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فۆڕمی تۆماركردنی تیمی چاودێر 110
به دوو وێنه  پڕ ده كرێته وه

 

له الیەن تیمی چاودێر پڕ دەكرێتەوە                  أ

هێام:ناوی نووسینگه ی هه ڵبژاردنی پارێزگا:ڕێكه وت:          /           /        1201

ناوی تیم:2

ناونیشانی تیم:3

هی ترسه ندیكاڕێكخراوی كۆمه ڵگه ی مه ده نی جۆری تیم )نیشانە دابنێ ئەگەر تیمەكە تۆڕە(4

ناونیشانناوی نوێنه ری تیم5

واژوو

ژماره ی مۆبایل

ئیمێڵ

به ڵێئایا وێنەیەك لە ڕێسای ڕەفتاركردنی چاودێرانت وەرگرتووە6

ناوی سه رۆكی تیم7

به ڵێــن ده ده م ئــه و زانیارییانــه ی كه پێشكه شــم كــردووه  تایبــه ت بــه  تیــم و چاودێره كانــی ڕاســن. هه روه هــا به ڵێــن ده ده م به خوێندنــه وه  و واژووكردنــی  8
ســه رجه م چاودێــران له ســه ر ئــه و ڕێســایانه ی كــه  كۆمســیۆن ده ریكــردوون وه ك ڕێســای كاری چاودێــران، به پێچه وانــه وه  به رپرســیار ده بــم بــۆ هــه ر 

ــه و مه به ســته  واژووم كــردووه .  ــۆ ئ ــی كۆمســیۆن. ب ــڕه و ده كرێــت له گــه ڵ ڕێنامییه كان ــه  هه رێمــی كوردســتان په ی ڕێكارێكــی یاســایی    كــه  ل

ژمارەی تۆماری تیم وشوێنی تۆماركردنی9
تێبینی10

له الیه ن نووسینگه ی هه ڵبژاردنی پارێزگاوه  پڕ ده كرێته وه ب
ژماره ی تۆماری تیم له الیه ن كۆمسیۆنه وه 11
سه رۆكی كارگێڕی هەڵبژاردن بۆ پەسەندكردنی تۆماری تیم ومۆر12

واژوو

ڕێكه وتی په سه ندكردنی تۆماركردنی تیم:               /          /         13
پڕ دەكرێتەوە لەالیەن فەرمانبەر دوای تۆماركردنی دەنگدەرانپڕ دەكرێتەوە لەالیەن فەرمانبەر پێش تۆماركردنی دەنگدەرانج

وادەی زنجیرەی گشتی باجی پەسەندكراووادەی زنجیرەی گشتی باجی پەسەندكراو14

تاكوله تاكوله 

ژمارەی الپەرەی فۆڕمی )111( پێشكەشكراوژمارەی الپەرەی فۆڕمی )111( پێشكەشكراو15

ژمارەی باجی كارپێكراوژمارەی باجی كارپێكراو16

ژمارەی باجی لە كاركەوتووژمارەی باجی لە كاركەوتوو17

پاش وه رگرتنی باج پڕ ده كرێته وه پاش وه رگرتنی باج پڕ ده كرێته وه 

ژماره ی باجه  وه رگیراوكانژماره ی باجه  وه رگیراوكان18

ناوی نوێنەری ڕێپێدراوناوی نوێنەری ڕێپێدراو19

واژوو  و ڕێكه وتواژوو  و ڕێكه وت20

كۆی گشتی باجه  وه رگیراوه كانی هه ردوو قۆناغ21
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Registration Form
International Observer Team110

85

111

KHEC
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أستامرة تسجيل فريق املراقبني 110

111 111


