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من ڕازیم کە زانیاری تاکەکەیس من بەو شێوەی کە لەسەرەوە باس کراوە بۆ بەرنامەی  SEEیان  AMEPئاشکرا بکرێت (تکایە بە بازنە دیاری
بکە کامەیان)
………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………
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واژۆی تۆ (خوێندکار)
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………………………………………………………………………

ئەگەر تەمەنت ژێر  18ساڵە ،دایک یان باوک/سەرپەرست واژۆی بکات
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ئەگەر کەسێک ئەم وتانەی سەرەوەی بۆ تۆ خوێندووەتەوە ،تکایە ناوی ئەو کەسەی کە یارمەتن تۆی داوە بنووسە.
……………………………………………………………………….

………………………………………………………………….....

(ناوی ئەو کەسە کە یارمەتن تۆی داوە)

(جۆری پەیوەندی یان خزمایەتیت لەگەڵ ئەو)

