
Ku temenê we di 
navbera 16 û 25 salî 

debin?

Ku hûn penaber an jî 

serlêderên penaber bin?

Piştgirî ya we ji aliyê 

Mîsyonên Herêmî yên 

Occitanie ve tê kirin

Ku temenê we di 
navbera 16 û 25 salî 

debin?

Ku hûn penaber an jî 

serlêderên penaber bin?

Piştgirî ya we ji aliyê 

Mîsyonên Herêmî yên 

Occitanie ve tê kirin

Kurde Kurmandji Kurde Kurmandji

Mission Locale 

Jeune Ariège
Mission Locale 

Jeune Ariège



Çanda xwe 

pêş bixin û 

keyfa xwe 

bînin

Peyda kirina 

kare-kî

CV, nameya 

motîvsiyonê, 

serîlêdan...

Formên

Perwerdehiya 

ziman, şagirtî, 

stendina 

dîplomayê...

Dermankirin 

Gihîştina mafên 

tenduristiyê 

Maf û erkên 

xwe bi nasin

Alîgirtina ji bo 

karên fermî

Alîkariya aborî (li 

gorî şertan), karên 

îdarî

Agahdar kirin 

û berbi rê ve 

kirin 

Hemî agahdariya 

ku ji min re hewce 

dike tê dayin...

Hareket kirin

Fînansekirina 

şahda ajotinê, 

alîkariya lê çûnên 

rê...

Li Mîsyona Herêmî, ciwan tên guhdarî kirin û ji bo karên 

fermî şopandina kesane û alîkariya peywendîdar ji wanre tê 
dayin.
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Départementaux et les 
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