
 جێگە دەست و پەیامەکان“
ی
 بەشداری کردن لە تۆمار کردت

ی
 ”چۆنیەت

Language: (Kurdish) 

پێشەیک / هەنگاوی یەکەم  

)تەنها بە . ”Privacy Policy“بخوێنرێتەوە   کەسێتیپەیڕەوی و   ”Terms & Conditions“ و مەرجەکان بڕگەپێویستە  -

 .  ”Next“پاشان هەڵبژاردەی دواتر  دیاری بکە ”Accept“زمانی ئینگلیزی( وە هەڵبژاردەی ڕازی بوون  

نە، ئەوا پێویستە  ١٨! گەر تەمەنت لە خوار * ئاگاداری -
ا
هاوکاریت بکات لە  یاخود چاودێرەکەت   دایک/باوکساڵ

  دیاری کردنی پێش ”Privacy Policy“ کەسێتیپەیڕەوی  و ”Terms & Conditions“خوێندنەوەی بڕگە و مەرجەکان 

 . ”Accept“هەڵبژاردەی ڕازی بوون  

 زانیاری بەشداری کردن / هەنگاوی دووەم

ێ بوونت( ١ - تەکەت یاخود شوێنی نیشتەج 
ا
ێرە  وڵ ژ  هەڵب 

ان/ناوی باوک ( ٢ - ی  
 داواکراو نییە(ناوی خۆت یاخود نازناوت بنوسە )ناوی خبێ

ێرە (٣ - ژ  : چارەسەر تەواوکراوە/ لە ژێر چارەسەردایە/ کۆجی دوایی کردووە یەکێک لەم بژاردانە هەڵب 

 

دڵنیا  تۆمار کردیی ئیمەیڵەکەت )تا دواتر بڕوانامەکەت بەدەست بگات(، دووبارە ناونیشایی ئیمەیڵەکەت تۆمار بکە بۆ  (٤ -

 .  بوون

- ٥a)  اردەی سەروو   ١٨تەمەنت دیاری بکە: گەر تەمەنت لە سەروو ژ نە، ئەوا هەڵب 
ا
اردەی   ١٨ساڵ ژ دیاری بکە؛ پاشان هەڵب 

 . دیاری بکە  ”Next“دواتر 

- ٥b)  اردەی خوار  ١٨تەمەنت دیاری بکە: گەر تەمەنت لە خوار ژ نە، ئەوا هەڵب 
ا
دیاری بکە؛ و پێویستت بە   ١٨ساڵ

اردەی  دواتر دایک/باوک یاخود چاودێرەکەت دەبێت  بۆ تۆمار کردیی ناویان  ژ و  ؛ دیاری بکە  ”Confirm“ دڵنیا بوونهەڵب 

اردەی دواتر پاشان  ژ  . ”Next“هەڵب 

 هەنگاوی چوارەم/ وێنەکێشان لەسەر جێگە دەستەکان  

ۆکەی -  جێگە دەستەکە؛ وە هەموو ئەو ڕەنگانەی کە دەکەونە دەرەوەی جێگە   بب 
ی

خۆت بەکاربهێنە بۆ شێواز و ڕەنگ

   دەستەکە دەرناکەوێت. 

اردەی دواتر  - ژ  . دیاری بکە  ”Next“دوای تەواو بوون، هەڵب 

 هەنگاوی چوارەم/ پەیایم هیوا بەخش  

 دەرخستنی ئازایەیی و خۆڕاگریت. وەدا بنوسە بۆ تکایە پەیامە هیوا بەخشەکەت لە خشتەکەی خوارە -

 دەشێت کە بە زمایی دایک بنورسێت.  -

ی  اردەی بینی  ژ    .دیاری بکە   ”Preview“دوای تەواو بوون، هەڵب 

 هەنگاوی پێنجەم/ دووپات کردن  

 لەم هەنگاوەدا دەتوانیت شێوەی بڕوانامەکەی خۆت ببینیت   -

اردەی  دڵت بوو، ئەوا  گەر بە - ژ  . دیاری بکە  ”Confirm“ دڵنیا بوونهەڵب 

اردەی گەڕانەوە  - ژ  دیاری بکە  ”Back“گەر دەتەوێت گۆڕانکاری تیادا بکەیت، ئەوا هەڵب 

- .  

  و کەمپەینی لە ڕێگەی دەستەکانمان سووپاس بۆ هاوکار 
ا

پەنجەی منداڵ  
بوونت لە ڕۆژی جیهایی شبێ

#throughourhands . 

  درێت بۆ دڵنیابوونەوە. پەیامەکەت  
 دەنبێ

 ڕۆژدا.    ٧بەم نزیکانە، بڕوانامەکەت بە دەست دەگات لە ڕێگەی ئەو ئیمەیڵەی کە تۆمارت کردووە لە ماوەی 

 کۆتات  

 


