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 ڕاپرسی هەڵسەنگاندن بۆ ڕاوێژکاری ژیان
 

 رییەکانڕاوێژکا چۆنایەتیزۆر گرنگە کە بەردەوام پشکنین بکەن و  ڕاوێژکاریمان لەبەرژەوەندی مشتەرییەکانماندا ناوەندیبۆ کارمەندانی 
 ۆمارت ان زانیارییەکانتان بە نەناسراوییەی خوارەوە پڕبکەنەوە. بێگوماواتان لێدەکەین کەم ئەم ڕاپرسید. بۆ ئەم مەبەستەش باشتر بکەن

 .لەگەڵ دەکرێت انکەوتیو( هەلسوDSGVOێی یاسای پاراستنی گشتی داتاکان )و بەپ دەکرێن
 

 ...................................................................... بوو.... ڕاوێژکارەکەم 
 

 ()تکایە هەر جارەی یەک چوارگۆشە نیشانە بکە.ەکەی لە بڕیاری تۆ نزیکە، نیشانە بکە. تکایە ئەو چوارگۆشەیەی کە لێدوان
 
 

 ئا =  بەهیچ جۆر گونجاو نییە ب = بەڵکوو گونجاو نەبێت پ = هەندێک گونجاوە بەتەواوی گونجاوەت = 

 
 ئا ب پ ت 
 □ □ □ □ ێم تێگەیشتووە و قەبووڵی کردووم.راوێژکارەکە لهەستم کرد  .1

     
 □ □ □ □ هەستم بە ڕاوێژەکە حەسایەوە. .2

     
 □ □ □ □ نزیکبوونەوە و پابەندبوونی ڕاوێژکارەکە بوێری پێدام. .3

     
 □ □ □ □ باروودۆخی ژیانم تێگەیشتم. لەماوەی ڕاوێژەکەدا باشتر لە .4

     
و ئەزموونی نوێم بەدەست هێنا لەسەر ئەوەی چۆن  لەماوەی راوێژەکەدا پێشنیاری گرنگم وەرگرت .5

 بتوانم بەشێوەیەکی ئەرێنی بارودۆخی ژیانم بگۆڕم.
□ □ □ □ 

     
 □ □ □ □ دانیشتنی ڕاوێژکارییەکە ڕێرەوی بکەم.نیم بەشێوەیەکی کارا من توا .6

 
     □ نەخێر □ ەڵێب کێشەی سەرەتایی چارەسەرکرا: .7
         

 نا:ئەگەر 
 □ نەخیر □ ەڵێب من ئێستا باشتر دەتوانم لەگەڵ کێشەکە هەلسووکەوت بکەم.

    

 
 
 

 تکایە الپەرە هەڵدەوە !
  



 پرسیارەکانی کۆتایی
 

 □ □ □ □ ییەکە ڕازیم.بە ڕاوێژکاربەگشتی من  .8
     

     هەستی ڕازیبوونم لە ژیان لەچاو کاتی پێش ڕاوێژەکە .9

     □باشترە  □  ەنەگۆڕاو □ خراپترە 

       
     من ئەو ڕاوێژکارە بە کەسی تر .10

     □ دەکەم پێشنیار □ ناکەم پێشنیار

      
ادەم داوای یارمەتی لەم ناوەندی ، من هەرکات ئامکردنداتووی ژیانم یان لە پەروەردەلە کێشەکانی داها .11

 ژکارییە بکەم.اوێڕ
□ □ □ □ 

     
     ڕێکردنی نۆرەکەت چەندە بوو؟ماوەی چاوە .12

 
    

     چۆن بە ناوەندی راوێژکاریمانت زانی؟ .13

     هاوڕێ  □ ئینتێرنەت  □ دوکتور  □

 ___________________________________ هی تر، وەکوو   □
       

     :ئاماردوو پرسیاری تر سەبارەت بە  .14

     ژن  □ پیاو  □ جیاواز  □ :تگەزڕە

 ____ تەمەنت: 
 
 
 
 
 
 


