Sorani Version

ی
ی
کرێ مانگانە
پرۆسەو هەنگاوەکاێ دابینکردێ هاوکاری ی
کرێ مانگانە وەربگرم؟
پێویستە چیبکەم بۆ ئەوەی هاوکاری ماددی ی

کرێ خانووەکە دە بێت بە وردی و بە
بسوڵە وەسڵ ی
ی
ی
بڵگەکاێ گرێبەستەکەی تێدا بێت
ڕوێ هەموو
✓
✓

✓

✓

ناو نازناوی خۆتان
حساپ هەژماری بانیک خاوەن خانووەکە.
کرێ
ئەو بڕە پارەیە کە دەدرێت بە ی
خانووەکەدا
ی
بەرواری هەمان مانیک تێدا نەرسابێت وە
ژمارەی گرێبەست خانووەکە

پێویستە یچ جۆرە بەڵگەنامەیەک ئامادە یاخود دەستەبەر بکەم؟
هەموو مانگێک پێویستە پسوڵە یاخود وەسڵ پێشکەش کارمەندان و ستافی
ی
کرێ خانووەکە
ئیلیۆس وەکو بەلگەیەک بۆ پارەداێ ی
بەرنامەی ئیلیۆس تەنها دەتوانێت ئەو بەڵگەنامانەی خوارەوە قبوڵ بکات وەکو :
•

•

•

ئاگاداری! ئەوە بزانە کە پارەدان بە شێوەی(کاش) بە
.دەست بۆ خاوەن خانو ڕێگەپێنەدراوە
•

کرێ خانووەکەتان
بەڵگەنامەك کە بیسەلمێنێت کە لە بانکەوە پارەی ی
خستووەتە سەر حساب بانیک خاوەن خانووەکە هەر وەك ئاماژەی
پێکراوە لە (وێنەو خشتەی ژمارە )١
یامێی
کرێ خانووەکە دراوە لە ڕێگەر ر
بەڵگەنامەك کە بیسەلمێنێت کە پارەی ی
ۆتۆماتییک بانکەوە بۆ سەر حساب بانیک خاوەن خانووەکە هەر وەك ئاماژەی
پێکراوە لە (وێنەو خشتەی ژمارە )٢
بەڵگەیەك کە بیسەلمێنێت لە کاتێکدا ئەگەر بتوانیت لە رێگەی پەرنامەی (E-
)bankingلە کاتێکدا ئەگەر ئەم بەرنامەیەت( )E-bankingدابەزانبێتە ناو
تەلەفۆنەکەت هەر وەك ئاماژەی پێکراوە لە (وێنەو خشتەی ژمارە )٣
ی
فەرماێ پارە گوواستنەوە ئەگەر لە رێگەی بانکەوە لە
دوپات کردنەوە لە
بنێیت بۆ هەژماری بانیک خاوەن
هەژماری بانیک خۆتەوە (بانیک ا)پارەکە ر
خانووەکە (بانیک ب)

وێنەی ١

(ئای ی
باێ )ی
خاوەن موڵك
(خانو)

زانیاریە
تایبەتەکان بە
خۆت

دووپاتکردەوە یاخود
ی
سەلماندێ واژوی
کەیس سوود مەندبوو
ی
کارمەێ
لەالیەن
(ژمێیاری
بانکەوە ر
پارەوە)

ناو و نازناوی
خاوەن موڵك
(خانو)

ناوی ئەو مانگەی
کە ئاماژەی
پێکراوە لەگەڵ
ژمارەی
ی
ڕێککەوتت کرێ
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ی
ی
کرێ مانگانە
پرۆسەو هەنگاوەکاێ دابینکردێ هاوکاری ی
پێویستە بەڵگەکان بێشکەش بە ک بکەم وە بەیوەندی بە کوێوە بکەم
بسوڵەیکرێ مانگانەی خانو خودی خۆت پێشکەیس بکەیت بە
پێویستە وەسڵ
ی
ی
کارمەنداێ دیاریکراوی ئیلیوس لە ئەو بنکەی کە لە شوێتی
ستافو
ی
دەخوێێێت لە بەرنامەی
نیشتەجێبونتەوە نزیکە ئەو بنکەی کە وانەی تێدا
ئیلیۆس()HELIOS
لەکاتێکدا لەبەر هەر هۆکارێیک نەخوازراو کە ئەتوانیت وانە بخوینیت وە
ی
ی
بنکەکان وانەخوندن و تێکەلبون بکەیت ئەوە ئەتوانن پەیوەندیمان
سەردان
پێوە بکەن وە زانیاریتان پێبدرێت لە ڕێگەی ئەو جەند ژمارە تەلەفۆنانەوە
()WHATSAPPهەر وەك لە خوارەوە ئاماژەی پێکراوە
(ئای ی
باێ )ی خاوەن
موڵك(خانو)
IBAN

وێنەی ٢

(ئای ی
باێ
خاوەن موڵك
(خانو)
IBAN

ناو و نازناوی
خاوەن موڵك
(خانو)

وێنەی ٣
ناو و نازناوی
سودمەند

(ئای ی
باێ) ی تایبەێ
سودمەند
IBAN

ی
ێککەوتت
ژمارەی ڕ
.گرێبەستەکە

ناو و نازناوتان

ناو نازناوی سودمەند وە حساب
هەژماری بانك (وەرگر)

ئەتوانن بمان دۆزنەوە و پەیوەدیمان پێوە بکەن
ی
ی
ی
سەرلەبەیان هەتا
کاتژمێ ٩:٠٠
لە
هەین
ڕۆژی
هەتا
دووشەممە
لە
)ببیننەوە
HELIOS
تێکەڵبون(
و
وانەخوندن
بنکەکاێ
ئەتوانن بەردەوام ستافو کارمەنەکانمان لە
ر
 ٤:٣٠پاش نیوەڕۆ
ی
ی
بنکەکان وانەخوێندن و تێکەڵبوون ()HELIOSلەڕیگەی ئەم سایتەوە ئەتوانن
گشن هەموو بەڵگەوو زانیارییەیک پێویست لە گەڵ ناونیشا ین هەموو
وە بە شێوەیەیک
ا
ی
یی
بیبین  www.greece.iom.intیاخود لە ڕێگەی تۆڕی کۆمەڵیەن فەیسبوك ئیلۆسەوە Facebook,com/heliosintegrationیاخوود
ی
بەیان هەتا  ٣:٠٠پاشنیوەڕۆ هەرکاتێك بتانەوێت ئەتوانن
کاتژمێ  ٩:٠٠ی سەرلە
لە ڕێگەی ئەو ژمارە تەلەفۆنانەی هەر وەك لە خوارەوە ئاماژەیان پێکراوە لە
ر
بنێن
نامەس
وە
مەسج
پەیوەندی بکەن لە ئەو کاتانەی هەر وەك جۆن دیاری کراوە ئەتوانن
ر
ی
ژمارەکانWHATSAPP
٣٠٦٩٠٦٦٥٦١٣٤+
٣٠٦٩٠٦٩٥٦١٠٧+

زمانەکان
ی
سۆران
عەرەن-کرمانج-
ئوردو-هندی-بەنجان

ی
زمانەکان WHATSAPP
٣٠٦٩٠٩٨٦٨٩٨٠+
٣٠٦٩٠٦٦٥٦١٢٥+

زمانەکان
ئینگلێی -ی
ری
یونان-فەڕەنیس
فاریس -پاشتۆ

