
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *نەخۆشخانە لە کاتی دەرچوونی مۆڵەتی

 .................. مەبەستی بە دەردەچم نەخۆشخانە لە....................   ڕێکەوتی لە..................................   بەشی/  هۆبە لە. ........... ............................ من

 .دەگەڕێمەوە تاکو دەکات کارەکان شوێنم لە............................................    کارمەند/  پزیشک

 (دەکات دیار کاتەکان خۆی کارگێڕی) پزیشکان سەرۆکی یان کارگێڕی بەڕێوەبەری رەزامەندی

 کارگێڕی واژووی     گەڕایەوە......................   کاتژمێر لە و دەرچوو........................   کاتژمێر لە

 دەدرێت خۆی کارمەند ئامادەبوونی بە تەنها کاتی مۆڵەتی. 
 بێت ئاگادار راستەوخۆ لێپرسراوی پێویستە. 
 ئاسایی مۆڵەتی بە دەبێت پێچەوانەوە بە. تێناپەڕێت کاتژمێر( 2) دوو لە تایبەتی مەبەستی بە دەرچوون. 
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