةي ثيَشبيين كراوة .
منوونة
 بةريَوةبةري ثرؤذة  :ليَثرسراوي طشيت ثرؤذة و هاريكاري لة طةلَ دةسةالَتةكان و هاوبةشة سةرةكيةكان  ،لةطةلَثيَشكةشكردني راثؤرت لةكاتي دياريكراوي خؤي .هةموو كارمةنداني ثرؤذة رِاثؤرتةكانيان بؤ بةريَوةبةري ثرؤذة ثيَشكةش دةكةن .
 ئاسانكار  :ليَثرسراوة لةسةر ثةرةثيَدان و ئةجنامداني هةموو ويَركشؤث و ضاالكي بةهيَزكردني تواناسازي . -كارمةندي ثالَثشتى ثرؤذة  :ليَثرسراوة لةسةر بةريَوةبردني دارايي وئيداري وكاروباري لؤجسيت كة ثيَويستة بؤ ثرؤذةكة.

ثاشكوى ذمارة 3-2
ريَنمايي دةربارةي ثركردنةوةي فؤرمي بودجة (ثاشكوَى )2
ريَنمايى طشتى
سةرجةم زانيارييةكان تةواو بكة سةبارةت بة ناوى ريَكخراوةكةت و ناونيشانى ثروَذةكة و ماوى بودجةكة ( ميَذوى دةستثيَكرن و

كوَتايى كة بودجةكة بوَ خةرج دةكريَت )
 دةبيَت بودجة تةواو بكريَت لة الثةرةى ئةكسل كة ناوى ( ثاشكوَى دووةم ) ة  ,لة ناو الثةرةى ئةكسلةكة دةستةواذةى
حيسابى دانراوة  ,هةولَمةدة بيطوَريَت  ,هيَض بودجةيةك قةبوول ناكريَت كة بة دةسنووس نووسرابيَت يان بةهةر
شيَوازيَكى تر جطة لةوةى لةسةرةوة باسكراوة.





دةبيَت بودجةكة ثةيوةست بيَت بة ثيَشنيارى ثروَذةكة ة ئةو ضاالكيانةى تيَداية  ,ئةطةر لة ناو ضروَذةكة ضاالكى هةبوو
بوَمنوونة (وَرك شوث ) ئةوة بودجةكة دةبيَت رةنطدانةوة تيَضوة طرنطةكانى تيَدا بيَت بوَ سةركةوتنى ئةجنامدانى وَرك
شوثةكة.
دةبيَت بودجةكة بة دوَالرى ئةمريكى بيَت  ,ئةو بودجانةى بة دينارى عيَراقي بيَت قةبوول ناكريَت  ,دةبيَت ئةو
ريَكخراوانةى داواكارى ثيَشكةش دةكةن ريَذةى طوَريين دوَالر بوَ دينارى عيَراقي ديارى بكةن لة راثوَتة داراييةكان.
ريَذةى تيَضوى راستةوخوَ بوَ تيَضوى نا راستةوخوَ  %05بوَ  %15لة كوَى طشتى بةخششةكة  ,لة ناو فوَرمي بودجة
خشتةيةك هةية كة دةستةواذةى حيسابي تيَداية كة بة شيَوازيَكى ئوَتوَماتيكى ئةم ريَذةية حيساب دةكات.

ناونيشانى سةرديَرِةكان
-

ضاالكييةكان (النشاطات )  :بريتية لةهةر جوَرة ضاالكييةك كة ئةجنام ئةدريَت  ,وةك كوَبوونةوة و كوَنفرانس و
....هتا  ,كة سةرجةم تيَضوى ثةيوةست بة ئةجنامدانيانةوة دةطريَتةوة  ,وةك ( كريَى هوَلَ  ,ثةراوطة بوَ بةشداربوان ,
خواردن  ,بريَك .......,هتا )

-

تيَضوى راثةراندن ( ئيدارى )  :بريتية لة :



طةياندن  :كة بريتية لة ئةنتةرنيَت و كارتي موبايل و ثوَستة و فاكس و كريىَ ناردنى ثوَستة و دابةشكردنى
ضاثكراوةكان.
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هاتوضوَ و سةفةركردن  :بريتية لة خةرجي روَذانة و تيَضوى لةناكاو لة كاتى سةفةركردن بةمةبةستى راثةراندنى كارى



ثروَذة ( سةفةرى راويَذكارانش دةطريَتةوة )
ثةراوطة و شتومةك  :تيَبينى  :بةكريَطرتنى هوَلَ بوَ ئةجنامدانى كوَبوونةوة و كونفرانس ناطريَتةوة (ئةمة دةكةويَتة
تيضوى ضاالكيَكان )

 تيَضووى راستةوخوَ  :بريتيية لة كوَى طشتى تيَضووى ضاالكيَيةكان  ,كة بة شيَوةيةكى ئوَتوَماتيكى لة فوَرمى بودجة ( ئةكسل ) كوَدةكريَتةوة .
 تيَضووى نا راستةوخوَ  :بريتية لة كوَى تيَضووى نا راستةوخوَ ( تيَضووى راثةراندن )  ,كة نابيَت لة  %15زياتر بيَت لة كوَىطشتى تيَضووى ثروَذةكة.
 كوَى طشتى تيَضووى ثروَذة :بريتية لة كوَى (تيَضووى راستةوخوَ  +تيَضووى نا راستةوخوَ ) كة بة شيَوةيةكى ئوَتوَماتيكىكوَدةكريَتةوة.

روونكردنةوة سةبارةت بة ستوونةكانى خشتة بودجة
فوَرمى بودجة ( ئةكسل ) لة  8ستون ثيَكهاتووة :
 هيَما  :ئةم ستوونة لة داهاتوو ثشتى ثيَدةبةسرتيَت بوَ ئاسانكارى ثيَشكةش كردنى راثوَرتةكان سةبارةت خةرجيية
راستةكان لةبةرامبةر بودجةكة ,ئةم هيَمايانة مةطوَرِة  ,ئةطةر ثيَويستت بة زياتر بوو ,دةتوانى زيادى بكةي.
 برِطة :ئةم ستوونة بة كار ديَت بوَ وةسفكردنيَكى روونى هيَلَى بودجة  ,تكاية هةولَبدة زوَر بةدياريكراوى وةسفةكة بكةى .
 برِ \ يةكة  :منوونة
ثرِطة
بةريَوةبةرى ثروَذة

برِ
1

كةس

ضاثةمةنى

1555

ثارضة

هوَلَ

1

هوَلَى كوَبوونةوة

دروستكردنى ريكالمى راديوَيى

2

اعالنات

كريَى ئوَفيس

5115

خانووبةرة

كارتى موَبايل

2

كارت



جوَرى يةكة

ماوة \ يةكة  :بريتية لة ماوةى هةر ثرِطةيةك كة دةبيَت ليَرةدا ذمارة بنووسريَت  ,جوَرى ماوى ( روَذ  ,هةفتة  ,مانط )
منوونة :

ضاالكى يةكةم  :ئةجنامدانى كوَبوونةوة

برِ
1

هوَلَى كوَبوونةوة

ضاثكردنى بالَوكراوة

25

ثارضة

1

ذةمى خواردن

25

ذةمى خواردن

2

روَذ

ثةراوطة

25

ثةراوطة\ كةس

1

كوَى طشتى

هوَلَ

جوَرى يةكة

جوَرى ماوة

ماوة
2

روَذ
كوَى طشتى
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ثرِطة
بةريَوةبةرى ثروَذة

برِ
1

ياريدةدةرى بةريَوةبةر 1
1
ذميَريار




يةكة

ماوة
2

مانط

كةس

1

مانط

كةس

1

مانط

كةس

يةكة

نرخى يةكة ( : )$نرخةكة بة دوَالرى ئةمريكى بوَ ئةو يةكانى باس كراوة لة ستوونى () G
منوونة :
نرخى يةكة بوَ كةس بوَ ماوةى شهر .
نرخى يةكة بوَ ضاثكردنى يةك بالَوكراوة.
نرخى يةكة بوَ بة كريَطرتنى هوَلَ بوَ ماوةى يةك روَذ
نرخى يةكة بوَ دروستكردنى ريَكالميَكى راديَويى
نرخى يةكة بوَ بة كريَطرتنى ئوَفيس بوَ يةك مانط
نرخى يةكة بوَ كارتى موَبايل
نرخى يةكة بوَ ثاسةوان بوَ يةك مانط
كوَى طشتى ( : )$بريتية ىل كوَى طشتى كة دةدريَت بوَ ئةو ثرِكةية  ,ئةمة بة شيَوةيةكى ئوَتوَماتيكى كوَدةكريَتةوة ,
ثيَويست ناكات لة خانةية هيَض بنووسى.

9

