
 
 نسھرۆ) بھرنامھی سپbreakdown(وەشاندنھوەی ڵ) و ھھdispute(کی ۆناک

 
 سنھر چیھ؟ۆی بھرنامھی سپ)dispute(کی ۆناک

 
ئھو رێکنھکھوتن و لێکتێنھگھیشتنانھن کھ لھوانھیھ لھ ماوەی بھرنامھی سپۆسھریھکھ، بھ شێوەیھکی ئاسایی لھ نێوان 

رێکنھکھوتن دەربارەی مھرجھکانی  سپۆسھر )dispute( یناکۆکیسپۆسھر و پھنابھرەکھدا بێنھ ئاراوە. 
 )dispute( انھناکۆکیسپۆسھریھکھ تا جیاوازی بۆچون لھسھر کێشھ جۆراوجۆرەکان دەگرێتھوە. خۆشبھختانھ، ئھم 

 سپۆنسھریھکھ کۆتایی نایھت.)breakdown(پوچھڵکردنھوەی ھھموو جارێک بھ 
 

 ردنھوەکو پوچھڵ )dispute(ناکۆکی لھوانھیھ بھ جێبھجێکردنی ئھو ئامۆژگاریانھی پھیوستن بۆ خۆالدان لھ 
)breakdown(  پێشێلکاری و)default(   ی ئھم بھڵگھنامھ، بتوانرێت بھرنامھی سپۆنسھری ٤لھ الپھڕەی

) دەتوانێت لھ رێگھی IRCC(بھرەوباشتر ببرێت و چارەسھر بکرێت. بھشی کۆچ و پھنابھران و ھاو�تیانی کھنھدا 
ەکانی سپۆنسھریدا ھاوکاریتان بکات، ئھم  ئۆفیسانھ لھ )disputeناکۆکی (لھ  IRCCئۆفیسھ خۆجێیھکانی 

 )dispute( ھکانیناکۆکیکاتێک دەست وەردەداتھ  IRCCئۆفیسھ خۆجێیھکانی نی دوای گھیشتن بھرپرسن. کێشھکا
 سپۆنسھری کھ:

 
 بکھن؛ یان IRCCداوای دەست تێوەردانی  )dispute( ھکھناکۆکییھکێک یان ھھردوو الیھنی  •
 رێبھری ناوخۆ کێشھکھی پێ چارەسھر ناکرابێت؛ یان •
پھنابھرەکھ لھ ماوەی بھرنامھی سپۆنسھریھکھ پھنای بۆ ئاژانسێکی خزمھتگوزاریی کۆمھ�یھتی بردبێت و  •

 ھێنابێت بۆ پرسیار کردن دەربارەی کھیسھکھ. IRCCئاژانسھکھت پھنای بۆ 
 
 

 نسھر چیھ؟ۆبھرنامھی سپ)breakdown(کردنھوەی ڵپوچھ
 

بھرنامھی سپۆنسھری راگھیاندنێکی فھرمیھ کھ "ھھڵھیھکی کوشندە" لھ )breakdown(پوچھڵکردنھوەی 
پوچھڵکردنھوەی رێکخستنی سپۆسھریھ لھ نێوان سپۆنسھرەکھ و کھسی سپۆنسھرکراودا رویداوە. لھ حاڵھتی 

)breakdown( ،سپۆنسھریھکھIRCC  پوچھڵکردنھوەی بھڵگھنامھی "راگھیاندنی)breakdown( بھرنامھی
) دەردەکات، بھمھش بھرنامھی سپۆسھریھکھ Declaration of Sponsorship Breakdown(سپۆنسھری" 

 ھھڵدەوەشێتھوە.
 

 نسھری چین؟ۆبھرنامھی سپ) default(لکاریھکانی  ێشێپ
 

بھرنامھی سپۆنسھری کاتێک دەردەچێت کھ دەرکھوت گروپی سپۆنسھر کردنھکھ ) defaultپێشێلکاریھکانی  (
بھرنامھکھ و ھھوڵیان نھداوە کێشھکان چارەسھر بکھن و ئھوەش )breakdown(پوچھڵکردنھوەی بھرپرسن لھ 

ی گروپی بھرنامھی سپۆنسھری واتھ  )defaultپێشێلکاری (. )breakdown(پوچھڵکردنھوە بۆتھ ھۆی 
کردنی بھرپرسیارێتیھکانی رێکھوتنامھی گروپی سپۆنسھریھکھ یان جێبھجێنھکردنی ئھرکھ پێشێلکردن و رەچاونھ

کھوتنامھی ێ) و/یان رIMM 5373) (فۆڕمی Undertaking(دارایی و ناداراییھکان بھپێی بھڵێننامھکھ 
 .)Sponsorship Agreement(ھریھکھ نسۆبھرنامھی سپ

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 بھرنامھی سپۆنسھری چین؟ )breakdown(پوچھڵکردنھوەی ھۆکارەکانی 
 نسھریھوەن، وەک:ۆبھرنامھی سپ )breakdownکردنھوەی (ڵپوچھر لھ پشت ۆکاری زۆه

کھسی، ھیوای ناواقیعی، یان  )dispute(ناکۆکی چارەسھرنھکراو، وەک  )dispute( ھکیناکۆکی •
 کێشھی رازینھبوون بھ ئاستی ئھو ھاوکاریھی بھ کھسی سپۆنسھرکراو دەبھخشرێت.

مھرجھکانی بھرنامھی سپۆنسھریھکھ ناتوانرێت جێبھجێ بکرێت بھھۆی گۆڕانکاریی کھسی لھ دۆخی  •
 کھسی پھنابھر، ھھندێک لھو گۆڕانکرایانھ ئھمانھن:

o جیابوونھوە یان تھ�ق؛ 
o  الوەکی ناوخۆیی، یان بھ شێوەیھکی تر، پھنابھرەکھ بڕیاری داوە بگوازێتھوە بۆ کۆچی

ناتوانن یان ناگونجێت ھاوکاریی پھنابھرەکھ بکھن لھ  ھھرێمێکی جیاواز، وە سپۆنسھرەکان
 کۆمھڵگھ نوێکھیدا؛

o  سپۆنسھرەکان بھرپرسیارێتیھکانی خۆیان لھ پێدانی شایستھ داراییھکان و/یان ھاوکاری
 نیشتھجێبوون جێبھجێ ناکھن.

o  پھنابھرەکان بڕیار دەدەن لھ ماوەی یھک ساڵی سپۆنسھریھکھ لھ ھاوکاریی کۆمھ�یھتیی
 بھردوامبن و بھ سپۆنسھرەکان ناڵێن.

 
بھرنامھی ) breakdown( کردنھوەیڵیان پوچھ )dispute(کی ۆناکت ئھگھر ێت چی بکرێدەب
 نسھری روویدا؟ۆسپ

پوچھڵکردنھوەی نێوان الیھنھکان نھتوانرا چارەسھر بکرێت و  )dispute(ناکۆکی ئھگھر 
)breakdown( بھرنامھی سپۆنسھریھکھ نزیک بوو لھ روودان، دەبێت سپۆنسھر یان کھسی سپۆنسھرکراو بھ

 بکھن: IRCCپھیوەندی بھ یھکێک لھم رێگایانھ 
بھ  ت و بتگھیھننێوە بکرێئھوەی پھیوەندیت پ ۆب ic.gc.caPPPR@c-PSRئیمێڵ ناردن بۆ   •

 ، یانIRCCیی ێجۆفیسی خۆئ
 1-888-242-2100بھ  IRCCنی ۆپھیوەندیکردن بھ ناوەندی تھلھف •
ئاگادار کرایھوە، پھیوەندیی بھ گروپی  )dispute( ھکھکیۆناکلھ  IRCCکھ ئۆفیسی خۆجێیی  .1

یان یھکال ۆت وخێنڵێشھکھ دەخھمێی کڵقو IRCCزانی پھنابھرەکھوە دەکھن. ێنسھریھکھ و خۆسپ
 وەردان بکھن یان نا.ێدەکھنھوە کھ دەست ت

دەدات یارمھتی الیھنھکان بدات ڵھھو IRCCویست بوو، ئھفسھری ێپ IRCCوەردانی ێئھگھر دەست ت .2
 چارەسھر بکھن. )dispute( ھکھکیۆناک

زرایھوە، ۆک نھدێچارەسھرت. ئھگھر ێدەبین ۆڵوەندگیر" رێوەک "ن IRCCیی ێجۆئھفسھری خ .3
IRCC تایی دەدات دەربارەی ھھنگاوەکانی داھاتوو.ۆیاری کڕب 

ئھگھر لھ ماوەی پرۆسھی نێوەندگیریھکھ (کھ لھوانھیھ چھندین ھھفتھ بخایھنێت)، ھاوکاریی نیشھجێبوون و  .4
انی یھکێجۆاتدارە خڵت بھ دەسھێپھنابھرەکھ دەگھیھن IRCCھاوکاریی دارایی کتوپڕ پێویست بوون، 

Community ) یان (Groups of Five(ئھوانھی لھ الیھن  ۆشگوزەرانی (بۆایھتی و خڵمھۆک
Sponsors(بوون ێگرامی ھاوکاریی نیشتھجۆیان پر  نسھر کراون)ۆ) سپRAP(  یارمھتیی  ۆب

کھوتنامھی ێگرانی رڵ(ھھ"Sponsorship Agreement Holderئھوانھی لھ الیھن " ۆداھات (ب
 نسھر کراون).ۆسپ نسھری)ۆسپ

یار دەدات کھ کام الیھنھ بھرپرسیارە. ڕب IRCCراگھیانرا،  )breakdown(کردنھوە ڵپوچھئھگھر  .5
نسھرەکان، ۆی سپۆتھ ئھستێلھوانھیھ بکھو )breakdown(کردنھوە ڵپوچھتیی ێبھرپرسیار

نسھرکردن بھرپرسیارن، ۆیاردرا کھ گروپی سپڕئھگھر ب کیان.ێیان ھیچ الیھن IRCCپھنابھرەکان، 
IRCC لکاری (ێشێپینھوە دەکات ئھ ئھگھر ئھوان وەک ۆڵکێلdefault ( نسھریھکھ ۆبھرنامھ سپ

خھکھ ۆیانداوە دڵنسھرەکان ھھوۆتھوە کھ ئایا سپێاندنھ ئھوەیش دەگرڵن یان نا. ئھم خھمێتھماشا بکر
 چارەسھر بکھن یان نا.
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 سپۆنسھریھکھ دەبێت بھردەوامبێت بلھ بھرپرسیارێتیھکانی بھرنامھی سپۆنسھری.، گروپی کێشھکھبھدرێژایی 
 

Sponsorship نسھرە ھاوبھشھکان لھ ۆیان سپ Constituent Group (CG(لھ حاڵھتی تێوەگالنی 
Agreement Holder (SAH),،   گرنگھSAH   ھکھکیۆناکلھ )dispute( ئھوەی بتوانن  ۆئاگادار بکھنھوە ب

نسھریھکھ. لھ ۆتاییدا ئھوان بھرپرسن لھ بھرنامھی سپۆی چارەسھر کردنی بدەن، چونکھ لھ کڵیاندا ھھوۆلھ ناو خ
یھکی تر، -CGسھر شانی  ۆتھیھکھ بدات بێی گواستنھوەی بھرپرسیارڵت ھھوێدەتوان SAHەتدا، ڵک حاێھھند

تیی ێبکات بھرپرسیارکی تر -SAHت داوا لھ ێدەتوان SAHتیھکھ. ێر بھرپرسیارێی شان بخاتھ ژۆیان خ
 ت.ێبگر ۆئھو ماوەی کھ ماوە لھ ئھست ۆنسھریھکھ بۆبھرنامھ سپ

 
، IRCCیی ێجۆفیسی خۆھاوکاریی ئ ڵنسھرەکھ، لھگھۆراگھیھنرا، سپ )breakdownکردنھوە (ڵپوچھئھگھر 

کی ێپھنابھرەکھ.  ئھگھر گروپ ۆکی تر بێنسھرۆسپ ۆنسھرەکھ بدات بۆینی سپۆڕی گڵلھوانھیھ ھھو
 زرایھوە:ۆنھد ێھری نونسۆسپ

نسھر کرابن، ۆسپ )SAHنسھرە ھاوبھشھکانی ۆیان سپ CGیان ( SAHئھو پھنابھرانھی لھ الیھن  •
یان ۆن تا ئھو کاتھی خێئھوەی یارمھتیی دارایی بدر ۆن بێدەکر )RAP( رەوانھی  ھاوکاریی داھات

 ت.ێدتایی ۆنسھریھکھ کۆیان بکھن یان ماوەی بھرنامھی سپۆدەتوانن پشتیوانی خ
نسھر کراون لھ ۆ) سپCommunity Sponsor() یان Group of Fiveئھو پھنابھرانھی لھ الیھن ( •

Declaration of نسھریان (ۆبھرنامھی سپ)breakdownکردنھوەی (ڵپوچھراگھیاندنی  وانھیھ
Sponsorship Breakdownھاوکاریی  ۆمی بێاتدارانی ھھرڵت و رەوانھی دەسھێدەربکر ۆ) ب

  ن.ێبکرایھتی ڵمھۆک
 

 بھرنامھی سپۆنسھری چین بۆ پھنابھران؟)breakdownپوچھڵکردنھوەی (لێکھوتھکانی 
 

، لھوانھیھ ئھو )breakdownکردنھوەکھ (ڵپوچھی ۆتھ هۆنسھرکراو بۆیار بدات کھ کھسی سپڕب IRCCئھگھر 
 ت.ێوەرنھگر IRCCنسھریی کھنھدا و ۆکھسھ چیتر ھاوکاریی زیاتر لھ گروپھکانی سپ

 
 بھرنامھی سپۆنسھری چین بۆ سپۆنسھرەکان؟)breakdownپوچھڵکردنھوەی (لێکھوتھکانی 

 
بھرنامھکھ، راگھیاندنی )breakdownکردنھوەی (ڵپوچھنسھرکردن بھرپرس نھبوو لھ ۆئھگھر گروپی سپ

) Declaration Sponsorship Breakdownنسھری (ۆبھرنامھی سپ)breakdownکردنھوەی (ڵپوچھ
. )breakdownکردنھوەکھ (ڵپوچھت سھبارەت بھ ێدا دەردەچڵتاوانی" لھلھگھێ"راگھیاندنی بکی ێمانفھر
 نسھرەکھ.ۆگروپی سپ ۆت بێکی نابێیھ ھیچ دەرئھنجامۆب
 

 ئھگھر زانرا کھ: )breakdownپوچھڵکردنھوەکھ (گروپی سپۆنسھریھکھ بھرپرسیار نابن بھرامبھر 
 نسھریھکھیان؛ۆتیھکانی سپێبھردەوامن لھ پابھندبوون بھ بھرپرسیار •



نسھری دروست بکات و نھتوانن ۆشبینی نھکراو کاریگھری لھسھر گروپی سپێکی پێخۆد •
بکھن،  ێبھجێت کارەکان جێردرابێکی تر راسپێبکھن و گروپ ێبھجێتیھکانیان جێبھرپرسیار

 زنھوە؛ۆنسھرکردن بدۆسپ ۆکی تر بێئھوەی گروپ ۆت بێی گونجاو درابڵیان ھھو
ک کھ لھ دەرەوەی ێکارۆنھکرابن لھبھر ه ێبھجێنسھریھکھ جۆیھکانی گروپی سپتێبھرپرسیار •

ی ۆبوونی خێنی زانراوی نیشتھجێیانھ لھ شوۆنمونھ، پھنابھرەکھ سھربھخ ۆاتی ئھوان بووە (بڵدەسھ
ت کھ ێی گونجاویان دابڵ) و گروپھکھ ھھو)dispute( ھککیۆناکھیچ  ێتھوە، بھبێدەگواز

 زنھوە.ۆکی تر بدێنسھرۆسپ
 
 
 

                      
 
 
 
 

) بھرنامھی سپۆنسھریھکھ کاتێک رادەگھیھنرێت کھ گروپھکھ بھرپرس بن defaultی () defaultپێشێلکاری (
بھرنامھی سپۆنسھریھکھ، وە نیازیان نیھ ھھوڵ بۆ چارەسھرکردنی )breakdownپوچھڵکردنھوەی (کھ 

 کێشھکھ بدەن.
 

 سپۆنسھریھکھ ئھمانھن:) defaultی (یپێشێلکاردەرئھنجامھکانی 
 

شکھش بکھن ھھتا ئھو کاتھی ێنسھری پۆت چیتر سپێنادرێگھیان پێنسھریھکھ رۆگروپی سپ •
 ت.ێچارەسھر دەکر) defaultلکاریھکھ (ێشێپ

 تھوە.ێبوەشڵت یان ھھێردێپھسڵلھوانھیھ ھھ نسھریھکھیانۆکھوتنامھی سپێ، رSAH ۆب •
• IRCC  یان لھو کھیسانھ ۆتی خێنسھری ناتوانن بھرپرسیارۆگروپی سپلھوانھیھ بگات بھو دەرئھنجامھی

ەتی ۆڵوەشاندنھوەی مڵھھ ۆاتن، وە راسپاردە دەربکات بڵبکھن کھ لھ دەرەوەی و ێبھجێج
نسھریھ کاراکانی ۆری بھرنامھ سپێلھوانھیھ چاود IRCCئھو کھیسانھی تھواو نھبوون.  ۆنسھری بۆسپ

ت ھاوکاریی ێنیابڵئھوەی د ۆنسھریدان، بۆسپ ێاوەی سالشتا لھ مێگروپھکھ بکات لھ کھنھدا کھ ه
 ت.ێشھکھش دەکرێبوون پێویستیی دارایی و نیشتھجێپ

 
 کۆتایی دێت کاتێک: ) defaultپێشێلکاری (

ھاوکاریکردنی پھنابھران  ۆیداوە بێگروپھکھ ئھو پارەیھ دەداتھوە بھ حکومھت کھ حکومھت پ •
 یداوە؛ یانێپ

 ناوە یان نا.ێهێی بھجۆنسھریھکھ ئھرکھکانی خۆدەکاتھوە کھ گروپی سپیھکالی  IRCCکی ێئھفسھر •
 

 .تھوەێبگرکیان ێدامننسھریھکھ یان ئھۆدارایی ھھموو گروپی سپ )defaultلکاریی (ێشێپت ێدەکر
 

پێشێلکاری و  )breakdownپوچھڵکردنھوە (، )disputeناکۆکی (چۆن دەتوانرێت خۆ بھدوور بگیرێت لھ 
)default (؟ 

نسھری بھدورد بگریت. ۆی بھرنامھی سپ)disputeکی (ۆناکت لھ ۆبدەیت خڵھھمیشھ باشترین شت ئھوەیھ ھھو
 :)disputeکی (ۆناکوەبردنی ڕێگریکردن و بھێکی گرنگن دەربارەی رڵێئھمانھی خوارەوە چھند خا

 
 ۆچھک کرابن بڕنرابن و پێنسھرکردن بھ باشی راهۆت گروپھکانی سپێ: دەبئامادەسازی •

 CG  .(Group of 5, Community(نانی گروپھ ئھندامھکان ێبھرپرسھ لھ راه SAHنسھرکردن. ۆسپ
SAH, CG, Sponsors ریان ھھیھ ۆنانی زێر و دەرفھتی راهۆنسھرە ھاوبھشھکان سھرچاوەی زۆو سپ

 .)RSTP(  :)www.rstp.caنسھری (ۆبھرنامھی سپ ۆنان بێگرامی راهۆی پرڕپھڵگھی ماێلھ ر

http://www.rstp.ca/


نانھدی ێه ۆر گرنگھ بۆ: پھیوەندی و گھیاندنی رون و بھردەوام و کاریگھر زگھیاندن و پھیوەندی •
شبینیھ راستھقینھکان. ئھمانھش ئاشناکردنی پھنابھران ماوەیھکی کھم دوای گھیشتینیان بھ ژیانی ێپ

شھی ێک کێتھوە. کاتێنسھریھکھ دەگرۆژایی بھرنامھ سپێکھنھدا، وە بھردەوامی پھیوەندیی بھ در
ت کھ ھھمان ێکھوە ئھنجام دەدرێڕێگھی وەرگێنیابھرەوە کھ پھیوندیھکھ لھ رڵشھوە، دێتھ پێزمان د

 ێت بھبێی بگھیھنۆەکھ بکھ زانیاریھکھ وەک خێڕزاراوەی پھنابھرەکھی ھھیھ، وە داوا لھ وەرگ
 ک.ێالبردن یان زیاد کردنی ھیچ شت

نسھری، ۆنسھر و گروپھکانی سپۆشبینیھکانی سپێشوەخت گھیاندنی پێ: پکانپێشبینیھ بھڕێوەبردنی •
شبینیھکان ێت پێگھیھوە دەتوانرێر یارمھتیدەرن.  لھم رۆنسھرکراو زۆشبینیھکانی کھسی سپێوە پ

شبینیھک، یان ھھبوونی ێئھوەی بزانن "واقیعانھیھ" یان نا.  نھبوونی ھیچ پ ۆن بێنرێبسھرنگڵھھ
دیھکان کھم دەکاتھوە لھ ێمۆەبوون و نائڕکھسیھکان و تو )dispute( ھکیۆناکشبینیھکی "واقیعی" ێپ

کردنھوەی ڵپوچھنھ ئاراوە. ئھمھش مھترسی ێواننھکراو بڕشبینی چاوەێلھوانھیھ کھ ئھنجامی پ
)breakdown(شبینیھکان، ێوەبردنی پڕێزانیاریی زیاتر دەربارەی بھ ۆبھرنامھکھ کھمدەکاتھوە. ب

 ەی زانیاریھ بکھ لھم بھستھرەی خوارەوە:ڕتکایھ تھماشای ئھم پھ
-http://www.rstp.ca/wpcontent/uploads/2016/07/Managing

Expectations.pdf 
 
 
یش نھیانزانیت، وەک ۆخھکھ و تۆت دەربارەی دێر ھھبۆزت لھوانھیھ شتی ێ: لھیادت بتێگھیشتن •

ت یان ێدرابێەی پڵە دەکات. لھوانھیھ زانیاریی ھھڵوەیھ مامھێچی الیھنھکھی تر بھو شۆئھوەی ب
ت ێرجار یارمھتیدەرە ئھگھر لھیادت بۆت.  زێتان نھزانیبێشتا پێت و هێگھیشتن ھھبێەتڵھھ

 ۆویستھ بێگھیشتنی زیاتر پێت. ئارامی و تێنھکھت لھبھرچاو نھبێھھموو و ۆلھوانھیھ ت
 باشترکردنی پھیوەندی و گھیشتن بھ چارەسھری ھاوبھش.

 
 لھ کوێ دەتوانم زانیاریی زیاتر و ھاوکاری بھدەستبێنم؟

نسھری، ۆبھرنامھی سپ)breakdownکردنھوەی (ڵپوچھزانیاریی زیاتر دەربارەی  ۆب
  ۆیتھوە بڕێدەتوانیت بگھ

of Convention Refugees Abroad and Members of  Canada Processing-In
: 3)-Part 3 (IP –the Humanitarian Protected Persons Abroad Classes 
-part3-http://www.cic.gc.ca/english/resources/manuals/ip/ip03

eng.pdf 
 

 )dispute( یکیۆناکویستیت بھ یارمھتیھ دەربارەی ێدادەنیشیت و پ ۆنتۆرۆئھگھر لھ ت
پھکانی داھاتوو لھسھر ۆرکشۆنسھری، یان حھزدەکھیت زانیاری وەربگریت دەربارەی ۆسپ

ی -RSTPنسھری، پھیوەندیی بھ ۆشبینی و رەوشتھکانی بھرنامھی سپێوەبردنی پڕێبھ
لھ  )Toronto RSS( ۆنتۆرۆنسھری پھنابھرانی تۆسپ ۆھاوکاری بشخھریی ێدەستپ

 torontorss@rstp.ca or 416-290-1700, ext. 404گھی ێر
 

ناردن  ێڵگھی ئیمێبکھ لھ ر RSTPدەژیت، تکایھ پھیوەندیی بھ  ۆنتۆرۆئھگھر لھ دەرەوەی ت
ئھوەی زانیاریی زیاتر  ۆب 1-877-290-1701یان پھیوەندیکردن بھ  info@rstp.ca ۆب

کی ۆناکنسھر و پھنابھر، ۆتیھکانی سپێنیت دەربارەی ماف و بھرپرسیارێبھدەستب
)dispute(  کردنھوە ڵپوچھو)breakdown(  لکاری ێشێپو)tdefaul ( ی بھرنامھی

 پھکانی داھاتوو، وە زیاتریش. ۆرکشۆ ڵنسھری؛ لھگھۆسپ
 
 Catholic Crosscultural Services and the Refugee Sponsorship Training© 2016, 

Programدراو ێەتپۆڵنانی مێبھکاره ۆزراوە و تھنھا بێگھنامھیھ بھ مافی لھبھرگرتنھوە پارڵ. ئھم بھ
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 کی، تکایھێنیت، ھھمووی یان بھشێت ئھم کھرەستانھ بھکاربھێەتت نیھ و دەتھوۆڵت. ئھگھر مێدەگونج
 .resources@rstp.caگھی ێوە بکھ لھ رێپھیوەندیمان پ
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