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Pirsnameya nirxandinê jibo şêwirmendiya jiyanê 
 
Ji bo karmendên navenda şîreta me di berjewendiya xerîdarên me de pir girînge ku bi domdarî 
kalîteya şîretê kontrol bikin û baştir bikin. Ji bo vê sedemê em ji we daxwaz dikin ku pirsnameya 
jêrîn tijî bikin. Bê guman daneyên we dê bênav werin tomarkirin û li gorî Rêziknameya Parastina 
Daneyên Giştî (DSGVO) werin bikaranîn. 
 
Şêwirmendê min………………………………………………………bû. 
 
Ji kerema xwe çarçoveyên ku bi piranî ji vegotina we nêzîk e, hilbijêrin. (Di her carekê de tenê yek 
çarçove nîşan bikin.) 
 
 
a = qet ne bikêrhatî b = birevajî ne bikêrhatî c = hinekî bikêrhatî d = bi tevahî bikêrhatî 

 
 a b c d 
1. Min hest kir ku ji hêla şêwirmendê ve hatim fêm kirin û qebûl kirin. □ □ □ □ 

     
2. Şîretkariyê rihetiya hestyarî da min. □ □ □ □ 

     
3. Nêzîkbûn û berpisîyariya şêwirmend wêrekî û curet da min. □ □ □ □ 

     
4. Di pêvajoya şêwirê de min karibû rewşa jiyana xwe baştir fêhm bikim. □ □ □ □ 

     
5. Di dema şêwirînê de min pêşniyarên girîng û ezmûnek nû stand ka ez 

çawa rewşa xwe bi rengek erênî biguherînim. 
□ □ □ □ 

     
6. Min karibû bi rengek çalak rûniştina şêwirmendiyê çêbikim. □ □ □ □ 
 
7. Pirsgirêka destpêkê hate çareser kirin: erê □ na □     
         

Heke na: 
Ez niha dikarim çêtir bi pirsgirêkê re mijûl bibim: erê □ na □ 

    

 
 
 

Ji kerema xwe rûpelê bizivirin ! 
  



Pirsên Dawîn 
 
8. Bi tevahî, ez bi şîretê re razî me. □ □ □ □ 

     
9. Bi qiyas krin bi dema berî şêwirê re, kêfxweşiya jiyana min     

Çêtir bûye □ neguhêrtiye □ Xerabtir bûye □     

       
10. Ez ê şêwirmend bi kesên din re     

pêşniyar dikim □ pêşniyar dikim □     

      
11. Di bûyera pirsgirêkên pêşerojê de di jiyana min de an bi mezinbûna min 

re, ez ê her dem dîsa bang li alîkariya vê navenda şîretê bikim. 
□ □ □ □ 

     
12. Çiqas dem li benda randevûyê bû ne?     

 
    

13. Hûn çawa navenda şîreta me nas kir?     

□ Dixtor □ înternet □ Hevalan     

□ yên din, wekî  ___________________________________ 
       

14. Du pirsên din derbarê statîstîkê de:     

Regeza we: □ jin □ mêr □ cûrbecûr     

Emirê we: ____ 
 
 
 
 
 
 


