Çawa nameyeka xwparastinê binivȋsin:
Qezenc (sûde):
●
●
●

Di nivîsandina nameyekê de dema we heye ku hun baş bifikirin hun çi û çawa dixwazin bêjin.
Têkliya bi rêya nameyan hemî rîskan ên ku ji hestyarî û hêrsbûnê dirust dibin derbas dike,
ku mirov di rewşên wisa de nikare têkliyê bi rengekî zelal û bi rêzdarî bike.
Name bandoreke kaxazî zelal dirust dike, ku ew jî ne tê jibîrkirin û ne jî tê serastkirin.

Pêvajo:
●

●

Ev pêvajoya nivisîna nameyan û mînaka jêrîn ji bo nivisîna nameyan bi ximanê înglîzî ne.
Heger îngilîzî ne zimanê we yê yekemîn be, hun dikarin nameyê bi zimanê xwe binivsînin
û paşê saziyeke wergerandinê dikare wê werbigerîme înglîzî. Piranî saziyên hikumetê û
saziyên neqezencê dê werin piştgirîkirin û fînanskirin ji bo wê yekê, lê şirket û saziyên
taybet dê neyên fînanskirin, wekî din hun dikarin têkliyê bi kesên wergirandina nivîskî û
devkî re deynin (xizmeta wergerandina nivîskî û devkî (TIS National) ji bo wergerandina
nameya we berî hun wê bişînin.
Heger hun nameyê bi destê xwe dinvisînin an bi kompoter, şêweyek heye ku hun çawa
nameya xwe baş dirust bikin, daku hûrgiliyên girîng ji destê we neçin (serdanê li rûpela paşîn
bikin):
o Di rûpelê de li jor nav û paşnavê xwe û di bin re navnîşana xwe binvisîne.
o Di bin nav û navnîşanê de dîrokê binivsîne.
o Piştre di bin re nav û navnîşana kesê hûn jê re nameyê dişînin.
o Nameya xwe bi denglêkirineke fermî destpê bike, wekî birêz kesê/keso Alȋkar.
o Heger hûn navê kesê wergir nizanin, ne xem e, hun dikarin wisa binivsînin "Ji bo kesê
têklîdar re";
o Pêngava din, nivîsandina nameyê ye. Bila kurt, rast be û xalên jêrîn tê de hebin:
▪Di beşê pêşîn ê nameyê de divê hun xwe bidin nasîn hun kî ne û hun çima vê
nameyê dinivîsînin;
▪Piştre hewl bide behsa pirsgirêk an meseleya xwe bi hûrgilî bike, bandora wê li ser
we çawa ye, û heger we hewl daye hûn wê çareser bikin;
▪Di beşa dawîn a nameyê de, divê hun pirsgirêkê bi kurtasî dubare bikin û tiştê ku
hun ji nivîsandin û şandina vê nameyê hêvî dikin.
▪Di dawiyê de nameya xwe bi wekî van gotinan bidawî bike: "Li gel rêzê", "Bimînin di
xweşiyê de", "Rêz û silav".

Hinek tişt bila li bîra we bin:
●
●
●

Bila nameya we kurt be bêyî ku agahiyên girîng ji dest bidin;
Bila kesekî baweriya we pê tê nameya we bixwîne berî hûn dişînin, daku şaşîtiyan rast bike
û piştrast bikin ku we hemî tişt û gotinên girîn ji bo pirsgirêka we gotiye û nameya we bi gêştî
baş û rêzdar e ;
Her dem kopîyekê ji nameyên we şandine li cem xwe bihêlin û qeyd bikin;

07 4616 9700

reception@tascnational.org.au

www.tascnational.org.au

●

Ji jîr nekin ku hûn dikarin nameya xwe bi rêya registered post (postê tomarkirî) bişînin û wisa
hun dikarin zanibin ka nameya we gihêştiye yan na.

Mînak
Birêz Hêvî Rêkanî
Navnîşana şander (kesê dişîne)
Bajar, eyalet, koda postê
(Dîrokê bi temamî binivsîne)

Birêz Kesê/Keso
Navê şirketê
Navnîşana şirketê
Bajar, eyalet, koda postê

Birêz Kesê/Keso,
Navê min Hêvî ye û ev 18 meh in ez mişteriyê we me. Di wê demê de, min gelek sûde ji xizmeta
we dît, ji bo alîkariya min daku ez biçim sozên xwe yên tedawiyê yên di civatê de. Ez ji we re
dinivîsim, ji ber ku ez ji xizmetgozariya ya ku min didemên dawî de standiye nerazî me.
Di destpêkê de ez ji xizmeta (xizmetgozariya) we gelek kêfxweş bûm. Karkerên we gelek alîkar bûn
û di demê de dihatin. Lê di van çend mehên dawî de her hefteyê carê karkerekî din dihat û her
dereng diman.
Di meha borî de min sê caran telîfonî we kir û bi Bronwyn kesa ku di resepsîyonê de re axivîm. Her
carê ji min re digot: Ez ne piştras im kîjan karker ji te re xistine lîstê di wê rojê de, ji ber wê ez nikarim
bighêjim ew kesê di wê rojê de alîkariya te kiriye. Ji ber wê diviya bû ez rawestim heta ku tên. Di
cara sêyemîn de min got ku ez nerazî me bi vê xizmetê û ez dixwazim bi kesekî din re biaxifim, lê ji
min re hate gotin ku kesekî din tuneye ez pê re biaxifim. Roja ku sozekî min heba min gelek xem
dixwar gelo ka ezê di demê de bighêjim sozê xwe yan na.
Lihevnekirin û derengbûna karkerên we bandoreke neyînî li min dike û ez hêvî dikim ku karê we
baştir bibe daku ez bêçar nebim xizmeteke nû ya alîkariyê bibînim. Hûn dikarin ji kerema xwe bi vê
jimarê (0404 xxx xxx) telîfonî min bikin daku em gotûbêj bikin, ezê dê çawa bikaribim xizmeteke
baştir ji saziya we werbigrim.
Spas dikim ji bo ku we wexta we daye xwendina vê nameyê (email), ez li hêviya bersiva we me.
Bi dilsozî
Hêvî Rêkanî

