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کان ەقوتابخان یباشترکردن  

رپوول یڤە ل یسنووردار   

 

گا ەڵمۆک ی ندامانەئ زەڕێب  

ەل خشنەبۆخ  یگرووپ ن یترەورەگ ە مانەئ .کانەقوتابخان یبردن ەوەڕێب ۆب دان یتەارمی  ەل ەنگیگر  رۆز ە قوتابخان یانەڕ ابڕ  

ەک ساننەک یرۆز یکەیەژمار ەمەئ .نەه خش ەبۆخ  ەڕیابڕ ٢٠٠٠ ەیکینز رپوولیڤەل یکان ەقوتابخان ەل نها ەت داەکەتاڵوو  

یوازێش ۆب ننەیەبگ نجامەئ ەب یانکارۆڕگ ەیوەئ ۆب  نەکەد ین ێرەئ یکێارک و کانەقوتابخان ی تیەاەڕ ابڕ ەل نەکەد کار  
اندا ەیگاکەڵمۆک ەل ندنێخو  

 

ەمیء .ەقوتابخان ەڕیابڕ ەب ببن ەیوەئ ۆب تەیبد تۆخ  ەیگاکەڵمۆک یندامانەئ یهان  ەک نەیبک ێل داوات ەک ەشۆخ  مانێپ  

یخشەبۆخ  ی کار ەک تێتوانە د ەو ەاری خواز ەک کێسەرکەه ۆب نەیکەد ەستەردەب کیێنانێاهڕ  و یتەارمی مووەه  
بکات  کانەقوتابخان یتیەاەڕ ابڕ  

 

وەل یەن انیگاکانەڵمۆک ۆب ەیوەنگدانڕە کات ەیربۆز  کانەقوتابخان ەیستەد ەو یەن کاندا ەڕەراب ناو ەل واوەت ی تیەراۆج   

رفراوانەب یکەیەوێش ەب شتوان یدان ەیورەگ رۆز یکێشەب ەک ەیەوەئ یمانا  ەمەئ .نەکەد یشەشکێپ ەک یەیتگووزارەخزم  

کاندا ەقوتابخان ەل کانەارڕی ب ی دان ەل نەناک یشدارەب  

 

و ەشێک ەک ەیوەل ەوەابوونین ڵد یستەبەم ۆب نەبک رەبەستەد یەتیەرا ۆج  مەئ ۆت ەیگاکەڵمۆک یندامانەئ ەک تێوەمانەد ەمیئ  

یسوود ۆب درووست ڕیاڕیى  ینجامەئ ەتێنەیەمانگەد ەاشکاوانڕ ۆیگفتووگ .بگات نجامەئ ەب کانەقوتابخان ەل کانۆ گفتووگ  

ە کەقوتابخان ینەاڵمۆ ک مووەه  

 

بدات کانەڕەابڕ  ەیستەد یهان ەک ەوەنیزۆبد شەگانڕێ وەئ تێوەمانەد ەمێئ یەخشەبۆخ  یکارکردن  ی هاندان مەئ ەڵگەل  
رەسەل تێبەد یرەگێکار انی کانەنیەال نۆچ  ها ەروەه ەو تێب ۆیخ  یتی رەن و لتوورەک ەیوەنگدانڕە انەیکیەرەه ەیوەل  

کانمان ەڕەابڕ ەیستەموودەه تێوەمانەد .کانداە قوتابخان هاموو ەل تێکرەدێپ یکار ەک ەینگاوانەه وەئ و اساکانی  

ەیگڕێ ە ل نها ەت نەیبگ ەمەب نیتوانەد ەمێئ مەاڵب کانمان،ەرۆج ەمەه گا ەڵمۆک یندکردنەمڵەوەد ەل تیبەه  ان ەیوەنگدانڕە  
ەینانیمەک ەژادەن وەئ و کانەستێپ ش ڕە ەل یخشەب ۆخ  ۆب انەیوەشێپ ەهاتن و کانەخشەبۆخ  ی رۆز یکەیەژمار یبوون  

مانەگاکەڵمۆک ناو ەیکید  

 

www.cadwallader@si.liverpool.gov.uk  بۆ ووردەکاری زیاتر، تکا یە پەیوەندی بکە بە دەیڤ کادوالدەر 

    ٠٧٧٩٣٨٤٠٨٢٥ 

 

نسۆج  ناتانۆج   
 
ندن ێخو یرەبەوەڕیب  

ی زڕێ ەڵگەل  
 
گان ۆل ماسۆت نەنجوومەئ  
ەشیپ و ندن ێخو ،ەنی کاب یندامەئ  
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