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گەیاندنی شتومەک
ئاخۆ تۆ ئاگادارکردنەوەیەکت هەیە بۆ گەیشتنی شتومەک یان دەزانی
پێناسەی ناردنەکە؟ هێمای پێناسەکە بەم پیتانە دەست پێدەکات
یان .
تکایە دەتوانم ناسنامەکەت ببینم؟ تکایە دەتوانی پاسەپۆرت ،مۆڵەتی شۆفیری یان
ناسنامەیەکی فەرمی دیکەم نیشان بدەی؟

تکایە ئێرە واژۆ بکە و ناوت بە پیتی گەورە لێرە بنووسە لەگەڵ ڕێکەوتی
ئەوڕۆ.
ئەم گەیەنراوە لەوانەیە تەنیا لەم ناوونیشانە دا ڕادەست بکرە .ئەم خانم یان کاکە
بەڕێزە دەبێ ناسنامەیەکی فەڕمی وەکوو پاسەپۆڕت نیشان بدات بۆ ئەوەی
بتوانێ گەیەنراوەکەی وەربگرێت.

ئێمە تەنیا دوای پارەدان دەتوانین شتی پۆستکراوتان ڕادەست بکەین.

ئێمە بەڵگەیەکمان پێویستە لەالیەن نووسینگەی کۆمپانی یان نووسینگەی
ڕێکخراوەکان کە بریتییە لە ناوی ئەو کەسانەی کە بەرپرسن لەسەر ناوی
کۆمپانیا واژۆ بکەن یان دەتوانن بەرپرسایەتییەکی وا دەرکەن .فیش یان ڕەسیدی
شتی پۆستکراو دەبی ناوی تەواوی کۆمپانیا یان ڕێکخراوەکە (هەندێ جار
مۆرێک) لەخۆبگرێت و
ئیمزایەکی پەسەندکراو.

ئێوە نووسراوەیەکی پەسەندکراوتان پێویستە کە بریتی بێت لە ناوی ئەو کەسەی
کە شتەکە یان پۆستەکە وەردەگرێت لەسەر ناوی کەسی وەرگر ،هەروەها بریتی
بێت لە ڕێکەوتی ڕۆژ و واژۆی کەسی وەرگر.
ئەم جۆرە ڕێپێدان و سەرپشککردنە هەمیشە پێویستە بۆ گەیەنراوێکی
تۆمارکراو (نامە ،نامەی خێرا یان پاکەت) ،شتێکی زامنکراو یان پۆستێک کە
پێویستی بە فیشە یان پێویستە بە شێوەیەکی شەخسی ڕادەست بکرێت کە لەالیەن
کەسێک جگە لە کەسی دەست نیشانکراوەوە وەردەگیرێت.

ناردن
ئاخۆ ناردراوەکە بریتییە لە شتی ناسک و بایەخدار؟ پارە ،سەهام و پشک ،کانزا
و بەردی بەنرخ یان شتی بەنرخی دیکە هەمیشە دەبێ لەڕێگای پۆستی
زامنکراوەوە بەڕێ بکرێن.
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تکایە ناوئاخنی پاکەتەکەت بناسێنە .ئێمە ئەم زانیاریانەمان پێویستە چون
هەندێ سنوورداری هەیە سەبارەت بەو شتانەی بە ڕێگای پۆست دا بەڕێ
دەکرێن بەپێی ئەوەی لە چ واڵتێکەوە دەنێردرێن.
بڕوانامەى خاوێنکردنەوە لە میکرۆب و کێم بۆ جلوبەرگى ئیشكردوو/دەستدوو
پێویستە.
کەمترین قەبارەی پاکەتێک دەبێ

سانت لە

سانت لە

سانت بێت.

شتەکە دەبێ بپێچرێتەوە بۆ ئەوەی لەهەمبەر مەکینەی
پێناسەکردن دەوام بێنێت و پێش بە هەر جۆرە مەترسییەک بۆ خەڵکی و بۆ مڵک
و خانووبەرە بگرێت.
ئێوە دەتوانن هەر لێرە لەم ڕەفەیەی ئەوبەر پاکەتەکەتان بپێچنەوە و پارەکەی
لێرە لەالی ژمێرەر بدەن.
تکایە ئەم فۆڕمی ناوونیشانە پڕبکەنەوە.
تکایە ناو و ناونیشانی نێرەر و وەرگر لەسەر ئایتمەکە بنووسە.
تکایە ناو ،ناونیشان و ژمارە تەلەفۆنی نێرەر و وەرگر لەسەر ئایتمەکە بنووسە.
تکایە ناو و ناونیشانی نێرەر و وەرگر بە پیتی التینی و ژمارەی التینی بنووسە.

گشتی
تۆ تەنیا بە پارەی نەغد یان کەش دەتوانی پارەکەت بدەی.
کارتی بانک یان کارتی قەرزیش قەبووڵ دەکەین.

زۆر بەداخەوەم ،بەاڵم من ئینگلیزی قسە ناکەم.
تۆ فنلەندی  /ئاڵمانی  /یان فەرەنسی دەزانی قسە بکەی؟
تکایە کەمێک چاوەڕێ بکە ،ئێستا بۆت پەیدا دەکەم.
ئاخۆ دەتوانی چەند چرکەی دیکە  /کاتژمێرێکی دیکە  /سبەینێ بێیەوە؟
ئەگەر زانیاری زیاترت دەوێ سەبارەت بە خزمەتگوزارییەکانی ئێمە ،تکایە
یان
تەلەفۆن بکە بۆ هێڵی خزمەتی پۆست بە ژمارەی
(ئینگلیزی).
سەیری ماڵپەڕەکەمان بکە لە
سپاس.
ماڵئاوا ،ڕۆژێکی خۆشتان هەبێت!
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