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Dear Kurdistani community members,
Included in this packet are materials to complete the Certificate of Life, Special Power of
Attorney, and General Power of Attorney. Please carefully read the instructions below and
complete all of the paperwork included in this packet. Failure to complete the forms as
indicated will cause delays in processing your paperwork.
Please note that visitors are welcome by appointment only. For questions or to schedule
an appointment, contact Barzan Ardalan at 202-821-1852 or barzan.ardalan@us.gov.krd.
بهرێزانی رهوهندی کوردستانی:
ئەم پاکێجە بریتییە لە بابەتی پێویست بۆ بەرحەیاتی ،وەكالەتی تایبەت و وەکالەتی گشتیی .تکایە بە وردی ڕێنماییەكان بخوێنەوە و
هەموو فۆرمە پێویستەکان پڕ بکەوە ،ئەگینا مامەڵەکەت دوا دەکەوێت
بۆ سەردانی نوێنەرایەتی بۆ ئەو معامەالتە ،تكایە پێشوەخت مهوعید وەربگرە لەگەڵ بەڕێز "بارزان ئەردەاڵن" ،بۆ پەیوەندیی لەگەڵ
بەڕێزیان-:
barzan.ardalan@us.gov.krd

یان

202-821-1852

اذا كان لديك اية اسئلة او استفسارات ،الرجاء االتصال مع السيد بارزان أردالن مدير الشٶون القنصلية والجالية الكوردستانية ،يرجى
االتصال لحجز موعد قبل زيارة ممثلية حکومة إقليم کوردستان شخصيا.
barzan.ardalan@us.gov.krd

أو

202-821-1852

سۆرانی

داواکاری بهرێز؛
 –1سێ ( )3کۆپی له فۆرمه کوردییهکان پربکهرهوه به مهرجێك نووسینی فۆرمهکان دهبێت دیاربێت و بخوێندرێتهوه به پێچهوانهوه
فۆرمهکان له الیهن دادگاکانی کوردستانهوه قبوڵ ناکرێت.
 –2یهك ( )1کۆپی له فۆرمی ئینگلیزی پڕ بکهرهوه له نوسینگهی دادنووس(کاتب عدل).
 –3دابینکردنی سێ ( )3کۆپی وێنهی فۆتۆگرافی ڕهنگاوڕهنگ.
 –4دابینکردنی وێنهیهك (کۆپیهك) له ههریهك له ناسنامهی ئهمریکی و عێراقی (جنسیه).
 –5دابینکردنی زانیاری سهبارهت به شێوهی پهیوهندی کردن،ناوی تهواو،ناونیشان،ژمارهی تهلهفۆن و ئیمێل(ئهگهر ههبوو).
 –6ههموو پێداویستیهکانی سهرهوه دهبێت بنێردرێت بۆ ناونیشانی نوێنهرایهتی حکومهتی ههرێم
Kurdistan Regional Government
Director of Community Affairs
1532 16th Street, NW
Washington, DC 20036
تێبینی :
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تکایه ئاگاداربن ،ئهگهر ئهم پێداویستیانهی سهرهوه ئاماده نهکرێت ئهوا داوانامهکه ڕادهگیرێت و دوای یهك ههفته دهنێردرێتهوه بۆ
ههمان ناونیشانی ئهو کهسهی ناردوویهتی.
ههموو پرۆسهیهکی داواکاری تهنها ماوهی  7تاکو  10رۆژ دهخایهنێت بهبێ ههژمارکردنی ماوهی پۆست کردن.

بادینانی

پڕڤەکرنا فۆرمێ:
 . .1سێ ( )٣فورمێت کوردی پڕڤەکە بهلی دڤێت نڤێسینا ل سهر فورما یا دیاربیت و بێته خاندن دا ئهڤ فورمه بێنه قهبیلکرن
ژ الیێ دادگههێن کوردستانێ ڤه.
 . .2ئێك ( )١فورما ئنگلیزی پڕڤەکە ئو دڤێت بێته واژووکرن و مۆرکرن ل نڤێسینگهها دادنووسی (کاتب عدل).
.سێ ( )٣وێنێت رهنگاورهنگ یێت کهسێ داخازکهر.
.3
 . .4فوتوکوپیهکا ناسنامهکا ب وێنه یا ئهمریکی دگهل ئێکا ناسنامهکا ب وێنه یا عێراقی.
 . .5بهرههفکرنا پێزانینێت داخازکهری بوهرگرتنێ وهك ناڤ ،ناڤنیشان ،ژمارا تهلهفونێ ،ئیمێل (ههکهر ههبیت).
 . .6ئهڤ ههمی پێتڤیه دڤێت بێنه پوستکرن بو نڤێسینگهها نوێنهراتیا ههرێما کوردستانێ ل سهر ناڤنیشانێت:
Kurdistan Regional Government
Director of Community Affairs
1532 16th Street, NW
Washington, DC 20036
دهمێ هاته پروسێسکرن ،داخازنامه (بهلگهنامه) دێ هێنه زڤراندن برێکا پوستێ .ههکهر ته بڤێت زیکا داخازنامە ته بێته زڤراندن،
زهرفهکێ پوستا بلهز یێ پاره هاتیهدان دگهل فرێکه.)Envelope (USPS ‘Express Mail’ or FedEx .
تێبینی  :ئاگههداربن ،ههکهر ئهڤ پێتڤێیت هاتینه دیارکرن ل سهری نه ئێنه بهرههڤکرن دێ داخازناما ته هێته گیروکرن ئو پشتی
ههفتیهکێ دێ هێته زڤراندن بو ناڤنیشانێت دیاری کریێت کهسێ داخازکهر.
ئهڤ ههمی پروسێسه بو داخازکرنێ دێ ژ  10-7روژ کێشیت ژبلی ماوێ پوستکرنێ.
ئهگهر ههر پرسیارهك ههبێت یان ته بڤێت پێزانینا بزانی ل سهر داخازناما خو ،پهیوهندیێ بکه دگهل:
بەڕێز بارزان ئەردەاڵن ،بەڕێوەبەری كاروباری کونسوڵگەری و ڕەوەند-:
barzan.ardalan@us.gov.krd

یان

202-821-1852

عربی

التعليمات:
 -١إكمال ثالث نسخ من االستمارة باللغة العربية.
 -٢إكمال نسخة من االستمارة باللغة االنكليزية و تصديقها من قبل كاتب العدل األمريكي (.)Notary Public
 -٣إرفاق ثالث صور شخصية ملونة لصاحب الطلب قياس  ٢*٢بوصة ( ٥*٥سم).
 -٤إرفاق نسخة من اإلقامة أو إجازة السوق األمريكية باإلضافة إلى نسخة من هوية األحوال المدنية العراقية لصحاب الطلب.
Page 2 of 3

ڕێنمایی بە کوردی (سۆرانی و بادینانی) بۆ پڕکردنەوەی فۆرمەکانی بەرحەیاتی و بریکارنامە
التعليمات بالعربی لتعبئة استمارات اثبات الحیاة و الوکاالت
Instructions for completing the Certificate of Life and Powers of Attorney

.) و عنوان البريد اإللكتروني (إن وجد، رقم الهاتف، العنوان، االسم الكامل:  إرفاق معلومات صاحب الطلب-٥
:  إرسال كل ما ذكر سابقا عبر البريد على العنوان التالي-٦
Kurdistan Regional Government
Director of Community Affairs
1532 16th Street, NW
Washington, DC 20036
 للتسريع بإعادة. سيتم إرجاع الوثائق بالبريد العادي إلى صاحب الطلب، أيام عمل10-7 بمجرد إنجاز المعاملة والتي تستغرق عادة
,FedEx  و يفضل أن يكون البريد،الوثائق الرجاء إرفاق مغلف بريدي مرجع مدفوع الثمن مع تثبيت عنوان المرسل على الظرف
USPS Express mail او

ENGLISH

Instructions:
(1) Complete three copies of the standard Kurdish form.
(2) Complete one copy of the English form in the presence of a notary public.
(3) Include three colored passport-size photos of the applicant.
(4) Include a copy of the applicant’s American identity card and Iraqi ID card (Jensya).
(5) Include the applicant’s contact information: full name, address, phone number, and email (if
available).
(6) Mail all of the above to:
Kurdistan Regional Government
Director of Community Affairs
1532 16th Street, NW
Washington, DC 20036
Once processed, documents will be returned by regular postal mail. To expedite the return of the
documents, include a pre-paid self-addressed return mailing envelope (for fastest shipping, we
recommend USPS ‘Express Mail’ or FedEx).
Application process time is 7-10 business days once all documentation is received in the KRG-US office.
If you have questions or wish to know the status of your application, please contact Barzan Ardalan at
202-821-1852 or barzan.ardalan@us.gov.krd
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حکومەتی هەرێمی کوردستان – عێراق

Kurdistan Regional Government

ئەنجومەنی وەزیران

Council of Ministers

فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە

Department of Foreign Relations

نوێنەرایەتی لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریكا

Representation in the United States

بريكارنامەی گشتیی ڕەها

ژمارەی گشتیی:
بەروار:

من ،........................ ................................................................................... :بەڕێز ............................................................................... ................................. :م کردە بريكار و گشت دەسەاڵتێکی
یاسایی خۆم پێدا بۆئەوەی لەسەر ئەو مافە یاسایی و شەرعيانەی بشێن بۆ بريکاریم ڕەفت ار بکات وەك کڕین و فرۆشتنی سامانی گوێزراوە و نەگوێزراوە و پارەدان و
وەرگرتن و لێوەرگرتن و واز لە ماف هێنان و مافی بەخشین و دانی بارمتە لەسەر سامانی گوێزراوە و نەگوێزراوە و مافی البردنی بارمتەی هەبێت و مافی دابەشکردن و
دابڕکردن و جیاکردنەوە و یەکخستن و تێکە ڵکردنەوە و ڕاستکردنەوەی جۆر و پۆلێنی ڕەگەزی زەوی و قەرەبوو و مافی بەکرێدان و بەکرێگرتن و واژوووکردنی گشت جۆرە
گرێبەست و رێککەوتن و کۆمپیالە و سەفتەجە و پسووڵە و پەڕاوی بازرگانی و جیرۆکردنیان و مافی کردنەوەی ئەژمێری ڕەوان (الحساب الجاري) و پاشەکەوت (التوفير) و
مافی دانان و ڕاکێشانی پارەی هەبێت لە بانك و داوای ئاسانکاریی بانكی بكات وەك بارمتەنامە (خطاب ضمان) و باوەڕپێکراوی قەواڵەیی (االعتمادات السنیة) و هەر جۆرێكی تر
و داوای پشتیوانی و دەرخستەی ئەژمێری و بانکی بکات و سەردانی بەڕێوەبەرایەتییەكانی تۆماری خانووبەرە و باجی خانووبەرە و دەرامەت بکات بۆ جێبەجێکردنی مامەڵەکانم
و مافی لێبوردنی هەبێت لە باجی خانووبەرە و دەرامەت و وسەردانی بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆ بكات بۆ بەناوکردن و نوێکردنەوەی ساڵنامە و مافی سەردانی بەڕێوەبەری
گمركی هەبێت بۆ ڕەوانەکردن یاخود وەرگرتنەوەی ئەو كااڵ و شمەکانەی بە ناوی منەوە هاتوون و هەرچییەك پێویست بێت لە باج و خەرجی یاسایی و مافی دامەزراندنی
کۆمپانیا و تۆمارکردن و سڕینەوەی هێما و ناوی بازرگانیی هەبێت و مافی تۆمار و بەرزرکردنەوەی داوا و سكااڵی هەبێت لە سەرجەم دادگایەکەاندا بە هەموو جۆر و
پلەک انییەوە و مافی هاودژایەتی و ڕکابەریی هەبێت (حق الخصومة) لە بەردەم هەموو دادگایەکدا بە هەموو جۆر و پلەکانییەوە و بەدوایاندا بچێت تا کۆتایی قۆناغەکانی دادبینی و
دادگاییکردن تا داوایەکە پلەی بنبڕ وەردەگرێت و چوونە ناو هەموو داوایەك و سكااڵیەك وەك داواکار و داوالێکراو و کەسی سێیەم بۆ ئەم مەبەستەش مافی نکوڵی و داکۆکی
هەبێت و بەڵگەبهێنێتەوە بە هەموو جۆرەکانی و داوای ڕەتكردنەوەی دادوەر بكات و سوێندیش ڕەت بكاتەوە و مافی داواکردنی ناوبژیوان (التحكيم) و دانای لێزان و الدانیان
بكات و داوای ڕەتکردنەوەی دادوەر بكات و سكااڵ دەرهەقیان تۆمار بكات و مافی خۆشبوون و پێکهاتنەوە و دانپێدانان (حق االقرار) و داوای رێگەگرتن لە سەفەرکردن و
رێگەپێدان بكات و مافی دانانی گلدانەوەی یەدەگی و بەردەوام و هەڵگرتنیانی هەبێت و مافی ڕەتکردنەوەی دەستهەڵگرتن و پووچەڵکردنەوەی داوای هەبێت و سەردانی بنکەکانی
پۆلیس و ئاسایش و دەستە و لیژنەکانی لێکۆڵینەوە بكات بۆ سەيرکردنی پەڕاوی لێکۆل ێنەوەكان و ئامادەبوون لە لێکۆڵینەوەی پۆلیس و سەرەتایی و داوانامەکان و پارێزنامە و
پ ێشکەشکردنی شایەتەکان و مافی گواستنەوەی داوا و داخستنی داوا و داوای ڕاگرتنی تۆمەتبار و بەردان و ئازادکردن بكات و بچێتە ناو دادبینییەکانی باری کەسایەتی لە
کێشەکانی هاوسەرێتی و خەرجیی بژێو و گوێڕایەڵی هاوسەری و لێکجیابوونەوە و دەست لێک بەردان و ڕەچەڵك و دایەنی و هەر داوایەکی تری باری کەسایەتی و مافی
تانەلێدانی هەبێت (حق الطعن) لە حوکم و فەرمان و بڕیارەکانی دادگا و دەستە و لیژنەکانی تایبەتمەند بە سەرجەم جۆر و پلەکانییەوە وەك پێداچوونەوە و تێهەڵچوونەوە و
دادگایی کردنەوە و ناڕازێتی لە بڕیاری پاشملە و ناڕازیی کەسا نی دی و هەر جۆرە تانەیەکی تر بكات و سەردانی فەرمانگەی دادنووسی بكات بۆ ئەوەی هۆشداریی بدات و
وەری بگرێت و ڕایبگەیەنێت و پێی ڕابگەیەنرێت و پارە دابنێت و وەربگرێت و بچێتە بەڕێوەبەرایەتی جێبەجێکردن بۆ جێبەجێکردنی ئەو بڕیار و بەڵگەنامانەی شیاوی
جێبەجێکردنن و د اوای گرتن و بەردانی قەرز بكات ڕێگە گرتنی سەفەری قەرزار و رێگەپێدانی بكات و داوای گلدانەوەی جێبەجێکاری و یەدەگ و هەڵگرتنیان بكات و مافی
پێکهاتن لەسەر بەشێك لە قەرز یان هەمووی هەبێت و پارە دابنێت و وەربگرێت و تانە لە بڕیارەکانی جێبەجێکار بدات بە هەموو جۆر و پلەکانییەوە و بچێتە دادگا بۆ دەرکردنی
گشت جۆرە بەڵگەنامەیەکی شەرعی و یاسایی وەك دەرکردنی دابەشنامە و لێدەرچوون لە دابەشنامە و مافی تۆمارکردنی ستەمی هەبێت (حق التظلم) لە فەرمان و سكااڵنامەکان
و سەردانی بەڕێوەبەرایەتی و فەرمانگە حکومییەكان بكات بە هەموو جۆرە کانیانەوە واژوو لە جیاتی من بكات و مافی بەڵێندانی هەبێت و بۆی هەیە گشت ئەو دەسەاڵتانەم یان
هەندێكیان بە بریکارێکی دیکە بدات و الیبدات بۆیە لە خوارەوە واژووم کرد.
ناوی سیانیی بريكاردەر:
واژووی بريکاردەر:
ژمارەی ناسنامە:
رێکەوت و شوێنی دەرچوون:

وێنەی بريكاردەر
/

/

٢٠١

ناونیشان:
ئامادەبوو لە پێشم بريكاردەر ............................................................................................................... :دوای دڵنیابوون لە نا سنامەکەی دەقی بريکارنامەکەم بۆ خوێندەوە و دانی بە
ناوەڕۆکەکەی نا لە بەردەمم و واژووی کرد و پەسەندم کرد لە

/

/

٢٠١

بەیان سامی عبدالرحمن
نوێنەری حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ويالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمريكا
WASHINGTON, D.C. 20036
WWW. KRG. ORG

1532 16TH STREET, N.W.

TEL: + 1 202 797 7575
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Representation in the United States

بريكارنامەی گشتیی ڕەها

ژمارەی گشتیی:
بەروار:

من ،........................ ................................................................................... :بەڕێز ............................................................................... ................................. :م کردە بريكار و گشت دەسەاڵتێکی
یاسایی خۆم پێدا بۆئەوەی لەسەر ئەو مافە یاسایی و شەرعيانەی بشێن بۆ بريکاریم ڕەفت ار بکات وەك کڕین و فرۆشتنی سامانی گوێزراوە و نەگوێزراوە و پارەدان و
وەرگرتن و لێوەرگرتن و واز لە ماف هێنان و مافی بەخشین و دانی بارمتە لەسەر سامانی گوێزراوە و نەگوێزراوە و مافی البردنی بارمتەی هەبێت و مافی دابەشکردن و
دابڕکردن و جیاکردنەوە و یەکخستن و تێکە ڵکردنەوە و ڕاستکردنەوەی جۆر و پۆلێنی ڕەگەزی زەوی و قەرەبوو و مافی بەکرێدان و بەکرێگرتن و واژوووکردنی گشت جۆرە
گرێبەست و رێککەوتن و کۆمپیالە و سەفتەجە و پسووڵە و پەڕاوی بازرگانی و جیرۆکردنیان و مافی کردنەوەی ئەژمێری ڕەوان (الحساب الجاري) و پاشەکەوت (التوفير) و
مافی دانان و ڕاکێشانی پارەی هەبێت لە بانك و داوای ئاسانکاریی بانكی بكات وەك بارمتەنامە (خطاب ضمان) و باوەڕپێکراوی قەواڵەیی (االعتمادات السنیة) و هەر جۆرێكی تر
و داوای پشتیوانی و دەرخستەی ئەژمێری و بانکی بکات و سەردانی بەڕێوەبەرایەتییەكانی تۆماری خانووبەرە و باجی خانووبەرە و دەرامەت بکات بۆ جێبەجێکردنی مامەڵەکانم
و مافی لێبوردنی هەبێت لە باجی خانووبەرە و دەرامەت و وسەردانی بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆ بكات بۆ بەناوکردن و نوێکردنەوەی ساڵنامە و مافی سەردانی بەڕێوەبەری
گمركی هەبێت بۆ ڕەوانەکردن یاخود وەرگرتنەوەی ئەو كااڵ و شمەکانەی بە ناوی منەوە هاتوون و هەرچییەك پێویست بێت لە باج و خەرجی یاسایی و مافی دامەزراندنی
کۆمپانیا و تۆمارکردن و سڕینەوەی هێما و ناوی بازرگانیی هەبێت و مافی تۆمار و بەرزرکردنەوەی داوا و سكااڵی هەبێت لە سەرجەم دادگایەکەاندا بە هەموو جۆر و
پلەک انییەوە و مافی هاودژایەتی و ڕکابەریی هەبێت (حق الخصومة) لە بەردەم هەموو دادگایەکدا بە هەموو جۆر و پلەکانییەوە و بەدوایاندا بچێت تا کۆتایی قۆناغەکانی دادبینی و
دادگاییکردن تا داوایەکە پلەی بنبڕ وەردەگرێت و چوونە ناو هەموو داوایەك و سكااڵیەك وەك داواکار و داوالێکراو و کەسی سێیەم بۆ ئەم مەبەستەش مافی نکوڵی و داکۆکی
هەبێت و بەڵگەبهێنێتەوە بە هەموو جۆرەکانی و داوای ڕەتكردنەوەی دادوەر بكات و سوێندیش ڕەت بكاتەوە و مافی داواکردنی ناوبژیوان (التحكيم) و دانای لێزان و الدانیان
بكات و داوای ڕەتکردنەوەی دادوەر بكات و سكااڵ دەرهەقیان تۆمار بكات و مافی خۆشبوون و پێکهاتنەوە و دانپێدانان (حق االقرار) و داوای رێگەگرتن لە سەفەرکردن و
رێگەپێدان بكات و مافی دانانی گلدانەوەی یەدەگی و بەردەوام و هەڵگرتنیانی هەبێت و مافی ڕەتکردنەوەی دەستهەڵگرتن و پووچەڵکردنەوەی داوای هەبێت و سەردانی بنکەکانی
پۆلیس و ئاسایش و دەستە و لیژنەکانی لێکۆڵینەوە بكات بۆ سەيرکردنی پەڕاوی لێکۆل ێنەوەكان و ئامادەبوون لە لێکۆڵینەوەی پۆلیس و سەرەتایی و داوانامەکان و پارێزنامە و
پ ێشکەشکردنی شایەتەکان و مافی گواستنەوەی داوا و داخستنی داوا و داوای ڕاگرتنی تۆمەتبار و بەردان و ئازادکردن بكات و بچێتە ناو دادبینییەکانی باری کەسایەتی لە
کێشەکانی هاوسەرێتی و خەرجیی بژێو و گوێڕایەڵی هاوسەری و لێکجیابوونەوە و دەست لێک بەردان و ڕەچەڵك و دایەنی و هەر داوایەکی تری باری کەسایەتی و مافی
تانەلێدانی هەبێت (حق الطعن) لە حوکم و فەرمان و بڕیارەکانی دادگا و دەستە و لیژنەکانی تایبەتمەند بە سەرجەم جۆر و پلەکانییەوە وەك پێداچوونەوە و تێهەڵچوونەوە و
دادگایی کردنەوە و ناڕازێتی لە بڕیاری پاشملە و ناڕازیی کەسا نی دی و هەر جۆرە تانەیەکی تر بكات و سەردانی فەرمانگەی دادنووسی بكات بۆ ئەوەی هۆشداریی بدات و
وەری بگرێت و ڕایبگەیەنێت و پێی ڕابگەیەنرێت و پارە دابنێت و وەربگرێت و بچێتە بەڕێوەبەرایەتی جێبەجێکردن بۆ جێبەجێکردنی ئەو بڕیار و بەڵگەنامانەی شیاوی
جێبەجێکردنن و د اوای گرتن و بەردانی قەرز بكات ڕێگە گرتنی سەفەری قەرزار و رێگەپێدانی بكات و داوای گلدانەوەی جێبەجێکاری و یەدەگ و هەڵگرتنیان بكات و مافی
پێکهاتن لەسەر بەشێك لە قەرز یان هەمووی هەبێت و پارە دابنێت و وەربگرێت و تانە لە بڕیارەکانی جێبەجێکار بدات بە هەموو جۆر و پلەکانییەوە و بچێتە دادگا بۆ دەرکردنی
گشت جۆرە بەڵگەنامەیەکی شەرعی و یاسایی وەك دەرکردنی دابەشنامە و لێدەرچوون لە دابەشنامە و مافی تۆمارکردنی ستەمی هەبێت (حق التظلم) لە فەرمان و سكااڵنامەکان
و سەردانی بەڕێوەبەرایەتی و فەرمانگە حکومییەكان بكات بە هەموو جۆرە کانیانەوە واژوو لە جیاتی من بكات و مافی بەڵێندانی هەبێت و بۆی هەیە گشت ئەو دەسەاڵتانەم یان
هەندێكیان بە بریکارێکی دیکە بدات و الیبدات بۆیە لە خوارەوە واژووم کرد.
ناوی سیانیی بريكاردەر:
واژووی بريکاردەر:
ژمارەی ناسنامە:
رێکەوت و شوێنی دەرچوون:

وێنەی بريكاردەر
/

/

٢٠١

ناونیشان:
ئامادەبوو لە پێشم بريكاردەر ............................................................................................................... :دوای دڵنیابوون لە نا سنامەکەی دەقی بريکارنامەکەم بۆ خوێندەوە و دانی بە
ناوەڕۆکەکەی نا لە بەردەمم و واژووی کرد و پەسەندم کرد لە

/

/

٢٠١

بەیان سامی عبدالرحمن
نوێنەری حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ويالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمريكا
WASHINGTON, D.C. 20036
WWW. KRG. ORG

1532 16TH STREET, N.W.

TEL: + 1 202 797 7575

حکومەتی هەرێمی کوردستان – عێراق

Kurdistan Regional Government

ئەنجومەنی وەزیران

Council of Ministers

فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە

Department of Foreign Relations

نوێنەرایەتی لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریكا

Representation in the United States

بريكارنامەی گشتیی ڕەها

ژمارەی گشتیی:
بەروار:

من ،........................ ................................................................................... :بەڕێز ............................................................................... ................................. :م کردە بريكار و گشت دەسەاڵتێکی
یاسایی خۆم پێدا بۆئەوەی لەسەر ئەو مافە یاسایی و شەرعيانەی بشێن بۆ بريکاریم ڕەفت ار بکات وەك کڕین و فرۆشتنی سامانی گوێزراوە و نەگوێزراوە و پارەدان و
وەرگرتن و لێوەرگرتن و واز لە ماف هێنان و مافی بەخشین و دانی بارمتە لەسەر سامانی گوێزراوە و نەگوێزراوە و مافی البردنی بارمتەی هەبێت و مافی دابەشکردن و
دابڕکردن و جیاکردنەوە و یەکخستن و تێکە ڵکردنەوە و ڕاستکردنەوەی جۆر و پۆلێنی ڕەگەزی زەوی و قەرەبوو و مافی بەکرێدان و بەکرێگرتن و واژوووکردنی گشت جۆرە
گرێبەست و رێککەوتن و کۆمپیالە و سەفتەجە و پسووڵە و پەڕاوی بازرگانی و جیرۆکردنیان و مافی کردنەوەی ئەژمێری ڕەوان (الحساب الجاري) و پاشەکەوت (التوفير) و
مافی دانان و ڕاکێشانی پارەی هەبێت لە بانك و داوای ئاسانکاریی بانكی بكات وەك بارمتەنامە (خطاب ضمان) و باوەڕپێکراوی قەواڵەیی (االعتمادات السنیة) و هەر جۆرێكی تر
و داوای پشتیوانی و دەرخستەی ئەژمێری و بانکی بکات و سەردانی بەڕێوەبەرایەتییەكانی تۆماری خانووبەرە و باجی خانووبەرە و دەرامەت بکات بۆ جێبەجێکردنی مامەڵەکانم
و مافی لێبوردنی هەبێت لە باجی خانووبەرە و دەرامەت و وسەردانی بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆ بكات بۆ بەناوکردن و نوێکردنەوەی ساڵنامە و مافی سەردانی بەڕێوەبەری
گمركی هەبێت بۆ ڕەوانەکردن یاخود وەرگرتنەوەی ئەو كااڵ و شمەکانەی بە ناوی منەوە هاتوون و هەرچییەك پێویست بێت لە باج و خەرجی یاسایی و مافی دامەزراندنی
کۆمپانیا و تۆمارکردن و سڕینەوەی هێما و ناوی بازرگانیی هەبێت و مافی تۆمار و بەرزرکردنەوەی داوا و سكااڵی هەبێت لە سەرجەم دادگایەکەاندا بە هەموو جۆر و
پلەک انییەوە و مافی هاودژایەتی و ڕکابەریی هەبێت (حق الخصومة) لە بەردەم هەموو دادگایەکدا بە هەموو جۆر و پلەکانییەوە و بەدوایاندا بچێت تا کۆتایی قۆناغەکانی دادبینی و
دادگاییکردن تا داوایەکە پلەی بنبڕ وەردەگرێت و چوونە ناو هەموو داوایەك و سكااڵیەك وەك داواکار و داوالێکراو و کەسی سێیەم بۆ ئەم مەبەستەش مافی نکوڵی و داکۆکی
هەبێت و بەڵگەبهێنێتەوە بە هەموو جۆرەکانی و داوای ڕەتكردنەوەی دادوەر بكات و سوێندیش ڕەت بكاتەوە و مافی داواکردنی ناوبژیوان (التحكيم) و دانای لێزان و الدانیان
بكات و داوای ڕەتکردنەوەی دادوەر بكات و سكااڵ دەرهەقیان تۆمار بكات و مافی خۆشبوون و پێکهاتنەوە و دانپێدانان (حق االقرار) و داوای رێگەگرتن لە سەفەرکردن و
رێگەپێدان بكات و مافی دانانی گلدانەوەی یەدەگی و بەردەوام و هەڵگرتنیانی هەبێت و مافی ڕەتکردنەوەی دەستهەڵگرتن و پووچەڵکردنەوەی داوای هەبێت و سەردانی بنکەکانی
پۆلیس و ئاسایش و دەستە و لیژنەکانی لێکۆڵینەوە بكات بۆ سەيرکردنی پەڕاوی لێکۆل ێنەوەكان و ئامادەبوون لە لێکۆڵینەوەی پۆلیس و سەرەتایی و داوانامەکان و پارێزنامە و
پ ێشکەشکردنی شایەتەکان و مافی گواستنەوەی داوا و داخستنی داوا و داوای ڕاگرتنی تۆمەتبار و بەردان و ئازادکردن بكات و بچێتە ناو دادبینییەکانی باری کەسایەتی لە
کێشەکانی هاوسەرێتی و خەرجیی بژێو و گوێڕایەڵی هاوسەری و لێکجیابوونەوە و دەست لێک بەردان و ڕەچەڵك و دایەنی و هەر داوایەکی تری باری کەسایەتی و مافی
تانەلێدانی هەبێت (حق الطعن) لە حوکم و فەرمان و بڕیارەکانی دادگا و دەستە و لیژنەکانی تایبەتمەند بە سەرجەم جۆر و پلەکانییەوە وەك پێداچوونەوە و تێهەڵچوونەوە و
دادگایی کردنەوە و ناڕازێتی لە بڕیاری پاشملە و ناڕازیی کەسا نی دی و هەر جۆرە تانەیەکی تر بكات و سەردانی فەرمانگەی دادنووسی بكات بۆ ئەوەی هۆشداریی بدات و
وەری بگرێت و ڕایبگەیەنێت و پێی ڕابگەیەنرێت و پارە دابنێت و وەربگرێت و بچێتە بەڕێوەبەرایەتی جێبەجێکردن بۆ جێبەجێکردنی ئەو بڕیار و بەڵگەنامانەی شیاوی
جێبەجێکردنن و د اوای گرتن و بەردانی قەرز بكات ڕێگە گرتنی سەفەری قەرزار و رێگەپێدانی بكات و داوای گلدانەوەی جێبەجێکاری و یەدەگ و هەڵگرتنیان بكات و مافی
پێکهاتن لەسەر بەشێك لە قەرز یان هەمووی هەبێت و پارە دابنێت و وەربگرێت و تانە لە بڕیارەکانی جێبەجێکار بدات بە هەموو جۆر و پلەکانییەوە و بچێتە دادگا بۆ دەرکردنی
گشت جۆرە بەڵگەنامەیەکی شەرعی و یاسایی وەك دەرکردنی دابەشنامە و لێدەرچوون لە دابەشنامە و مافی تۆمارکردنی ستەمی هەبێت (حق التظلم) لە فەرمان و سكااڵنامەکان
و سەردانی بەڕێوەبەرایەتی و فەرمانگە حکومییەكان بكات بە هەموو جۆرە کانیانەوە واژوو لە جیاتی من بكات و مافی بەڵێندانی هەبێت و بۆی هەیە گشت ئەو دەسەاڵتانەم یان
هەندێكیان بە بریکارێکی دیکە بدات و الیبدات بۆیە لە خوارەوە واژووم کرد.
ناوی سیانیی بريكاردەر:
واژووی بريکاردەر:
ژمارەی ناسنامە:
رێکەوت و شوێنی دەرچوون:

وێنەی بريكاردەر
/

/

٢٠١

ناونیشان:
ئامادەبوو لە پێشم بريكاردەر ............................................................................................................... :دوای دڵنیابوون لە نا سنامەکەی دەقی بريکارنامەکەم بۆ خوێندەوە و دانی بە
ناوەڕۆکەکەی نا لە بەردەمم و واژووی کرد و پەسەندم کرد لە

/

/

٢٠١

بەیان سامی عبدالرحمن
نوێنەری حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ويالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمريكا
WASHINGTON, D.C. 20036
WWW. KRG. ORG

1532 16TH STREET, N.W.

TEL: + 1 202 797 7575

ﺣﮑﻮﻣﻪﺗﯽ هﻪرێﻤﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن – ﻋێﺮاق

IRAQ–KURDISTAN REGIONAL GOVERNMENT

ﻧﻮێﻨﻪراﻳﻪﺗﯽ ﻟﻪ ﺋﻪﻣﺮﻳﮑﺎ

R EPRESENTATION IN THE U . S .

General Power of Attorney
I(
) appoint (
) in-fact to act as my
attorney(s)-in-fact To act for me in any way I myself could act with respect to following matters,
1- Sell, exchange, buy, invest, or reinvest any assets or property owned by me in Kurdistan Region of Iraq. Such
assets or property may include income producing or non-income producing assets and property.
2- Enter into binding contracts on my behalf
3- Maintain and/or operate any business that I may own.
4- Prepare, sign, and file documents with any governmental body or agency.
5- Prepare applications, provide information, and perform any other act reasonably requested by any government
or its agencies in connection with governmental benefits.
6- Disclaim any interest which might otherwise be transferred or distributed to me from any other person, estate,
trust, or other entity, as may be appropriate.
7- This Power of Attorney shall become effective immediately and shall not be affected by my disability or lack of
mental competence, except as may be provided otherwise by an applicable state statute. This is a Durable Power
of Attorney. This Power of Attorney shall continue effective until my death. This Power of Attorney may be
revoked by me at any time by providing written notice to my Agent.
Principal`s full name:

address:

Date:

signature:

On this, the _______ day of __________, 20____, before me a notary public, the undersigned officer, personally
appeared ________________________Known to me (or satisfactorily proven) to be the person whose name is subscribed
to the within instrument, and acknowledged that he or she executed the same for the purposes therein contained.
IN WITNESS HEREOF, I hereunto set my hand and official seal.

____________________________
Notary Public

Notice: This form has to be sealed by Notary Public in the United States or Canada.
1532 16TH STREET, N.W ♦ WASHINGTON, D.C. 20036 USA
♦ WWW. KRG. ORG ♦ FAX: + 1 202 821 1870
TEL: + 1 202 797 7575

