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پێشەكی

ــا كوردســتانا عیراقــێ  ــێ ل هەرێ ــەوا كارتێكرن ــێ ئ ــا ئاوارەیی ــدا، هــەر ژ دەســتپێكا ســەرهلدانا قەیران د مــاوێ 4 ســالێن بوری

دكــەت، پێزانیــن و رشوڤەكرنێــن مشــە ل ســەر بارودوخێــن ئاوارەیــان و پەنابەرێــن ل كەمپــان دا ڤەحەویایــی هەبــون. دگــەل 

ــو  ــدار ب ــان و جڤاكــێ مێڤان ــن دەرڤــەی كەمپ ــان، بارودوخێــن خوجهێ ــێ ل كەمپ ــز ل ســەر ئاســتێ مایتێكرن ڤــێ بالكێشــا بهێ

ماوەكــێ درێــژ هاتینــە پەراوێزكــرن. ل هەرێــا كوردســتانێ، باراپــرا پەنابــەران )60%ێ ژ 250،000( و ئــاوارە )80%ێ ژ ملیونەكێ 

پر( ل دەڤەرێن باژێران دژین، بپێكڤەژیان دگەل جڤاكێ مێڤاندار، ب پشكدارییا ژێدەرێن زوربەی جارا دكێم.

ــری  ــای و دیارك ــن گونج ــدار پێزانینێ ــێ مێڤان ــەر جڤاك ــا وێ ل س ــان و كارتێكرن ــەی كەمپ ــا دەرڤ ــانكرنا ئاوارەیی ــو دەستنیش ب

ــە ئارمانجــا  ــاكان. ئەڤەی ــا جڤ ــر ی ــا پ ــا نەرماتیی ــە، ب ئارمانجــا زێدەكرن ــێ پێدڤین ــن جهــێ ڤەكولین ــارەی هەمــی خوجهێ دەرب

پێشكێشــكرنا پروفایلــێ راهێنانــێ یــێ باژێــران. ئەڤــرو، پارێزگەهــا دهۆكــێ و هەمــی هەرێــا كوردســتانێ رویــروی قەیرانێــن 

فــرەروی بوینــە، پێكدهێــن ژ دژبەربونێــن بــەردەوام، ئاوارەییــا دەمــێ وێ درێــژ بویــی، قەیرانێــن دارایــی و گرفتێــن گەشــەكرنێ 

ــێ  ــو ڤ ــا دەم ناڤنجــی. ب ــو مایتێكرن ــی ب ــێ ژ هەوارك ــو ڤەگوهاســتنا بالكێشــانا پالندانان ــا هــەی ب ــەك ی ــن بەرچــاڤ. پێدڤی یێ

ــا دەڤەرێــن جوگرافــی و  ــازا بەراوردییــا رشوڤەكرن ــا رێب ــا گرنگــە وێنــێ تەمامــێ ئاوارەیــێ ببینــی، بجهئینان چەنــدێ، دیســان ی

پێكدهێت ژ ئاوارە و پەنابەران، ملبملێ جڤاكێ مێڤاندار. 

پــێ خوشــحامل تێبینــێ بكــەم كــو كــەدەكا تەڤكارییــێ هاتییــە مەزاخــن بــو ڤــێ هەلســەنگاندنێ ئــەوا توماركرنــا تەڤایــی یــا 

كەســێن ئاوارەبویــن تەمامكــری و ئــەوا هاتیــە ئەنجامــدان ژ الیــێ وەزارەتــا پالندانانــێ ڤــە- دەســتەیا ئامــارا هەرێمــێ ل ســاال 

ــە  ــێ هاتی ــران ی ــێ باژێ ــێ. پروفایل ــێ راپۆرت ــو ڤ ــێ كاری ب ــا چارچوڤ ــو توماركرن ــان ب ــە بكارئین ــن وێ هاتین 2015ێ و داتایێ

جێبەجێكــرن ژ الیــێ ســازیێن مــە یێــن حكومیێــن بســپۆر ڤــە، رێڤەبەرییــا ئامــارا پارێزگەهــا دهۆكــێ )DSO(، بــوردێ كاروبارێن 

ــەران  ــن پەناب ــو كاروبارێ ــی ب ــن ئێكگرت ــا نەتەوێ ــاال ی ــێ كومیســیونا ب ــرن ژ الی ــو هاتیەك ــی BRHA((، پشــتەڤانیی ب مروڤایەت

.))JIPS ئاژانسێن دیر یێن نەتەوێن ئێكگرتی، خزمەتێن پروفایلێ ئاوارەیان یێ هەڤپشك- جنێڤ ،))UNHCR

ل شــوینا وەزارەتــا پالنادانانــێ ئــەوا كارێ ســەرەدەرییێ دگــەل گرفتێــن هەنوكەیــی یێــن ئاوارەییــێ دكــەت، مــن دڤێــت سوپاســیا 

ــا ســەرنج راكێــش. چاڤەرێــی  ــا ڤــێ دوكیومێنت خــو دەربــرم بــو شــیانێن هەمییــان ئەوێــن برەنــج كار كــری بــو بەرهــەم ئینان

هەڤكارییا بەردەوامم د جێبەجێكرنا راسپاردێن پێشڤەبرنا هەڤبەش دا.

د. عەلی سندی 

وەزیرێ پالندانانێ 

حكومەتا هەرێام كوردستانێ





سوپاسی و پێزانین

ــانكرن و  ــەت دەستنیش ــاال 2016ێ پێخەم ــوزێ ل س ــا تەم ــان ل هەیڤ ــە ب جهئین ــا هاتی ــەنگاندنەكە ی ــە هەلس ــەڤ پروفایل ئ

شــیكاركرنەكا كویــر یــا بارودوخێــن ئاوارەییــێ بــو باژێــران بــو پەنابــەران، كەســانێن ناڤخویــی ئاوارەبویــن و جڤاكــێ مێڤاندارێــن 

ــا  ــان و دێ هاریكاریی ــو بەلگەی ــەك ب ــە بنچین ــی ببیت ــەنگاندنا پروفایل ــەڤ هەلس ــن ئ ــەم هیڤیداری ــێ. ئ ــا دهۆك ل پارێزگەه

حكومەتــا هەرێــا كوردســتانێ و رێكخراوێــن د بــوارێ مروڤایەتــی دا كاردكــەن كــەت و هەڤپشــكێن پێشــڤەچونێ بــو 

ــو  ــێ ب ــا ســتانداردێن ژیان ــو باشــر كرن ــان و ب ــن دەرڤــەی كەمپ ــو ئاوارەیێ ــژ ب ــن دەم درێ ــی، دەرئەنجامێ پێشــڤەچونەكا تەڤای

هەمی گروپێن خوجهان ئەوێن دژین ل دەڤەرێن باژیران ل پارێزگەها دهۆكێ.

ل دەســتپێكا دەستپێشــخەرییا وێ، ئەڤــێ هەلســەنگاندنێ پشــتەڤانییا بــو هاتیــە كــرن ژ الیــێ جەنابــێ بەرێــز، علــی ســندی، 

وەزیــرێ پــالن دانانــا حكومەتــا هەرێــا كوردســتانێ، و ئوفیســا پارێزگەهــی ل دهۆكــێ و كومیســیونا بــاال یــا نەتەوێــن ئێكگرتــی 

یا پەنابەران ل دهۆكێ ئەم پر ژ دل سوپاسییا وان دكەین.

 )UNHCR( بەڵێندانــا ئەڤــی كاری ئەنجامــێ كارێ هەڤپشــكێ دناڤبــەرا كومیســیونا بــاال یــا نەتەوێــن ئێكگرتــی یــا پەنابــەران

ــان یــێ  ــا پروفایلــێ ئاوارەی ــا ئامــارا پارێزگەهــا دهــۆك )DSO(، بــوردێ كاروبارێــن مروڤایەتــی )BRHA(، خزمەت و رێڤەبەریی

هەڤبەش )JIPS( هاریكارییا تەكنیكی یا پێشكێشكری ب درێژاهییا راهێنانێ.

ل دوماهیكــێ، مــە دڤێــت ئــەم سوپاســییا هەمــی پشــكدارێن بەشــداری د ڤــێ پروســەیا ڤەكولینــێ دا كــری بكەیــن، هــەر ژ 

ــی پشــكدارێن وركشــوپێ: پارێزگەهــا  ــو هەم ــە ب ــا وێ، سوپاســی دهەژین ــو بجهئینان ــی و تاك ــو كارێ مەیدان دەســتپێكا وێ ب

دهۆكــێ رێڤەبەرییــا پــالن دانانــا باژێــران، رێڤەبەرییــا ئاڤــێ، رێڤەبەرییــا بەرهنگارییــا توندوتیژییــا دژی ئافرەتــێ، رێڤەبەرییــا 

ســاخلەمییێ، رێڤەبەرییــا شــارەوانییێ، هەروەســا ئوفیســا هاریكاریێــن كاروبــارێ مروڤایەتــی )OCHA(، ســندوقا خوجهــان یــا 

ــێ  ــی ی ــێ جیهان ــن زارۆكان )UNICEF(، پروگرام ــا هەواركیێ ــی ی ــن ئێكگرت ــندوقا نەتەوێ ــی )UNFPA(، س ــن ئێكگرت نەتەوێ

خوارنــێ )WFP(، رێكخــراوا جیهانــی یــا كوچكرنــێ )IOM(، رێكخــراوا ســاخلەمییا جیهانــی )WHO(، ئەنجومەنــێ نەرویجــی 

 GIZ(،( فەرمانگەهــا ئەملانــی بــو هاریكاریێــن جیهانــی ،)DRC( ئەنجومەنــێ دانیاركــی یــێ پەنابــەران ،)NRC( یــێ پەنابــەران

 ،)PWJ(رێكخراوێــن نەیێــن حكومــی یێــن یابانــی بــو كارێــن هەواركی، هەوایێن ئاشــتیێ یــا یابانی ،))Welthungerhilfe WHH

رێكخــراوا خزمەتێــن پەنابەرێــن مەســیحی )JRS(، ســلكێ پزیشــكی یــێ جیهانــی. دگــەل سوپاســیێن تایبەتێــن بــێ پایــەن بــو 

رێڤەبەرییا ساخلەمییا پارێزگەها دهۆكێ بو دابینكرنا مە ب تێگەهشتنا گەش یا گرفتێن ئوپەراسیونێن كاركرنێ. 

     چیاڤان عبدالرزاق                                                تانیا كریم                                فرهاد امین ئه تروشی

 رێڤەبەرییا ئامارا پارێزگەها دهۆك       كومیسیونا باال یا نەتەوێن ئێكگرتی یا پەنابەران           پارێزگەرێ دهۆكێ
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چارچوڤەیا قەیرانێ

سەرجەمێ خوجهێن مێڤاندار ل پارێزگەها دهۆكێ 1.47مەلیون كەسن 

هەروەسا 718،000 كەسێن ئاوارە )ئاوارە و پەنابەر یێن هاتینە كومكرن(، 

دكەڤنە الیێ روژ ئاڤاییێ هەرێا كوردستانا عیراقێ هەڤسنورن دگەل سورییێ و 

توركیا. و ئەو دەرگەهێ سەرەكیە بو رێكا خەلكی و كەلوپەالن ژ ڤان هەردوو 

وەالتان. هەروەسا سنورێن دەریاچەیا نەینەوا، ئانكو پارێزگەها میسل یا عیراقی 

ژ پارێزگەها دهۆكێ ژێك جودا دكەت. جهێ جوگرافییێ پارێزگەها 

دهۆكێ دانایە وەك جهەكێ سەرەكی بو پەنابەرێن سوری 

ئەوێن ژ پەڤچونان رەڤین ل دەڤەرێن باكورێ 

سورییێ ل ساال 2012ێ، هەروەسا خێزانێن 

ئاوارەیێن پشتی كەتنا میسل، نەینەوا، ل 

هەیڤا حوزەیرانا ساال 2014ێ. و ل تەباخا 

ساال 2014ێ، پشتی كەتنا شنگالێ، 

پارێزگەها دهۆكێ پێشوازییا ژمارەكا مەزنا 

ئاوارەیێن ئێزدی كر، رەڤینا ب كوم 

ڤەگوهاستنا وان برێیا چییایێن شنگالێ و 

سورییێ، بەری ئاكنجیكرنا وان ل پارێزگەها 

دهۆكێ. 

دەمێ كو جڤاكێ مێڤاندار و دەستهەالتێن ناڤخویی 

خولبەر كارتێكرنا ئاوارەییێ گرتی د ساال ئێكێ دا، تێكچونا 

بارێ ئێمناهییێ ل ماییا عیراقێ و كارتێكرنا قەیرانا دارایی یا 

ڤەگرتی ل كەرتێن ئابۆری یێن گشتی و تایبەت ئەوێن حكومەتێ دئێخیتە دبن 

گڤاشتنێن مەزن دا. ناكوكیێن بودجەی دناڤبەرا حكومەتا هەرێا كوردستانێ و 

حكومەتا فیدرالی یا عیراقێ دا كو بویە سەدەما هندێ كو حكومەتا هەرێا 

كوردستانێ بودجەیەكێ نەرێكخستی و پچراندی ژ بەغدا وەرگریت د ماوێ3 

سالێن بوری دا. 

زێدەباری، ژ ئەگەرێ كێمییا سیستەمێ گونجاییێ سەپاندنا باجان ل هەرێا 

كوردستانا عیراقێ ب پێدانا بودجێ گشتی، حكومەتا هەرێا كوردستانێ تا 

رادەیەكی تەمام پشت ب هنارتنا پەتروال خو یا بەستی بو نخافتنا لێچویان. و 

ئەڤ داهاتە، هەر چەوا بیت، ب شێوەیەكێ بهێز بهایێ پەتروال جیهانی هاتیە 

خوارێ نێزیكی 70%ێ، دەستپێكرییە ل نیڤا ساال 2014ێ، هەر گەشەكرنەكا 

دویر یا دابینكرنا خزمەتێن كەرتێ گشتی سنوردار و ئیفلجی كر. ب شێوەیەكێ 

سەرەكی فێركرن و ساخلەمی.     

وەرگرتنا هەردوكا پێكڤە، پەڤچون، ئاوارەیی، الوازییا بارێ ئابۆری ب شێوەیەكێ 

نەرێنی كارتێكرنێ ل كارێن حكومەتێ دكەت، نەرمییا خێزانێ، كەرتێ تایبەت، 

پێشكێشكرنا خزمەتێن كەرتێ گشتی ل پارێزگەها دهۆكێ و ل هەمی هەرێا 

كوردستانا عیراقێ بگشتی.

چارە بو دەستنیشانكرنا بارودوخان دڤێت ژ شیكارەكا گشتگیر بیت. 

ئەڤ پروفایلێ راهێنانێ دناڤ ژینگەهەكا ئالوز دا، كارتێكرن 

لێبویە ل دویڤ گەلەك چینێن شوكێن دەرڤەیی و 

ناڤخویی، ژبەر هندێ یا گرنگە بو تەمام كرنا 

هژمارەكا مەزنا پێزانینێن بەردەست ل سەر 

خێزانێن د كەمپان دا ڤەحەویای بو پەنابەران 

و كەسێن ناڤخویی ئاوارەبوین ب 

رشوڤەكرنەكا نوییا بەراوردكرنێ بو كەسێن 

ئاكنجی ل دەرڤەی كەمپان، ل دەڤەرێن 

باژێران هەروەسا یا گونجایە بو كو 

پێداچونێن پێدڤیێن جڤاكێ مێڤاندار ب 

خوڤەبگریت ئەوێن ملبملێ وان خوجهان 

دژین، ب ڤی ئاوای سراتیجیێن كێمكرنا 

كارتێكرنێن ئاوارەییێ دشێت مفایی ل هەمییان بكەت.

بو ڤان ئەگەران، پروفایلێ راهێنانێ هاتە ئەنجامدان; ئارمانج دكەتە 

دەستنیشانكرنا پێدڤییان بو رشوڤەكرنەكا كویر یا بارودوخێن ئاوارەییا باژێران 

وەكی یا گرێدایی ب ئاوارەییێ و جڤاكێ مێڤاندار ل پارێزگەها دهۆكێ.

 1. پێشه كی و باكگراوند

پەڤچون، 

ئاوارەیی، الوازییا بارێ 

ئابۆری ب شێوەیەكێ نەرێنی 

كارتێكرنێ ل كارێن حكومەتێ دكەت، 

نەرمییا خێزانێ، كەرتێ تایبەت، 

پێشكێشكرنا خزمەتێن كەرتێ گشتی ل 

پارێزگەها دهۆكێ و ل هەمی هەرێما 

كوردستانا عیراقێ 

ب گشتی

پروفایلكرن بوچی؟



٨

بوچی ئەڤ رێبازە ل دەڤەرێن باژێران؟

وەك هاتیە دیاركرن ژ الیێ وەزیرێ پالن دانانێ ڤە، علی سندی، د دیباجا خودا 

بۆ ڤێ راپۆرتێ، بالكێشان ل سەر ڤەگوهاستنا ژ دەرئەنجامێن هەواركی بۆ یێن 

دەم درێژ پێدڤییە دەڤەرێن باژێران د ناڤەروكا بابەتێن خودا بخوڤە بگریت، 

سەرەرای ڤێ چەندێ كو پارێزگەهێ تارادەیەكی رێژەكا بلندا پەنابەران و 

ئاوارەیان د كەمپان دا هەنە بەراوردی دگەل پارێزگەهێن دی یێن كوردستانێ، 

باراپرییا ئاوارەیان و پەنابەران ل دەڤەرێن باژێران دا دژین، وەكی هاتیە 

رشوڤەكرن د بەشێن داهاتی دا. 

تایبەت مەندییا پارێزگەها دهۆكێ ئەوە كو 33%ێ ژ سەرجەمێ 

خوجهان ژ ئاوارە و پەنابەرا پێكدئێت و ئەو ئاوارە هەمی 

ئەون یێن ژ دەرڤەی سنورێ پارێزگەهێ هاتین ل 

دویڤ داخویانیێن كەسێن پەیوەندیدار ئاوارەییا 

ناڤخویی نەبون وەك منوونەیا پارێزگەها ئەنبار 

بەلكو هەمی ژ پارێزگەهێن دی یێن هاتینە 

پارێزگەها دهۆكێ. لێ بەلێ پەیدادبن ژ 

پارێزگەهێن جیاواز. ژبەر هندێ ژمارەكا زێدەتر 

یا خێزانان هەڤركییێ دكەن ل سەر ژێدەرێن 

بەردەست ل دەڤەرێن باژێران ل سەرانسەری 

پارێزگەهێ و ئەڤ چەندە خزمەتێن گشتی دخوازیت 

زێدەباری بو خوجهێن ناڤخویی.

دەڤەرێن باژێران، ل دوماهیكێ، خوجهێن نوی ئاوارەبوین پێشكێش دكەت د 

ژینگەهەكا گەلەك دینامیكی دا كو دناڤ دا سراتیجیێن هەلومەرجێن ژیانا خو 

یا تایبەت پێشبێخن. گەلەك جاران، ئەو خێزان حەز دكەن ئەو بخو خوە 

ئاڤابكەن ل دەڤەرێن باژێران سەرەرای گرفتێن گرێدایی ب لێچویێن ژیارێ، 

كاركرن، پێكڤەگونجانا جڤاكی. 

بومنوونە بوردێ كاروبارێن مروڤایەتی)BRHA(، دایە خویاكرن ل دور 

زەحمەتیێن هاندانا خەلكی بو ڤەگوهاسن بو ناڤا كەمپان دا، ژ وان ژی 

خێزانێن د ناڤا ئاڤاهیێن نەتەمام كری دا، ئەوێن نیاز نەین دەستا ژ دەرفەتان 

بەردەن ئەوێن دەڤەرێن باژێران پێشكێش دكەن .

ئارمانجێن پروفایل كرنێ 

ئارمانجا تەڤایی یا هەلسەنگاندنێ ئەوە دامەزراندنا بنكەكێ بەلگەیان بو 

سیاسەت و پێشنیازێن پراكتیكی بو دەستهەالتێن پارێزگەهێ و الیەنێن 

مروڤایەتی و پێشڤەچوونێ د پێشڤەچوونا تەڤایی دا، ئەنجامێن دوم درێژ ل 

جهێن ئاوارەیی ل دەرڤەی كەمپان. 

ئارمانجێن پروفایلی یێن دەستنیشانكری ئەڤەنە:

   بو دابینكرنا پروفایلەكێ دیموگرافی یێ دابەشكری ل دویڤ رەگەز، ژی، 

بارێ ئاوارەییێ ) بو منوونە پەنابەر، ئاوارە و جڤاكێ مێڤاندار( و هەمەجوری ل 

دەڤەرێن ئارمانج كری;

   بو دابینكرنا پروفایلەكی ل سەر دەڤەرێن جیاواز یێن 

باژێران دگەل بالكێشانەكا بلند بو خوجهێن ئاوارە یێن 

دەرڤەی كەمپان;

   بو رشوڤەكرنا شیانان، الوازیی و شكەستباریی 

و میكانزمێن كریارێن خوجهێن ئاكنجی ل 

دەڤەرێن ئارمانج كری;

   بو رشوڤەكرنا نەرماتییا دەڤەرێن باژێران 

وپەیوەندیا وێ ب بەردەستی و سنورداریێن 

خزمەتان و هەلومەرجێن ژیانێ;

   بو دابینكرنا كومەكا داتایێن بەردەست بو حكومەتا 

هەرێا كوردستانێ و جڤاكێ مروڤایەتی/ پێشڤەچوونێ;

ئەنجامێن دەستپێكێ هاتنە بەالڤكرن و راگەهاندن دگەل الیەنێن پەیوەندیدار 

یێن پارێزگەهێ، ئاژانسێن نەتەوێن ئێكگرتی و رێكخراوێن نەیێن حكومی د 

ورك شوپەكێ دا ئەوا هاتیە كرن ل نڤێسینگەها پارێزگەهی ل تەموزا ساال 

2016ێ. پشتی هینگێ پێشنیاز بو راپۆرتێ ب شێوەیەكێ هەڤبەشانە هاتنە 

گەنگەشەكرن ژالیێ هەمی الیەنان ڤە. ئەڤ راپۆرتە ئەوە، ب كارتێكرن، 

هەولێن هەڤپشكێن دناڤبەرا هەمی الیەنێن پەیوەندیدار دا رولەكێ مەزن 

دگێریت د ئەنجامێن مروڤایەتی دا بو قەیرانێن ئاوارەییێ ل پارێزگەها دهۆكێ.

دەڤەرێن 

باژێران، ل 

دوماهیكێ، خوجهێن نوی 

ئاوارەبوین پێشكێش دكەت د 

ژینگەهەكا گەلەك دینامیكی دا كو 

دناڤ دا ستراتیجیێن هەلومەرجێن 

ژیانا خو یا تایبەت پێشبێخن



پێشەكی و بەرچاڤ وەگرتنێن رێبازێ

ئەڤی پروفایلێ راهێنانێ رێبازا دەڤەرێن جوگرافی یێن وەرگرتین ژ بو دابینكرنا 

رشوڤەكرنا دەڤەرێن باژێران یێن جیاواز ئەوێن مێڤاندارییا خوجهێن ئاوارە كری. 

وەسا دیار دكەت كو هەمی گروپێن خوجهان كارتێكرنا لێبوی ژ بەر وان 

ئاوارەیێن دژین ل ڤان جهان )وەك پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار(.

ئارمانج نە بتنێ رشوڤەكرنا جیاوازییانە دناڤبەرا خوجهێن دەڤەرێن ئارمانج 

كریی دا، بەلكو هەروەسا فرەجوری ل دەڤەرێن باژێرێن پارێزگەها دهۆكێ یە; 

هەر بەشەكێ دەڤەرێن پارێزگەها دهۆكێ داینەمیكێن جیاواز و 

راستیێن ئابۆری_جڤاكیێن جیاواز پێشان ددەت.

رێبازا تێكەلكرنا پەیرەوان یا هاتیە بكارئینان، 

تێكەلكرنا كومكرنا داتایێن چەندایەتی و چوانیەتی: 

پێداچونا مەكتەبی، روپیڤا خێزانی، چاڤپێكەفن 

دگەل ژێدەرێن سەرەكی، گەنگەشەكرنا گروپێن 

.))FGD دەستنیشانكری

رێبازا نخافتنا دەڤەرێن جوگرافی 

پروفایل دەڤەرێن باژێر و نیڤ باژێر ل سەرانسەری پارێزگەها 

دهۆكێ بخوڤە دگریت ب بالكیشانەكا مەزن ل پەنابەران و ئاوارەیان 1 

بو رشوڤەكرنێ ل دویڤ دەڤەرێن جوگرافی، ئەو دەڤەر هاتینە دابەشكرن بو 

گروپان ل سەر بنەرەتێ چڕییا خوجهێن وێ ) بو منوونە، دەڤەرێن خوجهیەكا 

چڕ یا گرێدایی ب خوجهان ڤە بو هەر كیلومەترەكا چوارگوشە بەراوردكرنا وێ 

دگەل دەڤەرێن خوجهێن وێ كێمر( ژبەر نێزیكبونا دەڤەرێن جوگرافی بو ئێك 

ودو، لەوما سێ چینێن جیاواز پێكدئینن:

* قەزایێن چڕییا وان بلند: دهۆك و سێمێل.

* قەزایێن چڕییا وان ناڤنجی: زاخو.

* قەزایێن چڕییا وان نزم: ئامێدی، ئاكرێ، بەردەرەش و شێخان.

2. رێبازا توێژینێ
روپیڤا خێزانێ

سەمپل ژ 1،205 خێزانان هاتبو هەلبژارتن بو روپیڤێ) 409بو جڤاكێ مێڤاندار، 

394 بو ئاوارەیان و 402 بو خێزانێن پەنابەران( هاتینە چین چین كرن بو 

گروپێن خوجهان و چینێن دەڤەرێن باژێران )شێوێ 1(.

روپیڤ هاتە جێبەجێكرن ل هەیڤا گوالنا ساال 2016ێ ژ الیێ رێڤەبەرییا ئامارا 

پارێزگەها دهۆكێ ڤە و ئەڤ بابەتێن ل خوارێ بخوڤە دگریت:

   پێكهاتەیا خێزانێ )ژی، رەگەز، پەیوەندیێن خێزانێ(

   فێركرن )ئامادەبون ل قوتابخانێ، دەستڤەئینانێن خواندنێ، ئاستێ زانینا 

خواندنێ و نڤێسانێ(

   كاركرن و دامەزراندن )بارێ كاری، پیشە، پیشەسازی، داهات، 

رێكێن كاركرنێ(

   ئاكنجیكرن ) جهێ ئاكنجیبونێ، پشكداری، 

دەرئێخسن، لێچوێن كرییێ(

   سراتیجیێن ژیانێ )ژێدەرێ داهاتی، مەزاخن، 

قەرز، سراتیجیێن كریاران، كەلوپەل(

   ئازادییا ڤەگوهاستنێ ) مێژوویا كوچكرنێ، نیازێن 

پاشەروژێ، ڤەگەریان(

سەمپال هاتییە وەرگرتن بو هەر ناحیەكا ئارمانج كری 

دگونجا دگەل قەبارێ هەر گروپەكێ خوجه ل وێ ناحییێ 

)دامكێ 1(. شێوێن خوجهێن ئاوارە و جڤاكێ مێڤاندار یێن ژ 

الیێ رێڤەبەرییا ئامارا پارێزگەها دهۆكێ ڤە هاتینە بساناهی كرن ل 

سەر بنەرەتێ روپیڤێن ناڤخویی هاتینە ئەنجامدان ل ساال 2015ێ، كو ژ 

ئاوارەیێن پێش و پاش ساال 2014 پێكدهات; شێوێن پەنابەران ژ الیێ كومیسیونا 

باال یا نەتەوێن ئێكگرتی یا پەنابەران ڤە ئاسانكاری یا بو هاتیە پێشكێشكرن. 

سەنگكرنا خوجهان پاشان هاتییە سەپاندن دماوێ رشوڤەكرنێ دا ژ بو ب 

دەستڤەئینانا ئەنجامێن تێنە سەپاندن ل سەر هەمی دەڤەرێن باژێران ل سەر 

ئاستێ پارێزگەهێ. 

قەبارێ سەمپلێ رێددەت بو تەخمینكرنێ ژ الیێ ئامارەیی ڤە كو ر ێژەییا 5%ێ 

نوینەراتییا ئەنجامێن شاشییێ دكەت بو هەر چینەكا جوگرافی. هەروەسا 

ئەنجامێن نوێنەراتییا هەرگروپەكێ خوجهان ب رێژا 5%ێ یا پەراوێزێ شاشییێ 

نە. ئەنجامێن ل سەر ئاستێ قەزایان و بتنێ ژ الییێ ئامارەییێ ڤە نوینەراتییێ 

ب رێژا 10%ێ یا پەراوێزێ شاشییێ دكەت ژ ئەگەرێ بچویكییا قەبارێ سەمپلێ 

) ژبەر هندێ، نەشیانا دابەشكرنا گروپێن خوجه دناڤا هەر قەزایەكێ دا(

رێبازا 

تێكەلكرنا پەیرەوان 

یا هاتیە بكارئینان، تێكەلكرنا 

كومكرنا داتایێن چەندایەتی و 

چوانیەتی: پێداچونا مەكتەبی، روپیڤا 

خێزانی، چاڤپێكەفتن دگەل ژێدەرێن 

سەرەكی، گەنگەشەكرنا گروپێن 

.)DGF( دەستنیشانكری

1 دەڤەرێن ڤەگرتی پێكدئێن، دەڤەرێن پیتەدانا كومیسیونا باال یا پەنابەران مەرج نینە بگونجیت دگەل سنورێن فەرمی 

دامكێ 1. دابەشكرنا سەمپالن بو خێزانێن چاڤپێكەتن دگەل هاتیە كرن بو هەرگروپەكێ خوجه و چینەكێ  

چینا جوگرافی جڤاكێ مێڤاندار ئاوارە پەنابەر سەرجەمێ نموونەیێ سەرجەمێ خوجهان

دەڤەرێن چڕییا وان بلند 217 189 233 639 607,000

دەڤەرێن چڕییا وان ناڤنجی 77 91 121 289 252,700

دەڤەرێن چڕییا وان نزم 115 114 48 277 266,400

Total sample 409 394 402 1,205 1,126,100
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گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری 

 ئارمانجا گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری دابینكرنا زانیاریێن چارچوڤەكری 

وكویرە ل سەر هندەك مژاران یێن دەستنیشانكری ل دویڤ روپیڤا خێزانی. ل 

سەر بنەرەتێ ئەنجامێن دەستپێكی یێن روپیڤێ، زانیاریێن زێدەتر هاتینە 

كومكرن ژ گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری كو پەیوەندیێن جڤاكی و 

تێگەهشن دایە دیاركرن داكو ئاستێ تێگەهشتنا رادێ پێكڤەگونجانا جڤاكی 

دناڤبەرا جڤاكان دا باشر لێ بێت، هەروەسا نیازێن پاشەروژێ یێن كوچ كرنێ.

بو مەرەمێن هەلسەنگاندنێ، گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری دگەل 

جڤاكێ مێڤاندار بتایبەتی ل دوو دەڤەرێن جوگرافی هاتینە ئەنجامدان: 4 

گەنگەشەكرنێن گروپێن دەستنیشانكری دگەل گروپێن ئافرەتان، زەالمان، ل 

سەنتەرێ قەزا دهۆكێ هاتینە ئەنجامدان )دەڤەرێن چڕییا وان بلند ب 

باگراوەندێ نەژادی_ئاینی یێن ئاوارەیان ب پارچەكی جیاواز دكەت ژ جڤاكێن 

مێڤاندار (، 4 گەنگەشەكرنێن گروپێن دەستنیشانكری ل شێخان هاتینە 

ئەنجامدان )دەڤەرێن چڕییا وان نزم ب شێوەیەكێ پارچەییێ باگراوەندەكێ 

نەژادی_ئاینی یێ ئاوارەیان وەكیەكن دگەل جڤاكێ مێڤاندار(. 

ئەڤ گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری یێن هاتینە ئەنجامدان ژ الیێ 

كومیسیونا باال یا پەنابەران ڤە ل هەیڤا گوالن و حوزەیرانێ یا ساال 2016ێ . 

تێگەهشن ژ الیێ ئاوارەیان و پەنابەران هاتە ب دەستڤەئینان د گەنگەشەكرنا 

گروپێن دەستنیشانكری یێن رێكخستی ژ الیێ كومیسیونا باال یا پەنابەران ڤە 

دگەل ئافرەتا، زەالما، نەوجوانا و گەنجان دا هاتە ئەنجامدان دماوێ ساال 

2015ێ دا. 

سنورداریی

یا گرنگە تێبینیێ بكەین كو ئەنجام بو جڤاكێ مێڤاندار رێكێ بو گشتاندنێ 

نادەن ل سەر ئاستێ پارێزگەهێ، بەلێ بتنێ بو دەڤەرێن باژێران ل ناحیێن 

ڤەگرتی.

تێبینیەك تێتە سەپاندن بو قەزایێن ئاكرێ، بەردەرەش. ژ بەر كێاتییا قەبارێ 

سەمپالن، رشوڤەكرنا ڤان هەر دوو قەزایان دڤێت بهێتە بجهئینان برێیا 

تێكەلكرنا دیتنان ; ژ بەر هندێ، د ڤێ هەلسەنگاندنێ دا، ئاكرێ و بەردەرەش 

دێ هێنە رشوڤەكرن وەك گروپەكێ كومكری.

خاال سنورییا پێشخابور ژ سوریێ بو هەرێا كوردستانا عیراقێ، دهۆك 
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گەنگەشەكرن و كورتییا ئەنجامێن سەرەكی

سەرەرای كو دهۆك بویە پارێزگەهەك كو پرییا كەمپێن پەنابەر و ئاوارەیان لێ 

هاتینە ئاڤاكرن، قەیرانا ئاوارەییێ ب شێوەیەكێ بەرچاڤ رویەكێ شارستانی 

هەیە.

نێزیكی 39%ێ ژ سەرجەمێ 93،000 پەنابەرێن سوری و 68%ێ ژ سەرجەمێ 

625،000 ئاوارەیان مێڤاندار بوینە ل پارێزگەها دهۆكێ و ئەو ل دەرڤەی 

كەمپان دا دژین، باراپرییا وان ل دەڤەرێن باژێران دا ئاكنجینە، كو بویە جهێ 

بالكێشانێ بو ڤێ هەلسەنگاندنێ. رێژا كومكری یا هاتیە دان كو 64%ێ ژ 

كەسێن ئاوارە ل پارێزگەها دهۆكێ د ناڤ جڤاكێ مێڤاندار دا ئاكنجینە. 

جڤاكێ مێڤاندار نێزیكی 1.47 مەلیون كەسن ئەڤە وێ چەندێ نیشان ددەت كو 

رێژا سەرجەمێ خوجهان هاتیە بلندكرن ب رێژا 31%ێ دماوێ 4 سالێن بوری دا 

)49%ێ ئەگەر مە كەسێن ئاوارە د ناڤ كەمپان دا مێڤان بوین كرنە دناڤ دا(.

دەڤەرێن باژێران ئەوێن هاتینە نخافن د ڤێ هەلسەنگاندنێ دا پێكدئێت ژ 

نێزیكی1.1مەلیون كەس )79%ێ ئەندامێن جڤاكێ مێڤاندار، 17%ێ ئاوارە و 

4%ێ پەنابەر بوینە( ئەڤ دەڤەرە یێن هاتینە دابەشكرن بو سێ چینان بو ڤێ 

هەلسەنگاندنێ: دەڤەرێن چڕییا وان بلند، دەڤەرێن چڕییا وان ناڤنجی، 

دەڤەرێن چرییا وان نزم ل سەر بنەرەتێ چڕییا خوجهێن دژین ل هەر 

دەڤەرەكێ.

دەڤەرێن چڕییا وان بلند، ئەوێن دگونجن بو قەزایا دهۆك و سێمێل، كو 

مێڤاندارییا نێزیكی 50%ێ یا ئاوارە و پەنابەران كرییە، ئەڤ خێزانە ب 

شێوەیەكێ بەرچاڤ ل قەزایا سێمێلێ ڤەحەویاینە، كو رویری زێدەبونێ بویە 

ب رێژا 50%ێ یا خوجهێن خو، ددەمەكی دا كو ل دهۆكێ زێدەبون بتنێ 13%ێ 

بویە، قەزا سێمێلێ لێچوێن ژیانێ دكێمرن، زێدەتر بوارێن بەردەستهەنە، 

دكەڤیتە نێزیكی دوو سەنتەرێن ئابۆری ل پارێزگەهێ )دهۆك و زاخو(. 

دەڤەرێن چڕییا وان ناڤنجی تێنە گونجاندن ب شێوەیەكێ سەرەكی ل سەر قەزا 

زاخو. دكەڤیتە سەر سنورێ توركیا و سورییایێ لەوما ئەو دەرگەهێ سەرەكییێ 

هاتنە ناڤا كوردستانێیە. ژبەر ڤی ئەگەری، كو باراپرا پەنابەرێن سوری هاتینە 

دناڤا عیراقێ دا برێیا ڤێ قەزاییێ. ل دوماهییێ، دەڤەرێن چڕییا وان نزم كو ب 

شێوەیەكێ سەرەكی ئاوارە مێڤانكرییە، و بتایبەتی ل دەڤەرا شێخان و 

بەردەرەش، كو هەروەسا رویری زێدەبونا خوجهان بوینە ب رێژا 50% ێ. 

ئەڤ دەڤەرە هەڤسنورن دگەل پارێزگەها نینەوا، ئانكو بویە ماڵ بو 99%ێ یا 

ئاوارەیان كو نوكە مێڤاندار ل پارێزگەها دهۆكێ. هەروەسا ئەڤ دەڤەرە هاتینە 

دەستنیشانكرن ب فرەجورییا ئاینی_نەژادی یا مەزن، كو رێژەكا بەرچاڤا 

خوجهێن مەسیحیی و ئێزدی لێ ئاكنجیبوینە، هوسا مێڤاندارییا ئاوارەیێن 

هەمان جڤاكێن ئاینی كرینە ئەوێن ژ نەینەوا رەڤین.  

ددەمەكی دا كو باراپرا پەنابەرێن سوری كوردن، لەوما هەڤپشكن د هەمان 

ئینتیایا نەژادییا جڤاكێ مێڤاندار دكەن، خوجهێن ئاوارە فرەجورترن یا گرێدایی 

ب باگراوەندێ ئاینی_نەژادی ڤە. سەرجەمێ 85%ێ ژ ئاوارەیان دیسان كوردن 

)سونی یان ئێزدی( و 8%ێ عەرەبن، 5%ێ مەسیحینە ویێن مایی دابەشكرینە بو 

كێمینەیێن دیر وەك توركومان و شەبەك.

هەرسێ گروپێن خوجه ) جڤاكێ مێڤاندار، ئاوارە، پەنابەر( هەمان سالوخەتێن 

دیموگرافی نیشان ددەن. ناڤینا قەبارێ خوجهان بو جڤاكێ مێڤاندار و خێزانێن 

ئاوارەیان پیچەكێ ژ 6 ئەندامان وەك ناڤین پرە، د دەمەكی دا كو خێزانێن 

پەنابەر ژ 5 ئەندامان پیكدئێت. 

چ جیاوازییەكا مەزن د ناڤبەرا سەرانسەری چینان دا نینە، دسەر ڤێ چەندێرا 

رێژا ب دروستی كو نیڤەكا خوجهان دبن ژیێ 19 سالییێ دانە. ب كورتی، 

قەبارێ خێزانێ ب شێوەیەكێ سیستەمیكی یێ مەزنە و خوجه گەلەك دگەنجن 

هەتا ل دەڤەرێن باژێران ژی. وەك جڤاكەكێ تێكەل دناڤبەرا كەڤنەشوپ و 

شارستانیەتێدا، تورێن خێزانێن قەبارێ وان مەزن پێكڤەگونجای.

كامەرانییا پێدڤی بو ئەندامێن خێزانا خو دابیندكەت هندەك فاكتەرێن دیر 

تەڤكارییێ د مەزناتییا قەبارێ خێزانێ دا دكەن ئەوژی بارودوخێن ئاوارەییێ، 

پەڤچون و بێ كاری. وەك ئەنجام، داتا ئاماژێ دكەن كو 15%ێ ژ سەرجەمێ 

خوجهێن پەنابەر و 5%ێ ژ سەرجەمێ خوجهێن ئاوارە یێن ژ دایكبویین ل 

ئاوارەییێ.    

 

3. ئاوارە كینە و ل كیرێنە
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پارێزگەها دهۆكێ پێشوازی ل مەزنرین لێشییا خوجهێن ئاورە كریە، هەردوو 

پەنابەر و ئاوارە، هەر ژ دەستپێكا قەیرانا سوریێ. ل دویڤ داتایێن كومیسیونا 

باال یا نەتەوێن ئێكگرتی یا پەنابەران )31ێ گوالنا ساال 2016(، پارێزگەها 

دهۆكێ سەرجەمێ 92،831 پەنابەرێن سوری لێ مێڤان بوینە، 38%ێ ژ 

سەرجەمێ ژمارا پەنابەران ل عێراقێ، هەرچەندە هەر ل 

دەستپێكا ساال ئێكێ یا قەیرانێ، باراپرا پەنابەران مێڤان 

كریینە دەما كو هاتنە دناڤا عیراقێ دا برێیا سنورێن 

پارێزگەها دهۆكێ. 

پەنابەرێن سوری نە بتنێ پشكدارییێ د 

باگراوەندێ نەژادی دا هەیە دگەل كوردان 

ل پارێزگەها دهۆكێ بەلكو هەروەسا 

دگەل دیالێكتا زمانێ كوردی دا ژی هەیە، 

یێن كو رولی دبینیت بو ئاسانكرنا 

پێكڤەژیانێ.

هەروەسا پارێزگەها دهۆكێ مێڤاندارییا 625،169 

ئاوارەیان كرییە، ل دویڤ تەخمینا بوردێ كاروبارێن 

مروڤایەتی )BRHA( )بهێتە بەرچاڤ وەرگرتن كو بتنێ ئەو 

كەسێن ئاوارەبوێن بەری ساال 2014/2013ێ و قەزایێن ئاكرێ و شێخان 

بخوڤە دگریت(. و ئەڤە نێزكی 19%ێ ژ سەرجەمێ خوجهێن ئاوارەیە ل عیراقێ. 

د راستی دا كو هەمی ئاوارەیێن ل پارێزگەها دهۆكێ د بنەرەت دا ژ 

پارێزگەهێن دیریێن عیراقێ نە، ئانكو پێكهاتنا ژمارەكا زێدەترا خوجهان كو 

خزمەتێن گشتی بو بێنە دابینكرن. 

دەڤەرێن پارێزگەها دهۆكێ ب درێژاهییا مێژووییێ پەیوەندیێن موكوم یێن 

هەین دگەل نەینەوایێ و فرەجورییا وێ یا ئاینی_نەژادی قەرەبو دكەت 

دكەتواردا، باژێرێن دهۆك و میسل بتنێ 75 كیلومەتر وان ژێك جودا دكەت.

ژبەر هندێ، دابەشبونا خوجهان ل پارێزگەها دهۆكێ ب 

شێوەیەكێ بەرچاڤ هاتیە گهورین پشتی دوماهیك پێلێن 

ئاوارەیان )شێوێ 2(. سەرجەمێ 67%ێ خوجهان ژ 

جڤاكێ مێڤاندار پێكدئێت، 29%ێ ئاوارە، 4%ێ ژ 

پەنابەرانە.

ژمارەكا بەرچاڤا خوجهێن ئاوارە ل كەمپان دا 

مێڤان بوینە ئەوێن هاتینە ئاڤاكرن ژ الیێ 

دەستهەالتێن پارێزگەها دهۆكێ و 

هەڤپشكێن جیهانی ڤە. ل پارێزگەها دهۆكێ 

22 كەمپ هەنە )4 یێن پەنابەرێن سوری و 18 

یێن دیر یێن ئاوارەیانە(. هەرچەوابیت، باراپرییا 

خوجهان ل دەرڤەی كەمپان دژین )شێوێ 3(، 

تێكەلبوینە دگەل جڤاكێ مێڤاندار یان ل دەڤەرێن 

باژێران یان ژی ل گوندان: ئەڤ چەندە روناهییێ دئێخیتە سەر 

گرنگییا ئەنجامدانا رشوڤەكرنەكێ بالكێشانێ بێخیتە سەر بارودوخێن ژیانێ ل 

دەرڤەی كەمپان و یا وەك هەڤ بو جڤاكێ مێڤاندار ژی. 

ل 

پارێزگەها دهۆكێ 

22 كەمپ هەنە 

)4 یێن پەنابەرێن سوری و 81 یێن 

دیتر یێن ئاوارەیانە(. هەرچەوابیت، 

باراپترییا خوجهان ل دەرڤەی كەمپان 

دژین، تێكەلبوینە دگەل جڤاكێ 

مێڤاندار یان ل دەڤەرێن باژێران 

یان ژی ل گوندان

1. خوجهێن ئاوارە دناڤ كەمپان دا و دەرڤەی كەمپان: پەنابەر و ئاوارە

شێوێ 2. بەالڤبونا پەنابەر و ئاوارەیان دناڤبەرا خوجهێن دناڤ كەمپان و دەرڤەی كەمپان دا

0% 25% 50% 75% 100%
�ھھگز�راپ ن�ھجوخ  �مھجرھس  ىدھس ژ  اژ�ر 

هراوائ
سھكھكات  625,000
29%

رادناڤ�م �كاڤج 
سھكھكات  1,470,000
67%

رھبانھپ
سھكھكات  93,000
4%

.) )BRHAو بوردێ كاروبارێن مروڤایەتی ))IOM ماتریكسا دیفچونا ئاوارەبونێ ،))UNHCR ژێدەر: كومیسیونا باال یا نەتەوێن ئێكگرتی بو كاروبارێن پەنابەران
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بەالڤبونا خوجهان ل دەڤەرێن باژێران

بالكێشان بتنێ ل سەر دەڤەرێن باژێران ل پارێزگەها دهۆكێ و ل سەر 

بنەرەتێ شێوێن پالندانانێ ئەوێن هاتینە بكارئینان بو ڤێ 

هەلسەنگاندنێ2، ژمارا خوجهێن ئاوارەبوین 186،100 

ئاوارەنە ) یان 29،900 خێزانن( و 44،200 پەنابەرێن 

سورینە ) یان 9،200 خێزانن(. 

ئەڤە هاتیە كومكرن ل سەر جڤاكێ میڤاندار كو 

895،800 خوجهن. سەرجەمێ خوجهێن دەڤەرێن 

باژێران ئەوێن هاتینە نخافن دڤێ 

هەلسەنگاندنێ دا 1،126،100 تاكەكەس بون. 

هەمبەرە بو 4%ێ پەنابەران، 17%ێ ئاوارەیان، 

79%ێ بو جڤاكێ مێڤاندار )دامكێ 2(3.

هندەك قەزایان بلندبونەكا بەرچاڤ د رێژا خوجهان دا دیت ددەمەكێ 

گەلەك كورت دا )3 یان 4 ساالن( ژ ئەگەرێ گەهشتنا خێزانێن 

ئاوارەبوین. ل هندەك جهان وەك شێخان، بەردەرەش 

یان سێمێل، ژمارا خوجهان بلندبو و گەهشتە 50%ێ 

یان پر، تیشك ئێخسن ل سەر كارتێكرنا مەزن ل 

سەر پێكهاتەیا جڤاكی_ئابۆری یێ ناڤخویی.

زێدەباری ڤی بەندی، هەروەسا روبەرەكێ 

بەرفرەهێ دەڤەرێن گوندان ئاوارە و پەنابەر لێ 

بوینە مێڤان. ئەڤ خوجهە ل دەڤەرێن باژێران 

دژین ب شێوەیەكێ بەردەوام كارلێكرنێ دگەل 

نێزیكرین سەنتەرێن دەڤەرێن باژێرێن خو دكەن داكو 

هەلومەرجێن ژیانێ یان خزمەتێن گشتی ب 

دەستخوڤەبینن. زێدەباری ڤێ چەندێ، هەروەسا پارێزگەها 

دهۆكێ مێڤاندارییا هندەك گروپێن بچویكێن پەنابەرا كرییە كو دبنەرەت دا ژ 

توركییا و ئیرانێ بوینە.

سەرجەمێ 

خوجهێن دەڤەرێن 

باژێران ئەوێن هاتینە نخافتن 

دڤێ هەلسەنگاندنێ دا 001،621،1 

تاكەكەس بون. هەمبەرە بو 4%ێ 

پەنابەران، 71%ێ ئاوارەیان، 97%ێ 

بو جڤاكێ مێڤاندار 

2. لێشییا خوجهان ل دەڤەرێن باژێران

2( ب ساناهیكرنا داتایان ژ الیێ رێڤەبەرییا ئامارا پارێزگەها دهۆكێ ڤە بویە; خەمالندن چاڤپێكەفتنا ل ساال 2015 ێ

3( ژمارێن د ڤی بەشی دا )ئانكو ئەوێن هاتینە بكارئینان بو دیزاینێ روپیڤا خێزانێ و بو ماییا راپۆرتێ( ژمارێن پالندانانێنە هاتینە بكارئینان ژ الیێ پارێزگەها دهۆكێ ڤە، ل دویڤ روپیڤێن خویێن وجهێن 

ئاوارە، ئانكو، بو ئاوارەیان، كەسێن بەری ساال 2014ێ ئاوارەبویێن بخوڤەدگریت. ئەڤ ژمارە هاتینە گونجان كو بتنێ ئاوارەو و پەنابەرێن دەڤەرێن كاری بخوڤەبگریت.

دامكێ 2. بەالڤبونا خوجهێن ل دەڤەرێن كارێ پروفایلی )دەڤەرێن باژێرا ل پارێزگەها دهۆكێ( ل دویڤ چین و قەزایان

چینێن جوگرافی قەزا جڤاكێ مێڤاندار ئاوارە پەنابەر
سەرجەمێ 

خوجهان

 % population

 increase due to

displacement

دەڤەرێن چڕییا وان بلند
Duhok 354,300 38,700 8,800 401,800 13%

Sumel 137,300 50,300 17,500 205,200 49%

دەڤەرێن چڕییا وان ناڤنجی Zakho 197,000 41,600 14,100 252,700 28%

دەڤەرێن چڕییا وان نزم

Akre 76,000 10,700 200 86,900 14%

Amedia 61,100 9,400 1,800 72,300 18%

Sheikhan 38,700 20,200 1,200 60,100 56%

Bardarash 31,400 15,200 600 47,100 50%

186,100 44,200

TOTAL 895,800 230,300 1,126,100 26%
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كومێن ئاوارەیێن خوجه ل سەرانسەر چینان: رشوڤەكرنا 
جوگرافی و جڤاكی

كومكرنا هەردوو پەنابەران و ئاوارەیان ل دەڤەرێن 

دەستنیشانكری دناڤا پارێزگەهێ دا ل دویڤ هندەك 

ستاندەردان كو دشیان دایە بێنە گرێدان ب فاكتەرێن 

مێژوویی و جڤاكی. دەڤەرێن چڕییا وان بلند نێزیكی 

50%ێ ژ خێزانێن ئاوارە مێڤان كرینە )هەردوو ئاوارە 

و پەنابەر پێكڤە هاتینە وەرگرتن( ئەو دەڤەرێن 

جوگرافی دگونجن بو دوو باژێرێن پارێزگەهێ )دهۆك 

و سێمێل(، ژبەرهندێ دبیتە سەدەما پێشاندانا زێدەتر یا 

دەلیڤان ژ دەڤەرێن دیر. 

د ناڤا وان دەڤەران دا، باراپرا خێزانان ل سێمێلێ ئاكنجیبوینە، یاكو 

لێچوێن ژیانێ یێن كێمر پێشان ددەت، زورترین روبەر و جهێ ل بەردەست بو 

سەنتەرێ پارێزگەها دهۆكێ. باژێرێن مەزنێن پارێزگەهێ هەردوو باژێرێن 

دهۆك و سێمێل دشێن بێن هژمارتن وەك سیستەمێ ئابۆری جڤاكی یێ پێكڤە 

گرێدایی. ژ ئەگەرێ پێلێن بوری یێن ئاوارەییێ ژ سورییێ، توركیا و ل ماییا 

عیراقێ، خێزانێن كوچبەر ل سێمێلێ تورێن كاری یێ بهێز و نەیێن فەرمی یێن 

ئابۆری دامەزراندینە كو ل وێرێ هەتا جڤاكێ مێڤاندار ژی بەرهەمێن ئەرزانر 

ب دەستخوڤەدئینن و خزمەتێن پر باوەرپێكری. 

دەڤەرێن چڕییا وان ناڤنجی، ب شێوەیەكێ سەرەكی باژێرێ زاخو ل دویڤ دا 

دەڤەرێن دەوروبەر وەك رزگاری و دەركار، هەروەسا ژمارەكا مەزنا خێزانێن 

پەنابەرێن سوری مێڤان كریینە.

 ئەڤ دەڤەرێن باژێران دەكەڤنە ب رەخ سنورێن سوریێ و 

توركییا ڤە و ئەو دەرگەهێ سەرەكییێ هاتنێ یە بو ناڤا 

عیراق و هەرێا كوردستانێیە. زاخو سەنتەرەكێ بازرگانی 

یێ گرنگ بوو ل عیراقێ دناڤبەرا سالێن 1991 و 

2003ێ دا، ئەڤ چەندە بو دەربازگەها سنورییا 

ئیراهیم خەلیل ڤەدگەریت د وی دەمێ كو گەمارو ل 

سەر عیراقێ. نوكە ژی سەنتەرەكێ گرنگە، مەودایەكا 

بەرفەره بو دەلیڤێن ئابۆری پێشان ددەت، سەرەرای ژ 

دەستدانا هندەك گرنگییێ دەما كو هندەك دەربازگەهێن 

دی یێن سنوری هاتینە ڤەكرن دماوێ 10 سالێن بوی دا. 

 و ل دوماهیكێ، دەڤەرێن چڕییا وان نزم ب شێوەیەكێ سەرەكی ئاوارە مێڤان 

كریینە، وئەڤان دەڤەران روبەرەكێ بەرفرەهێ چاندنێ هەیە دكەڤنە الیێ 

روژهەالتێ پارێزگەها دهۆكێ، نێزیكی پارێزگەها هەولێرێ و هێلێن نوكەیێن 

بەروكێن شەری. و ژبەر هندێ دەرگەهەكێ هاتنێ یێ سەرەكیە بو ئاوارەیێن ژ 

پەڤچونان درەڤن ل ماییا عیراقێ، هەروەسا، سەنتەرێن باژێران وەك شێخان و 

بەردەرەش، ل سەر رێكا میسلن، باراپرا ئاوارەیان لێ مێڤان بوینە و رویری 

زێدەبونەكا دژوارا خوجهان بویە، نێزیكی 50%ێ ژ ڤان دەڤەرا هاتینە 

دەستنیسانكرن ب فرەجورییا ئاینی_

نەژادیەكا مەزن، دگەل هەبونا رێژەكا مەزنا مەسیحییا و ئێزدیان لێ ئاكنجینە، 

ب ڤی ئاوای مێڤانی كرنا ئاوارەیێن ژ هەمان جڤاكێن ئاینی ئەوێن ژ نەینەوا 

رەڤین. 

شێوێ 3. ژمارا خێزانێن ئاوارەبوین ل دەڤەرێن نخافتی ل دویڤ هەلسەنگاندنا پارێزگەها دهۆكێ، ل دویڤ ساال ئاوارەبونێ 

دەڤەرێن 

چڕییا وان بلند 

نێزیكی 50%ێ ژ خێزانێن 

ئاوارە مێڤان كرینە )هەردوو 

ئاوارە و پەنابەر پێكڤە 

هاتینە وەرگرتن(
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١٧

لێشییا خێزانێن ئاوارەبوین ژ سورییێ و عیراقێ

پەنابەرێن سوری نوكە ل پارێزگەها دهۆكێ مێڤان بوینە ئاوارەبونا وان 

ژ سورییێ ل ساال 2011ێ دەستپێكر، بەلێ پرییا خیزانێن 

پەنابەر ئاوارەبوینە دناڤبەرا ساال 2012ێ )35%ێ ژ 

خێزانان ئاوارەبوینە دوێ سالێ دا( و ل ساال 2013ێ 

دابون )46%ێ(. و ماییا 15%ێ یێن ئاوارەبوین 

دناڤبەرا ساال 2014ێ و ل دەستپێكا ساال 2016ێ 

دابون )شێوێ 4(.

دەربارەی خوجهێن ئاوارە، دڤێت بهێتە تێبینی كرن 

كو نێزیكی 13%ێ یا خێزانێن نوكە مێڤانبوین ل 

دەڤەرێن باژێران ل پارێزگەها دهۆكێ ئاوارەبوینە 

بەری پەفچونێن ناڤخویێن عیراقیێن نوكە )ئانكو بەری 

ساال 2014ێ(، پرییا وان ئاوارەبوینە دماوێ توندوتیژیێن تائیفی 

یێن ساال 2007-2006ێ. بو ئاوارەیێن دیر، ب نێزیكی هەمی ل ساال 

2014ێ ئاوارەبوینە.

زێدەباری ڤێ چەندێ، ب نێزیكی ژبلی كو هەمی خیزانێن ئاوارە 

دبنەرەت دا ژ پارێزگەها نەینەوا نە ) زێدەباری دابەشكرینە 

بو 54%ێ ژ باژێرێ میسل، 39%ێ ژ شنكالێ، و یێن دیر 

7%ێ ژ تلكێف، حەمدانیێ و تەلەعفەرن(.

تێبینیەك ل سەر ژێبونا نەژادی یا خێزانێن ئاوارە: 

ددەمەكی دا كو نێزیكی هەمی پەنابەرێن 

سوری كوردن، و خوجهێن ئاوارە فرەجوری پرە. 

نێزیكی 85%ێ یا خێزانێن ئاوارە كوردن )پرییا 

وان پێكدئێن ژ موسلانێن سونی و هەروەسا 

ئێزدیان( ل دویڤ دا ب رێژا 8%ێ عەرەبن، نێزیكی 

5%ێ مەسیحی )ئاشوری، كلدانی، رسییانی و ئەرمەنی 

نە(، 1%ێ توركومانن، 1%ێ هاتینە نافكرن وەك،یێن دیر،     

شێوێ 4. بەالڤبونا گروپێن خوجهان ل دویڤ ژی

ب 

نێزیكی ژبلی كو 

هەمی خیزانێن ئاوارە دبنەرەت 

دا ژ پارێزگەها نەینەوا نە ) زێدەباری 

دابەشكرینە بو 45%ێ ژ باژێرێ میسل، 

93%ێ ژ شنكالێ، و یێن دیتر 7%ێ ژ 

تلكێف، حەمدانیێ و 

تەلەعفەرن(
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ژی، رەگەز و سەروك خێزان 

ل دویڤ گروپێن رەگەزی، سەرجەمێ خوجهێن باژێران ب رێژا 

52%ێ زەالم و 48%ێ ئافرەتان پێكدئێن. چ جیاوازیێن وەسا 

مەزن نینن دناڤبەرا گروپێن خوجهان دا ل دویڤ چینا 

جوگرافی.

پێكهاتەیا خوجهان ل دویڤ ژی گەلەكا هاوشێوەیە 

د هەمی گروپێن خوجهان دا )شێوێ 5( ب 

شێوەیەكێ تەمام نیڤا تاكەكەسان دبن ژیێ 19 

سالییێ دانە. و تایبەتی، پەنابەران رێژەكا بلندا 

زارۆكێن ژیێ وان دناڤبەرا 0 تا 9 سالی دا هەنە. 

بەرچاڤ وەرگرتنا داتایان و بتایبەتی بو سەروك خێزانان، 10%ێ 

ژ خێزانێن ئاوارەیێن سەروك خێزان ژن هاتیە بەراوردكرن ب 6%ێ بو 

هەردوو خێزانێن پەنابەر و جڤاكێ مێڤاندار . زێدەباری ڤێ چەندێ، ئاماژێ 

دكەنە هەبونا گەنج ترین سەروك خێزان دناڤ خێزانێن پەنابەرا دا، ب ناڤینا 

ژی ب 39%ێ، بەراوردكرن د گەل ناڤینا 44سال بو خێزانێن ئاوارە و46 سالی بو 

جڤاكێ مێڤاندار4.

قەبارێ خێزانێ

مەزنرین خێزان ل دویڤ قەبارەی ئەون یێن دناڤا جڤاكێ 

مێڤاندار دا: ناڤینا قەبارەی پێكدئێت ژ6.6 كەسان )بواركریە 

ب 6.4 ل دەڤەرێن چڕییا وان بلند زێدە دبیت بو 7.1 

ل دەڤەرێن چڕییا وان نزم(. خێزانێن ئاوارە پێكدئێن 

ب ناڤینا 6.2 ئەندام و خێزانێن پەنابەر، 4.8 ئەندام. 

بو ڤان هەردوو گروپێن دوماهیكێ، چ جیاوازیێن 

مەزن نینن د قەبارێ خێزانێ دا دناڤبەرا دەڤەرێن 

چڕییا وان بلند، ناڤنجی و نزم ل پارێزگەها دهۆكێ. 

و ئەڤ ژمارە نە د جیاوازن ژ قەبارێ ناڤینێ ئەوێ 

هاتیە تەخمینكرن ل دەڤەرێن دیرێن هەرێا كوردستانێ. 

3. پێكهاتەیا خێزانێ

4 ناڤینا ژی یا سەروك خێزانێن ژن ب شێوەیەكێ بەرچاڤ یا بلندە بەراوردكرن دگەل سەروك خێزانێن زەالم، ب پر ژ نیڤەكێ دسەر ژیێ 50 سالییێ دانە. 

شێوێ 5. بەالڤبونا گروپێن خوجهان ل دویڤ ژی

ب 

شێوەیەكێ تەمام 

نیڤا تاكەكەسان دبن ژیێ 19 

سالییێ دانە. و تایبەتی، 

پەنابەران رێژەكا بلندا زارۆكێن 

ژیێ وان دناڤبەرا 0 تا 9 سالی 

دا هەنە. 
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گەنگەشەكرن و كورتییا ئەنجامێن سەرەكی

فاكتەرێ سەرەكی یێ كارتێكرنێ ل پەنابەرو و ئاوارەیان دكەت دەمێ بریارێ 

ددەن ل كیژ دەڤەرا دەستنیشانكری یان گەرەكێ ل جهێ ڤەحەویانێ بگەرن 

هەبونا كەسوكاران یان خێزانێن دیر كو هەروەسا دبنەرەت دا ژ جهێ رەسەنێ 

وان. پرییا خێزانێن ل دوماهیكێ ئاوارەبوین دیسان فاكتەر داینە دیاركرن وەك 

ئێمناهیی، شیانا خولبەرگرتنا لێچویێن پرییا پەنابەران و، بتایبەتی، ئاوارە گە 

هشتنە ڤان جهان دەما كو هەڤبەندیێن گەرەكێ و بتایبەتی بهێز بون، و 

تێگەهێن وەك باوەری و ئارامیێ ل سەر بنەرەتێ هەڤنیاسینەكا درێژ دناڤبەرا 

جیرانان دا. گەهشتنا خێزانێن ئاوارە وتێگەهەشن كو ئەڤە ئاوارەیەكە دەمێ وی 

درێژ بوی گهورییە و خرابكرییە- داینەمیك و ژینگەها روژانە یا پرییا گەرەكان 

ل دەڤەرێن باژێران گهورییە و خرابكرییە. ئاوارەییا دەمێ وێ درێژ بوی هاتە 

زێدەكرن سەرەرای فاكتەرێن دیر وەك كارتێكرنا شەرێن هاتینە كرن ل سەر 

سنورا و قەیرانا داراییا كویر ئەوا كو داهاتێ پرییا خێزانان كێمكری هەروەسا 

ئاستێ شیانێن دەستهەالتان بو پێشكێشكرنا ئاستێ پێدڤییێ خزمەتگوزارییا.

وەك دەرئەنجام، ئافراندنا هەلومەرجێن هەڤپشكییەكا ئاشتیانە بو دەڤەرێن 

باژێران یا بویە گرفت و هەروەسا دەرفەت ژی. رشوڤەكرنا سەرەكی ل سەر ڤی 

بابەتی سێ پێكهاتەیان ڤەدگریت: پێكهاتەیا ئاكنجیكرنێ، پێكهاتەیا جڤاكی، 

پێكهاتەیا خزمەتێن گشتی.

ئاكنجیكرن بەشەكێ مەزنێ رشوڤەكرنێ پێكدئینیت. بارودوخێن گشتیێن 

ئاكنجیكرنێ ل دەڤەرێن باژێرا ب شێوەیەكێ رێژەیی گونجایە ئانكو پر ژ 94%ێ 

ژ خێزانان د خانی یان شوقەیێن خویێن تایبەت ڤە دژین. ل ڤێرە، هەر 

چەوابیت، تارادەیەكی ژمارەكا مەزنا خێزانێن ئاوارە ل دەڤەرێن شێخان، 

بەردەرەش و زاخو د ئاڤاهیێن نەتەمام كری دا دژین یان د ئاكنجی گەهێن 

نەفەرمی دا.

بتنێ 10%ێ ژ جڤاكێ مێڤاندار د كرێیان دا دژین )یێن دیر ب شێوەیەكێ 

سەرەكی د ئاكنجینە د خانیێن خودا(، ددەمەكی دا كو رێژا كرێداران یا بلندە ب 

رێژا 60%ێ و 90%ێ بو ئاوارەیان و پەنابەران، ل دیڤئێكدا )یێن دیر ب 

شیوەیەكێ سەرەكی مێڤان بوینە سەبارەت ئاوارەیان، دئاڤاهیێن نەتەمام كریدا 

دژین( ئەڤە هایداریێن دیاركری وێنەدكەت بو بازارێ كرێیان ل دەڤەرێن 

باژێران وێنەدكەت، وەك لێشییا خێزانێن ئاوارە ب شێوەیەكێ مەزن رێكوپێكییا 

خو گوهارتیە. ژ سەرجەمێ ژمارا خێزانێن د كرێیان دا، بتنێ 41%ێ خێزانێن 

جڤاكێ مێڤاندار، 40%ێ ئاوارە و 19%ێ پەنابەرن، وەك ناڤین، ل ناڤا هەمی 

چینان. ل دەڤەرێن چڕییا ئاوارەییا بلند، وەك سێمێل و شێخان، پر ژ سێ 

چارێكێن خانیێن هاتینە ب كرێ گرتن ژ الیێ پەنابەرا و ئاوارەیان بون. كێشەیا 

ئاكنجیبونێ و بێ گومان دیار بویە وەك گرفتێن سەرەكی یێن ئاوارەیا كو دەمێ 

وێ درێژ بوی، وەك بەردەوام بونا ڤی بارودوخی كارتێكرنەكا نەرێنی دكەت و 

بتایبەتی ب شێوێ قەلەبالغی و دەرئێخسن. ب هەبونا، بەرچاڤ وەرگرتنا 

قەلەبالغییێ، پر ژ 45%ێ ژ خێزانێن ئاوارە پشكدارییا جهێ ئاكنجیبونا خو دگەل 

خێزانێن دیر دكەن ) ئەڤ رێژە كێمدبیت بو پەنابەران ب رێژا 25%ێ بو 

پەنابەر و جڤاكێ مێڤاندار(، دگەل كارتێكرنا گرێدایی ب پەیوەندیێن خێرانێ 

)خراببونا پەیوەندیێن ناڤخویی، زێدەبونا توندوتیژییا ناڤخویی، هتد(. 

دەرئێخسن، ژ الیەكێ دیڤە، د بلندبونێ دایە، ب تەخمینكرنا سەرجەمێ 3،500 

خێزانێن ئاوارە 12%ێ ژ سەرجەمێ خێزانێن ئاوارە(، 1،400 خێزانێن جڤاكێ 

مێڤاندار )2%ێ( و 550 بو خێزانێن پەنابەر )6%ێ( هاتینە دەرئێخسن دماوێ 

6هەیڤێن بوری دا، نیڤا وان ژ ئەگەرێ نەشیانا دانا كرێیان. راستیا گرێبەستێن 

كرێكرنێ یێن نڤێسایی نە گەلەكا گشتگیرە ب شێوەیەكێ تەمام تەڤكارییێ د 

بلندكرنا ژمارا دەرئێخستنا خێزانا دا دكەت.

بەرچاڤ وەرگرتنا پێكهاتەیا جڤاكی، كێمییا كارلێكرنێ دناڤبەرا گروپێن جڤاكی دا 

و كێمبونا لێك تێگەهشتنێ پێدڤیێن ئێك ودو و زەحمەتێن زێدەتر جڤاكێ 

مێڤاندار و ئاوارەیان ژێك جودا دكەت ئەڤە رووددەت دوی ماوەی دا كو 

پشكدارێن د گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری دا هەست پێكرییە كو 

سەرەدەریێ دگەل وان ب شێوەیەكێ یەكسان ب هەمان ئاوا نە هاتیە كرن د 

ژیانا وان یا روژانە یا پێكڤەژیانێ ل دەڤەرێن باژێران. هزركرنێن ئێمناهییێ، 

دگەل هندێ گەلەك یا ئەرێنی یە، هەروەسا یا گرێدایە ب وردییا هەست پێكرنا 

مەترسییێ دناڤبەرا گروپێن خوجهان. ل ڤێرە، و هەرچەوابیت، منوونەیێن 

ئەرێنی یێن گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری دیار دكەن كو كارلێكرنەكا 

نێزیك هەیە دناڤبەرا جڤاكێ مێڤاندار و ئاوارەیان دا كو بویە ئەگەرێ ئافراندنا 

پەیوەندیێن ئەرێنیێن باوەرییێ دناڤبەرا وان دا.

ل دوماهیكێ، تێبینیەك ل سەر ڤەگەریانا ئاوارەیان و پەنابەران بو جهێ وان یێ 

رەسەن. داتا ئاماژێ دكەنە سەر بەرفرەهبونا بارودوخێن ئاوارەییا ماوێ وێ درێژ 

بوی. سەرجەمێ 22%ێ ژ خێزانێن ئاوارە و 29%ێ ژ خێزانێن پەنابەر دایە 

ئاشكراكرن كو وان حەزا ڤەگەریانێ نینە دبن هەر بارودوخەكی دا، ل ڤێ گاڤێ. 

زێدەباری، 9%ێ ژ خێزانێن ئاوارە و 17%ێ ژ پەنابەرا ئاڤاكرنا دەڤەرێ وەك 

مەرج سەپاندیە بو ڤەگەریانێ، ئەو دەمێ دەڤەر ژ بن دەستێ دەولەتا ئیسالمی 

ل عیراقێ وشامێ )داعش( ئینا دەر. ب كومكرن، ئەڤە وێ چەندێ رادگەهینت 

كو نێزیكی 35%ێ ژ خێزانێن ئاوارە دهێتە چاڤەرێكرن كو ل جهێ ئاكنجیبونا خو 

ل پارێزگەها دهۆكێ بوماوێ 5 تا 10 سالێن بهێت مبینن. هەتا بو وان خێزانێن 

حەزا ڤەگەریانێ هەی، پروسەیا ڤەگەریانێ ب شێوەیەكێ مەترسیدار یا 

سنوردارە ل دویڤ فاكتەرێن دەرەكی وەك پێدڤێن ئاڤەدانكرنێ، لێچوێن 

دارایی، ئەردێن شەرعی و ناكوكیێن مالوملكی.

4.  روبەرێن باژێران و پێكڤەگونجان
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گه ورینێن هاتینە دینت ل دەف جڤاكێ مێڤاندار 

هەرچەندە لێشییا پەنابەرێن سوری گەهشتیە گوپیتكێ ل ساال 2013ێ، دگەل 

پێشوازی كرنا ژمارەكا مەزن ل پارێزگەها دهۆكێ، ژمارەكا مەزنا ئاوارەیا ل ساال 

2014ێ گەهشن و رێكخسن دگەل جڤاكێ مێڤاندار ب شێوەیەكێ دوبارەكری 

و بلەز بو بەرسڤدانا قەیرانێ. گەنگەشەكرنا گروپێن 

دەستنیشانكری دیاركر كو چەوا گەرەكان و جڤاكێ 

مێڤاندار دەرگەهێن خو ڤەكرن بو هاریكارییا 

كەسێن نوی ئاوارەبوین 

»ل دەستپێكا قەیرانێ، مە ئاوارە ل هەمی 

جهان ددینت، هەتا ل ناڤا قوتابخانێن 

خودا، مە هەردەم هارییكاریا وان دكر و 

مە هەول ددان كو ئەو هەست ب بیانییێ 

نەكەن، هەتا ل ناڤا سەنتەری نێزیكی 700 

زارۆك هەبون، مە هەمی هەول ددان كو 

هاریكارییا وان بكەین و ئەو تشتێ ئەو تێرا 

بورین ژ بیرا وان ببەین.« گەنگەشەكرنا گروپێن 

دەستنیشانكری دگەل جڤاكێ مێڤاندار ل پارێزگەها 

دهۆكێ )گروپێ زەالمان(

» هەر خێزانەكێ كەلوپەل بو ئاوارەیان ئامادەكرن; خوارن، تەلەفزیون، 

بەتانی.. ل دەستپێكێ، هاتنا خەلكێ سوری، مە هاریكارییا وان كر. و بڤی 

شێوەی دەمێ خەلك ژ نەینەوا هاتین، بێ بەرچاڤ وەرگرتنا نەژادی یان ئاینی. 

بەلێ بارودوخێن ئاوارەیان،قورس، بون ل سەر جڤاكێ مە.« گەنگەشەكرنا 

گروپێن دەستنیشانكری دگەل جڤاكێ مێڤاندار ل شێخان )گروپێ زەالمان(.  

هەرچەوابیت، ل دەستپێكەكا زوی دیاربوو كو بارودوخ دێ ڤەكێشن. ئەندامێن 

جڤاكێ مێڤاندار دین كو چەوا ئاوارەیێن ئاكنجیبوێن دگەرەكا وان كو نەشێن ب 

شێوەیەكی بلەز ڤەگەرن دەمێ پەڤچون ل عیراقێ بەفرەه بوین، كو دهەمان 

دەم دا، قەیرانا دارایی بارێ هەمی كەسان زێدەكر. ڤان هەمی فاكتەران 

داینەمیك و ژینگەها روژانە یا پرییا خەلكێ گەرەكێ ل دەڤەرێن باژێران 

گوهارت. دڤێت بەرچاڤ بهێتە وەرگرتن كو پرییا خێزانێن جڤاكێ مێڤاندار ل 

گەرەكا خو دئاكنجینە یان بو،هەردەم، یان بەری ساال 2010ێ، ل دویڤ داتایێن 

روپیڤێ 5 . ئەڤە ئاماژێ ددەنە درێژبونا تورێن جڤاكی. كارتێكرن ل سەر 

جڤاكێ ناڤخو و تورێن باوەرییێ و ژبەر هندێ هەست كرن، هزركرن و ئارامی 

ب شێوەیەكێ بلەز خراببوو.

»ژ الیێ دەرونیڤە خەلك یێ وەستییای، نەژبەر ئاواریان، بەلكو كەسەك نینە 

سەرەدەرییێ ب شێوەیەكێ دروست دگەل مە بكەت. پرسیار 

نەهاتنە بەرسڤدان.« گەنگەشەكرنا گروپێن 

دەستنیشانكری دگەل جڤاكێ مێڤاندار ل دهۆكێ 

)گروپێ زەالمان(.

»ئاوارەییێ،[ قەیرانا دارایی]، ڤان هەمییان 

كارتێكرن ل سەر هەستێن مە كرییە، نە ل 

سەر ژیانا مەییا روژانە بتنێ. ئەم 

درازیبوین بەری قەیرانێ، نوكە ئەم یێ 

تێكوشانێ دكەین بو ژیانا خوییا روژانە.« 

گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری دگەل 

جڤاكێ مێڤاندار ل دهۆكێ )گروپێ زەالمان(.

گەلەك تشت هاتنە گوهارتن دەما كو گەهشتین. چ 

ئازادی نەما ئێدی. دایك وبابێن مە ناهێلن ئەم ب شەڤێ بچینە 

ژدەرڤە. بارودوخێن ئاوارەییێ كونرتوال ل سەر ژیانا مە كری چونكی ئەم 

هەردەم د چوینە ژدەرڤە، ب پێیان دچوین، نوكە نەیا ب ساناهی یە وەبكەین 

چونكی دایك وبابێن مە یا گوتی نە یا ئێمنە.« گەنگەشەكرنا گروپێن 

دەستنیشانكری دگەل جڤاكێ مێڤاندار ل شێخان )گروپێ ئافرەتان(.

» ژبەر قەیرانا ئابۆری، خەلك ژ ئێك ودو دترسن. گەلەك خەلكی پرت كارتێكرن 

لێ بوی ژ الیێ قەیرانا ئابۆریڤە یێ هەول ددەن رێكێن دیرتیێن ژیانێ ببینن، 

هەتا خو ئەگەر برێكێن خراب ژی بیت.« گەنگەشەكرنا گروپێن 

دەستنیشانكری دگەل جڤاكێ مێڤاندارل دهۆكێ )گروپێ ئافرەتان(.

 هەردووك پێكڤە، كارتێكرنا ئاوارەییێ ئەوا هاتیە هزركرن ژ الیێ جڤاكێ 

مێڤاندار گەلەك گوهێرك هەنە: )ا( كارتێكرنا جەنگی ل نێزیك سنورێن 

دەوروبەرێن وێ; )ب( قەیرانا ئابۆری یا كویر ئەوا كو داهاتێ بەردەستێ پرییا 

خێزانان كێمكری; )ج( كارتێكرنا ئاوارەیان، هەم نەرێنینە )بارگرانیەكا زێدەتر ل 

سەر خزمەتێن گشتی یێن سنوردار( وهەمژی ئەرێنی )بكارئینانا زێدەترا 

كاروكەسپێن ناڤخویی(. 

ئەندامێن 

جڤاكێ مێڤاندار دیتن 

كو چەوا ئاوارەیێن ئاكنجیبوێن 

دگەرەكا وان كو نەشێن ب شێوەیەكی بلەز 

ڤەگەرن دەمێ پەڤچون ل عیراقێ بەفرەه 

بوین، كو دهەمان دەم دا، قەیرانا دارایی بارێ 

هەمی كەسان زێدەكر. ڤان هەمی فاكتەران 

داینەمیك و ژینگەها روژانە یا پترییا 

خەلكێ گەرەكێ ل دەڤەرێن باژێران 

گوهارت

5 نێزیكی 7 ژ 10 خێزانان ل دەڤەرێن چڕییا وان بلند و ناڤنجی و 9 ژ 10 ل دەڤەرێن چڕییا وان نزم یێن دژیاین ل گەرەكێن خویێن نوكە دا یان هەردەم یان بەری ساال 2010ێ_پلەیەكا بچویكا 

ڤەگوهاستنا ناڤخویی. ئەڤە نیشانێن وێ چەندێ ددەن كو پەیوەندیێن گەلەك كویر و كەڤن دناڤا گەرەكێ دا هەنە. 

1. گهورینا دینامیكییان ل دەڤەرێن باژێران
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ی، وێنەگرێ سەربخۆ، 2016 
ێ مێڤاندار ڤە. جاسم دوسك

ێ پەنابەر، ئاوارە و جڤاك
ێ هاتییە بكارئینان ژ الی

پاڕكا باژێرێ دهۆك
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وەك ئەنجامێ ڤان كارلێكرنان یێن رسوشتێ دەڤەرێن باژێریێن ئاوارەییێ، 

ئافراندنا مەرجێن هەڤبەشی كرنا دەڤەرێن باژێران یا بویە 

گرفت و هەروەسا دەرفەت.

»كەسەكی پێشبینییا ڤێ ژمارا مەزنا ئاوارەیا 

نە دكر كو بێنە باژێرێ مە، هەمی تشتێن 

ئالوز لێهاتین. چ پالنێن چاڤدانا 

پەنابەران نینن و،براستی، دڤییا هەمی 

دناڤ كەمپان دا بان شوینا مانا وان 

ل دەڤەرێن باژێران .« گەنگەشەكرنا 

گروپێن دەستنیشانكری دگەل جڤاكێ 

مێڤاندار ل شێخان )گروپێ زەالمان(. 

»كەمپێن وان دڤییا هاتبانە جوداكرن. 

هەر جهەكێ تو بچییێ، دێ بینی ل وی جهی 

پیساتی لێ هێالیە. هندەك كەسێن نوی نە، 

ئاوارەیێن پرت، ئەو دبیانی نە بومە.« گەنگەشەكرنا 

گروپێن دەستنیشانكری دگەل جڤاكێ مێڤاندار ل دهۆكێ 

)گروپێ زەالمان(.  

 بەشێن بهێت تیشكێ دئێخیتە سەر بالكێشانا دینامیكییان ئەوێن كو ئەڤ 

تێگەهشتنە ئافراندین ل سەرانسەر پرییا گەرەكێن پارێزگەها دهۆكێ. 

ئەگەرێن كو ژ الیێ ئاوارەیا و پەنابەران هاتینە 
دیاركرن بو لڤینێ یان ژیانێ ل گەرەكێن 

خویێن نوكە  

چیروكێن جیاواز دیار دبن دەربارەی 

ئەگەرێن كو هەردوو ئاوارە وپەنابەران 

هانددەن كو ل گەرەكا خویا نوكە 

ئاكنجی بنب. ب شێوەیەكێ گشتی، ئەو 

خێزان بوماوەیەكێ درێژ ئاوارەبویێن 

)بڤی ئاوای دەم هەبوو بو دیتنا 

سەقام گێرییەكا دەستنیشانكری ل 

دەڤەرێ( بویە ئەگەرێ هەلبژارتنا جهی 

ل سەر بنەرەتێ دوو فاكتەران: 

دەلیڤەیێن كاری یێن باشر، و لێك 

نێزیكبونا كەسوكاران )شێوێ 6(.

ژ الیەكێ دیر، خێزانێن ل ڤێ دوماهیێ ئاوارەبویین 

بالكێشانێ دئێخنە سەر وان دەڤەرێن ئێمنر بەری هەرتشتەكی ) 

بەلكی ئەڤە نیشاندەر بیت بو وان خێزانێن هەتا نوكە چ جهێن زێدەترێن 

مەبەستێ یێن بەردەوامر نەدیتین دناڤا هەرێا كوردستانێ دا( لێگەریان ل 

جهێ ئاكنجیبونەكا ئەرزان دیسان یا گرنگە، ئاماژەكرییە بو دوبارە ئاوارەبونێ 

پشتی ئاوارەییا رەسەن ژ ئەگەرێ خراببونا شیانێن دارایی.

شێوێ 6. ئەگەرێن هەلبژارتنا خێزانێن ئاوارە و پەنابەر بو گەرەكا خو یا نوكە ل دویڤ دەمێ ئاوارەییێ ژ جهێ رەسەن

كارتێكرنا 

ئاوارەییێ ئەوا هاتیە 

هزركرن ژ الیێ جڤاكێ مێڤاندار 

گەلەك گوهێرك هەنە:

ا( كارتێكرنا جەنگی 

ب( قەیرانا ئابۆری یا كویر 

ج( كارتێكرنا ئاوارەیان،

وەك ئەنجامێ ڤان كارلێكرنان یێن سروشتێ دەڤەرێن 

باژێریێن ئاوارەییێ، ئافراندنا مەرجێن هەڤبەشی 

كرنا دەڤەرێن باژێران یا بویە گرفت و 

هەروەسا دەرفەت.

رھگھئ
�ییهراوائ �مهد 

2015 2014 2013 2012 ىرھب 2012

رتشاب �كهراك 

ن�ی ل اسهورھھ  لاڤھھ , راكوسھك ,
هر�ڤ

رتم�ك ن�وچ�ل 

رتنم�ئ �كھھج 

رتید ن�رھگھئ 

مھجرھس 100%100%100%100%100%

3%8%7%11%20%

22%9%9%38%26%

9%21%24%12%25%

51%18%26%25%14%

15%44%34%14%15%
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رھبانھپ هراوائ رادناڤ�م �كاڤج 

مامھت
 

ن�یھاڤائ
ىركھن

اكھیانھپ
ىمرھفھن  (

رھبوتھك
)

ھقوش
/ 

ىناخ

مامھت
 

ن�یھاڤائ
ىركھن

اكھیانھپ
ىمرھفھن  (

رھبوتھك
)

ھقوش
/ 

ىناخ

مامھت
 

ن�یھاڤائ
ىركھن

اكھیانھپ
ىمرھفھن  (

رھبوتھك
)

ھقوش
/ 

ىناخ
ناو اییڕچ  ن�رھڤهد 

دنلب

ناو اییڕچ  ن�رھڤهد 
ىجنڤان

ناو اییڕچ  ن�رھڤهد 
مزن

99%

0% 1%

91%

8% 1%

100%

0% 0%
100%

0% 0%
12%

81%

7%

100%

0% 0%
96%

0% 4%
21%

75%

4%

99%

0% 1%

بارودوخێن ئاكنجیكرنێ/ ڤەحەویانێ

رەوشا ئاكنجیكرنێ ب گشتی ب شێوەیەكی رێژەیی 

وەك خوازە كو 94%ێ ژ سەرجەمێ خێزانان ل 

دەڤەرێن باژێران، وەك ناڤین، یان د خانیێن 

خویێن تاكەكەسی یان دشوقەیان ڤە دژین، . 

هەرچەوابیت، هندەك گروپێن دیر د 

بارودوخێن ڤەحەویانێ یێن نەگونجایی دا 

دبەردەوامن، بتایبەتی، ل دەڤەرێن چڕییا وان 

ناڤنجی و نزم دا، كو ل وێرێ ژمارەكا بەرچاڤا 

خێزانێن ئاوارە یان ل جهێن ڤەحەویانێ یێن نەفەرمی 

یان دئاڤاهیێن نەتەمام كریی دا دژین ) شێوێ 7(.

 

كرێكرن یا بەربەالڤە ل دەڤەرێن چڕییا وان بلند و ناڤنجی )28%ێ 31%ێ 

ل دویف ئێك، هاتینە كومكرن بو سێ گروپێن خوجهان( وەكی هاتینە 

بەراوردكرن دگەل دەڤەرێن چڕییا وان نزم )14%ێ بتنێ 1 ژ 10 خێزانێن جڤاكێ 

مێڤاندار كرێچینە. و ئەوێن دیر دبنەرەت دا خانیێن خویێن تایبەت یان شوقە 

هەنە )شێوێ 8(.

 بارودوخ بو پەنابەرا و ئاوارەیان دژبەرە، ئەوێن پرییا 

وان كرێ ددەن )9 ژ 10 خێزانێن پەنابەر، 6 ژ 10 

خێزانێن ئاوارە( بارودوخێن هەمی چینان 

وەكیەكن، ژ بلی بو ئاوارەیان ل دڤەرێن چڕییا 

وان نزم، ئەوێن كو رێژەكا بەرچاڤا خودانییا 

خانی یا هەی.

گرێبەستا كرێكرنێ یا نڤێسای نە پەراكتیكەكا 

گشتییە ل دەڤەرێن باژێران. بتنێ 15%ێ ژ وان 

خێزانێن خانی یان شوقە بكرێ گرتین د راستی دا 

گرێبەستەكا ئیمزاكری و نڤێسای هەبوو. یێن مایی هاتبو 

پێشبینیكرن كو وان پشتا خو یا بگرێبەستێن دەفكی بەستی. گرێبەستا 

نڤێسای كو بكردار هەبونا خوە نینە ل دەڤەرێن چڕییا وان ناڤنجی و نزم. داتا 

ل دویڤ گروپێن خوجه نیشان ددەن كو بتنێ 1%ێ یا خێزانێن پەنابەر، 15%ێ، 

ژ ئاوارە و 20% ێ ژ خێزانێن جڤاكێ مێڤاندار گرێبەستەكا نڤێسای یا هەی. 

گرێبەستا 

كرێكرنێ یا نڤێسای 

نە پەراكتیكەكا گشتییە ل 

دەڤەرێن باژێران. بتنێ 51%ێ ژ 

وان خێزانێن خانی یان شوقە بكرێ 

گرتین د راستی دا گرێبەستەكا 

ئیمزاكری و نڤێسای

هەبوو. 

2. هەلومەرجێن ئاكنجیكرنێ و ژیانێ  

شێوێ 7. جورێ جهێ ئاكنجیبونێ ل دەڤەرێن باژێران بو هەر چینەك و گروپەكێ خوجهان

تێبینی: ژ ئەگەرێ سنوردارییا قەبارێن سەمپالن، پەراوێزێ شاشییێ د ڤی شێوەی دا بلندترە ژ یێ نورمال دناڤبەرا %10ێ دایە.
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خێزانێن هەڤبەشیێ دجهێ ئاكنجیبونێ دا دكەن 
ئەگەرێن هەڤبەشییا خانی یان شوقەیێ دگەل خێزانێن دیر دا دكەن د راستیێ 

دا یا گرێدایە ب بلندییا لێچویێن كریێ )بتایبەتی ل دهۆكێ( هەروەسا ژ بەر 

كێاتییا بەردەستییا جهێ ئاكنجیكرنێ كو هاتیە بەراوردكرن ب لێشییا خێزانێن 

ئاوارەبوین )بتایبەتی ل شێخان و زاخو(. رێژا خێزانێن هەڤبەشییا خانی یان 

شوقەیێ دكەن بتنێ دناڤبەرا خێزانێن ئاوارە تارادەیەكی یا بلندە، ب رێژا 

45%ێ یا هەڤبەشییا خانییە ئەڤ رێژە باراپر ل دەڤەرێن زاخو، 

دهۆك و شێخان هەیە. ئەڤ رێژە بو هەردوو پەنابەر و 

جڤاكێ مێڤاندار دگەهیتە نێزیكی 25%ێ وەك ناڤین، 

ب شێوەیەكێ ناڤینكی یا ئاست نزمە. 

قەبارێ ناڤینا هەڤبەشییا جهێ ئاكنجیبونێ ئەوا 

خێزانێن ئاوارەبوین گرتی 3.2 ژورن ل دەڤەرێن 

چڕییا وان بلند، 3.8 ژورن لدەڤەرێن چڕییا وان 

ناڤنجی و 2.9 ژوور بو دەڤەرێن چڕییا وان نزم. 

ئەڤە پێدڤییە بهێتە بەراوردكرن دگەل ناڤینا قەبارێ 

خێزانێ كو ژ 6 ئەندامان پێكدئێت. ئەو یەكەیێن جهێ 

ئاكنجیبونێ ئەوێن مەیل بو تێتە كرن كو لبەرە ببنە 

هەڤبەش ئەون یێن باراپر گەلەك بچویك و كێم گونجاینە بو 

مێڤانداریكرنا خێزانێن زێدەتر. ئەڤێ چەندێ كارتێكرن ل سەر پەیوەندیێن 

خێزانێ، خراببونا سنورێن ناڤخویی، زێدەبونا توندوتیژییا ناڤخویی، وەكی 

هاتییە دیاركرن د گەنگەشكرنا گروپێن دەستنیشانكری دا دگەل ئاوارەیان دا.

»ئەم گەلەك هەست ب نەرەحەتییا هەڤبەشیكرنا ژوران دگەل زەالم و 

ئافرەتان دكەین. بتنێ هندەك روبەرێن بەتال یێن بچویك بوهەمی كەسان 

هەنە و هندەك ژ مە بنەچاری د رێرەوان یان دلێنانگەهان دا دنڤین«. 

گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری دگەل ئاوارەیان )گروپێ ئافرەتا( 

كرێ و لێچوێن جهێ ئاكنجیبونێ 
ئاوارەییێ فشارێن بهێز ل سەر بازارێ كرێیان پەیداكرییە. ژ سەرجەمێ هەمی خێزانێن 

خانی یان شوقە كرێكرین ل دەڤەێن باژێران دا، 41%ێ ئاوارەنە، 40%ێ بو خێزانێن 

جڤاكێ مێڤاندارن و 19%ێ بو پەنابەران )چ جیاوازی نینە ل سەرانسەری چینان(.

بلندترین رێژا كرێیان ل سەنتەرێ دەڤەرێن باژێرێن پارێزگەها دهۆكێ هاتینە دین، ب 

ناڤینا كرێیان ژ،000 353 دینارێن عیراقی بو هەر هەیڤەكێ)282$ بو هەر 

هەیڤەكێ(6 هاتینە تەرخانكرن. بو جهێن دیر، جوداهییەكا بچویك 

هەیە د ناڤینا كرێیان دا، دەستپێدكەت ب كێمرێن ژ 206،000 

هزار دینارێن عیراقی بو هەر هەیڤەكێ )165$( ل ئاكرێ، 

بو 228،000 هزار دینارێن عیراقی)182$هەیڤانە( ل 

شێخان. دەمێ ناڤینا كرێیا هاتینە دان ژالیێ گروپێن 

خوجهان ڤە هاتنە بەراوردكرن، داتا ئاماژێ دكەن كو 

پەنابەر، وئاوارە بەری َخوددەنە سەر كرێكرنا 

ئەرزانرتین جهێ ئاكنجییێ بەردەست ل ناڤا بازاری. 

هندەك پشكدارێن گەنگەشەكرنا گروپێن 

دەستنیشانكری دگەل پەنابەرێن سوری، هەرچەوابیت، 

ئاماژەكرییە كو گەلەك جاران بوینە ئارمانج بو فشارێن 

نەباش ژ الیێ خودانێ مولكی ئەوێ كو بێگومان مفایی ژ بارێ 

الوازیێ وان وەردگریت، زێدەباری هندێ كو چ میكانزمێت گازندەكرنێ 

نینن كو ناكوكیێن كریێ دەستنیشانبكەن.

رێژا كریێ ژ سەرجەمێ تێچویێن خێزانێ) بتنێ بوان ئەوێن كریێ ددەن( 29%ێ یە بو 

هەمی دەڤەرێن باژێران پێكڤە. چ جیاوازیێن بەرچاڤ نینن دناڤبەرا چینان دا، كو 

دكەڤیتە دناڤبەرا %28ێ ل دەڤەرێن چڕییا وان بلند و 35%ێ ل دەڤەرێن چڕییا وان 

نزم، هەرچەندە كو رێژە ب شێوەیەكێ رەخنەگر یا بلندە ل شێخان )شێوێ 9(. كو 

گروپێ خوجهان بەرچاڤ وەردگریت، چەوا بیت ژی، رێژا پەنابەران بلند بویە بو 

بلندترین رێژە، ب 34%ێ ژ سەرجەمێ مەزاختیێن تەرخانكرین بو دانا كرێییە، 

بەراوردكرن بو 28%ێ بو خێزانێن جڤاكێ مێڤاندار.

رێژا 

خێزانێن هەڤبەشییا 

خانی یان شوقەیێ دكەن بتنێ 

دناڤبەرا خێزانێن ئاوارە تارادەیەكی 

یا بلندە، ب رێژا 54%ێ یا هەڤبەشییا 

خانییە ئەڤ رێژە باراپتر ل 

دەڤەرێن زاخو، دهۆك و 

شێخان هەیە

 6 ل سەر بنەرەتێ رێژا گوهارینا 1$=1250دینارێن عیراقی هاتینە تەخمینكرن

شێوێ 9. رێژا كریێ ژ تێچوێن خێزانێ ل دویڤ قەزایێ 

رێژا سه دى یا كریێن هاتینه  دان ژ سه رجه مێ 

تێچوێن خێزانێ

دەڤەرێن چڕییا وان بلند

دەڤەرێن چڕییا وان ناڤنجی

دەڤەرێن چڕییا وان نزم

ناحیا
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پێشكێشكرنا خزمەتێن گشتی

داتایێن دامەزراندنێ و كاری ژ روپیڤێ هاتینە بكارئینان بو 

خەمالندنا ژمارا كەسێن كاردكەن دناڤا خزمەتێن گشتی 

یێن سەرەكی دا ) پێشكێشكرنا چاڤدێرییا گشتی، 

فێركرن و خزمەتێن گشتی وەك ئاڤ، كارەب، كومكرنا 

بەرمایكان(. 

ل دەڤەرێن باژێران، 3.9%ێ ژ سەرجەمێ خوجهان 

هاتنە دیاركرن كو كاردكەن دناڤ وان خزمەتێن 

گشتی دا، ب رامانەكا دی، نێزیكی 4 كرێكاران 

خزمەتێ دگەهینە 100 ئاكنجییان ) ژ وان ژی جڤاكێ 

مێڤاندار، ئاوارە و پەنابەر(. 

جیاوازیەكا مەزن دیار دبیت دناڤبەرا قەزایان دا )شێوێ 10( و 

ل دەڤەرێن باژێران ل قەزا شێخانێ و زاخو ب شێوەیەكێ 

رەخنەگری دبن ناڤینا پارێزگەهێ دایە، و ئامێدی بهایێ 

ناڤینێ دوجاركی لێدكەت7. ئەو جهێن لێشیەكا قورس 

یا كەسێن ئاوارەبوی لێ) وەك، سێمێل، شێخان و 

زاخو( بالكێشانێ دكەت بو هەبونا نزمرین رێژە ژ 

دەڤەرێن دیر.

بەرفرەهبونا پێشكێشكرنا خزمەتان، یێن گرێدایی ب 

شیان و كوالێتییێ ڤە، دراوەستیاینە د ماوێ ساال 2014ێ 

دا ژ ئەگەرێ قەیرانا دارایی. كو گەلەك سازیێن نویێن 

پەروەردەیی و چاڤدێرییا ساخلەمی هێالنە نەتەمام كری، و زێدەبونا 

كارمەندێن خزمەتێن گشتی دڤییا هاتبا راوەستاندن 

2. شیانێن خزمەتگوزاریێن گشتی و ئاستێ گەهشتنێ ژ الیێ هاوالتییان ڤە )پەروەردە و ساخلەمی(

شێوێ 10. رێژا سەدی یا كەسێن كاردكەن ل چاڤدێرییا ساخلەمییا گشتی، پەروەردا گشتی، و كەرتێن مفادار

جیاوازیەكا 

مەزن دیار دبیت 

دناڤبەرا قەزایان دا و ل 

دەڤەرێن باژێران ل قەزا شێخانێ 

و زاخو ب شێوەیەكێ 

رەخنەگری دبن ناڤینا 

پارێزگەهێ دایە

7 سەبارەت ئامێدییێ هاتە رشوڤەكرن ل دویڤ راستەیەكێ كو باژێر و گوند ب شێوەیەكێ بلند بالڤ كرینە ل سەرانسەر قەزاییێ، ئەڤ چەندە دخوازیت كو رێژەكا بلندا ماموستایان و ستافێ پزیشكی بو 

گرنتی كرنا خزمەتێن پەروەردەیی و ساخلەمی ل هەر باژێرەكی بكەن.

رێژا كه سێن كاردكن د ساخله مییا گشتى یان په روه ردێ یان د 

سازییان دا ژ سه رجه مێ خوجهان

دەڤەرێن چڕییا وان بلند

دەڤەرێن چڕییا وان ناڤنجی

دەڤەرێن چڕییا وان نزم

ناحیا
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خزمەتێن پەروەردەیی ل دەڤەرێن باژێران

پێشكێشكرنا خزمەتێن فێركرنێ ل دەڤەرێن باژێران هاتیە پیڤان ل ڤێرە ل دویڤ 

رێژا سەدی یا زارۆكان ئەوێن داینە دیاركرن كو نا چنە قوتابخانێ ژ ئەگەرێ، نە 

بساناهی ب دەستڤەنەئینانا قوتابخانێ، ; ژبەرهندێ، ئەڤە ئاماژێ دكەنە هەبونا 

ئاستەنگێن ب دەستڤەئینانا فێركرنێ ) تێبینیەك كو ئەگەرێن دیر نە دگرێداینە 

ب پێشكێشكرنا خزمەتان ڤە ئەوێن هاتینە دین د بەشێ دوماهیكێ یێ ڤێ 

راپۆرتێ( سەرجەمێ 10 %ێ یێ زارۆكان دناڤبەرا ژیێ 6 و 14 سالییێ ل قەزاییا 

زاخو ئەوێن كو نەچنە قوتابخانێ ژ ئەگەرێ ئاستەنگێن ب دەستڤەئینانا فێركرنێ 

8 بو ماییا چینان، ئەڤ رێژە تارادەیەكی یا كێمە; بتنێ ل شێخان پیچەكێ دسەر 

4%ێ. ژ زارۆكێن ژیێ وان دناڤبەرا 15 یان 18 سالییێ دا، 10%ێ ل سێمێلێ 

نەشێن ئامادەبنب ل قوتابخانێ ژ ئەگەرێ مەرجێن ب دەستڤەئینانا فێركرنێ، و ل 

دیڤدا 5%ێ ل زاخو. ئەڤ رێژە ل جهێن دیر دمینیتە دبن 3%ێ دا. 

هەرچەوابیت، یا گرنگە ئاریشێن چونا قوتابخانێ 

ژێك جودا بكەین دناڤبەرا گروپێن خوجهان دا: 

10%ێ ئاوارە و 10%ێ پەنابەران دناڤبەرا 

ژیێ 6 و 14 سالیێ دایە دیار دكەن ب 

هەبونا ئاریشەیان بو چونا قوتابخانێ. 

هەرچەوابیت، بو پەنابەران، ئەڤ 

ئاریشە گەلەك پر یا هاتیە دین ل 

ئاكرێ، بەردەرەش، ئامێدی و شێخان، 

كو دسەر 30%ێ بو وان زارۆكێن ڤی 

ژیی كو داینە دیاركرن ناچنە 

قوتابخانێ. بو ئاوارەیان، ئاریشا چونا 

قوتابخانێ كو ب شێوەیەكێ بەردەوام یا 

سەركییە ل زاخو، ب رێژا 25%ێ بو وان 

زارۆكێن نەشیاین بچنە قوتابخانێ. بو جڤاكێ 

مێڤاندار، ئاستەنگیێن چونا قوتابخانێ كارتێكرنێ ل 

2%ێ یا زارۆكان دكەت. ل ناڤا گروپێن ژییێ 15 بو 18 

سالییێ، 15%ێ یا پەنابەران دایە دیاركرن كونە ناچنە قوتابخانێ ب 

شێوەیەكێ گشتی، بەراوردكرنا 8%ێ بو ئاوارەیان و 3%ێ بو ئەندامێن جڤاكێ 

مێڤاندار دا. بتایبەتی، و دوبارە، زاخو و ئامێدی پریا ئاریشێن چونا قوتابخانێ بو 

ئاوارە و پەنابەران یا هەی.

زانیاریێن گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری دگەل گروپێن ئاوارەیان ل 

دەڤەرێن باژێران پشت راستیا ڤان داتایا دكەت. گەلەك خێزانان ئاماژە بهەبونا 

بەربەستێن گرێدای سەبارەت ب دەستڤەئینانا خزمەتێن پێشكێشكری. درێژاهییا 

رێكێ بو قوتابخانێ گەلەك هاتبو دیاركرن. زێدەباری نەشیانا دانا لێچویان بو 

ڤەگوهاستنێ. هەروەسا، گەلەك خێزانێن ئاوارە ئاماژە ب نەبونا زانیاریێن 

چەوانییا توماركرنا زارۆكێن خو ل قوتابخانێ چونكی وان نەدزانی دێ پرسیارا كێ 

و لكیرێ كەن.

وەكی ل سەری هاتیە دیاركرن، د ڤی بەشی دا بتنێ ئاماژە بئاریشێن 

پێشكێشكرنا خزمەتێن فێركرنێ هاتیەكرن. یێن دیر نە دگرێداینە ب 

دەستڤەئینانێ ڤە، وەك كێمبونا حەزا خواندنێ، ئاستێ نەرازیبونا خزمەتان، 

بەربەست وەك زمان، هتد.، ل بەشێ دوماهیكێ یێ ڤێ راپۆرتێ ئاماژە پێ 

هاتییە كرن.

خزمەتێن ساخلەمییێ ل دەڤەرێن باژێرا 

رێژا گشتی یا رازیبونێ دەربارەی ب دەستڤەئینانا خزمەتێن ساخلەمی ل 

دەڤەرێن باژێران دیاردكەن كو هەر 3ژ 4 بەرسڤدەرا دگونجن بو گەهشتنا ب 

دەستڤەئینانێ ب شێوێ ئەرێنی )8%ێ كو گەلەك باشە، 68%ێ باشە(9. چ 

جیاوازیەكا وەسا مەزن نینە دناڤبەرا خەمالندنا ژ الیێ پەنابەرو ئاوارە و جڤاكێ 

مێڤاندار ڤە.

ل ڤێرە، هەرچەوابیت، نەرازیبونەكا سنوردار یا هەی ل 

هندەك دەڤەرێن چڕییا وان نزم، پرییا وان ل 

دەڤەرێن گوندان، بتایبەتی ل قەزایێن ئاكرێ 

و بەردەرەشێ )31%ێ ژ خێزانان، ژ 

سەرجەمێ، ئاستێ ب دەستڤەئینانێ ب 

كێم جوین دكەت( دوو ئەگەرێن 

سەرەكی یێن ڤێ رێژا كێم ل ڤان 

دەڤەران دڤەگەریت بو، ئێك، بو 

كێمكرنا خزمەتێن گرێدایی ب قەیرانا 

دارایی ڤە، دوو، بو درێژاهییا رێكێ 

دناڤبەرا خانی و سازیێن ساخلەمیێ دا، 

ل ماییا دەڤەرێن باژێران ل پارێزگەها 

دهۆكێ، ئاستێن نەرازیبونێ ب شێوەیەكێ 

گشتی گەلەكا نزمە.

ب شێوەیەكێ گشتی، هەرچەوابیت، جهگرێن، وەك 

چاڤدێرییا ساخلەمییا تایبەت وەك هاتین كو ئەڤ هەلبژارتنە نا ئینە 

جێبەجێكرن ژ ئەگەرێ كێمبونا شیانێن دارایی، لگورەی گەنگەشەكرنا گروپێن 

دەستنیشانكری ئەوا هاتیە كرن دگەل ئاوارەیا و پەنابەران. 

داتایێن بەردەست ژالیێ رێڤەبەرییا ساخلەمییا پارێزگەها دهۆكێ ئاماژە دكەن 

كو مەزاختیێن خێزانێ ل خزمەتێن ساخلەمیێ گەلەك یا بلند بوی بەراوردكرن 

دگەل وەالتێن روژهەالتا ناڤەراست. و ئەڤ چەندە بارگرانیەكا بلند دئێخیتە 

سەر بودجەیا ناڤخوییا خێزانێ.

8 پرییا ماییا زارۆكێن دیر ئامادەبوینە ل قوتابخانێ بێ چ ئاریشە و كێمینەیێن مایی ناچنە قوتابخانێ ژ بەر ئەگەرێن دیر گرێداینە ب ئاریشێن چونا قوتابخانێ ڤە )وەك چونكی ئەو كاردكەن یان دەیكو 

بابان بریار دایە وان نەبەنە قوتابخانێ(. 

9 دڤییا هاتبا تێبینی كرن كو ئەڤە پرسیارەكا ڤەكرییە ل دور ب دەستڤەئینانا گشتی، پر پێزانین دێ پێدڤینب بو باشركرنا تێگەهشتنا ئاریشێن دەستنیشان كرین وەك ب دەستڤەئینانا خزمەتێن ساخلەمیێ 

یێن بنەرەتی، ناڤنجی، یان خزمەتێن ئاستێ سێانی.

سەرجەمێ 

10 %ێ یێ زارۆكان 

دناڤبەرا ژیێ 6 و 14 سالییێ ل قەزاییا 

زاخو ئەوێن كو نەچنە قوتابخانێ ژ ئەگەرێ 

ئاستەنگێن ب دەستڤەئینانا فێركرنێ 

رێژا گشتی یا رازیبونێ دەربارەی ب دەستڤەئینانا 

خزمەتێن ساخلەمی ل دەڤەرێن باژێران دیاردكەن كو 

هەر 3ژ 4 بەرسڤدەرا دگونجن بو گەهشتنا ب 

دەستڤەئینانێ ب شێوێ ئەرێنی )8%ێ كو 

گەلەك باشە، 68%ێ باشە(
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كارلێكرن دناڤبەرا گروپان دا

 سەملاندن و شاهدیێن كومكری د گەنكەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری ئاماژێ 

دكەنە رەوشەكا نەرێنی یا كارلێكرنێ دناڤبەرا هندەك ژ جڤاكێ ئاوارەیان و 

جڤاكێ مێڤاندار دا. 

كارلێكرن پرییا جاران ل كێمرین ئاستە یان نەرێنییە د هندەك بارودخان دا. 

بەربەستێن زمانی د بەرچاڤن )گەلەك كورد ب عەرەبی نا ئاخڤن، و 

پرییا ئاوارەیێن نەكورد ب كوردی نائاخڤن(، بەلێ ئەڤە 

نەتاكە فاكتەرە كو كێمبونا كارلێكرنێ رشوڤەدكەت. 

بخێرهاتنا دەستپێكی ل ساال 2014ێ هێدی 

هێدی زڤری بو بێ باوەریێ دەما كو ئاوارەیی 

درێژ بوو. د هەندەك بارودوخان دا، 

ئەنجامێن ئەرێنی دیاربون برێیا كارلێكرنا 

زارۆكان، وەكی هاتیە دیاركرن د ڤان 

داخویانیێت ل خوارێ دا.

» ئەم بتنێ كارلێكرنێ دگەل وان دكەین ئەگەر 

ئەو هاتن و وان تشت خواسنت. وەكی دی ئەم خوە 

ژ وان دویردئێخین چونكی زەالمێن مە یا گوتییە مە 

دڤییا هین خو ژ ئاوارەیان دویربێخن و باوەریا خو پێنەئینن.« 

گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری دگەل جڤاكێ مێڤاندار ل دهۆكێ 

)گروپێ ئافرەتان(.

» ل دەستپێكێ ئەم نە گەلەك دئارام بین ب گەهشتنا ئاوارەیان بو شێخان، 

دەمێ مە سەروچاڤێن بیانی دیتین ل ناڤ باژێری. پاش پشتی هینگێ، ئم 

بوینە هەڤالێن نێزیك دگەل كچێن ئاوارەیان، و خێزانێن مە نێزیكرت لێهاتن 

بوئێك ودو.« گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری دگەل جڤاكێ مێڤاندار ل 

دهۆكێ )گروپێ كچان(.

ژ نەرینێن ئاوارەیان، گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری هەمان ئەنجامان 

نیشاددەن. وان دیاركر كو، پشتی پێشخەرییا دیاركرنا هاریكاریێ و دلخوازییێ، 

مێڤانداری بو سەدەما نەمانا كارلێكرنێ دگەل وان ئێدی. گەلەك پشكدارێن 

گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری وەسا خو تێگەهاندبو كو ئەو دبیانی نە 

دناڤا جڤاكێ خویێ نویدا.

تێگەهشتنا جڤاكی دزڤریتە بو هندەك بابەتا، دەمێ هەول ددەی بو تێگەهشتنا 

كارلێكرنێ دناڤبەرا گروپێن خوجهێن جیاواز دا. 

كومێنتێن هاتینە وەرگرتن د گەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری دگەل جڤاكێ 

مێڤاندار ل شێخان یێ گرێدایی بكارلێكرن و پێكڤەژیانێ ڤە دگەل ئاوارەیان كو 

ب شێوەیەكێ بەرچاڤ یا پر ئەرێنیە ژ هەستێن گشتی ل ناڤا گەشەكرنا 

گروپێن دەستنیشانكری ل دهۆكێ. دەماكو باراپرییا ئاوارەیا ل شێخانێ 

هەڤبەشییا ناسناما ئاینی و نەژادی دگەل جڤاكێ مێڤاندار دا دكەن )مەسیحی 

و ئێزدی( رێژەكا بەرچاڤ یا ئاوارەیان ل پارێزگەها دهۆكێ عەرەبێن 

سونەنە.

د گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری دگەل 

جڤاكێن جیاوازیێن ئاینی و نەژادی یێن 

ئاوارەیان وەسا هاتە تێبینی كرن كو دل 

تەنگی و گازندە دناڤا عەرەبێن سونە، جڤاكێ 

مێڤاندار و كێمینەیێن دیر دا هەنە، 

كێمینەیێن دیر ئەوێن رەتكرین ل هەمان 

جهان بژین دگەل گروپێن دیر، وبتایبەتی 

عەرەب، ژ ئەگەرێ گازندەیێن بوری. 

د هەمان دەمدا، گەنگەشەكرنا گروپێن 

دەستنیشانكری دگەل عەرەبێن ئاوارە یێن سونی نیشان 

دا كا چەوا ئەو پەنایێ دبەن كو ل جهەكێ ڤەدەر بژین ژ 

گروپێن دیر و جڤاكێ مێڤاندار چونكی ژ بەر رولێ وان یێ بگومان د 

پەڤچونێن عیراقێ دا. 

وان دا دیاركرن كو ئەو كارلێكرنێ بتنێ دگەل ئەندامێن خێزانێن خویێن 

بەرفرەهبوین دا دكەن ل پارێزگەها دهۆكێ.

هەستێ ئێمناهییێ د ژیانا روژانەدا   

ل سەر بنەرەتێ داتایێن روپیڤێ بتنێ بەرسڤدەرەكی دیاركربوو كو هەست ب 

نەئێمناهییێ ل جهێ خو دكەت. ئەڤ چەندە هەستێ ئەرێنیێ ئێمناهییێ 

نیشان ددەت )بكرداری هەمی خێزانان ئاماژە ب هەستكرنا ئێمناهیێ ب باش 

یان گەلەك باش دابو(. 

بەرچاڤ وەرگرتنا منوونا تەنگاڤكرنا ل سەر جادێ بتنێ تارادەیەكێ بەرچاڤ 

رێژە ل دەڤەرێن چڕییا وان ناڤنجی هەیە. ل وێرێ، نێزیكی 4%ێ ژ بەرسڤدەرا 

ئاماژە كرییە كو ئەندامێن خێزانێ رویری تەنگاڤ كرنێ بوینە _ چ جیاوازییا 

وەسا مەزن نینە ل سەرانسەری گروپێن خوجهان.

4. پێكڤەگونجانا جڤاكی و كارلێكرن دناڤبەرا جڤاكان دا

پشتی 

پێشخەرییا دیاركرنا 

هاریكاریێ و دلخوازییێ، 

مێڤانداری بو سەدەما نەمانا كارلێكرنێ 

دگەل وان ئێدی. گەلەك پشكدارێن 

گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری 

وەسا خو تێگەهاندبو كو ئەو دبیانی 

نە دناڤا جڤاكێ 

خویێ نویدا.
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هەچەوابیت، بابەتێ وەكی ئێمناهییێ، توندوتیژی، پێكڤەژیان دناڤبەرا گروپێن 

خوجهان دا یا بزەحمەتە بهێتە تەخمینكرن ل سەر بنەرەتێ ئەنجامێن روپیڤا 

خێزانێ بتنێ، ژ بەر سنوردارییا لێكولینێ بو ڤان تێگەهشتنا برێیا پرسیارنامێ. 

وردبینیێن پر هاتینە دیاركرن ژ الیێ پشكدارێن گەنگەشەكرنا گروپێن 

دەستنیشانكری ڤە. پشكدارێن جڤاكێ مێڤاندار دیاركرینە كو خراببونەكا هێدی 

هێدی یا هەستێن وان بو ئێمناهییێ یا هەیی و ب شێوەیەكێ ئێكسەر یا 

گرێدایە ب گەهشتنا ئاوارەیا و پەنابەران ڤە. ب شێوەیەكێ 

گشتی، هەستپێكرنا ئێمناهییێ یامایە بهێز بەلێ، 

وەك ئاماژەپێكری د ڤێ لێوەرگرتنا ل خوارێ، 

ناڤدێركرنا كێمبونا كارلێكرنێ یا گرێدایە ب 

زێدەبونا بێباوەرییێ دناڤبەرا جڤاكاندا.

  

نوكە مە گەلەك خێزانێن ئاوارە ل 

گەرەكا خو هەنە، ئەم نزانین ئەو 

كینە، ئەو ژ كیرێ هاتینە، ژ بەرهندێ 

ئەم هەست ب ئێمناهییێ ناكەین 

وەك بەری نوكە.« گەنگەشەكرنا 

گروپێن دەستنیشانكری )گروپێ 

زەالمان(.

گەلەك ئاوارەیان دڤییا وان گەرەنتییا ئاكنجیبونێ 

ژ ئاسایشێ هەبوا [ئاسایشا ناڤخویی]، ئەڤە دێ بیتە 

َ رەحەتییێ بو مە دەربارەی مانا وان دناڤ مە  ئەگەرێ 

دا.« گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری )گروپێ زەالمان(.

پشكدارێن گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری ژ گروپێن دیر یێن ئاوارەیان، 

وەك عەرەب، توركومان، یان شەبەك، د هەڤبەشن دهەمان گرنكی دا بو 

ئێمناهییێ و ئاسایشێ، نەوەكیەك، بومنوونە، ئاوارەیێن كورد. ئەڤان گروپان 

دیاركر كو هاتینە ترساندن ب ئێشاندنێ، و ئامادەبوینە بەرامبەر رودانێن 

ئیمناهیێ ئەوێن رویریبوینێ پشتی ئاوارەییێ. 

هندەك جاران دبیتە ئەگەرێ هندێ كو خێزان نە هێلیت زارۆكێ وان 

ئامادەبیت ل قوتابخانێ ژ ئەگەرێ ترسا گەفان و هێرشان )هەرچەندە داتایێن 

روپیڤێ نیشان نەدایە كو ئاریشەكا گشتیە(، ئانكو دویركەتنەكا زێدەتر یا ڤان 

جڤاكان و ئاستەنكرنا هەر پێكڤەگونجانەكێ.

دابەشكرنێن دناڤبەرا جڤاكان دا 

هەرچەندە دبەشێن بوری دا تیشك ئێخست بونە سەر ئاریشێن تایبەت و 

دەستنیشانكری یێن گرێدای ب پێكڤەژیانێ، گروپێن خوجهێن جیاواز نەدەربری 

بو. ب شێوەیەكێ گشتی،. دابەشكرنێن مەزن دناڤبەرا جڤاكێن نوكە دگەل ئێك 

دژین ل دەڤەرێن باژێران دا هەنە. 

بتنێ 13%ێ ژ خێزانێن جڤاكێ مێڤاندار بەرسڤ دابو كو 

ئاریشێن دابەشكرنا گروپان هەنە )18%ێ بو 

پەنابەران، و9%ێ بو ئاوارەیان(، بەلێ پرییا 

هەرە مەزن ئاماژە نەكرییە ب هەبونا 

ئاریشێن مەزن كو پێكڤەژیانێ ل 

پارێزگەها دهۆكێ بێخیتە دمەترسیێدا. 

بتایبەتی، ل دەڤەرێن چڕییا وان بلند 

ل دهۆكێ و سێمێلێ.

 بەرسڤدەرێن پر )ناڤین ژ 17%ێ بو 

هەمی گروپان( ئاماژە ب هەبونا 

ئاریشەیێن پێكڤەژیانێ كربوو. د ناڤا 

ڤان باژێرێن مەزندا، فشار ئێخستنا ل سەر 

خزمەتان ب توندی هەست پێكرییە و 

پێشرگی ل سەر دەلیڤێن كاری پر دژوارترە. وەك 

هاتیە وەسف كرن د بەشێن داهاتی دا.

سەبارەت ئاریشێن دەستنیشانكری ئەوێن ڤان دابەشبونان دئافرینن، بەرسڤ 

دجیاواز بون ل دویڤ گروپێن خوجهان. بەرسڤدەرێن جڤاكێ مێڤاندار ئاماژێ 

دكەنە كومەكا ئاریشێن هەمەرەنگ، هەڤركییا نەدادپەروەرانە بو دەلیڤێن 

كاری )56%ێ یا بەرسڤدەران ئاماژەكربو ڤان دابەشبونێن هاتینە دیاركرن بو ڤێ 

ئاریشێ بتایبەتی( و رێكا كو هاریكاری هاتینە دان بو ئاوارەیان و پەنابەران 

بتنێ )54%ێ (یە، بو جیاوازیێن كەلتوری دناڤبەرا جڤاكان دا )48%ێ( یە. 

سەبارەت ئاوارەیان و پەنابەران، بەرسڤدەران ئاماژە بیەك تاكیی كر بو دوو 

ئاریشێن وەكیەك: رێكا یارمەتی و هاریكاری تێتە پێ ئارمانج كرن )58%ێ( و 

پێشرگی ل سەر دەلیڤێن كاری )52%ێ( یە.

یاگرنگە تێبینییێ بكەین كو ئەو رێكا هاریكاری پێ تێنە دان خالەكا رون یا 

دابەشبونێ دیاردكەت. و ئەڤ خالێت هە گرێدانەكا ئێكسەرە دناڤبەرا 

هاریكارێن ئارمانج كری و دل تەنگییا جڤاكی، ژ ئەگەرێ نەدادپەروەرییا 

چەوانییا دانا یارمەتیان ژ الیێ رێكخراوێن جیهانی ڤە. هەر جڤاكەك وەسا خو 

تێدگەهینیت وەك قوربانێ ڤان بارودوخان بێ بەرچاڤ وەرگرتن كو تەڤاییا 

خوجهان بێ بەرچاڤ وەرگرتنا رەسەنی كو ئەو پێدڤی هاریكارییێ نە.

ئەڤ 

خالێت هە گرێدانەكا 

ئێكسەرە دناڤبەرا هاریكارێن 

ئارمانج كری و دل تەنگییا جڤاكی، ژ 

ئەگەرێ نەدادپەروەرییا چەوانییا دانا یارمەتیان 

ژ الیێ رێكخراوێن جیهانی ڤە. هەر جڤاكەك 

وەسا خو تێدگەهینیت وەك قوربانێ ڤان 

بارودوخان بێ بەرچاڤ وەرگرتن كو تەڤاییا 

خوجهان بێ بەرچاڤ وەرگرتنا رەسەنی 

كو ئەو پێدڤی هاریكارییێ نە.
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!(

Amedi 1.1%

Zakho 1.9%

Sumel 4.6%

Duhok 4.8%

Sheikhan 0%

Akre & Bardarash 5%

0 20 4010 Kilometers

Duhok

¯

Projection: WGS 1984 UTM Zone 38N
For info: pleasee contact GIS section (DSO) , Ziyad Khorki, ziyad_1970@yahoo.com
 Duhok Statistics Office (DSO),Kurdistan region-Iraq (KR-I)

High Density

Medium Density

Low Density

Subdistrict

Percentage of households evicted

پالدانا نەرێنی: دەرئێخستنا خێزانان

پر ژ 12%ێ یا خێزانان هاتینە دەرئێخسن د ماوێ 6 هەیڤێن بوریدا )نێزیكی 

3،500 خێزانان(، هەروەسا 6%ێ یا خێزانێن پەنابەر )نێزیكی 

550 خێزانان(. ناڤینا رێژا سەدی بو خێزانێن جڤاكێ 

مێڤاندار كێمرە ژ 2%ێ )نێزیكی 

1،400خێزانان( تا رادەیەكی، دەرئێخسن پر 

بەرەف دوبارەبونێیە ل ئاكرێ، بەردەرەش، 

دهۆكێ و سێمێلێ )شێوێ 11(10. 

   ئەگەرێ پرییا دوسەیێن درئێخستنێ 

یێن گرێداینە ب نەشیانا دانا كریێ ڤە 

)49%ێ یا دوسەیێن دەرئێخستنێ( 11.دووەم 

ئەگەرێ هاتی دین بو درئێخستنێ، بتایبەتی و ب 

شێوەیەكێ دوبارەبوی ل دەڤەرێن چڕییا وان نزم، ئەوە 

كو نیازا خودانێ ملكی بو دەستپێكرنا پروژێن گەشەكرنێ و هەلوەشاندنا 

ئاڤاهییە. كو دبیتە )21%ێ ژ كەیسێن دەرئێخستنێ(.

پالدانا شێلی: كوچكرنا دەرڤەی وەالتی 

نێزیكی 1 ژ 10 یا خێزانان )7%ێ( ب كێاتی ئێك ژ ئەندامێن خێزانێ دیاركرییە 

كو پالنەكا هەیی بو هێالنا یەكەیا خێزانێ. نیڤەكا وان نیاز هەبون بو چونا 

دەرڤەی وەالتی، بو ئەوروپا. ئەڤە نەیا سنوردارە بتنێ بو پەنابەرا و ئاوارەیان، 

بەلێ هەمان رێژە بو ئەندامێن جڤاكێ مێڤاندار ئاماژە دكەنە هەمان 

پالن. 

بەرفرەهبونا ئەگەران بو هەول دانا رێكا كوچكرنێ ئاماژە پێ كرییە، 

بەلێ پرییا ئەوێن دیتین ئاماژەكرییە دلخوازییێ بو لێگەریانا 

كاركرنەكا باشر، فێركرنەكا باشر، وئێمناهی.

داتا زێدەتر یێن هاتینە پشت راستكرن برێیا پشكدارێن گەنگەشەكرنا 

گروپێن دەستنیشانكری ئەوێن ئاماژەكری ب بلندبونا ئالییێ كوچكرنێ 

دماوێ دوو سالێن بوریدا وەك بارودوخێین گشتی ل پارێزگەها دهۆكێ ب 

شێوەیەكێ زێدەتر وێران بویە. 

5. فاكتەرێن پالدانێ یێن ئەرێنی و نەرێنیی: دەرئێخسنت، كوچبەری و ڤەگەریان

شێوێ11. رێژە و سەرجەمێ ژمارا خێزانێن هاتینە دەرئێخسن بو هەر جهەكی 

 10ئەگەر بتنێ رێژا دەرئێخستنێ بەرچاڤ وەرگرین دناڤ خیزانێن دكرێیان ڤە ) ژ بلی وان ئەوێن خانی هەی یان دجهێ ئاكنجیبونەكا نەفەرمی دا دژین(، رێژە بڤی رەنگییە: 016%ێ ژ خێزانێن ئاوارە، 

7%ێ ژ َخزانێن پەنابەر و 6%ێ ژ خێزانێن جڤاكێ مێڤاندار هاتینە دەرئێخسن د ماوێ 6 هەیڤێن بوریدا.

11 ئەو خێزانێن هاتینە دەرئێخسن ژ ئەگەرێ نەدانا كرێ نوكە 26%ێ یا سەرجەمێ تێچوێن خێزانێ بوكرێ تەرخاندكەن، كو ئاماژێ ددەن كو رێژە یا گونجایە بو لێچوێن كرییێ.  

پتر ژ 

12%ێ یا خێزانان 

هاتینە دەرئێخستن د ماوێ 

6 هەیڤێن بوریدا )نێزیكی 

3،500 خێزانان(، هەروەسا 6%ێ 

یا خێزانێن پەنابەر )نێزیكی 

550 خێزانان(. 

رێژا سه دى یا خێزانێن هاتینه  ده رئێخسنت

دەڤەرێن چڕییا وان بلند

دەڤەرێن چڕییا وان ناڤنجی

دەڤەرێن چڕییا وان نزم

ناحیا
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وان هەروەسا پێشبینییا زێدەبونا رێژا كوچكرنێ بو ئەوروپا كرییە ب نێزیكرین 

دەمێ پارێ پێدڤی هاتە بەردەست بو ئەنجام دانا پالنێ. هەروەسا گەلەك خێزانان 

دا دیاركرن كو ئاریشا دوماهیكێ د پێشكێشكرنا چاڤدێرییا ساخلەمییێ ئەگەرەكێ 

سەرەكییە بو كوچكرنێ: كو دراستی دا نەشیانا چونا توركییا ئێدی بو ئەگەرێن 

پزیشكی بێ ڤیزە حەز یا زێدەبوی بو كوچكرنێ ب شێوەیەكێ بەردەوام.

» باراپرتا كوركێن گەنج وەالتی دهێلن، هەتا ئەگەر ئەو ل ئاستێن خواندنێ 

یێن باش ژی بن. بەلێ ل ڤێ دوماهیكێ، دەمێ دەولەتا 

ئیسالمی ل عیراقێ وشامێ )داعش( هاتی، كچان ژی 

دەست ب چونێ كر. بەری هینگێ چونا زەالمان 

بتنێ بو. ڤێ سالێ، هەروەسا، پرتییا دبن ژیێ 

18 سالییێ دا بەری نوكە وان وەالتێ هێالی 

برێكەكا نەیاسایی.« گەنگەشەكرنا گروپێن 

دەستنیشانكری دگەل جڤاكێ مێڤاندار ل 

شێخان.

» گەلەك خێزانن هزرا چونا دەرڤەی 

وەالتی دكەن بەلێ ئەو نەشێن ڤێ 

پالنێ بجهبینن دڤی دەمی دا ژ بەر 

ئەگەرێن دارایی. هەرگاڤەكا خێزانێ 

پارێ پێدڤی پەیداكر بو چونێ، ئەو 

دێ ڤێ پالنێ بجهئینن، ئەو دێ ڤێ 

چەندێ كەن.« گەنگەشەكرنا گروپێن 

دەستنیشانكری دگەل جڤاكێ مێڤاندار 

ل دهۆكێ.

هوشداریێن تایبەت دڤێت بێنە دان 

سەبارەت كێمی نەیێن ئاینی. پرا مەسیحییان 

و ئێزدیان د گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری 

دا هیڤییا خو دەربری بو هێالنا وەالتی و لێگەریان ل 

چونەكا ئێمنا دەرڤەی وەالتی. وەك دایە خویاكرن دناڤ 

گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری دا، وان ب گشتی دا دیاركرن 

كو ئەو چ پاشەروژێ نابینن بو خو ل عیراقێ و چ هیڤی نینە كو بارودوخ باشر 

لێبێن.

پشتی وان هەمی ژێبونا خو ژ دەستدای و بوینە ئارمانجا دیاركری دناڤا 

پەڤچونان دا، وان دا دیاركرن كو وان ئێدی باوەری ب خەلكێ وەالتی نەمایە و 

چ جارا نەشیاینە هەست ب ئێمناهییێ دناڤ وەالتی دا بكەن.

بو ڤان ئەگەران، یان كوچكرن برێیا قاچاغ یان پەناگەهێ یا دوپاتكرییە دناڤا 

ڤان كێمینەیان دا.  

پالدانا ئەرێنی: حەز و شیان بو ڤەگەریانا جهێ رەسەن

باراپرییا خێزانێن ئاوارەبوین ڤەگەریانا خوە نیشان داینە هندی د شیان دابیت 

و حەز هەبیت، هەرچەندە رێژەكا مەزنا ئاوارەیا و پەنابەران هەتا ڤی دەمی چ 

هیڤیێن ڤەگەریانێ نینن )شێوێ 12(. 

دەربارەی نێرینێن پەنابەران، 71%ێ ژ خێزانا وان ڤەگەریانا 

بو سوریێ ل بەرچاڤ گرتییە، بەلێ 29%ێ 

)نێزیكی2،700 خێزانان( حەز نینە بو ڤەگەریانێ، 

ب هەمان شێوە، 22%ێ یا خێزانێن ئاوارەیان 

دیسان وان ئەڤ حەزە نینە بو ڤەگەریانێ 

)نێزیكی 6،500خێزانان(. دناڤا گروپێن 

ئاوارەیان دا ب شێوەیەكێ سەرەكی 

ئەوێن دبنەرەت دا ژ میسل هاتین 

دلخوازیەكا بلند بو نە ڤەگەریانێ یا 

دیاركری ب رێژا )32%ێ(، ددەمەكی 

دا كو بتنێ 10%ێ یا وان ژ شنگالێ 

نە حەزا ڤەگەریانێ نینە.

وەكی مەرجێ ڤەگەریانێ بو جهێ 

رەسەن، بكردار نێزیكی هەمی خێزانان ) 

بتنێ ئەوێن دلخوازییا ڤەگەریانێ هەی( 

دایە خویاكرن كو مەرجێ سەرەكی یێ 

ڤەگەریانێ،ئازادكرنا، جهێ وان یێ رەسەنە. و 

دووەم مەرج، هەرچەوابیت، نێزیكی 50%ێ یا 

خێزانان تیشك ئێخستیە سەر شیانا ڤەگەراندنا مالومولكێ 

جهێ رەسەن وەك مەرجەكێ سەرەكی. ئەڤە پر یا ئاسێیە د بابەتێن 

یاسا و سیاسەتێ دا هەردەم ددەستێن وان خیزانان بخودا نینە. بەرسڤان چ 

جیاوازی نین ل دویڤ كا ئەڤ خێزانە دبنەرەت دا ژ میسلن یان ژ شنگالێ نە. 

12 ئەڤ بەرسڤ دانە دەربارەی ڤەگەریانێ یێن تێبینی كرین ل بەر روناهییا مێژووییا راستییا دیروكا ئاوارەییا بخورتی دا ئەوا چێبوی ل ساال 1970ێ و 80ێ، ب شێوەیەكێ تایبەت ل پارێزگەها نەینەوا. 

گەلەك ئاوارەیێن نوكە ل دهۆكێ مێڤان ل وی دەمی هاتبونە ئاوارەكرن ژالیێ رژێا بەرێ ڤە و هاتنبونە ئاكنجیكرن ل كومەلگەهان )بتایبەتی بو ئێزدییان( ژبەرهندێ، ڤەگەریان بو وان كومەلگەهان 

نابیت بەرچاڤ وەرگرین وەك ڤەگەریانا ’راست ’ بو جهێ رەسەن. ئەڤ بابەتە یێ گرێدایە ب شیانێن ڤەگەراندنا مالومولكێن رەسەن بەری ئاوارەبونێ ل ساال 1970 و 80ێ َیان.

باراپترییا 

خێزانێن ئاوارەبوین 

ڤەگەریانا خوە نیشان داینە 

هندی د شیان دابیت و حەز 

هەبیت، هەرچەندە رێژەكا مەزنا 

ئاوارەیا و پەنابەران هەتا ڤی دەمی چ 

هیڤیێن ڤەگەریانێ نینن 

هەمی نیشاندەر ئاماژێ ددەنە درێژبونا 

دەمێ ئاوارەییێ هەتا كو حەز ژی 

هەبیت ژ الیێ خێزانان بو 

ڤەگەریانێ
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ل دور پەنابەرا بتایبەتی، كو بەرسڤ ب شێوەیەكی یەكسان دبەالڤكرینە ل 

سەرانسەر مەرجێن شیاو )هاریكاریێن دارایی، ئاڤەدانكرنا مولكی، ڤەگەراندنا 

مالومولكی(، دگەل زێدەتر رێژا هاریكاریێن دارایی12.

هەمی نیشاندەر ئاماژێ ددەنە درێژبونا دەمێ ئاوارەییێ هەتا كو حەز ژی 

هەبیت ژ الیێ خێزانان بو ڤەگەریانێ. دەڤەرا شنگالێ، بومنوونە، نوكە یا هاتیە 

ئازادكرن بەلێ دەردەسەریێن نەبونا ئێمناهییێ و وێران بونەكا گران دیتییە. 

دڤێ منونێ دا بتایبەتی. پالنێن هەین بو ئاڤەدانكرنا باژێرەكێ نوی برەخ باژێرێ 

وێران بوی ڤە.

»ئەس ڤەگەرییامە باژێرێ خو ل شنگالێ. من پشكنین بو بارودوخێن خو كر. 

من دیت خانیێ من یێ وێران بوی و من دیت هندەك كەسوكار یێن هاتینە 

كوشنت ژالیێ دەولەتا ئیسالمی ل عیراق و شامێ )داعش( ڤە. دەڤەر یا ڤاال 

بوو، بتنێ هندەك تیمێن راكرنا مینان ل وێرێ كاردكر.« گەنگەشەكرنا گروپێن 

دەستنیشانكری دگەل ئاوارەیێن )ئێزدییان(.

گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری دگەل جڤاكێ مێڤاندار تێگەهشتنا 

بارودوخان نیشان دا و رازیبونا راستییا ڤەگەریانێ كو بەشەك ژ پروسەیێن هەرە 

مەزن و ئالوزە. هەمی پشكدارێن گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری زانینا 

بارودوخان نیشان دا دناڤا پرییا دەڤەرێن ئازادكری كو دێ گرفتێن ژیانا روژانە 

روودەن. وەك ئەنجام، تا رادەیەكی دێ كاردانێن ئەرێنی هەبن بو مێڤانكرنا 

خوجهێن ئاوارە.

»مەبڤێت ئەو مبینن یان نە، ئەم دێ سەرەدەرییێ دگەل وان كەین وەك مێڤان 

هندی ئەو مبینن. ئەو نەشێن ڤەگەرن، ژبەر هندێ ئەم تێدگەهین ئەو دڤێت 

مبینن خو ئەگەر ئەو كارتێكرنێ زێدەتر ل دەڤەرا مەبكەن.« گەنگەشەكرنا 

گروپێن دەستنیشانكری دگەل گروپێ جڤاكێ مێڤاندار ل شێخان )گروپێ 

زەالمان(.

» هندی ئاوارە نەشێن بزڤرنە جهێن خو، ئەم دێ دبەردەوام بین ل سەر 

هاریكاركرنا وان كو چەوا ئەم وان وەك پارچەك ژ جڤاكێ خوە ددانین.« 

گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری دگەل گروپێ جڤاكێ مێڤاندار ل شێخان 

)گروپێ ئافرەتان(.

شێوێ 12. بەالڤبونا خێزانان ل دویڤ حەزا ڤەگەریانێ بو دەڤەرا رەسەن13

13 جودا ژ رەوشا سوریێ، بتنێ قەزایێن عیراقێ یێن میسل و شنگالێ )گرێدایی ب پارێزگەها نەینەوا ڤە( دیار كرینە د شێوەی دا چونكی 94%ێ یا ئاوارەیێن دهەلسەنگاندنێن دەڤەرێن ڤەگرتیدا یێن ژ 

ڤان دوو قەزایێن ل عیراقێ هاتینە.  

نھسهر �ھجوب  �نایرھگھڤ  ازھح 

�قاریع رتید ل  ن�یازھق  لاگنش لصوملا  ایروس

ر�خھن
29%

ر�خھن
10% ر�خھن

32%
ر�خھن

29%

�لھب
71% �لھب

90%

�لھب
68%

�لھب
71%
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 گەنگەشەكرن و كورتییا ئەنجامێن سەرەكی

دهۆك مایە ئەو پارێزگەه یا كو بلندترین رێژا خوجهان ل كاری دگەرن و 

نزمرین رێژا خوجهێن كاردكەن بەراوردكرن دگەل پاێزگەهێن دیێن هەرێا 

كوردستانێ. لێشییا ئاوارەیا و پەنابەران كارتێكرنەكا پارچەكی هەبو ل سەر ڤان 

بارودوخان، چونكی كاركرن و بێكاری بو جڤاكێ مێڤاندار ب هەمان شێوە بو 

بەری گەهشتنا ئاوارەیان. 

دڤی بابەتیدا، دڤێت ژییێ كاركرنێ یێ خوجهێن ل دهۆكێ كاردكەن بەرچاڤ 

بهێتە وەرگرتن ب شێوەیەكێ بەرچاڤ ئاستێن نزمێن خواندنێ هەنە ) بومنوونە 

58%ێ یا نەوجوانێن كاردكەن چ پلەیێن بنەرەتی یێن خواندنێ نینن(. كاركرن بو 

پەنابەرێن سوری، ژ الیەكێ دیڤە، ب شێوەیەكێ بەرچاڤ یا بلندە، رێژە بو 

نەوجوانێن خوجهێن نێر نێزیكی 75%ێ یە. ئاوارەیێن كاردكەن هەمان رێژا 

جڤاكێ مێڤاندار هەیە)63%ێ بو زەالمان و 11%ێ بو ئافرەتان، بەلێ ژمارەكا 

بلندا كەسان ل كاری دگەرن. 

ئەڤ بارودوخە، هەرچەوابیت، قەرەبوكرنا ئاوارەیا ب شێوەیەكێ پارچەكی 

هاتیەكرن برێیا ب دەستڤەئینانا ڤەگوهاستنێ بو كەرتێ گشتی ژ الیێ حكومەتا 

فیدرالییا عیراقێ ڤە بو كارێ وانێ پێشر ل جهێ وان یێ رەسەن )سەر هندێرا 

كو بتنێ ئەگەر لكەرتێ گشتی كاربكەت(.

دینامیكیا كەرتێ تایبەت، رویەكێ سەرەكییە د بارودوخێن ئاوارەییا دەمێ وێ 

درێژ بویی دا، وەك ئاوارە و پەنابەر هەردەم نەشێن بو حكومەتێ كاربكەن 

)هەرچەندە ژ بلی هەبونا ماموستایان و كارمەندێن چاڤدێرییا ساخلەمییێ(. 

دیسان ژی، ل پارێزگەها دهۆكێ پرییا كاركەران ل كەرتێ گشتی كاردكەن، ب 

رێژا 55%ێ یا كرێكاران د جڤاكێ مێڤاندار دا بو حكومەتێ یان بو كومپانیێن 

گشتی كاردكەن. 

نیڤا ئاوارەیا وپەنابەران ئەوێن ل پارێزگەهێ كاردكەن د كەرتێ ئاڤەدانكرنێدا 

كاردكەن، كرێكارێن دەستهەقێ روژانە د كەرتێ چاندنێ دا دووەم پرین كارێ 

بەربەالڤە. ب رامانا جوگرافی، كارێن كەرتێ تایبەت ب شێوەیەكێ گشتی پر 

دبەردەسن بتایبەتی ل دەڤەرێن زاخو و ئاكرێ، هەروەسا ل سێمێلێ ژی. 

هەروەسا ژی ئەو دەڤەرن مەزنرین لێشییا كەسێن ئاوارە لێ هەی. 

رێژا خوجهێن بێكار، هەرچەندە، گەلەك یا بەرچاڤە ل سەرانسەری پارێزگەهێ 

و هندەك گرفتان دسەپینیت بو تێكەلكرنا ڤەگەریانا وان بەر ب بازارێ كاری ڤە. 

هەرچەندە كو جڤاكێ مێڤاندار كێمرێن رێژا كەسێن بێكار یا هەی ب 

شێوەیەكێ رێژەیی، رێژا تەمام 67%ێ ژ هەمی تاكەكەسێن بێكار ژ جڤاكێ 

مێڤاندارن دزڤریت. پرییا مایتێكرنێن ژیانێ، بڤێ رامانێ، كو گەلەك جاران 

جڤاكێ مێڤاندار ئارمانج نەكریینە.

ژالیەكێ دیڤە، بو مەرەمێن ژیانێ دڤێت بەرچاڤ بهێتە وەرگرتن كو نیڤا 

تاكەكەسێن بێكار دناڤبەرا ژیێ 15 و 24 سالییێ دانە. و تێكەلكرنا گەنجان بەر 

ب بازارێ كاری ئێكە ژ گرفتێن رەخنەگرێین رویری پارێزگەها دهۆكی دبن.

ئاستێ فێركرنێ ئەوژی هەروەسا گرفتە، ب رێژا %72 ێ یان نینە یان فێركرنا 

بنەرەتی بتنێ یا هەی و 21%ێ نزانن بخوینن و بنڤێسن. ل دوماهیكێ، ب 

رامانەكا جوگرافی ئامێدی، شێخان و سێمێل ئەو دەڤەرن یێن پر رویری پر یا 

بلندبونا بێكارییێ دبن ژ جهێن دیر، ددەمەكی دا كو زاخو رێژەكا گەلەك كێا 

ئاستێ بێكارییێ تێدایە. 

ئەڤە وێ ئاماژێ دكەت كو كەرتێ تایبەت ل زاخو )باراپر نەفەرمییە( شیایە بو 

كەسێن خوجهێن نوی گەهشتین وەرگریت، كو دەڤەرێن دیر تێكوشانەكا پر 

كریە )شێخان و سێمێل زێدەبونەكا بلندا خوجهان هەبو ژ ئەگەرێ ئاوارەییێ، و 

ئامێدیێ نزمرین ئاستێ پێشڤەبرنێ ل كەرتێ تایبەت دا هەبو(.

 یا دەربارەی كاركرنا ئافرەتان، رێژا كاركرنا ئافرەتان گەلەكا كێمە وكێم دەرفەت 

هەنە ل دەرڤەی كارێن كەرتێ گشتی. باراپرا ڤێ چەندێ دڤەگەریتە بو 

ژێدەرێن پیڤەرێن كەڤنەشوپییێ و بیروباوەرێن سەرجەم جڤاكان ل دور رولێ 

ئافرەتێ. پرییا ئافرەتان نوكە دژیێ كاری دا، ئاوارە بن یان نە، خواندنێ و 

نڤێسینێ نزانن، كو بكردار وان ژ بازارێ كاری دویردئێخن.

 گەلەك ئافرەتێن گەنج هێدی هێدی ئاستێن خواندنێ یێن بلند ب 

دەستخوڤەدئینن، دێ بیتە ئەگەرێ لێگەریانێ بو چونا ناڤا بازارێ كاری. تێكەتنا 

وان دێ یا گرنگ بیت بو گەشەكرنا ئابۆری ل دەڤەرێ، بەلێ دێ بیتە ئەگەرێ 

سەپاندنا هندەك گرفتان بو بازارێ كاركرنێ ئەگەر ئەڤە نە مودێرن كرن بیت و 

ئەگەر كار نە دهەمەجور بن رێ بدەن بو هاتنەناڤا ئافرەتێن گەنج.  

5. كاركرن و دامەزراندن ل دەڤەرێن باژێران
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رشوڤەكرنا تێگەهان

بارێ كارێ خوجهان هاتیە رشوڤەكرن برێیا سێ نیشاندەرێن جیاواز. ئێكەم، 

برێیا رێژا تاكەكەسێن دناڤبەرا 15 و 64 سالییێ دا ئەوێن هاتینە دامەزراندن د 

ماوەیەكی دا ل هەیڤا بەری روپیڤێ دا یان بوخو كاردەكەت یان ژی ب كرێ 

كاردكەت، دەواما تەمام یان ب شێوەیەكێ پچر پچر )’كاردكەت’(. 

دووەم، بَرییا رێژا تاكەكەسێن دناڤبەرا 15 و 64 سالییێ 

دا ئەوێن بەری نوكە كار نەكری بەلێ ب شێوەیەكێ 

چاالك لكاری دگەرن، یان بو جارا ئێكێ یان پشتی 

كارێ خویێ بەرێ یێ ژ دەستدایی )’لكاری 

دگەریت’( . 

سێیەم برێیا ماییا رێژا تاكەكەسێن دناڤبەرا 15 و 

64سالییێ دا ئەوێن دەرڤەی هێزا كاری، رامانا وێ ئەوە 

كو ئەو قوتابیێن دەواما تەمامن، كەسێن نەشیاو ئەوێن 

نەشێن كاری بكەن، ژنێن بەرماالن، كەسێن زوی خانەنشین بوین، ب 

شێوەیەكێ ئاسان كەسێن حەز نەیی كو كاربكەت. ئەڤ تاكەكەسە ئەون ’نەیێن 

چاالك ژ الیێ ئابۆریڤە’ و نا ئێنە هژمارتن وەك بەشەك ژ خوجهێن بێكار 

)’دەرڤەی هێزا كاری’(. كومكرنا هەرسێ گروپان یەكسانە بو 100%ێ.

تێگەهێ كەڤنەشوپییێ یێ رێژا كاركرنێ و بێكارییێ بتەمامی نا گونجیت بو 

چارچوڤێ هەرێا كوردستانێ و بو رەوشا ئاوارەییا ئالوز وەك یا هەی. 

پێناسەیا كاركرنێ منوونا ڤێ یە: كاركرنا فەرمی یان بێكارییا دەمامكدار یا 

بەربەالڤە دناڤا ڤی چارچوڤی دا، رامانا وێ ئەوە كو تاكەكەسان چێدبیت 

كارنەكربیت هەیڤێ هەمییێ بتەمامی، بەلێ پچرپچر د جهێن جیاواز دا، بو 

هندەك روژان، د رێبازا روپیڤێ بو ڤێ راپۆرتێ، وەك ڤان جورە 

تاكەكەسان یێن هژمارتین كاردكەن، ئەگەر هەتا كو وی/ وێ بو 

حەفتیەكێ كار كربیت دماوێ هەیڤەكێ دا و ئەو دەمێ 

مایی بوراندبیت ب لێگەریانێ لكاری. بێكارییا 

دەمامكدار بڤی ئاوایی نەیا دیارە د داتایان دا. 

زێدەباری ڤێ چەندێ، بوخو كاردكەت دیسان 

گروپەكێ گهورە كو د گەلەك رەوشان دا چێدبیت 

بێكارییا نە جێگیر بڤەشێریت. 

ژبەرهندێ، سنورێن بێكارییێ یا بزحمەتە بێنە پێناسەكرن، 

بتایبەتی چونكی تورێن پاراستنێ بو كەسەكی كو بفەرمی بەتالیێ 

یان بێكارییێ براگەهینیت نین، وەكی تێتە دین ل وەالتێن دیر. ل دوماهیكێ، 

هندەك سنورداریێن زێدەتر دگونجن ل سەر پارێزگەها دهۆكێ، وەكی گەلەك 

ئاوارە پوستێن خویێن گشتی ڤەگەراندین ل جهێن خویێن رەسەن و ئەو 

موچێین وان ددەتێ 14.

بو ڤان هەمی ئەگەرێن ل سەری دیاركرین، رشوڤەكرنا بارێ كارێ نشیتەجێیان 

هاتیە دابەشكرن بو سێ نیشاندەرێن ل خوارێ: ’كاردكەت’، ’لكاری دگەریت’ و 

’ل دەرڤەی هێزا كارییە ’. رەگەز رولەكێ گرنگ دگێریت دڤێ رشوڤەكرنێ دا، 

رێژا ئافرەتێن ژ دەرڤەی هێزا كاری گەلەكا بلندە وەك تێتە بەراوردكرن دگەل 

زەالمان. ژبەرهندێ، بارێ كاری ل ڤێرە هەردەم هاتیە دابەشكرن ل دویڤ 

رەگەزی، وپێزانینێن ل سەر پشكدارییا ئافرەتان د هێزا كاری دا یێ هاتیە 

پێشكێشكرن دبەشێن بهێت دا. 

 14 ئەو بەرسڤدەرێ روپیڤێ یێ ئاوارە، دەمێ پرسیار ژ وی/ وێ هاتیە كرن سەبارەت بارێ كاری، چێدبیت وی / وێ بەرسڤدابیت یا كاردكەت، بەلێ ل جهێ وانێ رەسەن، نە ل دهۆكێ. بارێ كارێ وی/ 

وێ یێ پاراستیە بتایبەتی بو كرێكارێن گشتی. بو منوونە ماموستا ل نەینەوا دێ راگەهینیت كو یا / یێ كاردكەت و یێ بەردەوام موچەی وەردگریت، هەرچەندە ئەو ب شێوەیەكێ دروستی ئێدی 

كارناكەت ژ ئەگەرێ ئاوارەییێ. ژالیێ تەكنیكی ڤە، ئەڤ كەسە ل پارێزگەها دهۆكێ كارناكەت. هەرچەوابیت، ئاوارەیێن دیر چێدبیت دراستییێ دا ئەو كاربكەن وەك كاركەر دناڤا پارێزگەها دهۆكێ دا. 

ئەڤ جوداهییە نەشێت بهێتە كرن دگەل داتایێن بەردەست یێن ڤێ روپیڤێ.

1. بارێ كاری یێ خوجهان 

تێگەهێ 

كەڤنەشوپییێ یێ 

رێژا كاركرنێ و بێكارییێ 

بتەمامی نا گونجیت بو 

چارچوڤێ هەرێما كوردستانێ و 

بو رەوشا ئاوارەییا ئالوز 

وەك یا هەی
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داتایێن ل سەر بارێ كاری

رێژا ناڤینا تاكەكەسێن كاردكەن دناڤ دەڤەرێن كارێ پروفایلی ل دویڤ 

هەلسەنگاندنێ، پێكڤە وەرگرتنا هەردوكان، ژییێ نەوجوانێن زەالم و ئافرەت و 

بێ بەرچاڤ وەرگرتنا گروپێن خوجهان، 39%ێ یە. ئەڤە هاتییە دابەشكرن بو 

64%ێ بو زەالمان و 14%ێ بو ئافرەتان. ئەڤ رێژا ناڤینێ پیچەكێ كێمرە ژیا 

پارێزگەهێن سلێانییێ و هەولێرێ، كو ل 41%ێ دراوەستیت.

ل دویڤ گروپێ خوجهان )شێوێ 13(، رێژەكا گەلەكا بلندا كاركرنێ دناڤا 

پەنابەرێن سوری یێن نێر دا هەیە، بتنێ ژمارەكا بچیكا وان ژ 

دەرڤەی هێزا كاری نە )بو منوونە كێمییا قوتابیێن 

دەواما تەمام، پەككەفتی، نەیێن چاالك ژ 

گروپێن دی یێن خوجهان(. جڤاكێ مێڤاندار 

و ئاوارە، ب رامانەكا دی، هەمان 

پشكدارییا هێزا كاری هەیە، بەلێ 

گروپێ ئاوارەیان ژمارەكا بلندتر یا 

تاكەكەسێن لكاری دگەرن یا هەی. 

ب شێوەیەكێ بەراوردكرنێڤە، هژمارا 

تاكەكەسێن ل كاری دگەرن تا 

رادەیەكی یا بلندە، وبتایبەتی 

كارتێكرنێ ل خوجهێن ئاوارە دكەت. 

ل دویڤ چینا جوگرافی، هەمی دەڤەر 

بەرەف دیاركرنا هەمان ئاستێ كاركرنێ نە ل 

ناڤا خوجهان. 

جیاوازیێن سەرەكی ئەو ب رێژا تاكەكەسێن لكاری دگەرن هێدی هێدی زێدە 

دبیت دەمێ ئەم ژ دەڤەرێن چڕییا وان بلندتر دچینە دەڤەرێن چڕییا وان 

نزمر. ل دەڤەرێن ناڤری، رێژا بێكارییێ دوجاركییە بەراوردكرن دگەل دهۆك و 

َسمێل ژ دەڤەرێن دیر، وەك ناڤین. رێژا سەدییا كەسێن ژ دەرڤەی هێزا كاری 

دیسان یا بلندترە ل دهۆكێ و َسمێلێ ژ دەڤەرێن دیر، ب شێوەیەكێ سەرەكی 

ژ ئەگەرێ ژمارەكا بلندترا قوتابیێن دەواما تەمام. 

ل دویڤ گروپێ ژی، نزمرین ئاستێ كاركرنێ هاتیە دین 

دناڤا گەنجان )15%ێ وەك ناڤین بو هەردوو 

رەگەزان(، ب شێوەیەكێ سەرەكی چونكی پرییا 

وان قوتابیێن دەواما تەمامن. ئەڤ گروپێ 

ژیی هەروەسا دیاردكەت رێژا بلندترا 

كەسێن لكاری دگەرن دیاردكەت پر ژ 

گروپێن دی یێن ژیێ وان مەزنر، 

كارتێكرنێ ل پرییا پەنابەران و 

ئاوارەیان دكەت. رێژا كاركرنێ بو 

تاكەكەسێن ژییێ وان مەزنر ژ 25 

سالییێ ب شێوەیەكێ تایبەت یا 

بلندە، نێزیكی 90%ێ بو بو زەالمان و 

دەوروبەرێن 15% ێ یە بو ئافرەتان.

بەرچاڤ وەرگرتنا جورێ كاركرنێ بو وان 

تاكەكەسێن كار هەین، وەك ناڤین 2 ژ 3 كرێكاران 

ب كرێ كاردكەن ل دەڤەرێن باژێران15. پرییا مایێن دیر 

خودانێن كارانە، خودانێن كەسپوكارانە )ب رامانەكا دی ب شێوەیەكێ 

سەرەكی دكانێن بچویك هەنە(، و كێمینە بوخو كاردكەن. بخوكاركرن بتایبەتی 

گەلەكا ئاشكرایە ل دەڤەرێن چڕییا وان بلند بەلێ پەیوەندییا وێ كێمرە ل 

پارێزگەهێن دیر.

 15 داتا هەروەسا دیار دكەن كو پرییا هەرە مەزن كرێكارێن ب كرێ كاردكەن )د كەرتێ تایبەت دا( ئەو دناڤا ئابۆرەكێ نەفەرمی دا كاردكەن. رێژا كرێكارێن كاردكەن و گرێبەستا كارێ نڤێسای هەی 

زێدەتر نینە ژ 8%ێ د هەمی چینێن جوگرافی دا.

رێژەكا 

گەلەكا بلندا كاركرنێ 

دناڤا پەنابەرێن سوری یێن نێر دا 

هەیە، بتنێ ژمارەكا بچیكا وان ژ دەرڤەی 

هێزا كاری نە جڤاكێ مێڤاندار و ئاوارە، ب 

رامانەكا دی، هەمان پشكدارییا هێزا كاری

 هەیە

جڤاكێ مێڤاندار و ئاوارە، ب رامانەكا دی، 

هەمان پشكدارییا هێزا كاری 

هەیە-
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دەلیڤێن كاری د كەرتێ تایبەت و گشتی دا

پیچەكێ پر ژ نیڤەكا كاركرنێ یابەردەستە د هەردوو دەڤەرێن چڕییا وان بلند و 

نزم دا ب شێوەیەكێ سەرەكی د كەرتێ گشتی دا )ب تەمامی 55%ێ یا 

خوجهان كاردكەن بو حكومەتێ یان بو كومپانیێن كەرتێ گشتی(. بەروڤاژی، ل 

دەڤەرێن چڕییا وان ناڤنجی وەك زاخو، كەرتێ تایبەت پر ژ 69%ێ یا دەلیڤێن 

كاری ئافراندینە )31%ێ بو كەرتێ گشتی(. رشوڤەكرن بو دەلیڤێن كاری كو 

هاتینە ئافراندن ژ الیێ كەرتێ تایبەت ڤە دهەر قەزایەكێ دا نیشان ددەت كو 

چ جیاوازیێن وەسا بەرچاڤ نینن دپارێزگەهێ دا ) ژبلی ئامێدییێ، 

كو رێژەكا كێا دەلیڤێن كاری دكەرتێ تایبەت دا 

دبەردەسن(، دگەل ب هایێن هاوشێوە ل هەمی جهان 

)شێوێ 14( هەرچەندە زاخو و ئاكرێ ب شێوەیەكێ 

ئەرێنی الدایە ژ دەڤەرێن دیرێن باژێران )بو منوونە 

كەرتێ تایبەت پر پێشڤەچویە دڤان هەردوو جهان 

دا(.

   دەربارەی كاركرنێ د كەرتێ تایبەت دا، هەر 

دەڤەرەكا جوگرافی داخویانیێن جیاواز پێشكێش 

دكەت. ل دەڤەرێن چڕییا وان بلند، چاندن 

خودانێ كارێ سەرەكییە د كەرتێ تایبەت دا، ژمارەكا 

بەرچاڤا كارێن دەستهەقێ روژانە ل نێزیك ڤان جهان 

دابیندكەت. كەرتەكێ دی یێ پەیوەندیدار كو ئاڤەدانكرنە. 

هەردوو چاندن و ئاڤەدانكرن پێكڤە نێزیكی نیڤا خوجهێن 

كاردكەن ل كەرتێ تایبەت دا ددەتە كاری. ل دەڤەرێن چڕییا وان 

ناڤنجی، كەرتێن پر پێشڤەچوین ئاڤەدانكرن و فروتنا ب كتە، هەردووپێكڤە 

نوینەراتییا نیڤا كاركرنێ دكەرتێ تایبەت دا دكەن. ئەڤە تاكە دەڤەرە یا 

پەیوەندیدار ب هەبونا دەلیڤێن كاری د كەرتێ چێكرنێ دا، هەتا خو ئەگەر 

چێكرن بتنێ 10%ێ یا دەلیڤێن كاری دكەرتێ تایبەت دا بیت. ل دەڤەرێن 

چڕییا وان نزم، ئاڤەدانكرن ب شێوەیەكێ رون كەرتەكێ پر دیارە، چاندنێ و 

فروتنا كت رولەكێ كێمێ هەی بەراوردكرن دگەل دەڤەرێن دیر.

ل كیرێ ئاوارە و پەنابەر كاردكەن؟ دڤێت بەرچاڤ بهێتە وەرگرتن كو بكردار 

هەمی بتنێ دشێن كاری ب دەستخوڤە بینن د كەرتێ تایبەت دا ) ژبلی وان 

ئاورەیێن پوست دكەرتێ گشتی دا ل جهێ رەسەن هەی، ئەوێ وی موچەی 

وەردگرن، هەتا ب شێوەیەكێ نەرێكخستی ژی بیت(. ئاڤەدانكرن كەرتەكێ پر 

پەیوەندیدارە، نێزیكی نیڤا كەسێن كاردكەن ژ ئاوارە و پەنابەر ل ڤان جهان 

كاردكەن. چاندن )كرێیا دەستهەقێ روژانە( دووەم پرین پیشەیێن 

گشتی نە بوكاركرنا ئاوارە و پەنابەران، بتایبەتی ل دەڤەرێن 

چڕییا وان بلند. كەرتێن دیر وەك فروتنا ب كت و 

كەرتێ خوارنێ یێ پەیوەندیدارە ب خودانێن كارا ڤە، 

هەرچەندە ب پلەیەكا كێمر.

كێامتییا دەلیڤێن كاری 

 دەڤەرێن چڕییا وان نزم تارادەیەكێ بلند رێژا 

كەسێن ل كاری دگەرن یا بلندە )شێوێ 15(. ژ الیێ 

مێژووی ڤە، ڤان دەڤەران پێشڤەچون كێمر بخوڤە 

دیت بون ژالیێ وەبەرهێنانێ، ژێرخانەیا ئابۆری و شیانێن 

كەرتێ تایبەت. بتایبەتی شێخان، ئامێدی وسێمێل رویری پر یا 

بێكارییێ بوینە ژ جهێن دیر. هەمی دەڤەرێن دیر هەمان شێوە هەیە 

– و تارادەیەكی یا كێمە-رێژا خوجهێن نەشێن كاری ببینن ) ژوان ژی دەڤەرێن 

وەك زاخو، ئیكە ژ دەڤەرێن لێشییەكا بلندا پەنابەر و ئاوارەیان لێ دگەل ڤێ 

چەندێ شیایە كاركەرێن زێدەتر وەرگریت ئەڤ چەندە بو داینەمیكێن كەرتێ 

تایبەت ڤەدگەریت(.

2 . شێوازێن دابەشبونا كاری ل دویڤ جوگرافییایێ

   شێوێ 14. رێژا سەدی یا خوجهێن نەوجوانێن كاردكەن د كەرتێ تایبەت دا 

پیچەكێ 

پتر ژ نیڤەكا كاركرنێ 

یابەردەستە د هەردوو دەڤەرێن 

چڕییا وان بلند و نزم دا ب شێوەیەكێ 

سەرەكی د كەرتێ گشتی دا. بەروڤاژی، 

ل دەڤەرێن چڕییا وان ناڤنجی وەك 

زاخو، كەرتێ تایبەت پتر ژ 69%ێ یا 

دەلیڤێن كاری 
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دیمەنێ باژێرێ دهۆكێ، ر. رشید، كومیسیونا باال یا نەتەوێن ئێكگرتی بو كاروبارێن پەنابەران 

شێوێ 15. رێژا سەدییا تاكەكەسێن ل كاری دگەرن ژ سەرجەمێ خوجهێن نەوجوان ل دویڤ دەڤەرێن باژێریێن قەزاییان 
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بێكار كینە؟

ئەو بەشێ خوجهان ئەوێن بێكار و لكاری دگەرن ل ڤێرە یێن هاتینە پولین 

كرن بو گروپێن دیموگرافی و جڤاكی-ئابۆری یێن جیاواز وەك 

گروپێن خوجه، ژیی، فێركرن و شارەزایی، و بارودوخێن 

هەژارییێ )شێوێ16 (.

هەرچەندە ئاستێن بێكارییێ تارادەیەكی یا بلندترە 

بو ئاوارەیا، وپەنابەرا ژ جڤاكێ مێڤاندار، ب ژمارێن 

رون پرانییا كەسێن بێكار سەر ب جڤاكێ 

مێڤاندارن ڤەنە. ژ هەمی تاكەكەسێن بێكار، 

نێزیكی 67%ێ ژ ئەندامێن جڤاكێ مێڤاندارن. 

زێدەتر، نێزیكی نیڤا وان دناڤا چینا ناڤنجییا جڤاكی- 

ئابۆری دانە; بتنێ 28%ێ ژ تاكەكەسێن بێكار ژ هەژارترین چینا 

خێزانانە )5 پێنجەمین پێنجێكا تێچویان(.

دبن روناهییا داتایێن دیموگرافی ڤە، نێزیكی نیڤا تاكەكەسێن بیكار دناڤبەرا 

ژییێ 15 و 24 سالییێ دانە.دووەم مەزنرین گروپ پێكدئێت ژ تاكەكەسێن ژیێ 

وان دناڤبەرا 25 بو 44 سالی ) 42%ێ یا تاكەكەسێن بێكارە(،

دگەل ماییا 11%ێ یا كەسێن ژییێ وان مەزنر ژ 45 سالییێ. ئەڤە وێ ئاماژێ 

ددەت كو تێكەلكرنا گەنجان بەر ب بازاری كاریڤە ئێكە ژ 

گرنگرین گرفتان ل پارێزگەهێ، بتایبەتی دەمێ بەرچاڤ 

وەرگرتنا راستیا كو 58%ێ یا خوجهێن بێكار چ جارا 

بەری نوكە كار نەكرییە و چ شارەزاییا پیشەیی نینە.

گرفتەكا دیر بو تێكەلكرنا خوجهێن بێكار ئەوە كو 

ئاستێن سامانێ مروڤی یێ وان گەلەكێ نزمە ) ل 

خوارێ پر یا هاتی گەنگەشەكرن(. نێزیكی 3 ژ 4 

تاكەكەسێن ل كاری دگەرن چ پلەیێن خواندنێ یێن 

فەرمی تەمام نەكرینە. بتنێ 16%ێ ژ خوجهێن بێكار 

خواندنا دبلوما بلند یاهەی. زێدەباری، 21%ێ یا بێكاران 

نزانن بخوینن و بنڤێسن. ئەڤە پر بالكێشانێ دخوازیت ل سەر 

پێكهاتەیا پیشەی كو ئەڤە پر یا گرێدایە بكارێن دەستی. 

3 . تێكەلكرنا خوجهان بەر ب بازارێ كاری

شێوێ 16. سالوخەتێن گروپێن خوجهان ئەوێن نوكە ل كاری دگەرن ل دەڤەرێن باژێران ل پارێزگەها دهۆكێ

ژ 

هەمی تاكەكەسێن 

بێكار، نێزیكی 67%ێ ژ 

ئەندامێن جڤاكێ مێڤاندارن. 

زێدەتر، نێزیكی نیڤا وان دناڤا 

چینا ناڤنجییا جڤاكی- ئابۆری 

دانە

ھجوخ نێپورگ 

ىژ نێپورگ 

ێندناوخ ێتسائ  ىجنڤان
12%

دنلب �ی  �ندناوخ  �تسائ 
16%

64y-45 ارھبڤاند  
11%

هراوائ
24%

44y-25 ارھبڤاند  
42%

24y-15 ارھبڤاند  
47%

تهرھنب نای  ھنین 
72%

رادناڤ�م �كاڤج 
67%

رھبانھپ
9%

نایوچێت اكێجنێپ 

ێراك اییازهراش 
ىروب

انیناز ێتسائ 
ێنیسێڤن ێندناوخ و 

تیس�ڤنب تینیوخب و  تینازد 
79%

تیس�ڤنب تینیوخب و  تینازن 
21%

ھییركھن راك  ھكون  ىرھب 
42%

ھییرك راك  ھكون  ىرھب 
58%

ك�جن�پ نیرتدھمھلوهد 
15%

ك�جن�پ نیرتراژھھ 
28%

ىجنڤان اك�جن�پ 
57%
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گرفتێن سامانێ مروڤیی )پەروەردە، شیان و پیشە(

هیزا كاری )جڤاكێ مێڤاندار، ئاوارە و پەنابەر هاتینە كومكرن( باراپریا تایبەت 

مەندبویە ب ئاستێن نزمێن سامانێ مروڤیی. 

بو منوونە، نێزیكی، 19%ێ یا تاكەكەسێن كاردكەن یان ل كاری دگەرن ئەون یێن 

نەخوێندەوار_ نزانن بخوینن و بنڤێسن. پرییا ڤان خوجهان د كەرتێ 

ئاڤەدانكرنێ و چاندنێ دا كاردكەن، بەلێ دیسان رێژەكا بەرچاڤا شیانێن وان 

یێن نزم دناڤا پوستێن ئیداریێن كەرتێ گشتیی دا هەنە.

زێدەباری، 58%ێ یا تاكەكەسێن د ناڤ هێزا كاری دا هەمی ئاستێن بنەرەتی 

یێن فێركرنێ تەمام نەكرینە )تا پوال 9ێ(، 18%ێ یا وان ئاستێ بنەرەتی یێ 

فێركرنێ ب دەستخوڤەئینایە، 7%ێ یا وان ئاستێ فێركرنا ئامادەیێ ب 

دەستخوڤەئینایە، و 17%ێ خواندنێن زانكویێ تەمام كرینە. 

هەردوو دەڤەرێن چڕییا وان بلند و نزم پرییا خوجهێن خواندەوار دناڤ دا 

هەنە، ددەمەكی دا كو دەڤەرێن چڕییا وان ناڤنجی نزمرین ئاستێن سامانێ 

مروڤایەتی دناڤ دا هەیە. سەبارەت گروپێن خوجه، ئەندامێن جڤاكێ مێڤاندار 

مەیلێ دبەنە هەلگرێن بلندترین ئاستێن فێركرنێ نە ژ دوو گروپێن دیر، 

هەرچەندە جیاوازی نەهند یا مەزنە.

سەبارەت پیشەیان ڤە، داتا دیاردكەن كێمییا هەی د حالەتێن نیمچە-یان، 

بتایبەتی، شارەزایێن بلند دا )دامكێ 3(. هەتا تاكەكەسێن ئاستێن فێركرنا بلند 

هەین دراستی دا كاردكەن یان د پوستێن شارەزایی یان نیمچە شارەزایی دا. 

ئاماژە بڤێ هاتیە كرن ل دیڤ رێژا كێا تاكەكەسێن پوستێن زانكو یان 

خواندنێت تەكنیكی هەین دناڤا پوستێن شارەزایێن بلند دا )26%ێ بو جڤاكێ 

مێڤاندار، 28%ێ بو ئاوارەیان (. دیارە بتنێ پەنابەر و ب شێوەیەكێ بەرفرەه 

پوستێن كاری یێن بسپۆری یێن گرتین.

تێبینیەك ل سەر پێناسەیا هەر بەشەكێ پیشەییێ: پیشەیێن شارەزایێن وان بلند پێكدئێت ژ رێڤەبەر، خودان پیشە و تەكنیكییان; پیشەێین نیڤ شارەزاهیی پێكدئێن ژ كرێكارێن ئوفیسان )فەرمانبەر(، 

خزمەت گوزاری، كرێكارێن چاندنێ یێن شارەزا، و كرێكارێن پیشەگەر; پیشەیێن نزم پێكدئێن ژ ئیش پێكەرێن ئامیران و لێكدانێ و پیشەیێن سەرەتایی. كەسێن دهێزێن چەكداردا یێن هاتینە دویرئێخسن.

دامكێ 3. جورێ پیشەیا هاتیە گرتن ژ الیێ خوجهێن كاردكەن ل دویڤ گروپێ خوجه و ئاستێ فێركرنێ

گروپێن خوجهان ئاستێ خواندنێ شیانێن نزم شیانێن ناڤنجى شیانێن بلند سه رجه م

جڤاكێ مێڤاندار

نینه  یان بو پوال 9ێ )خواندنا بنه ره ت( 44% 47% 9% 100%

پوال12ێ )خواندنا ئاماده یى( 50% 37% 13% 100%

زانكو, خواندنێن ته كنیىك یان بلندتر  27% 47% 26% 100%

ئاواره 

نینه  یان بو پوال 9ێ )خواندنا بنه ره ت( 40% 55% 5% 100%

پوال12ێ )خواندنا ئاماده یى( 19% 74% 7% 100%

زانكو, خواندنێن ته كنیىك یان بلندتر  25% 47% 28% 100%

په نابه ر

نینه  یان بو پوال 9ێ )خواندنا بنه ره ت( 12% 51% 37% 100%

پوال12ێ )خواندنا ئاماده یى( 22% 44% 34% 100%

زانكو, خواندنێن ته كنیىك یان بلندتر  16% 33% 51% 100%
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پشكدارییا ئافرەتێ دهێزا كاری دا 

باراپرییا ئافرەتان د كەرتێ گشتی دا كاردكەن )9 ژ 10 ئافرەتان، دراستی دا 

هەمی ژوان ئەندامێن جڤاكێ مێڤاندارن( دناڤا ڤی كەرتی دا، پرییا ئافرەتان د 

كەرتێ پەروەردێ دا كاردكەن ب رێژا )66%ێ( و ساخلەمی )8%ێ(.ل كەرتێ 

تایبەت دا، و چاندن خودانێ كارێ سەرەكییە )45% ژ ئافرەتان كاردكەن دناڤ 

ڤی كەرتی دا(.

هەرچەوابیت، رێژا كاركرنا ئافرەتێ ب شێوەیەكێ نەئاسایی یێ نزمە نەبتنێ ل 

پارێزگەها دهۆكێ، بەلكو ل سەرانسەر هەرێا كوردستانێ. 

رشوڤەكرنا ئێكێ بو ڤی بارودوخی ئەوە كو كێمییا نەگونجانا ئاستێ فێركرنێ یێ 

گونجایی دناڤا نەوجوانێت ئافرەت دا. بو منوونە دەربارەی رێژا زانینا خواندنێ 

و نڤێسانێ، داتا هەمان شێوە نیشان ددەن، كو ئاستێن گەلەك نزم هەنە. بو 

هەمی گروپێن خوجهان: نێزیكی 57%ێ یا ئافرەتێن مەزنر ژ 35 سالییێ نەشێن 

ب خوینن یان بنڤێسن. پرییا ئافرەتێن كاردكەن هەبونا ئاستێن خواندنێ یێن 

بلند، وەك پلەیێن زانكویێ. پشكدارێن گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری 

ئاماژە ب فێركرنێ كرییە، بەلێ هەروەسا ئاماژەكرە نەریتێن كەلتوری وەك 

دووەمین بەربەستێ سەرەكییە بو نەبونا رێژا بلندا كاركرنا ئافرەتێ.

» ئەڤە ئەو رێكە یا جڤاك هزردكەت. جڤاكێ مە قەبول ناكەت ئافرەت باراپرتا 

كاران بكەت، و پرتییا ڤێ چەندێ دراستی دا ب زەحمەتە بهێتەگهورین. 

ئافرەت دشێن ببنە ماموستا و نوژدار. ئەگەر ئافرەتێ كاركر، دێ رویربی گەلەك 

ئاستەنگا بیت. خێزانێن وان رێكا ڤێ چەندێ نادەن، ئان ئەندامێن جڤاكی دێ 

بچاڤەكێ نەرێنی بەرێ خو دەنە ڤێ چەندێ. » گەنگەشەكرنا گروپێن 

دەستنیشانكری دگەل جڤاكێ مێڤاندار ل شێخان )گروپێ كوران(.

هەرچەوابیت، قەیرانا دارایی یا نوكە و پێدڤییا ئینانا داهاتێ زێدەتر بو مالێ 

ئەوە كو داینەمیكیێن جڤاكی دگهوریت و هێدی هێدی دێ ئافرەتێ كەتە دناڤ 

هێزا كاری دا، وەك هاتیە دیاركرن د ڤێ بەلگێ دوماهییێ یێ ل خوارێ.

»ئەز دبێژم نەیا راستە كو ئافرەت پشكداریێ د هێزا كاری دا ناكەت. مە 

گەلەك نیشاندەر هەنە كو جڤاك یێ پێشكەفتی گەلەك و باشرت ژ بەری 15 

سالێن بوری. راستە كو ئافرەت نەشێت هەمی جورێن كارا بكەت چونكی 

ژالیێ كەلتوریڤە نا ئێتە قەبولكرن. ئەو نەشێن كاربكەن د خارنگەهان دا و 

تەكسییێ بهاژون. بەلێ قەیرانا ئابۆری گەلەك خێزانان پالددەت كو بهێلن 

ئافرەتێن وان كاربكەن دا هاریكارییا خێزانێ بكەت. » گەنگەشەكرنا گروپێن 

دەستنیشانكری دگەل جڤاكێ مێڤاندار ل دهۆكێ )گروپێ زەالمان(.
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 گەنگەشەكرن و كورتییا ئەنجامێن سەرەكی

الوازبونا بارودوخێن داریێن خێزانێ ل پارێزگەها دهۆكێ ب شێوەیەكێ 

سەرەكی ژ قەیرانا دارییا حكومەتا هەرێا كوردستانێ هاتییە و خراببونا گشتتیا 

پێشبینیێن ئابۆری یێن عیراقێ وەك هەمی، یا پر بكەت قەیرانێن ئاوارەیی. 

موچێن كەرتێ گشتی ) هەردوو جڤاكێ مێڤاندار كاردكەن بو حكومەتێ و ئاوارە 

هێشتا پارا ژ حكومەتا فیدرال وەردگرن( موچێن ساال بوری ب تەمامی نەهاتینە 

دان ژ ئەگەرێ كورتهێنانا بودجەی و نەرێكخسن و گیروبونێن دیر، و خودانێن 

دەستهەقان بارودوخەكێ نەجێگیر هەیە ژ ئەگەرێ نەمانا ئاسایشا كاركرنێ و 

بلندبونا هەڤركییێ.

ناڤینا تێچوێن خێزانێ بو هەر تاكەكی )ئێك ژ پرترین نیشاندەران هاتینە 

بكارئینان بو الوازییا خێزانێ( دگەهیتە 174$ بو هەیڤەكێ بو جڤاكێ مێڤاندار . 

ئەڤە نێزیكی 40%ێ بلندترە ژ 124$ د هەیڤەكێ دا بو خێزانێن ئاوارە و 

پەنابەران. 

هەرچەوابیت، ئەڤ نیشاندەرە داینەمیكیێن نیگەرانییێ دڤەگریت، كارتێكرنێ ل 

هەمی گروپێن خوجهان دكەت ب شێوەیەكی یەكسانی، هەروەسا ئەو جهێن 

جڤاكێ مێڤاندار تێدا رەوشەكا گەلەك الوازە. بتایبەتی، ئەو داینەمیكیێن 

پێكدئێن ژ دوو الیەنان: قەرداری و ژێدەرێ داهاتی.

یا گرێدایی ب قەرداریێڤە، رێژا سەدییا خێزانێن پارە قەركرین گەهشتیە ئاستێن 

گەلەك بلند. سەرجەمێ 59%ێ یا خێزانێن پەنابەر، 40%ێ یا خێزانێن جڤاكێ 

مێڤاندار، و 37%ێ یا ئاوارەیان قەر یێن وەرگرتین. قەرداری بتایبەتی ل زاخو یا 

بلندە و دەڤەرێن چڕییا وان بلند. جڤاكێ مێڤاندار ب شیوەیەكێ مەزن یێ 

قەردارە ژ ئەگەرێ قەرێن دەم درێژێن بەری نوكە گرێدایی ب كرینا كەلوپەالن 

ڤە )خانی، وترومبێل،...هتد( و هەتا نوكە بەردەوامە. ویا گرێدایی ب ئاوارە و 

پەنابەران ڤە، پرییا خێزانان پارە قەركرینە بو مەرەمێن هەواركی و كریاران، 

ئەڤە، بو درێژەپێكرنا بكاربرنا ناڤخویی و هاریكارییا دانا كرییێ نە.

هەرچەوابیت، الیەنێن سەرەكی یێن دیاركرنا چارچوڤا الوازییێ ل سەرانسەر 

گروپان ژێدەرێن داهاتینە. هەروەسا جڤاكێ مێڤاندار ژی ڤەدگریت سەرەرای 

هەبونا بلندیەكا رێژەیی یا تێچویێن خێزانێ. وەك ناڤین، نێزیكی 40%ێ یا 

داهاتێ خێزانان وەرگرتی یان پەیداكری ل هەیڤا بەری روپیڤێ ژ قەران یا 

هاریكاریێن خێزانێ بون. ژێدەرێن دیرێن داهاتی یێن نەبەردەوام، وەك 

سراتیجییا كریاران )وەك فروتنا كەلوپەالن(، پێكدئێت، وەك ناڤین، نێزیكی7%ێ 

یێ سەرجەمێ ژێدەرێن داهاتینە، موچە، دەستهەق، داهاتێ كەسپوكاری، 

خانەنشینكرن، ژ بەرهندێ، پیچەكێ پر ژ نیڤا سەرجەمێ ژێدەرێ داهاتێ ناڤینا 

خێزانێ پێكدئێت.

ئەڤ الیەنە نەهاتیە گرتن ب ئەزمونەكا ئاسان یا تێچوێن خێزانێ بو 

هەرتاكەكی، بەلێ وەك ئەڤی بارودوخی، وەك ئەنجامێ قەیرانا دارایی، جهێن 

گەلەك خێزانان ’ئاستێن ناڤنجی یێن داهاتێ’ خێزانا ل سەرانسەر هەمی گروپێن 

دئێخیتە د مەترسییا هەژاریێدا ئەگەر وان پێتڤی بەردەوام بن ل سەر درێژكرنا 

بكاربرنا خو برێیا قەران، فروتنا كەلوپەالن، هاریكاری، یان داهات ژ كاركرنا وانا 

یا نەئێمن.

ل دوماهیكێ، ئەڤ بەشە رشوڤەكرنا الوازییا خێزانێ پێشڤەدبەت، هەژارییا 

بكاربرنێ ب كاردئینن وەك پیڤەرێ الوازییێ. ئەڤ منوونە فاكتەرێن بەشدار د 

الوازییا خێزانێ دا دیار دكەت و رێكێ ددەت بو هەلسەنگاندنا گشتگیر یا 

دەڤەرێن جوگرافی یا جهێن زێدەتر الواز. 

داخویانیێن دەردكەڤن ژ هەلسەنگاندنێ ئاماژێ دكەنە سێ دەڤەرێن الوازییەكا 

تایبەت هەی: ئێكەم، دەڤەرا گڤاشتی دناڤبەرا شێخان و ئاكرێ دا; دووەم، قەزایا 

زاخو; سیێەم، ب رادەیەكێ كێمر، و سێمێل و دەوروبەرێن وێ.   

   

   

6 . بارودوخێن دارایی و الوازییا بارێ ئابۆرییێ خێزانێ
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  بارودوخێن ئابۆری ل سەر ئاستێ چینان

ناڤینا تێچوێن خێزانێ بو هەر تاكەكی، كو پرین پیڤەرێ 

بەربەالڤیێ هاتینە بكارئینان بو نرخاندنا ستانداردێن 

ژیانێ، دگەهیتە 204،000 دینارێن عیراقی بو هەر 

هەیڤەكێ )163$ بو هەیڤەكێ( بو دەڤەرێن 

باژێرا ل پارێزگەهێ. 

بەراوردكرن بو ڤێ ناڤینێ، سەنتەرێ قەزا 

دهۆكێ بلندترین تێچویێن هەین بو هەر 

تاكەكی بەراوردكرن دگەل دەڤەرێن دیر 

)272،000 دینارێن عیراقی بو هەر 

هەیڤەكێ، یان217$ بو هەیڤەكێ( )شێوێ 

.)17

 ل سێمێلێ بها نێزیكی 40% كێمرە، ئاماژێ دكەنە 

خرابرین بارودوخێن كامەرانییێ سەرەرای نێزیكییا وێ بو 

باژێرێ دهۆكێ . بەرچاڤ وەرگرتنا دەڤەرێن دیر، تێچوێن هەر تاكەكی ل 

دەڤەرێن چڕییا وان ناڤنجی و نزم نێزیكی هەمان ناڤینە، كو ل نێزیكی166،000 

دینارێن عیراقی نە بو هەر هەیڤەكێ )132$ هەیڤەكێ(.

هەردوو دەڤەرێن چڕییا وان ناڤنجی و نزم مەیلی دبن كو 

ببنە بلندترین رێژا هەژارترین خێزان ژ دەڤەرێن 

چڕییا وان بلند. بتایبەتی، 31%ێ و 32%ێ بو 

خێزانێن دەڤەرێن چڕییا وان ناڤنجی و 

دەڤەرێن چڕییا وان نزم، ل دویف ئێكدا، 

نزمرین )هەژارترین( پێنجێكا تێچویان 

هەنە، ئانكو بتنێ 11%ێ یا خێزانێن ل 

دەڤەرێن چڕییا وان بلند دژین د 

هەژارترین پێنجێكا تێچویاندا نە. 

ب پێچەوانە، نێزیكی 27%ێ یا خێزانێن ل 

دەڤەرێن چڕییا وان بلند د دەولەمەندترین 

پێنجێكا تێچویان دانە. 

بارودوخێن پێچەوانە راستییەك پاراستیە دەڤەرێن زاخو، كو 

بتنێ كێمر ژ 10%ێ یا خێزانان نوینەراتییا دەولەمەندترین پێنجێك دكەن.

1 . بودجەیا خێزانێ 

شێوێ 17. ناڤینا تێچوێن خێزانێ بو هەر تاكەكی ل دەڤەرێن باژێران ل دویڤ قەزایێ )داتا ب دینارێن عیراقی بو هەر هەیڤەكێ نە(

هەردوو 

دەڤەرێن چڕییا وان 

ناڤنجی و نزم مەیلی دبن كو ببنە 

بلندترین رێژا هەژارترین خێزان ژ 

دەڤەرێن چڕییا وان بلند

31%ێ و 32%ێ بو خێزانێن دەڤەرێن چڕییا وان 

ناڤنجی و دەڤەرێن چڕییا وان نزم، ل دویف 

ئێكدا، نزمترین )هەژارترین( پێنجێكا 

تێچویان هەنە

دینارێن عیراقى د هه یڤه كێ دا 

دەڤەرێن چڕییا وان بلند

دەڤەرێن چڕییا وان ناڤنجی

دەڤەرێن چڕییا وان نزم

ناحیا
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بارودوخێن ئابۆری ل سەرانسەر گروپێن خوجهان

خێزانێن ئاوارە و پەنابەران گەلەك وەكیەكن سەبارەت تێچوێن خێزانێ بو هەر 

تاكەكی، كو هەردو ب ناڤینا 155،000 دینارێن عیراقی بو هەر هەیڤەكێ 

)124$ دهەیڤەكێ دا(. ب پێچەوانە جڤاكێ مێڤاندار ب ناڤینا 

تێچوێن خێزانێ بو هەر تاكەكی ژ 217،000 دینارێن عیراقی 

بو هەر هەیڤەكێ نە )174$ هەیڤانە(، نێزیكی 40%ێ 

بلندترە )شێوێ 18(.

هەرچەوابیت، یا گرنگە تیشكا بێخینە سەر 

ئاستێن نوكە یێن تێچویان بو هەر تاكەكی بو 

جڤاكێ مێڤاندار كو ب شێوەیەكێ بەرچاڤ 

نزمرە ژ ئاستێن ساال 2012ێ، بەری دەستپێكا 

پەڤچونان ل عیراقێ و قەیرانا دارایی. ل ساال 

2012ێ، ناڤینا تێچوێن خێزانێ بو هەر تاكەكی 

265،000 دینارێن عیراقی بو هەر هەیڤەكێ )212$ بو 

هەیڤەكێ(16 بون.

 ئەڤ خراببونا بارودوخێن ئابۆری یێن جڤاكێ مێڤاندار ب شێوەیەكێ ئێكسەر 

ب شێوەیەكێ تایبەت ڤەگریتەڤە بو بەردەستتا كێمر یا داهاتی; وەكی هاتییە 

گەنگەشەكرن دبەشێن ل دویڤدا، پرییا خێزانان رویری برین یان كێمكرنا موچە 

و دەستهەقێن خو بوینە دماوێ ساال 2015ێ و 2016ێ دا، بتایبەتی ئەگەر بو 

كەرتێ گشتی كاربكەن.

دەمێ هاتیە ئەزمونكرن بو وردەكاریێن زێدەتر ل دویڤ گروپێ خوجهان 

)شێوێ19( داتا جیاوازیێن بەرچاڤ ددەنە دیاركرن دناڤبەرا جڤاكێ مێڤاندار، 

ئاوارە و پەنابەران یا گرێدایی ب دابەشبونا خێزانان ل دویڤ 

پێنجێكێن تێچونێ )تێبینییا متادولوجی ل سەر رشوفەكرنا 

پێنجێكان هاتیە پێشكێشكرن د سندوفا ژمارە 1 دا(. 

ئەڤ بارودوخە بتایبەتی بو ئاوارەیان گرفن، كو 

40%ێ یا ئاوارەیان هاتینە كومكرن د 

دهەژارترین پێنجێكدا ل سەرانسەر دەڤەرێن 

باژێران ) ئەڤ رەوشە بتنێ بو 18%ێ یا خێزانێن 

پەنابەرە و 15%ێ بو خێزانێن جڤاكێ 

مێڤاندار(17. ب پێچەوانە، خێزانێن گەلەك كێمێن 

ئاوارەیا و پەنابەران دناڤ دەولەمەندترین 

پێنجێكدانە ) كێمر ژ 10%ێ(- دراستی دا، خێزانێن 

پەنابەر مەیلێ دبەنە كومكرنێ د ئاستێ ناڤنجی دا ) 

دووەم، سێیەم و چوارە پێنجێك(، تا رادەیەكی بارودوخێن دارایێن 

بهێز نیشان ددەت.

خێزانێن 

ئاوارە و پەنابەران 

گەلەك وەكیەكن سەبارەت 

تێچوێن خێزانێ بو هەر تاكەكی، كو 

هەردو ب ناڤینا 155،000 دینارێن 

عیراقی بو هەر هەیڤەكێ )$124 

دهەیڤەكێ دا(

شێوێ 18. بەراوردییا تێچوێن خێزانێ بو هەر تاكەكی و سەرجەمێ تێچوێن خێزانێ ل دویڤ گروپێ خوجهان

16 شێوە بزاراڤێن نافكری. زاراڤێ دروست پێدڤییە بهێتە راستڤەكرن و دگەل بەرچاڤ وەرگرتنا رێژا هەالوسانێ )بلندبونا بهایان(، كو بو ڤی بابەتی داتایێن بەردەست نینن.

17 ب شێوەیەكێ گرنگی پێدای سەبارەت ئاوارەیان، چ جیاوازیێن راستی نینن دناڤبەرا بەالڤبونا ل سەرانسەر پێنجێكێن تێچویێن ڤان خێزانێن ئاوارەبوین بەری ساال 2014ێ و ئەڤێن ئاوارەبوین ژ 

ئەنجامێ پەڤچونێن نوكە یێن عیراقێ، ئاماژێ دكەنە نەبونا باشربونێن دیار بو خێزانێن ئاوارەبویێن نێزیكی 10سالێن بوری هاتیە بەراوردكرن دگەل پرییا ئەوێن ڤێ دوماهیكێ هاتین. 
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سندوقا 1. چەوا دێ پینجێكان رشوڤەكەی 

بكارئینانا پێنجێكان ئەوە رێكەكا راڤەدار و گشتییە بو بەراوردكرنا تایبەمتەندیێن 

خێزانێ ب شێوەیەكێ ئامارەیی لگوری ئاستێن دەولەمەندییا وێ، ئەڤە، دناڤبەرا 

خێزانێن هەژار و دەولەمەند.ل ڤێرە، پێنجێكێن تێچویان هاتینە بكارئینان. بو 

هژمارتنا وان، هەمی خێزان هاتینە رێزكرن ژ دەولەمەندترین بو هەژارترین ل 

گوری تێچوێن وان یێن خێزانێ بو هەرتاكەكی. پاش، خێزانێن هاتینە دابەشكرن 

بو 5 گروپێن هەمان قەبارە هەی، هەرئێك ژ وان نوینەراتییا 20%ێ یا 

سەرجەمی دكەت. ئێكەم گروپ یان پێنجێك، پێكدهێت ژ دەولەمەندترین 

20%ێ یا خێزانان; دووەم پێنجێك دەولەمەندترین 20%ێ خێزانین ل دیڤدا، و 

هوسا. 

داناڤا ڤان گروپان دا، دشیان دایە بو رشوڤەكرنێ یان خێزان د ناڤ پێنجێكا 

دەولەمەندتر دایە و چ تایبەمتەندیێن جیاوازیێن هەنە دەمێ تێتە بەراوردكرن 

دگەل پێنجێكا هەژارتر )وەك پرییا خێزانێن دناڤ دەولەمەندترین پێنجێك دا 

یێن زەالم سەروك خێزان، ددەمەكی دا كو پرییا خێزانێن دناڤ هەژارترین 

پێنجێك دا ئەون یێن ژن سەروك خێزان(. ژمارەكا تایبەمتەندییان یێن هاتینە 

نرخاندن دبەشێن داهاتی دا.

 سەرجەمێ تێچوێن خێزانێ د شێوێ 18ێ دا نشیان داینە و هاتینە دابەشكرن 

بو بەندێن تێچویان یێن جیاواز ئەوێن كو بودجەیا خێزانێ پێكدئینن )دامكێ 

4(. دابەشكرن تا رادەیەكی وەكیەكن بو هەمی گروپێن خوجهان. بەندێ 

سەرەكییێ تێچویان ئەوێ دناڤبەرا 35%ێ و 39%ێ ژ سەرجەمێ تێچوێن خێزانێ 

دكێشیت بو كرینا خوارنێنە. بەندێ ل دویڤدا دانا كرییێ یان دانا قستێ كرینا 

تشتێن ناڤ مالێ یە، كو پێكدئێت دناڤبەرا 25%ێ و 33%ێ ژ بودجەیا خێزانێ. 

هەردوو بەندێن، خوارن و كرێ، نێزیكی 70%ێ ژ سەرجەمێ ناڤینا تێچوێن 

خێزانێ پێكدئینن. 

تێچوێن دیر یێن پەیوەندیدار بو چاڤدێرییا ساخلەمییێ دگونجن ) نێزیكی 

10%ێ ژ سەرجەمێ تێچویانە( و سوتەمەنی و ڤەگوهاسن )نێزیكی 6%ێ(. 

هەرچەوابیت، دڤییا بەرچاڤ بهێتە وەرگرتن كو ژمارا تەمام )ب دینارێن 

عیراقییە و بوهەر هەیڤەكێ نە( كوژم تێتە گهورین بو هەر گروپەكی: بو 

منوونە، دەمێ خێزانێن ئاوارە و پەنابەر نێزیكی 46،000 دینارێن عیراقی بو هەر 

هەیڤەكێ و بو هەر كەسەكی )37$ هەیڤانە بو هەركەسەكی( بو خوارنێ 

دمەزێخن. خێزانێن جڤاكێ مێڤاندار  60،000دینارێن عیراقی بو هەر هەیڤەكێ 

و بو هەر كەسەكی )48$ هەیڤانە بو هەركەسەكی(. هەمان شێوە، سەرجەمێ 

تێچوێن ساخلەمی بو هەر خێزانەكێ دگەهیتە 70،000 دینارێن عیراقی بو هەر 

هەیڤەكێ )56$ هەیڤانە( بو خێزانێن ئاوارە و 125،000 دینارێن عیراقی بو 

هەریڤەكی )100$ هەیڤانە( بو خێزانێن جڤاكێ مێڤاندار.

شێوێ 19. بەالڤبونا خێزانان ل سەرانسەر پێنجێكێن تێچویان، ل دویڤ گروپێن خوجهان
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رێژا نوكەیا خێزانێن د جڤاكێ مێڤاندار دا ئەوێن قەر وەرگرتین 40%ێ یە. رێژە 

هاوشێوەیە بو خێزانێن ئاوارە )37%ێ( یە، دەمێ كو بو پەنابەران بلندترە، 

دگەهیتە 59%ێ.

د جڤاكێ مێڤاندار دا، مەرەما پر بەربەالڤبو قەری ئەوە بو كرینا كەلوپەلێن 

دوم درێژ، وەك ئاكنجیكرن )38%ێ ژ سەرجەمێ مەرەمێن قەری(، بەردەوامییا 

بكاربرنێ وەك ترومبێل )15%ێ(، یان دانانا كەسپوكارەكی )7%ێ( یە. كێمینەیا 

خێزانێن جڤاكێ مێڤاندار قەر یێ وەرگرتی بو مەرەمێن هەواركی و كریاران، 

وەك بەردەوامبونا بكاربرنا ناڤخویی )17%ێ( یە یان هاریكارییا دانا كریێ كو 

)5%ێ( بوو.

بو ئاوارەیا و پەنابەران ب شێوەیەكێ تایبەت، خێزانێن ل دەڤەرێن چڕییا وان 

بلند و ناڤنجی مەیلی دبەنە بو قەردارییا پر ژ وان خێزانێن ل دەڤەرێن 

چڕییاوان نزم دا. دڤان دەڤەرێن چڕییا وان نزم دا، رێژا خێزانێن قەر وەرگرتین 

دگەهیتە دبن 25%ێ دا. 

پرانییا خێزانێن ئاوارە و پەنابەر پارەیێ قەر كری بو مەرەمێن هەواركی و 

كریاران )42%ێ بو بەردەوامییا بكارئینانا ناڤخویی و 23%ێ بو هاریكارییا دانا 

كرێیان-ئاوارە و پەنابەر پێكڤە هاتینە كومكرن(. بتنێ 5%ێ یا خێزانێن قەردار 

پارەیێ قەر كری بو دانانا كەسپوكارەكی، 7%ێ بو ئاكنجیكرنێ، و 4%ێ بو كرینا 

تشتێن بكاربرنێ یێن دەم درێژ بو18.

دامكێ 4. سەرجەمێ تێچوێن خێزانێ یێن هەیڤانە هاتینە دابەشكرن ل دویڤ بەندا، ب دینارێن عیراقی بو هەر هەیڤەكێ و ب رێژا سەدی ل سەرانسەر سەرجەمی تێچویان

2. قەرداری  

18 تارادەیەكی رێژەكا بلندا خێزانێن قەر وەرگرتین دجیاوازن ب كوژمەكێ كێمێ تێچوێین تەرخانكرین بو دانا وی قەرزیڤە )دامكێ 4(. ئەڤە رشوڤەدكەت كو پرانییا خێزانێن پارە قەر كرین ژ تورا خو یا 

خێزانێ یا بەرفرەهر پارەیێن وەرگرتین.  
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جڤاكێ مێڤاندار
سه رجه مێ تێچوێن خێزنێ 393 320 124 67 64 84 32 78 134 1,294

رێژا سه دى ژ سه رجه مى 34% 25% 9% 6% 6% 6% 2% 4% 8% 100%

ئاواره 
سه رجه مێ تێچوێن خێزنێ 279 192 88 38 46 42 32 38 103 860

رێژا سه دى ژ سه رجه مى 39% 24% 10% 5% 6% 5% 1% 2% 8% 100%

په نابه ر
سه رجه مێ تێچوێن خێزنێ 235 215 70 38 30 15 8 10 35 658

رێژا سه دى ژ سه رجه مى 38% 33% 9% 6% 5% 2% 1% 1% 5% 100%
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میتادولوجی و خێزان\فاكتەرێن دەستنیشانكرنا دەڤەرێن الوازییێ

د پرییا رشوڤەكرنێن الوازیێ دا، الوازییا بارێ ئابۆریێ خێزانێ ) لەوما هەژییاتی 

بو پروگرامێن هاریكارییێ وەك تەڤكارییا پارێ كاش( هاتیە نرخاندن ل دویڤ 

بەرچاڤ وەرگرتنا فاكتەرێن ئاستێ خێزانێ )وەك پەككەفن، رەگەزێ سەروك 

خێزانێ، رێژا پالپشتییێ، هتد(. فاكتەرێن دیر كارتێكرنێ ل خێزانێ دكەن، ژ وان 

ژی جوگرافی و بارێ جڤاكی-ئابۆری، یێن هاتینە پشت گوهاڤێن. چارچوڤێ 

كاری یێ رونكری ل خوارێ لەوما هەردوو رێبازا كومدكەت، فاكتەرێن ئاستێ 

خێزانێ و دەڤەرێن جوگرافی، داكو الوازییا بارێ ئابۆری تێبگەهن ل سەرانسەر 

دەڤەرێن باژێران ل پارێزگەها دهۆكێ. ئەڤە ئێكەم هەولە بو كومكرنا هەردوو 

رێبازان.

ئەڤ بەشە، ژبەرهندێ، منوونەیا ئامارێ و رشوڤەكرنا دویڤدا پێشڤەدبەت ل 

سەر وان فاكتەرێن هاتینە پێشبینیكرن كو دێ كارتێكرنێ ل الوازییا بارێ 

ئابۆرییێ خێزانێ كەت. منوونە یا ناڤدێركرییە د هەڤپێچێ D دا و نیشان 

ددەت ب وردەكاریێن مەزنرێن هاوكولكێن لێژییێ، یاكو ئاماژێ 

دكەتە ئیحتیاال هەبونێ و قەبارێ كارتێكرنێ. ئەڤ بەشێ 

ل خوارێ ناچیتە دناڤ گەنگەشەكرنا ئامارییا ڤان 

كارتێكرنان بو هەر فاكتەرەكی، بەلێ ئەو پێزانینان ل 

سەر جیاوازیێن دناڤبەرا خێزانێن هەژارتر و 

دەولەمەندتر دابیندكەت، و جهێ الوازییا بارێ 

ئابۆری نەخشە دكەت. پێكدئێت ب رێبازا دەڤەرێن 

جوگرافی ئەوا هاتیە ب كارئینان دڤێ هەلسەنگاندنی 

دا، الوازییا بارێ ئابۆری یاهەی ل سەرانسەر گروپێن 

خوجهان و لەوما دوپاتێ لسەر بالكێشانێ بو بەراوردكرنا 

جوگرافی هاتیە كرن.

فاكتەرێن خێزانێ ئەوێن هاتینە نرخاندن ئەڤەنە:

   رەگەزێ سەروك خێزانێ;

   رێژا پالپشتییێ;

   قەلەبالغییا خانی;

   كرێیا هاتیە دان ژ سەرجەمێ بودجەیا خێزانێ;

   قەرداری بو مەرەمێن هەواركی;

   ژێدەرێن داهاتێ خێزانێ یێن نەبەردەوام;

دەڤەر / فاكتەرێن قەزا نرخاندین ئەڤەنە19: 

   پێشڤەچونێن كەرتێ تایبەت;

   دژوارییا قەیرانا دارایی;

   ئاستێن سامانێ مروڤی;

   بێكارییا گشتی;

   لێشییا خێزانێن ئاوارەبوین;

نیشاندەرێن هاتینە بكارئینان دڤێ منوونێ دا بو دابەشكرنا خێزانێ بو گروپان ل 

گوری الوازییا بارێ ئابۆریێ وان یێ چاڤەرێكری ئەوە كو تێچوێن خێزانێ بو 

هەر تاكەكی ) وەكی هاتیە نیشان دان ل شێوێ 17(. ئەڤ نیشاندەرە ب 

شێوەیەكێ بەردەوام هاتیە بكارئینان د هەمان هەلسەنگاندنێن الوازییێ دا20.

 هەرچەوابیت، هندەك سنوردارییێ پێشكێش دكەت بو 

تێگەهشتنا الوازییێ ب شێوەیەكێ تەمام و داینەمیكیێن 

گرێدایی بڤی پێگەهیڤە. تاكێ خێزانێ یێ هاتیە 

بكارئینان بو رشوڤەكرنا هەژارییێ یان، پر بتایبەتی، 

هەژارییا بكاربرنێ. جورەكێ دیر یێ الوازییێ پر 

نێزیكر گرێدایە ب نەرمییا خێزانێڤە، یان شیانا 

خوراگرتنێ بەرامبەر شوكان. ژ ڤێ نێرینێ، خێزان 

دبیت كو یا الوازبیت، بەلێ نە ب پێدڤی یا هەژارە; 

هەرچەوابیت، دبیت كو بكەڤیتە دمەترسییا كەتنا 

دهەژاریێدا دەمێ بویەرێن شوكێن دەرڤە روددەن. د 

چارچوڤێ حكومەتا هەرێا كوردستانێ دا، 

19 هەردو فاكتەرێن دوماهیكێ یێن دەڤەرێن جوگرافی هاتینە دین داكو ژالیێ ئامارەیڤە دگرنگ نەبن د منوونەیا ئامارێ دا. ئەڤە وێ ئاماژێ دكەت كو رێژا پالپشتییی نەهاتینە دین دناڤبەرا ڤان 

فاكتەران دا و رەوشا ژیانا خێزانێ تارادەیەكی یا هەژارە. لەوما، نەهاتنە گەنگەشەكرن د ڤان بەشێن ل خوارێ دا. 

20 چارچوڤێ كاری یێ ئوردنی بو هەلسەنگاندنا الوازییێ، پیشخەریێ ئەنجامێن UNHCR بو قەیرانێن پەنابەران ل وی وەالتی، هژمارتن كو تێچوێن خێزانێ وەك جێگر بو دەستنیشانكرنا وان خێزانێن 

هاریكارییێ دخوازن. منوونەیێن UNHCR ل مرس و لوبنان ل دویڤ هەمان چارچوڤێ كاری دچن.   

الوازییا 

بارێ ئابۆری یاهەی 

ل سەرانسەر گروپێن 

خوجهان و لەوما دوپاتێ لسەر 

بالكێشانێ بو بەراوردكرنا 

جوگرافی هاتیە 

/////////////

3. الوازییا بارێ ئابۆری ل سەرانسەر دەڤەرێن باژێران
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ئەڤە جهێ دودلیێ یە بو هەمییان پێكڤە، بو منوونە، خێزانێن جڤاكێ مێڤاندار 

تا رادەیەكی تێچوێن وان بو هەر تاكەكی دبلندن، بەلێ دراستیدا گەلەك خێزان 

كەتینە دبن برینێن موچەیڤە و دایە دیاركرن كو ئەو سراتیجیێن نەرێنیێن 

كریاران یێ جێبەجێ دكەن داكو ئاستێن تێچوێن خو ب پارێزن. درێژە كێشانا 

ڤان بارودوخان چێدبیت خێزانێ بكەتە دبن مەترسییا قەردارییا گران ڤە، 

نەشیانا دانا كریێ، دەرئێخستنا محتەمل و ڤەگوهاسن بو قەزایێن كێمر 

دەولەمەند. هەمان بارودوخ رویروی خێزانێن ئاوارەو و پنابەران بوینە.

گریان، ئەڤ جورێ دوماهیكیێ یێ الوازییێ ب شێوەیەكێ دروست نە هاتیە 

پیڤان ل دویڤ تێچوێن خێزانێ بو هەر تاكەكی، بو ئەگەرێن ل سەری 

دیاركرین. هەرچەوابیت، هندەك گەنگەشە دابینكرینە د بەشێن ل خوارێ دا ل 

سەر فاكتەرێن دەستنیشانكری یێن پر گرێدای ب نەرمیاتیێ ڤە، وەك ژێدەرێن 

داهاتێ نەیێ بەردەوام.

قەزا زاخو، دهۆك، بارودوخێن ژیانێ یێن ئاوارەیان، چریا ئێكێ. 2014، جوزێف مێركس، كومیسیونا باال یا نەتەوێن ئێكگرتی بو كاروبارێن پەنابەران 
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الوازییا بارێ ئابۆری و رەگەز 

ئاستێن تێچوێن خێزانێ بو هەر تاكەكی ب شێوەیەكێ 

بەرچاڤ دجیاوازن دناڤبەرا خێزانێن ژن سەروك 

خێزان و خێزانێن زەالم سەروك خێزان. 

ب شێوەیەكێ تایبەت، بەالڤبونا خێزانان ل 

سەرانسەر پێنجكێن تێچویان نیشان ددەن 

نێزیكی 47%ێ ژ خێزانێن ژن سەروك خێزان 

كومدبن دناڤ دوو هەژارترین پێنجێك دا و 

ب شێوەیەكێ بەرچاڤ كێمر هاتینە 

گونجاندن دناڤ پێنجكێن دەولەمەندتر دا 

)شێوێ 20(. 

هەژارترین سەروك خێزانێن ژن دیسان وان ژی تایبەمتەندی 

هەیە تارادەیەكی وان سەروك خێزانێن گەنج هەنە ) 

دبن ژیێ 40 سالیێ دا( یان قەبارێ خێزانێ ژ 7 

یان 8 ئەندامان پێكدئێت، وەك ناڤینێ دا، ئەڤە 

یێ پێچەوانەیە بو خێزانێن تارادەیەكی 

دەولەمەندترین ژن سەروك خێزان، كو 

سەروك خێزانێن ژیێ وان مەزنر یێن هەین و 

ناڤینا قەبارێ خێزانێ ژ 3 بو 4ئەندامان 

پێكدئێت.

ژالیێ جوگرافی ڤە، دشێت بهێتە تێبینی كرن كو 

دەڤەرا سێمێل و زاخو رێژەكا بلندا سەروك خێزانێن 

ژن هەنە دەمێ هاتینە بەراوردكرن دگەل دەڤەرێن دیر دا 

)شێوێ 21(.

شێوێ20 . سەروك خێزانێن ژن هاتینە دابەشكرن ل دویڤ پێنجێكێن تێچویان

بەالڤبونا 

خێزانان ل سەرانسەر 

پێنجكێن تێچویان نیشان ددەن 

نێزیكی 47%ێ ژ خێزانێن ژن سەروك 

خێزان كومدبن دناڤ دوو هەژارترین 

پێنجێك دا و ب شێوەیەكێ بەرچاڤ 

كێمتر هاتینە گونجاندن دناڤ 

پێنجكێن دەولەمەندتر دا 

تێبینی: دەڤەرێن ئاوارەیەكا بلند ) سێمێل، شێخان و بەردەرەش/ ئاكرێ(; دەڤەرێن ئاوارەیەكا ناڤنجی )زاخو(; دەڤەرێن ئاوارەیەكا نزم )دهۆك و ئامێدی(.
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الوازییا بارێ ئابۆری و ئەندامێن پالپشت 

ژمارا ئەندامێن پالپشت دناڤا خێزانێ دا ) بومنوونە یان دبن ژیێ 15 سالییێ دا 

یان دسەر ژیێ 64 سالییێ دا( هەروەسا دەستنیشانكەرەكا بەرچاڤە بو 

بارودوخێن وێ یێن دارایی. ب تێگەهەكێ ئاسان، خێزانێن هەژارتر تایبەمتەندن 

ب هەبونا پر یا ئەندامێن پالپشت تارادەیەكی ژ خێزانێن دەولەمەندتر. بو 

منوونە، خێزانێن د هەژارترین پێنجێك دا دراستیدا پر ئەندامێن پالپشت هەنە د 

یەكەیا خێزانێ دا ژ ئەندامێن بێ پالپشت. دناڤ دەولەمەندترین پێنجێكدا، 

نێزیكی 2 ئەندامێن بێ پالپشت وەك ناڤین بو هەر ئەندامەكێ پالپشت. )شێوێ 

.)22

خێزانێن الوازییەكا گەلەك بلند هەی دشێت بهێتە تایبەمتەندیكرن وەك هەبونا، 

بو منوونە، ب كێاتی هەبونا 2 ئەندامێن پالپشت بو هەر ئەندامەكێ نەیێ 

پالپشت. ژالیێ جوگرافی ڤە، خێزانێن ئەڤ تایبەمنەندییە هەی ب شێوەیەكێ 

بەردەوام پر تێنە دین ل دەڤەرا زاخو. ل وێرێ، نێزیكی 22%ێ ژ خێزانێن 

ئەندامێن پالپشت هەین دوجاركی هندی وەك یێن بێ پالپشن.

شێوێ 21. نەخشەكێشانا سەروك خێزانێن ژن ل پارێزگەها دهۆكێ 

رێژا سه دى یا خێزانێن سه روك خێزان ژن

دەڤەرێن چڕییا وان بلند

دەڤەرێن چڕییا وان ناڤنجی

دەڤەرێن چڕییا وان نزم

ناحیا
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شێوێ 22.رێژا پالپشتییا خێزانێ هاتییە بەالڤكرن ل دویڤ پێنجێكێن تێچویان

شێوێ 23. نەخشەكێشانا خێزانێ دگەل رێژا پالپشتیێ ئەوا تارادەیەكی یا رەخنەگر

تێبینی: دەڤەرێن ئاوارەیەكا بلند ) سێمێل، شێخان و بەردەرەش/ ئاكرێ(; دەڤەرێن ئاوارەیەكا ناڤنجی )زاخو(; دەڤەرێن ئاوارەیەكا نزم )دهۆك و ئامێدی(.
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 الوازییا بارێ ئابۆری و قەلەبالغییا جهێ ئاكنجیبونێ

رێژا ئەندامێن خێزانێ بو هەر ژورەكێ دخانیدا )ژ بلی 

سەرشویان( هاتیە بكارئینان ل ڤێرە وەك جێگر بو 

نرخاندنا كارتێكرنا بارودوخێن خانی و قەلەبالغییا 

محتەمەل ل سەر كامەرانییا بارودوخێن دارایی. 

داتا پێشنیاز دكەن ژمارەكا بلندتر یا كەسان بو 

هەر ژورەكێ ئاماژێ دكەتە هندێ كو خێزان 

هەژارترە ژ یێن دیر، كونرولكرنا گوهێركێن 

دیر.

 بو منوونە، رێژا ناڤینێ بو خێزانێن د دەولەمەندترین 

پێنجێكدا كو پێكدئێت ژ 1.2 كەس بو هەر ژورەكێ، 

ددەمەكی دا بو وان ئەوێن د هەژارترین 

پێنجێكدا، رێژە نێزیكی دوجارایە، 2.6 كەس بو 

هەر ژورەكێ ) شێوێ 24( .

ژبەر هندێ، بارودوخێن قەلەبالغییێ ئەوا كو 

دڤییا هاتبا دەستنیشانكرن ل دویڤ 3 كەسان 

بو هەر ژورەكێ ئەڤ رێژە باراپر ل شێخان 

هاتیە دین )31%ێ( ژ قەزایێن دیر )شێوێ 25(. 

ناڤین ل سەرانسەر دەڤەرێن باژێران ل پارێزگەهێ 

11%ێ یە.

شێوێ 24. رێژا ئەندامێن خێزانێ بو هەر ژورەكێ ل دویڤ پێنجێكێن تێچویان

رێژا 

ناڤینێ بو خێزانێن د 

دەولەمەندترین پێنجێكدا كو 

پێكدئێت ژ 1.2 كەس بو هەر 

ژورەكێ، ددەمەكی دا بو وان ئەوێن د 

هەژارترین پێنجێكدا، رێژە نێزیكی 

دوجارایە، 2.6 كەس بو هەر 

ژورەكێ 
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per house room

الوازییا بارێ ئابۆری و كرێكرن

الوازییا دارایی یا بارێ خێزانێ دیسان هاتە 

رشوڤەكرن دگەل وی گوژمێ هاتیە دان بو 

كرێ وەك رێژەك ژ سەرجەمێ تێچوێن 

خێزانێ. رشوڤەكرنا ئامارەیی ئاماژێ دكەتە 

پەیوەندییا دناڤبەرا ئەو خێزانێن رێژەكا 

بلندترا سەرجەمێ تێچوێن خو بو كرێ 

تەرخاندكەت و تارادەیەكی دبارێن 

هەژارتردا دژیت. و تایبەتی، خێزانێن د 

هەژارترین پێنجێكێن تێچویاندا وەك ناڤین 

نێزیكی 35%ێ یا بودجێ خو بو كریێ 

تەرخاندكەت، ددەمەكی دا كو رێژە 23%ێ یە بو ئەو 

خێزانێن د دەولەمەندترین پێنجێكدا )شێوێ 26(.

ب شێوەیەكێ گشتی یا رون و ئاشكرایە كو 

تەرخانكرنا نیڤەك یان پر ژ سەرجەمێ 

تێچویان بو كرێ دشێت بهێتە هژمارتن وەك 

بارودوخەكێ نیگەران و رەخنەگر. وەك 

ناڤین، 11%ێ یا خێزانان ل سەرانسەر 

دەڤەرێن باژێران دڤان بارودوخان دانە-

ئەڤ رێژە وان خێزانێن كرێیان نەدەن ژێ 

ناگریت و دویردكەت. رێژە ب شێوەیەكێ 

رەخنەگر یا بلندە ل دەڤەرا شێخان. ل وێرێ، 

44%ێ یا خێزانان پر ژ نیڤا سەرجەمێ تێچوێن 

خو بو دانا كرییێ بكاردئینن. دهۆك و زاخو ژی 

هەروەسا رێژەكا بەرچاڤ هەیە دڤی الیەنی دا، 

هەرچەندە كێمر بەرفرەهرە )شێوێ 27(.

شێوێ 25. نەخشەكێشانا خێزانێن د بارودوخێن قەلەبالغییێ دا 

تێبینی: دەڤەرێن ئاوارەیەكا بلند ) سێمێل، شێخان و بەردەرەش/ ئاكرێ(; دەڤەرێن ئاوارەیەكا ناڤنجی )زاخو(; دەڤەرێن ئاوارەیەكا نزم )دهۆك و ئامێدی(.

ب 

شێوەیەكێ گشتی یا 

رون و ئاشكرایە كو تەرخانكرنا 

نیڤەك یان پتر ژ سەرجەمێ تێچویان بو كرێ 

دشێت بهێتە هژمارتن وەك بارودوخەكێ نیگەران 

و رەخنەگر 

رێژە ب شێوەیەكێ رەخنەگر یا بلندە ل دەڤەرا 

شێخان. 44%ێ یا خێزانان پتر ژ نیڤا 

سەرجەمێ تێچوێن خو بو دانا كرییێ 

بكاردئینن

رێژا خێزانێن ژ 3 كه سا یان پرت پێكدێن بو هه ر ژوره كێ د خاىن دا 

دەڤەرێن چڕییا وان بلند

دەڤەرێن چڕییا وان ناڤنجی

دەڤەرێن چڕییا وان نزم

ناحیا
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شێوێ 26. رێژا لێچوێن كرێیا خێزانان ل سەرانسەر سەرجەمێ لێچویان ل دویڤ پێنجێكێن تێچویان.  

شێوێ 27.نەخشەكێشانا خێزانێن د بارودوخێن الوازییا كریێدا

تێبینی: دەڤەرێن ئاوارەیەكا بلند ) سێمێل، شێخان و بەردەرەش/ ئاكرێ(; دەڤەرێن ئاوارەیەكا ناڤنجی )زاخو(; دەڤەرێن ئاوارەیەكا نزم )دهۆك و ئامێدی(.
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الوازییا بارێ ئابۆری و قەرێن بو مەرەمێن هەواركی

خێزانێن هەژارتر دهێنە جوداكرن ل دویڤ مەیال وان بو قەركرنا پارەی بو 

مەرەمێن هەواركی و كریاران پریا بدوبارەبونە ژ خێزانێن دەولەمەندتر. 

ئارمانجا قەركرنا ڤی جورێ قەری بو بەردەوامبونا بكاربرنا ناڤخویی و 

هاریكاركرن ددانا كریێدا، وەكی هاتیە دین د بەشێ بوری دا. لەوما، داتا ئاماژێ 

دكەنە رێژا 53%ێ یا خێزانێن پارە قەركرین بو ڤان مەرەمان یێن كەتینە دناڤا 

دوو ژ هەژارترین خانە دا، دەمێ كو بتنێ 8%ێ یا خێزانان دناڤا دەولەمەندترین 

پێنجێكدا )شێوێ 28(.

 

وەك ناڤین، نێزیكی 13%ێ یا خێزانێن ل دەڤەرێن باژێران دا پارە قەر كرینە بو 

مەرەمێن هەواركی. جارەكادی، ل زاخو، رێژا خێزانان دسەر ناڤینا )20%ێ( دایە. 

ب پێچەوانە، دەڤەرا ئامێدی و شێخان د راستیدا خێزانەكا بتنێ ژی دڤی 

بارودوخیدا نینە.

الوازییا بارێ ئابۆری و داهاتێ نەیێ بەردەوام

ژێدەرێ داهاتێ سەرەكی بو پرییا خێزانان ل دەڤەرێن 

باژێران ئەوە كو پارەی ژ دەستهەق و موچان ب 

دەستخوڤەدئینن. هەرچەوابیت، وەك ئەنجامێ 

قەیرانا دارایی، دراستی دا بتنێ نیڤا پشكا ناڤینا 

داهاتێ خێزانێ ژ دەستهەق و موچان ب 

دەستڤەدئێت; بكردار هەمی خێزان ڤێ تەمام 

دكەن ب ژێدەرێن دیر یێن داهاتی. 

قەرز یان پارە قەركرن دووەم گرنگرین ژێدەرن، 

پاش قازانجێ كەسپوكاری و خانەنشین، 

هاریكاری ژ الیێ حكومەتێ یان رێكخراوێن 

نەحكومی تارادەیەكی دبەرچاڤن سەبارەت 

ئاوارا و پەنابەران، بتایبەتی، ب 

شێوەیەكێ مەزن قەر كرینە ئەگەر بێنە 

بەراوردكرن دگەل گروپێن دیر یێن 

خوجهان، وەكی هاتیە تێبینی كرن دبەشێن 

بوری دا.

شێوێ 28. بەالڤبونا خێزانێن قەر وەرگرتین بو مەرەمێن هەواركی ل دویڤ پێنجێكێن تێچویان  

وەك 

ئەنجامێ قەیرانا 

دارایی، دراستی دا بتنێ نیڤا 

پشكا ناڤینا داهاتێ خێزانێ ژ 

دەستهەق و موچان ب دەستڤەدئێت; 

بكردار هەمی خێزان ڤێ تەمام دكەن 

ب ژێدەرێن دیتر یێن

 داهاتی
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  شێوێ 30. دابەشبونا سەرجەمێ ژێدەرێن داهاتی ل دویڤ گروپێن خوجهان 

�كاڤج
رادناڤ�م
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 sources

داكو ئەڤ فاكتەرە ب كێربێت بو هەلسەنگاندنا الوازییێ، ئەو رێژە 

هاتیە پێكئینان یاكو ئاماژێ دكەنە پالپشتییا خێزانێ ل سەر 

ژێدەرێن داهاتی ئەوێ نەبەردەوام، ژبەر هندێ دبیت 

دەربرینێ ژ پلەیەكا بەرچاڤا الوازییێ بكەت.

ئەو ژێدەر ژی پارە برێكرنن، پشتەڤانی ژ الیێ 

ئەندامێن خێزانێ، هاریكاری ژالیێ 

حكومەتێ یان رێكخراوێن نە حكومی، 

خێرخوازی، یان خاسن. بڤی ئاوایی رێژا 

داهاتێ نەیێ بەردەوام دابەشدكەت ل سەر 

سەرجەم داهاتێ خێزانێ ) بەلێ پاشكەوت، 

فروتنا مالوملكی، وپارێن قەركرین بخوڤە 

ناگریت و دیرئێخسن، چونكی ئەڤ قازانجێن هە 

بو جارەكێ بتنێ روددەن و دبیت رشوڤەكرنێ 

تێكبدەت(.  

رشوڤەكرنا ئامارەیی ئاماژێ دكەتە رێژێن بلندترێن داهاتێ نەیێ 

بەردەوام ل سەرانسەر سەرجەمێ داهاتی، نزمبونا تێچوێن خێزانێ. ب 

دەستەواژەكێ ئاسانر، هەژارترین خێزان پشت بەستنێ ب 

شێوەیەكێ پر دكەتە سەر ژێدەرێن داهاتێ نەیێ 

بەردەوام.

ب گشتی، نێزیكی 7%ێ یا خێزانان ل 

سەرانسەری دەڤەرێن باژێران دڤی 

بارودوخی دانە ئەوا كو نیڤەك یان پرییا 

سەرجەمێ داهاتێ وان یێ دوبارەكری ژ 

ژێدەرێن نەیێن بەردەوام دهێن )شێوێ 31(. 

ئەڤ بارودوخە و بتایبەتی پر یێ بەربەالڤە ل 

دەڤەرا ئاكرێ، بەردەرەش و زاخو. و ئەڤ 

بارودوخە تارادەیەكی پر یێ رەخنەگرە بو ئاوارەیان، 

ب رێژا 15%ێ یا ڤان خێزانان پر ژ نیڤا داهاتێ خو ژ 

ژێدەرێن نەیێن بەردەوام ب دەستڤەدئینن. بو خێزانێن پەنابەر، رێژە 

دگەهیتە 9%ێ و، بو جڤاكێ مێڤاندار، دگەهیتە 4%ێ. 

تێبینی: دەڤەرێن ئاوارەیەكا بلند ) سێمێل، شێخان و بەردەرەش/ ئاكرێ(; دەڤەرێن ئاوارەیەكا ناڤنجی )زاخو(; دەڤەرێن ئاوارەیەكا نزم )دهۆك و ئامێدی(.

شێوێ 31. رێژا ژێدەرێن داهاتێ نەیێ بەردەوام ل سەرانسەر سەرجەمێ داهاتی

ئەڤ 

بارودوخە 

تارادەیەكی پتر یێ رەخنەگرە بو 

ئاوارەیان، ب رێژا 15%ێ یا ڤان 

خێزانان پتر ژ نیڤا داهاتێ خو ژ ژێدەرێن 

نەیێن بەردەوام ب دەستڤەدئینن. بو 

خێزانێن پەنابەر، رێژە دگەهیتە 9%ێ 

و، بو جڤاكێ مێڤاندار، 

دگەهیتە 4%ێ. 

رێژا سه دى یا خێزانێن 50%ێ یان پرت ئه وێن داهاته كێ دوباره كرى 

هه ى ژ ژێده رێن نه یێن به رده وام

دەڤەرێن چڕییا وان بلند

دەڤەرێن چڕییا وان ناڤنجی

دەڤەرێن چڕییا وان نزم

ناحیا
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Percentage of households that have experienced a
 salary reduction or job loss

الوازییا بارێ ئابۆری و پێشڤەچونا كەرتێ تایبەت

پێشڤەچونا كەرتێ تایبەت ئەو ئێكەم فاكتەرێ دەڤەرێن جوگرافییە ئەوێ هاتیە 

گەنگەشەكرن دناڤا هەلسەنگاندنا الوازییا خێزانێ دا. ئارمانجا ڤی فاكتەری 

ئەوە بو نرخاندنا ئایا ژیان دڤی جهی دا دگەل هەبونا تارادەیەكی دەلیڤێن 

كارێ كەرتێ تایبەت جیاوازیەكێ چێدكەت د بارودوخێن دارایێن خێزانێ دا. 

رشوڤەكرنا ئامارەیی پێشنیاز دكەت كو تێچوێن خێزانێ بو هەر 

تاكەكی بەرەڤ بلندبونێ یە دناڤ جهێن كو پێشڤەچونا 

كەرتێ تایبەت هندی یا مەزنر و پربیت. گریان، ئەڤە 

دشێت یا گرێدای بیت ب هەبونا پر یا دەلیڤێن 

دینامیكیی و فرەجورییێ یا گرێدایی هەلومەرجێن 

ژیانێ ئەوا دشێت ببیتە سودمەند بو كامەرانییا خێزانێ 

یا سەرتاسەری دڤان دەڤەراندا. ب دەستەواژەكا دیر، 

دەما كو پێشڤەچونا ئابۆری یا كێمر هەبیت، مەیال 

خێزانێ تارادەیەكی دچیتە بو هەژارییا پر و لەوما الوازییا 

پر.

گەنگەشا شێوێن دروست ل سەر دەلیڤێن كارێ كەرتێ تایبەت بو هەر جهەكێ 

هاتیە پێشكێشكرن دبەشێن بوری دا )شێوێ 14(. داتا ل دویڤ قەزاییێ ئاماژێ 

دكەنە پرییا دوبارە دیتنا دەلیڤێن كارێ كەرتێ تایبەت ل دەڤەرێن زاخو و 

دهۆك ) چینا دەڤەرێن چڕییا وان ناڤنجی و بلند(.

الوازییا بارێ ئابۆری و قەیرانا دارایی 

داتا بو ڤی فاكتەرێ دویێ یێ دەڤەرا جوگرافی ئاماژێ دكەنە 

هندێ كو، دڤان دەڤەراندا قەیرانا دارایی كارتێكرنەكا 

بهێزتر كرییە، ناڤینا تێچویان بو هەر تاكەكی ب 

شێوەیەكێ بەرچاڤ نزمرە. و كارتێكرن هاتییە پیڤان ل 

ڤێرە برێیا كێمبونا موچان یان ژدەستدانا دەلیڤێن كاری 

) وەكی هاتیە پرسیاركرن د روپیڤا خێزانێ دا(; برینا 

موچان هاتە پێش دناڤ كەرتێ گشتییێ حكومەتا هەرێا 

كوردستانێ ل هەیڤا كانینا دویێ یا ساال 2016ێ ژ ئەگەرێ 

قەیرانا دارایی ئەوا كو نوكە ئیزیەتان دبینیت.

شێوێ 32. رێژا خێزانێن ب شێوەیەكێ ئێكسەر كارتێكرن لێبوی ل دویڤ قەیرانا دارایی 

تێبینی: دەڤەرێن ئاوارەیەكا بلند ) سێمێل، شێخان و بەردەرەش/ ئاكرێ(; دەڤەرێن ئاوارەیەكا ناڤنجی )زاخو(; دەڤەرێن ئاوارەیەكا نزم )دهۆك و ئامێدی(.

دڤان 

دەڤەراندا قەیرانا 

دارایی كارتێكرنەكا بهێزتر 

كرییە، ناڤینا تێچویان بو هەر 

تاكەكی ب شێوەیەكێ 

بەرچاڤ نزمترە.

رێژا سه دى یا خێزانێن رویربوى كێمبونا موچان بوین یان

 ژ ده ستدانا كارى بوین 

دەڤەرێن چڕییا وان بلند

دەڤەرێن چڕییا وان ناڤنجی

دەڤەرێن چڕییا وان نزم

ناحیا
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كارتێكرن یا جیاوازە ب پالپشتیكرن ل سەر جهی، هەروەكی دژوارییا قەیرانا 

دارایی یا جیاواز بو ل سەرانسەری جهان. ل دەڤەرێن وەكی سێمێل، زاخو یان 

شێخان دگەهشتە 40%ێ یا خێزانان گرفتێن شوكێن ئابۆری دیتبون ژبەر 

ژدەستدانا كاری یان برێیا موچەی. دڤان دەڤەران دا، تێچو بو هەر كەسەكی 

نزمرن ژ یێن دیر، دەڤەرێن كێمر كارتێكرن لێ بوین.

داتا ل دویڤ گروپێن نیشەجێیان دیسان ئاماژێ دكەنە سەر كارتێكرنەكا 

بەرفرەهر یا كو خێزانێن جڤاكێ مێڤاندار هەستپێكری. كو دگەهیتە 70%ێ 

ئەندامێن جڤاكێ مێڤاندار ئەوێن كاردكەن د كەرتێ گشتی دا رویری كێمكرنا 

موچان/ دەستهەقان بوین یان موچەیێن هەین ل هیڤیێ نە كو ژالیێ خودانێ 

كاریڤە بێنە دان. ئاریشا هەمان شێوە كو ب رێژا 42%ێ كارتێكرن ل كاركەرێن 

پەنابەر كرییە و 59%ێ ل كاركەرێن ئاوارە كرییە.

الوازییا بارێ ئابۆری و ئاستێن سامانێ مروڤی

ئاستێن گشتی یێن سامانێ مروڤی )هاتیە پێناسەكرن وەك رێژا تاكەكەسێن 

نەوجوان ئەوێن خواندنا بنەرەت تەمام كرین( ژ جهەكێ دیاركری پەیوەندییەكا 

دەستنیشانكری یا هەی دگەل پارەدارییا خێزانێ. داتا ئاماژێ دكەن كو خێزان 

تارادەیەكی پر یا بەرفرەهە ببیتە هەژارتر برێژەیی ئەگەر ئەو بژین ل جهێن 

تارادەیەكێ ئاستێن سامانێ مروڤی دنزمنب ژ ئەگەر ئەو بژین ل جهێن سامانێ 

مروڤی یێ بلند دا.

دەمێ كو ب شێوەیەكێ گشتی ئاستێن سامانێ مروڤی ل دەڤەرێن باژێران 

هاتینە گەنگەشەكرن ل سەری، سەبارەت جهێن شێخان، زاخو، ئاكرێ و 

بەردەرەش دیارترە بەراوردكرن دگەل جهێن قەزایێن دیر ژ ئەگەرێ نزمییا 

ئاستێن خواندنێ یێن رەخنەگر ئەوێن هاتینە دەست ژ الیێ خوجهێن نەوجوان 

)شێوێ 33(.

 شێوێ 33. رێژا سەدییا تاكەكەسێن نەوجوان ئەوێن خواندنا بنەرەت تەمام نەكرین

 تێبینی: دەڤەرێن ئاوارەیەكا بلند ) سێمێل، شێخان و بەردەرەش/ ئاكرێ(; دەڤەرێن ئاوارەیەكا ناڤنجی )زاخو(; دەڤەرێن ئاوارەیەكا نزم )دهۆك و ئامێدی(.

رێژا سه دى یا تاكه كه سێن نه وجوان ئه وێن خواندانا بنه ره ت ته مام 

نه كرین ژ رێژا خوجهان نه وجوان 

دەڤەرێن چڕییا وان بلند

دەڤەرێن چڕییا وان ناڤنجی

دەڤەرێن چڕییا وان نزم

ناحیا



٦٤

كورتی و مودێلێ ئاراستەیێن الوازییا بارێ ئاوبوری

دەما كو پێكهاتەیا تایبەت یا الوازییێ هاتییە رشوڤەكرن، داخوییانیێن دیاربوین 

ئاماژێ دكەنە سێ دەڤەرێن الوازییا تایبەت: ئێكەم، دەڤەرا گڤاشتی دناڤبەرا 

شێخان و ئاكرێ دا; دووەم، قەزایا زاخو; سێیەم، بو یێن كێمر بەرفرەه، سێمێل 

و دەوروبەرێن وێ. 

ڤان دڤەران تا رادەیەكی لێشییەكا مەزنر یا خێزانێن ئاوارە 

یا هەی، كارتێكرنا بهێزترین قەیرانا دارایی ل سەر 

ئابۆرێ ناڤخویی، رێژەكا كێمرا ئاستێ 

خواندنێ دناڤ نەوجوانێن خوجه دا. پر 

ژ 50%ێ یا خێزانان ئەوێن ل ڤان 

قەزایان دژین دكەڤنە دناڤ 

هەژارترین پێنجێكا تێچویاندا، 

ئاماژێ دكەتە مەترسییا هەژارییا 

بكاربرنا، الوازییا بارێ ئابۆری، 

هەرچەوابیت، ب شێوەیەكێ جیاواز 

ل هەر دەڤەرەكێ دیاردبیت.

دەڤەرا دناڤبەرا شێخان و ئاكرێدا، 

بتایبەتی، خرابرین دەڤەرە ل سەرانسەری 

دەڤەرێن باژێران ل پارێزگەها دهۆكێ. و كێمرین 

ئاستێن تێچویان بو هەر تاكەكی یێن هەین. ب شێوەیەكێ 

گشتی، و هەروەسا رێژەكا كێمرا بەردەستا دەلیڤێن كاری یا هەیی و 

تارادەیەكی دابینكرنا خزمەتێن گشتی یێن كێمر. هەرچەوابیت، ئەو مفایێن 

هەین ل سەرانسەر قەزایێن دیر وەك زاخو ئەوە كو خێزانێن ل شێخان تورێن 

پاراستنێ یێن بهێزتر یێن هەین، ئەوێن هاتینە دابینكرن ژ الیێ خێزانێ یان 

جڤاكیڤە ئەوێن كو دبیت گرێداینب ب سنورێن نەژادی یێن بهێزتر دناڤبەرا 

ئاوارە و جڤاكێ مێڤاندار )پریا وان كوردن هەروەسا مەسیحی و ئێزدی(.

ئەڤ الیەنە دشێت رشوڤەبكەت بوچی رێژەكا بلندترا ئاوارەیان خانی هەنە 

لڤان دەڤەران، رێژەكا گەلەك كێا دەرئێخستنێ، خێزانێن گەلەك كێم هەنە پارە 

قەركربیت بو مەرەمێن هەواركی، قەلەبالغییا پر ژ ئەگەرێ مێڤان كرنا خێزانان.

خێزانێن ل زاخو، ب پێچەوانە، دبیت كو وان پر دەلیڤە هەبن بو كاركرنێ ئەڤە 

دزڤریت بو داینەمیكیێن پرێن كەرتێ تایبەت.

 هەرچەوابیت، بەشەكێ مەزنێ كاركرنێ نەیێ فەرمییە، رویری زێدەبونا 

هەڤركییێ بوینە، سامانێ جڤاكی ل دەڤەرێ ب شێوەیەكێ گشتی گەلەك 

كێمرە. رێژا تاكەكەسێن ژیێ كاركرنێ ئەوێن نەپالپشت 

ئەوژی تارادەیەكی كێمرن.

لەوما هەژارییا بكاربرنێ ب شێوەیەكێ 

گشتی یا بلندە.خێزان پر یارویری 

گرفتێن دارایی بوی یێن گرێدای ب 

نەشییانا دانا كرێ، زێدەبونا ئاستێن 

قەرا، زێدەبونا نەرمییێ ل سەر 

داهاتی ژ ژێدەرێن داهاتێ نەیێ 

بەردەوام.

لدوماهیكێ، دیارە سێمێل ب 

شێوەیەكێ رێكخستی دكەڤیتە دناڤا پلەیێن 

ناڤنجیێن هەمی نیشاندەران دا بو الوازییێ. 

دەمێ كو رویری چ بارودوخێن گەلەك خرابویێن ڤان 

نیشاندەران نەبویە.و هەرەوسا نەیا گەلەك باشە، ئەڤێ راستییەك 

هەیە، بومنوونە، بو ئاستێن قەردارییێ، رێژا پالپشتییێ، و قەلەبالغییێ.       

سێ 

دەڤەرێن الوازییا 

تایبەت: ئێكەم، دەڤەرا گڤاشتی 

دناڤبەرا شێخان و ئاكرێ دا; دووەم، قەزایا 

زاخو; سێیەم، بو یێن كێمتر بەرفرەه، سێمێل و 

دەوروبەرێن وێ. ڤان دڤەران تا رادەیەكی لێشییەكا 

مەزنتر یا خێزانێن ئاوارە یا هەی، كارتێكرنا بهێزترین 

قەیرانا دارایی ل سەر ئابۆرێ ناڤخویی، رێژەكا 

كێمترا ئاستێ خواندنێ دناڤ نەوجوانێن 

خوجه دا.



گەنگەشەكرن و كورتییا ئەنجامێن سەرەكی

لڤێرە، داتایێن فێركرنێ هاتنە رشوڤەكرن برێیا رێژا گشتییا ناڤ نڤێسینێ 

ل قوتابخانێ، كو رێژا قوتابیێن ناڤ نڤێسای بو هەر پولەكێ نیشان 

ددەت بێ بەرچاڤ وەرگرتنا كا ئەو د گروپێ ژیێ فەرمیدانە ئەوێ 

دگونجیت بو ئاستێ وان یێ نوكەیێ خواندنێ. 

ئەڤە هاتە بجهئینان چونكی قوتابی دڤی چارچوڤەیدا ل دیڤ رێكا 

ئێكسەر ژ خواندنا بنەرەت بو یا ناڤنجی بو زانكویێ ناچن. بەلێ چونا 

وان بو قوتابخانێ پر یا بەربەالڤە دگەل مەهێن ژ دەرڤەی قوتابخانێ.

 رێژێن هێالنا قوتابخانێ دناڤبەرا خواندنا بنەرەت و ئامادەیی یا بلندە، 

بەلێ پرییا قوتابیان دوبارە دچنە قوتابخانا ئامادەیی د قوناغێن پاشێن 

ژیانێ دا. بو منوونە، نیڤا قوتابیێن پوال 10 و 12 ئەو دراستیدا 3 بو 5 

ساالن مەزنرن ژ گروپێن ژیێ فەرمی بو ڤی ئاستی )15 بو 17 سالیێ نە(.

رێژا ناڤ نڤێسانێ ل قوتابخانێ ل خواندنا بنەرەت دا تارادەیەكی یا بلند 

و گونجایە ل دەڤەرێن چڕییا وان بلند. هەر چەوابیت، ب شێوەیەكێ 

بەرچاڤ یا دادكەڤیت لدەڤەرێن چڕییا وان ناڤنجی و، تایبەتی، ل 

دەڤەرێن چڕییا وان نزم. رێژەیا كێمر دڤان دەڤەراندا یا گرێدایە 

تارادەیەكی ب كێمییا شیانێن قوتابخانێ ڤە، رێژەكا بلندا خێزانان 

كارتێكرن لێبویە ژ الیێ دارایڤە و نەشێن لێچوێن گرێدای ب خواندنێڤە 

بدەن )ژ كەلوپەالن بو ڤەگوهاستنێ، ژبلی لێچوێن دەلیڤا خواندنێ د 

هەمان رەوش دا زارۆك دڤییا كاربكەت(. 

سالوخەتەكا گرنك، زێدەبا ری، ئەوە كو رێژا ناڤ نڤێسینا كچان یەكسانە 

دگەل كوران-یان هەتا پرە ژی، بو منوونە، سەبارەت خواندنا بلند )وەك 

كچ ب رێژەكا بلندتر ئامادەدبن ل قوتابخانێ ژ كوران(.

ب گشتی، ئامادەبون ل قوتابخانێ تارادەیەكی یا بلندە سەرەرای رویروی 

بونا ئاستەنگێن دارایی ل دویڤ سیستەمێ گشتی یێ خواندنێ، 

یاگرێدایی ب سەرمایێ پێدڤی بو دانا موچێن ماموستایان و، هەر جهەكێ 

پێدڤی، بو بەرفرەهكرنا ژێرخانا خواندنێ ) بو منوونە، زێدەكرنا ئاڤاهیێن 

قوتابخانان(. 

ڤان بەندان كارتێكرنا خو هەبو ل سەر قەلەبالغییەكا مەزنر ل سەر پوال و 

پاراستنا مانێ ل سەر جورێ خواندنا پێشكێش دكەن.

زارۆكێن پەنابەران، هەرچەوابیت، گرفتێن مەزنر بو دەستهەالت و 

هەڤپشكێن بوارێ مروڤایەتی پێكدئینن د مەیدانا خواندنێ دا. 

دەمێ دئاوارەییێ دا، خێزانا سوری زارۆكێ خو نا هنێریتە قوتابخانێ، برێیا 

ناڤ نڤێسانێ ل قوتابخانێ كو 73%ێ و 16%ێ بو خواندنا بنەرەت و 

ئامادەیی، هەردوو پێكڤە، بو خوجهێن نێر، 81%ێ و 18%ێ بو خواندنا 

بنەرەت و ئامادەیی بو خوجهێن مێ. 

ب كومكرن، بارودوخ جهێ دودلیێ یە بو ڤان هوشیارییان كو 44%ێ یا 

زارۆكێن ژیێ وان 6 بو 17 سالی ژ دەرڤەی سیستەمێ فەرمییێ خواندنێ 

نە، یا كو مەترسیێن جدی دورست دكەت بو پێشڤەچونا مروڤی یا وان یا 

پاشەروژێ. 

پرسیارا سەرەكی یا مای ئەوە بوچی ئەڤ گروپە ل قوتابخانێ نائامادەبن 

پێچەوانەی گروپێ هاوشێوێ دناڤا جڤاكێن مێڤاندار و ئاوارە دا، و چەوا 

دێ ڤان قوتابیان زڤرینینە قوتابخانێ.    

7- گرفتێن خواندنێ
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رێژێن ناڤ نڤێسینێ ل دویڤ چینان  

ئامادەبون ل قوتابخانێ هاتە رشوڤەكرن برێیا رێژێن گشتی یێن ناڤ نڤێسینێ 

ل قوتابخانێ بو خواندنا بنەرەت و ئامادەیی21. 

دڤی چارچوڤی دا، یا خوازیارە كو پشت بەستنێ بكەینە سەر رێژا گشتی ژبەر 

رێژا دروستا قوتابیان د هەردو ئاستێن خواندنا بنەرەت و ناڤنجی دا كو گەلەك 

مەزنرن ژ گروپێن ژی ئەوا كو ب شێوەیەكێ تەكنیكی دگونجیت بو وێ 

قوناغێ. 

رێژێن هێالنێ دبلندن،، بەلێ گەلەك قوتابی 

دوبارە دچنە قوتابخانێ د قوناغێن پاشێن 

ژیانا خودا )كارتێكرنا پەشیانییێ(.

پاش یا نورمالە و بالكێشە، كو ببینی 

رێژا ناڤ نڤێسینێ ل قوتابخانێ 

دسەر 100%ێ رایە دخواندنا 

بنەرەت دا، بو منوونە. بو ڤێ 

ئەگەرێ رێژا سافییا تاقیكرنان 

بتنێ و ب شێوەیەكێ مەزن 

ئامادەبونێ ل قوتابخانێ دێ 

كێمكەت22.

دەمێ ناڤ نڤێسین د خواندنا 

بنەرەت دا )قوناغێن 1 بو 9ێ( دیارە 

تارادەیەكی دگەهیتە ئاستێن گونجای 

وەك ناڤین، نزمبونەكا بەرچاڤا ئامادەبونێ 

ل قوناغا ئامادەیی یا هەی )قوناغا 10 بو 

12ێ( ب رێژا كو نێزیكی 30%ێ نزمرە )شێوێ 34(.

ئەڤ نزمبونە یا پێشبینیكری بو، وەكی ژمارەكا بەرچاڤا زارۆكێن نێر ومێ هەین 

كو یان چویە دناڤ بازارێ هێزا كاری دا یان هاریكاری دناڤ كارێن ناڤخویی دا 

دكەت.

21رێژا گشتییا ناڤ نڤێسینێ ل قوتابخانێ ب دەستڤەهاتییە برێیا دابەشكرنا ژمارا قوتابیان، بێ بەرچاڤ وەرگرتنا ژیێ وان، د هەر قوناغەكێ دا ) د قوناغا بنەرەت یان ئامادەیی دا( ل دویڤ سەرجەمێ ژمارا زارۆكێن گروپێ 

ژیی دگونجن بو هەر قوناغەكێ. ب شێوەیەكێ دژبەر، رێژا ناڤ نڤێسینا سافی سەرجەمێ ژمارا وان قوتابیێن دگونجن بو ڤێ قوناغێ ئەوا پێدڤییە لێ ئامادەبن دابەشدكەت، ل دویڤ سەرجەمێ ژمارا زارۆكێن وی گروپێ ژی.

سەرجەمێ گشتییێ ناڤ نڤێسینێ ل قوتابخانێ، ب شێوەیەكێ پراكتیكی، پێكدئێت ژ زارۆكێن ئامادەدبن د قوناغەكا دەستنیشانكری دا ’دەرڤەی گروپێ خویێ پەیوەدندیار’. بو منوونە، 19 سالی ئامادە دبن ل قوناغا ئامادەیی و 

دێ هێنە هژمارتن وەك سەرجەمێ گشتییێ ناڤ نڤێسینێ ل قوتابخانێ بەلێ نە سەرجەمێ سافییێ ناڤ نڤێسانێ ل قوتابخانێ.

22 گروپێن ژی یێن تەكنیكی بو خواندنا بنەرەتی ) قوناغا 1 بو 9( دگونجیت بو زارۆكێن دناڤبەرا 6 بو 14 سالییێ دا. بو خواندنا ئامادەیی )قوناغا 10 بو 12(، گروپێ ژی دگونجیت بو زارۆكێن دناڤبەرا 15 بو 17سالیێ.

ل دەڤەرێن چڕییا 

ناڤنجی و، تایبەتی، دەڤەرێن 

چڕییا وان نزم رێژا ناڤ نڤێسینێ ب 

شیوەیەكێ بەرچاڤ یا لبن ئاستێ 

گونجای; بو نموونە، بتنێ 78%ێ یا 

خوجهێن مێ ل خواندنا بنەرەت ئامادەدبن 

ل ڤان دەڤەران. یا دەربارەی رێژێن خواندنا 

ئامادەیی، نزمبون بتنێ یا دیارە ل 

دەڤەرێن چڕییا وان نزم، بتایبەتی بو 

كوران

تایبەمتەندییا رەخنەگر یا رێژێن ناڤ نڤێسینێ ل قوتابخانێ ئەوە كو 

جوداهییەكا مەزن هەیە دناڤبەرا چینێن جیاواز دا وەك یا گرێدایی ب خواندنا 

بنەرەت ڤە. ل دەڤەرێن چڕییا ناڤنجی و، تایبەتی، دەڤەرێن چڕییا وان نزم رێژا 

ناڤ نڤێسینێ ب شیوەیەكێ بەرچاڤ یا لنب ئاستێ گونجای; بو منوونە، بتنێ 

78%ێ یا خوجهێن مێ ل خواندنا بنەرەت ئامادەدبن ل ڤان دەڤەران.

 یا دەربارەی رێژێن خواندنا ئامادەیی، نزمبون بتنێ یا دیارە ل دەڤەرێن چڕییا 

وان نزم، بتایبەتی بو كوران، و ئەڤە نیشاندەرێن هندێنە كو گرنگییەكا كێمر 

هەیە بو بەردەوامییا خواندنا فەرمی ) و هاندەرێن بلندتر بو تەڤلی بونا هێزا 

كارییە(.
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رێژێن ناڤ نڤێسینێ ل قوتابخانێ ل دویڤ گروپێن خوجهان 

جیاوازییەكا رون هەیە دناڤبەرا زارۆكێن پەنابەرێن سوری و یێن گروپێن دیر دا 

)شێوێ 35(. رێژا ناڤ نڤێسینێ ل قوتابخانێ بو پەنابەرێن سوری ب شێوەیەكێ 

مەزن یا كێمە، كو ئاماژێ دكەنە رێژەكا گەلەكا بلندا زارۆكان ل دەرڤەی 

قوتابخانێ نە كو ل ژیێ دەستپێكێنە. بتایبەتی، 28%ێ ژ وان دناڤبەرا 6 بو 14 

سالییێ دانە و ئامادەنەبونە ل چ جورێن خواندنا فەرمی.

بارودوخ بتایبەتی یێ رەخنەگرە ل ئاستێن ئامادەیی، كو 

كێمینەیا خێزانێن پەنابەر دهەلبژێرن زارۆكێن چخو 

ناڤ نوس بكەن ل قوتابخانێ; ب دەستەواژەكا دی، 

79%ێ یا زارۆكێن دناڤبەرا 15بو 17سالییێ دا نا 

چنە قوتابخانێ.

بەرچاڤ وەرگرتنا گروپێن دیریێن خوجهان، 

رێژێن ناڤ نڤێسینێ بو زارۆكێن ئاوارەیان ژی 

دیسان تارادەیەكی بەرەف رێژەكا كێمرە، 

دگەل كو بو پەنابەران نە گەهشتییە ئاستێن 

رەخنەگر. 

رێژە بو جڤاكێ مێڤاندار مایە بلند سەرەرای 

ئاستەنگێن دارایی ئەوێن رویروی سیستەمێ 

خواندنێ بوین، یێن گرێدایی كێمبونا پارێ پێتڤی بو 

موچێن ماموستایان و پاراستنا مانێ ل سەر جورێ خواندنا 

پێشكێش دكەن )د هندەك رەوشان دا، ئەڤ گرفتە هندەك جاران 

بوینە سەدەما گرتنا قوتابخانان بو ماوەكی كاتی(.

جیاوازییەكا 

رون هەیە دناڤبەرا 

زارۆكێن پەنابەرێن سوری و 

یێن گروپێن دیتر دا. رێژا ناڤ 

نڤێسینێ ل قوتابخانێ بو پەنابەرێن 

سوری ب شێوەیەكێ مەزن یا كێمە

28%ێ ژ وان دناڤبەرا 6 بو 14 

سالییێ دانە و ئامادەنەبونە ل چ 

جورێن خواندنا 

فەرمی
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دابین ستی، زاخو، دهۆك، ئاوارەیێن دەڤەرێن باژێران د ئاڤاهیێن نە تەمام كری دا دژین. 2014- ر. رشید، كومیسیونا باال یا نەتەوێن ئێكگرتی بو كاروبارێن پەنابەران 
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23 خواندنا بنەرەت سەبارەت بو ئاوارەیان خواندنا بنەرەت تێكەلكرییە ) قوناغا 1 بو 6ێ( و خواندنا ناڤنجی )قوناغا 7 بو 9ێ(. 

شێوێ 35. رێژا سەرجەمێ گشتییێ ناڤ نڤێسینێ ل قوتابخانێ ل خواندنا بنەرەت و ئامادەیی بو هەر گروپەكێ خوجهان و رەگەزەكی23

شێوێ 34. رێژا سەرجەمێ گشتییێ ناڤ نڤێسینێ ل قوتابخانێ ل خواندنا بنەرەت و ئامادەیی بو هەر چینەكی و رەگەزەكی
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   دەستهەالتێن ناڤخو پێدڤییە كار بكەن بو چێكرنا هاندانان بو پێشڤەچونا 

جهێ ئاگنجیبونەكا ئەرزان وگونجای. خێزانێن كێم دەرامەت كارتێكرنەكا 

بەرچاڤ لێبویە ژبەر پێچینەبونا وان بو پەیداكرنا جهێ ئاكنجیبونێ ب كریەكا 

ئەرزان، وەك ئەنجام، ئاستێن قەلەبالغی، رێژا دەرئێخستنێ بەرەف بو بلندییێ 

ڤە دچن.

ئێك ژ رێكان بو كێمكرنا ناڤینا كرێیا ل دەڤەرێن باژێران ئەوە برێیا زێدەكرنا 

ئامادەكرنا جهێن ئاكنجیبونێ یە. ل ڤێ دوماهییێ، دەستهەالتێن پارێزگەهێ 

پێشخەری كر د پروژێن ئاكنجیبونێ دا بو خێزانێن كێم دەرامەت ل دهۆكێ، 

بەلێ پروسەیا وەبەرهێنانی َ راوەستیا ژ ئەگەرێ قەیرانا دارایی. ئێكەم چارە بو 

ڤان بارودوخان چێكرنا هاندەرێن دارایی و رێكخسن بو ئینان و راكێشانا 

الیەنێن پەیوەندیدار یێن كەرتێ تایبەت بو دەستپێكرنا ڤان جورە پروژێن 

گەشەكرنێ یێن ئاكنجیبونێ. دەستهەالتێن ناڤخویی هەروەسا رێنایێن نوی 

دەرێخستینە كو ئارمانجا وێ داخازێ ژ خودانێن مولكان كریە ئەوبخو كرێیان 

كێمبكەن. ئەڤ خالە پر هەژی گرنگیدانێیە كا چەوا دێ ب باشرین شێوەدهێتە 

ئەنجامدان.

   الیەنێن بوارێ مروڤایەتی پێدڤییە هاریكاریێن خو بو خێزانێن بارێ وان 

الواز ئەوێن دكرێیان دا زێدە بكەن. گەلەك خێزان، ئاوارەبن، پەنابەر، یان 

جڤاكێ مێڤاندار بن، و ئەو یێ نوكە زەحمەتا ددانا كرێیا خو دا دبینن، و ئەڤە 

دێ بیتە ئەگەرێ قەردارییێ یان بەردەوامییا گهورینا جهێ ئاكنجیبونێ، ب 

لێگەریانێ ل جهێ ئاكنجیبونەكا ئەرزانر. 

بو نەهێالنا ڕوودانا ڤێ چەندێ برێیا هاریكارییا، دوو ئاالڤ دشیان دایە 

بكارئینان یێن كو بەری نوكە هاتینە تاقیكرن ل هندەك دەڤەران: پروگرامێن 

ئارمانج كریێن پارێ كاش بەرامبەر كرێ 24، دوبارە بكارخسن و نویژەنكرنا 

جهێ ئاكنجیبونا ئاستێن ناڤنجی گهورینا وان بو ئاكنجیبونەكا كاتییا بێ كرێ-بێ 

بەرامبەر )دگەل پشكدارییا دەستهەالتێن حكومی بو بهێزكرنا باوەرییا خودانێ 

مولكی(، دڤێت ئەو بگونجیت دگەل هاریكاریێن مەزنر ژ الیێ خێرخوازان ڤە 

بو هاریكارییا دارایی یا پێشبینی كری و دەم درێژ بو ئارمانج كرنەكا باش یا 

هاریكاریێن پارێ كاش.

   الیەنێن د بوارێ جهێ ڤەحەویانێ و پاراستنێ دا پێدڤییە هاریكارییا 

یاسایی زێدە بكەن بو وان كەسێن رویربوی بارودوخێن دەرئێخستنێ دبن، و 

دەستهەالتێن ناڤخویی پێدڤییە گرێبەستێن كرێ یێن نڤێسای رێكبێخن. 

پارێزگەها دهۆك و قەزا سێمێل رێژا هەرە بلندا دەرئێخستنا خێزانێ لێ هەنە، 

بتایبەتی، كارتێكرنێ ل ئاوارەیان دكەت )20%ێ ژ خێزانا هاتینە درئێخسن د 

ماوێ 6 هەیڤێن بوری دا(. 

بو خێزانێن ئاوارەبویێن، ب دەستڤەئینان هاریكارییا یاسایی تارادەیەكی یا 

بزەحمەترە، و خێزانێن هاتینە دەرئێخسن دێ مفایی ژ هاریكارییا یاسایی 

وەرگرن بو بلندكرنا سكاالیا دەرئێخستنێ یا نەدادپەروەرانە یان بو دیتنا چارەیێن 

دان و ستاندنێ دگەل خودانێ خانی یان مولكی، و هەروەسا بو دیتنا جهێ 

ئاكنجیبونەكا نوی. 

زێدەباری، كو باراپرا گرێبەستێن كرێ دەفكی نە ل سەرانسەری پارێزگەهێ، ل 

ڤێرە دڤێت هاریكاری بهێتە دان ژ الیێ كەرتێ دستهەالتێن گشتی ڤە بو 

بهێزكرنا گرێبەستێن نڤێسای كو دێ بیتە ئەگەرێ پر پاراستنێ بو هەر دوو 

كرێداران و خودانێ مولكی.

   خودانێن مولكی، الیەنێن د بوارێ جهێ ڤەحەویانێ دا و دەستهەالتێن 

ناڤخویی پێدڤییە هەماهەنگییێ چیبكەن بو پەیداكرنا چارەیێن گونجای بو 

خێزانێن د ئاڤاهیێن نەتەمام كری دا دژین، بتایبەتی شێخان و ئاكرێ.

ژ سەرجەمێ 30%ێ و 17%ێ خێزانێن ئاوارە ل ڤان قەزایان، ل دویف ئێكدا، د 

ئاڤاهیێن نەتەمام كری و بەردایی دا دژین. 

هندەك رێكخراوێن نە حكومی دەست ب پروگرامێن دانانا دەرگەهان، پەنجەر 

و ئاڤ/ ئاڤەروێن ساخلەمییێ كر دوان جهان دا، بەلێ پشكدارییا هەمی الیەنان 

دێ بیتە هاریكار بو ب دەستەڤەئینانا ڤان خێزانان بو بارودوخێن ئاكنجیبونەكا 

پر گونجای.

8. دەرئەنجام و پێشنیازێن سەرەكی 

24 ئەڤ جورە پروگرامێن پارێ كاش دڤێت دوپات كەن كو نەبیتە ئەگەرێ بلندبونا كرێیان و كارتێكرنێ ل بازارێ كرێیان بكەت وببیتە كریار بو پالدانەكا چڕ یا كرێچییان بو دەڤەرێن كو بەری نوكە 

 )ALNAP)2015 دقەلەبالغ . بو منوونە ببینە، ئاراستەكرنێت تەكنیكی: پارە بو كرێیا مەرج دار

1. بارودوخێن ئاكنجیبونێ
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   پێدڤیە دەستەالتێن ناڤخویی بێنە هاندان بو ئاسانكرنا دەلیڤە و چاالكیان 

بو كارلێكرنێ دناڤبەرا جڤاكێ مێڤاندار و ئاوارەیان دا، ژبو بهێزكرنا 

پەیوەندییان دناڤبەرا جیرانان، كێمكرنا گرژیێن جڤاكی و شیاندنا بو پێكڤەژیانا 

ئاشتیانە. 

گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری دگەل ئەندامێن جڤاكێ مێڤاندار و 

ئاوارەیان دا دیاركرن كو كێمبونەكا بەرچاڤ یا بێباوەریێ هەیە دناڤبەرا ڤان 

جڤاكان دا ل دەڤەرێن باژێران. ئەو رولێ هاتیە گێران ژ الیێ دەڤەرێن جڤاكی 

و چاالكیێن هەڤبەش )وەك هولێن جڤاكی، چاالكیێن وەرزشی و گروپێن 

گەنجان/ ئافرەتان( وەك خاال پەیوەندیكرنێ دناڤبەرا ئاكنجیێن هەمی گروپان دا 

دشێت رولەكێ زێدەتر د پێشڤەچونێ دا ببینیت.

 هە روەسا یا گرنگە بو جێبەجێكرنا پروژەیان كو تەڤاییا جڤاكی مفایی ژێ 

ببینن، وەكی هندەك دابەشبونان ئاماژە پێ هاتبوكرن دناڤبەرا گروپان دا د 

هەلسەنگاندنێ دا كو دگرێداینب تێگەهشتنا ’نەدادپەروەری ’ یا هاریكارییان. 

الیەنێن بوارێ مروڤایەتی دشێن تەڤكارییێ دڤێ كارتێكرنێ دا بكەن برێیا 

جێبەجێكرنا پروژێن كارتێكرنا بلەز )QIP( ئەوێ دەلیڤێن ماددی پەیدادكەت كو 

هەمی جڤاك مفایی ژێ وەردگرن. 

پێشبینی ژ هەڤپشكێن جێبەجێكار پێشنیار كریە، هەرچەوابیت، كو جێبەجێكرنا 

پروژێن كارتێكرنا بلەز )QIP( هەتا نوكە نە سیستەمكرینە ب شێوەیەكێ 

كاریگەر داكو پێدڤیێن گشتیێن خوجهان ب نخێڤیت.  

   دەستهەالتێن ناڤخو دگەل رێكخراوێن هاریكاریێن جڤاكێ سڤیل، پێدڤییە 

پروگرامێن پێشڤەبرن و بلندكرنا خولێن زمانێ كوردی پێشكێش بكەن بو 

ئاوارەیان. كومێنتا دوبارەكری د گەنگەشەكرنا گروپێن دەستنیشانكری دا دگەل 

ئاوارە و جڤاكێ مێڤاندار ئاماژێ بو بەربەستێن زمانی دبەن وەك ئەگەرەك بو 

كێمییا كارلێكرنێ دناڤبەرا چڤاكان دا. 

پێشكێشكرن و هاندانا فێركرنا زمانێ كوردی دێ بیتە ئاسانكەر بو گونجاندنا 

ئاوارەیان بو ژینگەها نوی و پركرنا كارلێكرنێ و پێكڤەژیانێ.

   الیەنێن بوارێ رەوشا ژیارێ پێدڤیە هەڤپشكیێ بكەن دگەل ژورێن 

بازرگانی یێن ناڤخویی بو بهێزكرنا پروگرامێن راهێنانێن پیشەیی. 

وەك هاتیە دیاركرن كو باراپرا خوجهێن نەوجوان نەشێن كاری ب دەستخوڤە 

بینن ژبەر ئاستێن خواندنێ یێ گەلەك كێم و نەبونا شارەزایێن كاری، دوبارە 

چونا وان بو ناڤا بازارێ كاری، یان ژی وەك كرێكار یان خودانێ كاری، د شێت 

هاریكاری بو بهێتە كرن برێیا دابینكرنا راهێنانان ل سەر پیشەیان و شیانێن 

كارێ دەستی )بەردەستكرنا دارایی بو ئامیران ئەگەر پێدڤی بو(.

   ئاژانسێن نەتەوێن ئێكگرتی، رێكخراوێن ناڤخویی و رێكخراوێن جیهانی 

یێن نە حكومی و ژورێن بازرگانی یێن ناڤخویی دشێن هەماهەنگییێ بكەن بو 

ئاسانكرنا پشڤەچونا بازرگانییا هەڤپشك بو پەنابەران دگەل ئەندامێن جڤاكێ 

مێڤاندار.

 وەكی هاتیە دیاركرن ل سەر بارێ كارێ پەنابەران، كو تاكەكەسێن سوری 

نەشێن كسپوكارەكی بخو دانن ل دەڤەرێن دەرڤەی كەمپان دا. 

سیستەمێ پێگهور بو رێكخستنا پروژێن پەنابەران ئەوە بو چێكرنا پروژێن 

هەڤبەش دگەل رێكخەرێن بازرگانی یێن ناڤخویی. ئەڤە مینبەرەكێ دخوازیت 

بو هاریكارییا پەنابەران ب دەستنیشانكری، پێكڤەگرێدان و هەڤپشككرن دگەل 

كەسێن ناڤخویی، دهەمان دەم دا گەرەنتیكرنا پاراستنا یاسایی بو هەڤپشكێن 

پەنابەر.

   ئامادەبونا بهێزترا الیەنێن دارایێن بچویك د پارێزگەهێ دا یا پێدڤییە بو ب 

دەستڤەئینانا هویێن ژیانەكا دەم درێژ. هەرچەندە نەبونا الیەنێن دارایی یێن 

بچویك ئارێشەكا بەرفرەهە بو هەمی عیراقێ، مایتێكرنا هویێن ژیانێ ل 

دەڤەرێن پێشڤەچونا كەسپوكاران ڤە كو دێ ب شێوەیەكێ بهێز مفایی ژ ڤان 

جورە ژێدەرێن دارایی وەرگریت.

3. هویێن ژیانێ یێن بەردەوام و دەم درێژ 2. پێكڤەگونجانا جڤاكی ل دەڤەرێن باژێران
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    الیەنێن بوارێ مروڤایەتی و پێشڤەچونێ پێكڤە دگەل دەستهەالتێن 

ناڤخویی پێدڤییە كاربكەن لە سەر هەماهەنگییا میكانزمێن كاش یێن جیاواز و 

گەرەنتییا بەردەوامییا وێ بو ماوێن درێژتر، ل هەمان دەم خوژێڤەدانا 

دوبارەكرنێ یا سیستەمێ پاراستنا جڤاكی. 

هاریكارییا كاش ب شێوەیەكێ بلەز بویە ئێك ژ گرنكرین میكانزمێن بەرسڤدانێ 

بو قەیرانا ئاوارەییێ ل هەرێا كوردستانێ. ل پارێزگەها دهۆكێ، گەلەك 

پروگرامێن پێكڤەژیانێ یێن هاتینە جیبەجێكرن ژ الیێ هەڤپشكێن جیاواز: كاش 

بو كرێ، كاش بو خواندنێ، كاش بو خوارنێ، كاش بو كاری، دانا پارێ كاشێ بێ 

مەرج.

ئەڤ هاریكاریێن دارایی یێن هاتینە دابینكرن زێدەباری دانا پارەی ئەوێن كو 

دەستهەالتێن ناڤخوییێ ددەتە خێزانێن بارێ ئابۆرییێ وان یێ الواز دناڤ 

جڤاكێ مێڤانداردا وەك بەشەك ژ تورا پاراستنا گشتی. دەمێ ئەف كوژمێ پارەی 

تێتە دان ژمارا خێزانێن ئارمانج كری زێدەدبن، یا گرنگە بهێزكرنا هەماهەنگییێ 

دناڤبەرا هەڤپشكان و كومبونێن هێدی هێدی بو تێگەهشتنا هەڤبەش . 

پێشنیازێن پشكداران د وركشوپێ دا ئەوا هاتیە كرن ل پارێزگەها دهۆكێ دگەل 

هەمی هەڤپشكان ژوان ژی دەستهەالتێن ناڤخویی ئاماژە كر كو گەلەك دەڤەر 

هەنە پێدڤی پر هاریكاریێ و هەماهەنگییێ نە. زێدەبارێ ڤێ، بو دانا گرنتییا 

بەردەوامییا ڤان تورێن پاراستنێ وخوژێڤەدانا بەالڤبونا پێكهاتەیێن تەریب.

گەنگەشە پێدڤییە دەستپێبكەت دناڤبەرا الیەنێن بوارێ مروڤایەتی و 

پێشڤەچونێ و پشكا پارێزگەهێ یا هێزا كاری و كاروبارێن جڤاكی و پێكڤە 

گرێدانەكا باشر و لێك نێزیكبونا میكانزمێن پارێ كاش یێن جیاواز دگەل 

سیستەمێ حكومی یێ پاراستنا جڤاكی پێدڤیە هەبیت.

   الیەنێن بوارێ مروڤایەتی یێن كاردكەن د هاریكاریێن پارێ كاش دا 

پیدڤییە جێبەجێكرنا پروگرامێ تەڤایی یێ دەڤەرێن جوگرافی و خێزانێن 

ئارمانج كری یێن الواز ل سەرانسەری گروپێن خوجهان بەرچاڤ وەرگرن، بێ 

بەرچاڤ وەگرتنا وان كو ئەو ئاوارەنە، پەنابەرن یان جڤاكێ مێڤاندارن. 

داتایێن بەردەست ل سەر بارودوخێن ژیانێ یێن جڤاكێ مێڤاندار یێن زێدەبوین 

ل ڤێ دوماهیكێ، هەروەسا دیاردكەن كو رێژەكا مەزنا خوجهان تارادەیكی د 

بارودوخێن الواز دانە )نیشان ددەن كو الوازی دناڤ هەمی گروپان دا هەیە(.

 و ئەڤە رێپێدانا ئارمانج گرتی خێزانێن جڤاكێ مێڤاندار ددەت زێدەباری 

ئاوارەیان و پەنابەران برێیا رێبازا دەڤەرێن جوگرافی. دشیان دایە سراتیجیێن 

ئافراندنێ بێنە بكارئینان ئەوێن بالكێشانێ ل سەر دەڤەرێن گروپێن هەژار 

دكەت ل سەرانسەری پارێزگەها دهۆكێ، كو هەمی گروپێن خوجهان رویری 

هەمان بارودوخان بوین. هەماهەنگی دگەل دەستهەالتێن پالندانانێ وەك 

رێڤەبەرییا ئامارێ دشێت هەول بدەت بو ڤێ مەرەمێ.  

   پارێزگەها دهۆكێ پشكا هێزا كاری و كاروبارێن جڤاكی یا هاتیە هاندان بو 

زەنگینكرنا سیستەم و ستانداردێن بەرفرەهكرنا كامەرانییا نوكە داكو ب 

شێوەیەكێ گونجای خوجهێن بارێ وانێ الواز بكەتە ئارمانج وبلندكرنا شیان و 

كارتێكرنا پروگرامكرنا وان.

ل پێداچونێن بەری نوكە 25 تیشك ئێخستە سەر پێدڤیێت پشكا هێزا كاری و 

كاروبارێن جڤاكی بو بلنكرنا بكارخستنا تورا وان یا ئێمناهییێ برێیا ئاسانكرن، 

رونكرن و بساناهیكرنا پێرابونان كو ل دویڤ وێ خێزانێ بێنە سەرناڤكرن بو دانا 

هاریكارییێ. هەڤكاریكرن دگەل هەڤپشكێن مروڤایەتی بو گەهاندنا هاریكارییا 

پارێ كاش ل پارێزگەها دهۆكێ دشێت مفایی ژ وانێن هاتینە فێركرن بو پشكا 

هێزا كاری و كاروبارێن جڤاكی وەربگرن. 

25 ببینە وەك منوونە بەنكا جیهانی )2015( هەلسەنگاندنا كارتێكرنا ئابۆری جڤاكی یا قەیرانا سورییێ و دەولەتا ئیسالمی ل سورییێ )داعش( و عیراقێ ل سەر هەرێا كوردستانا عیراقێ.

4. میكانزمێن هاریكاریێن پارێ كاش  
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   دەستەالتێن ناڤخویی پێدڤییە هەڤكارییێ بكەن دگەل هەڤپشكێن 

خواندنێ بو جێبەجێكرنا پرەكا پروگرامان كو دوبارە ناڤ نڤێسنا ل قوتابخانێ 

بساناهی لێبكەت )یا فەرمی بیت یان ژی نەیا فەرمی بیت( بو زارۆك و 

گەنجێن نوكە نەئامادە ل قوتابخانێ.

گەلەك زارۆكان سالەك یان دوو ژ ساال خواندنا خو یا ژ دەستدای ژ ئەگەرێ 

ئاوارەییێ. و دوبارە ناڤ نڤێسینا وان ل قوتابخانێ گرفتە ژ ئەگەرێ پێدڤیێت 

وان بو خوالن كو بگونجن دگەل پێدڤیێن وان )وەك، خولێن چڕ بێنە 

پێشكێشكرن دماوەیەكێ كورت دا، باشركرنا خوالن رێكی ددەتە قوتابیان بو 

قەرەبوكرنا وان بو فێركرنێ ئەوا ژ دەستدایی، رێكخستنا خوالن ل دەمێ ئێڤاری 

پشتی كاری،هتد(.

 د هندەك كاودانان دا، دوبارە ناڤ نڤێسین ل قوتابخانێ دبیت هندەك جاران 

گرفتان بسەپینیت ژ ئەگەرێ داخوازكرنا پێرابونێن بیروكراتی بوگەهشتنا 

پروگرامێن خواندنێ )وەك بەلگێ ب دەستخستنا خواندنێ ل سوریێ یان ماییا 

عیراقی بو دوبارە گەهشن بو خواندنێ(. 

شیانێن دڤی ئاراستەی دا دێ ب شێوەیەكێ بەرچاڤ تەڤكاریێ كەن بو ب 

دەستخستنا ئارمانجێن ڤێ پێشخەرییێ دا كەت ’نەبو ژ دەستدانا نفشی’ كو 

هاتییە دەستپێكرن ژ الیێ ژمارەكا الیەنێن جیهانی دگەل سەرهلدنا قەیرانا 

سورییێ، بەلێ پشتی هینگێ هاتە بەرفرەهكرن داكو قەیرانا ئاوارەییێ ل 

عیراقێ ژی بڤەگریت. 

الیەنێن بوارێ مروڤی پێدڤییە نرخاندنەكێ بكەن بو چەوانییا زێدەكرنا 

پروگرامێن هاندەرێن دارایی بو خێزانان كو نەهێلن قوتابی قوتابخانێ 

ژدەستبدەن.

رێژا زارۆكێن هێشتا نە چنە قوتابخانێ یا بەرچاڤە بو ئاوارەیان و ب شێوەیەكێ 

بەرچاڤ یا بلندە بو پەنابەران. ددەمەكی دا كو هندەك ئەگەر دگرێداینە ب 

بەربەستێن گەهشتنا وان بو قوتابخانێ، وەك تێرانەكرنا شیانا یان بەردەستییا 

سازیێن خواندنێ، ئەگەرێن دیر ئاماژێ ددەنە نەشیانا ب ستوڤەگرتنا لێچوێن 

گرێدایی بخواندنێ ڤە و هەروەسا حەزا كاركرنێ شوینا خواندنێ )گەلەك جاران 

ژ الیێ خێزانێ خورتی ل زارۆكا هاتیەكرن بو ڤێ چەندێ(.

كار یێ بەردەوامە برێیا هندەك پروگرامێن پارێزگەها دهۆكێ ئەوێن كو پارێ 

كاش ددەتە خێزانێ بەرامبەر فرێكرنا زارۆكان بو قوتابخانێ، هەروەسا هندەك 

پروگرامێن دیر یێن كو هاریكارییا خێزانێ دكەن گرێدایی بكەرەستەو و 

ڤەگوهاستنێ ڤە. 

چارەیێن دیركو پێكدهێت ژ چێكرنا شیانان بو زارۆكان بو دابەشكرنا دەمێ خو 

دناڤبەرا كاری ب شێوەیەكێ پر پاراستی دا، ژینگەهەكا كێمر خراب دا، و 

نەرماتییا ئامادەبونێ بو قوتابخانێ.

دەستهەالتێن ناڤخویی بهەڤپشكی دگەل الیەنێن بوارێ مروڤایەتی، پێدڤییە 

دابینكرنا خواندنێ ل شێخان، بەردەرەش، ئاكرێ بەرفرەه بكەن بەلكی 

هەروەسا ل زاخو ژی، برێیا ئاڤاكرنا سازیێن بلەز، دەمكی، و كاریگەر.

ژ الیێ لێچونێ ڤە ڤان دەڤەران تەنگاڤیێن هەین بو دابینكرنا خواندنێ، 

بتایبەتی بو ئاوارە و پەنابەران ئەوێن كو ل دویڤ پەیرەوێن جیاواز تر ژ یێن 

جڤاكێ مێڤاندار دچن. 

پێدڤیی بو زێدەكرنا سازییان یا فەرە د ڤی باری دا، ئارمانجكرنا باش یا 

وەبەرهێنانێ ژ الیێ الیەنێن مروڤایەتی وەك پروژێن كارتێكرنا وان بلەز د 

مەیدانا فێركرنێ دا دشێت تەڤكارییێ بكەت د زێدەكرنا دابینكرنا خزمەتێن 

گشتیێن فێركرنێ دا دپرییا دەڤەرێن خزمەت بو نەهاتیە كرن دا، وەك بەشەك ژ 

بەرسڤدانا بلەز، هەواركی.

  

5. گرفتێن خواندنێ
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   الیەنێن بوارێ پێشڤەبرنێ یێن هاتینە هاندان بو هاریكاریكرنا هەڤكیڤێن 

خو ل پارێزگەهێ دبیاڤێن ژێرخان، پارچەیێن كومپیوتەری یان هاریكارییا 

تەكنولوچی، قوناغكرنا هێدی هێدی، یا هاریكاریێن دارایی و نەیێن بەردەوام. 

پێشڤەچونا گەلەك سازیێن گشتی یێن نوی د دەڤەرێ دا ل بوارێ ساخلەمیێ، 

فێركرن، یان دابینكرنا ئاڤێ یێن هاتینە ژ كاركەفن ژبەر قەیرانا دارایی و دبیت 

ببیتە جهێ باس و ڤەكولینێ د بارودوخێن قەیرانێ دا، و تایبەتی د كەرتێ 

چاڤدێرییا ساخلەمییێ دا.

 دڤێت لبەر چاڤ بهێتە وەرگرتن كو پێشبینی دهێتەكرن كو پرییا ئاوارە و 

پەنابەران مبینن ل پارێزگەها دهۆكێ ب كێاتی ل ڤان دەه سالێن بهێت، 

هاتییە دیاركرن كو رێژەكا زورا خێزانان حەزا ڤەگەریانێ نینە یان دڤێن بزڤرن ب 

دوبارە بنیاتنانا ژێرخانێ. 

هاریكاریێن دەم درێژتر بو شیانێن سازیێین دهۆكێ دشیاندایە بهێت وەك 

شێوێ ژێرخانێ ) دوبارە بەرهەڤكرنا سازییان یان پێشئیخستنا بو یێن نوی( یان 

شیانێن كاركرنێ )وەك، بو ساخلەمییێ، دكارە كلینیكێن تەندورستی یێن گەروك 

بخوڤە بگریت، ئەمبولەنس، ئامیر، ددەمەكی دا كو بو فێركرنێ دشێت 

پشكداری دانا پارەی بو ڤەگوهاستنا ماموستایان بیت (. 

ئەڤ چەندە وێ دخوازیت ڤەگوهاستنا هێدی هێدی یا هاریكارییا داراییا ماوە 

كورت یا كریارێن گشتی )وەك، دانا موچەیێن هاندانێ بو كاری یان هاریكارییا 

دارایی بو كومكرنا بەرمایكێن هشك-دگەل ڤێ چەندێ دبیت ئەڤی كاری الدان 

ژێ نەبیت بو ڤی دەمێ نوكە بو خودیرخسن ژ ئاریشێن مەزن وەك بابەتێن 

ساخلەمیێ( بو ئارمانجێن دەم درێژ وەك ئەوێن هاتینە گەنگەشەكرن ل ڤێرە. 

   هەروەسا الیەنێن بوارێ پێشڤەبرنێ یێن هاتینە هاندان بو هاریكاریكرنا 

هەڤكیڤێن پارێزگەهێ ل پەیداكرنا پێشخستنێ بو بلندكرنا شیانێن تەكنیكی و 

شارەزاییێ. 

جودا ژ هاریكایكرنا دەستەالتێن پارێزگەهێ د بلندكرنا شیانێن فیزیكی، یا گرنگە 

بو تەڤكاری ئاڤاكرنا شیانا برێیا دانانا شارەزایێن تەكنیكی و وستافەكێ 

پێگەهاندی دناڤ ئاژانسێن پارێزگەهێ دا. ژیدەرێن مروڤی رەگەزەكێ گرنگە 

یێ گەهاندنا خزمەتان و ژبەر هندێ ئەڤ راسپاردە ئارمانجا وێ چەسپاندنا 

گوهورینا دامەزراوەیی د ناڤ سیستەمی دا برێیا ڤەگوهاستنا شارەزاییان، 

پەیرەوان و پێرابونان.  

   الیەنێن نیڤ دەولەتی یێن هاتینە هاندان بو كاركرن ب شێوەیەكێ نزیكرت 

برێیا رێكخراوێن ناڤخویی یێن نە حكومی و رێكخراوێن جڤاكێ سڤیل دەمێ 

دهێن بو جێبەجێكرنا پروگرامان. 

رێبازا دەمێ وێ درێژتر بو بەرسڤدانا قەیرانا دیسان مفای وەردگریت ژ دوبارە 

ئاراستەكرنا چاالكییان ب شیوەیەكێ هێدی هێدی دویر ژ جێبەجێكرنەكا 

ئێكسەر ژ الیێ الیەنێن نیڤ دەولەتی ڤە، بو رولەكێ پر شیاو كو رێبدەت 

الیەنێن ناڤخویی یێن نە حكومی بو بلندكرن و پێشڤەبرنا شیانێن خو 26. 

هەتا دگەل هندێ كو رامانا وێ دەست بەردانە ژ هندەك«هێزێ« ل سەر 

ئەردی، الیەنێن ناڤخویی بتنێ دێ دكار و كریارێن سالێن بهێت دا دبەردەوامنب.

26 ببینە وەك منوونە ODI)2016( time to let go، سێ خالێن پێشبینییان بو گهورینا سیستەمێ مروڤایەتی.

6. بهێزكرنا دام و دەزگەهان بو دەرئەنجامێن ناڤنجی/ دوم درێژ
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   ئاژانسێن نەتەوێن ئێكگرتی و رێكخراوێن نە حكومی و دەستهەالتێن 

ناڤخویی پێدڤییە شیانێن پەیوەندیكرنێن خو بهێزبكەن دگەل سودمەندان و 

چڤاكان ب شێوەیەكێ گشتی بو بلندكرنا هوشیارییێ، رەوایەتی، ئەكتیڤی و 

هاریكارییا مفادار.

پاراستنا هەستا دادپەروەریێ د بەالڤكرنا هاریكارییان دا، باشركرنا پشكدارییێ 

ژالیێ جڤاكانڤە، و ب هشیاری رشوڤەكرنا كارێ هاتیە ئەنجامدان كو دیسان 

دشێت ببیتە الیەنەكێ سەرەكی د پروگرامێن ڤەگوهاستنێدا بەر ب نێزیكبونێن 

دوم درێژ. 

تێگەهشتنا هەردوو جڤاكێ مێڤاندار و كەسێن ئاوارەبوین ل سەر ماتێكرنێن 

مروڤایەتی هندەك جاران د نەرێنینە ژ ئەگەرێ كێمییا پەیوەندیكرنێ. كەسێن 

ئاوارە ل جهێن دەڤەرێن باژێران دیاركرییە كو هندەك جاران چەوانییا بەالڤكرنا 

هاریكارییان نەیا رون و ئاشكرایە، هەردەم یا شێواندیە بگوتگوتكان. هاتیە 

پێشنیاز كرن ژ الیێ هندەك گروپان ڤە كو پەرستگەه، مزگەفت و جهێن گشتی 

وەك نەخوشخانە پێدڤییە بێنە بكارئینان وەك سەنتەرێ بەالڤكرنا زانیارییان. یا 

گرنگر ژ هەمییان، سەبارەت جڤاكێ مێڤاندار، گەنگەشەكرنا گروپێن 

دەستنیشانكری دیاركرییە كو ب شێوەیەكێ گشتی هەمییان هەست 

بفەراموشكرنێ كرییە ددەمێ بەالڤكرنێ و ئاگەهداریكرنێ دا، ئەڤ چەندە بێ 

باوەرییێ چێدكەت. 

بڤێ رامانێ، كو ب شێوەیەكێ بهێز هاتیە پێشبینیكرن كو هەردوو دەستهالتێن 

ناڤخویی و رێكخراوێن نەیێن حكومی دبەردەوام بن د رێكخستنا گەنگەشەكرنا 

گروپێن دەستنیشانكری دگەل جڤاكێ مێڤاندار هەروەسا رێكخستنا پەیوەندیێن 

خویێن ئێكسەر دگەل سودمەندان. شیانێن زێدەتر د پێدڤینە پێخەمەت 

پێشڤەبرنا سراتیجیێن بهێزیێن ’پەیوەندیكرنێ دگەل جڤاكان’.

   

   ئاژانسێن نەتەوێن ئێكگرتی دگەل رێكخراوێن نەیێن حكومی پێدڤییە 

پەیوەندییێ و پیشتگیریێ دگەل پارەبەخشان بكەن بو پێگیریێن دەم درێژ و 

ڤەگوهاستنێ د پێشەكیێن پارە بەخشینێ دا. پارە هاتییە تەرخانكرن بو 

پروگرامكرنێ ب شێوەیەكێ بەردەوام بو ئارمانجكرنا مەرەمێن هەواركی، د 

هندەك دوخان دا بەربەسن بو ڤەگوهاستنێ بو مایتێكرنا ماوێ دەم درێژ. ژبەر 

هندێ، یا گرنگە پەیوەندییێ بكەت ب پێدڤییان و مفایان ئەوێن پروگرامێن 

پێشڤەبرنێ ئاراستەكرنێ یێن پر هەین ئەوێن دشێن قەیرانێن ل پارێزگەها 

دهۆكێ ئاسان بكەن، و ل عیراقێ ب گشتی. بو دا ئەڤە رویبدەت، دیسان 

یاگرنكە كو،دناڤ ئاژانسێن نەتەوێن ئێكگرتی و رێكخراوێن نەحكومی دا، كو 

دەڤەرێن كاركرنێ بو هاتینە تەرخانكرن بو مەرەمێن هەواركی بو پێشڤەچونێ و 

بەرقەراریێ كو ب شێوەیەكێ باشر هاتینە رێكخسن. 

   الیەنێن بوارێ مروڤایەتی پێدڤییە تێكەلی دەستهەالتێن ناڤخویی بین )و 

ئاژانسێن پەیوەندیدار( هندی دشیان دابیت د دیزاینا پروگرامێن وان دا و 

جێبەجیكرنا وان داكو خو ژ پێكهاتەیا تەریب دوربێخن. 

ئەڤە هەروەسا مفایان چێدكەت كو یێن گرێدای ب بەرهەمئینانا پر یا 

پروگرامێن بەردەوام ئەوێن دشێن پاشی ببنە ئەگەرێ تەمامكرنەكا باشر د كارێ 

دەستهەالتێن گشتی دا، زێدەباری دابینكرنا پێشوازیكرنەكا مەزنر یا خوجهێن 

ناڤخویی.

   هەمی خودانێن بەرژەوەندیا پێدڤییە هێدی هێدی كاربكەن بو ئێكگرتنەكا 

مەزنرت یا پێدڤییا داتایان و هەمامەنگیا بەردەستییا داتایان. بەربەالڤبونا داتایان، 

ب پێچەوانە. ب شێوەیەكێ نەرێنی كارتێكرنێ ل پالندانانا پروگرامان دكەت. بو 

منوونە گشتاندن و بەالڤكرنا داتایان بو چاڤدێریكرنا لڤینێن پەنابەر و ئاوارەیان، 

نویڤەكرنا لیستا مفاداران.

 دشێت هاریكار بیت بو چەسپاندنا نەهێالنا دوبارەكرنێ یا پروگرامێ 

هاریكاریێن پارێ كاش، ب ڤێ رامانێ، الیەنێن پەیوەندیدار دێ مفای ژ 

هاریكارییا دناڤبەرا ئوفیسێن برێڤەبرنا زانیارییان یێن جیاواز بینن، الیەنێن وەك 

رێڤەبەرییا ئامارا پارێزگەها دهۆك )كو بالكێشانەكا دەم درێژ هەیە ل سەر 

كومكرنا داتایان ( و REACH پێشخەربویە )كو تارادەیەكی بالكێشان پر 

هەبویە ل سەر هەلسەنگاندنا پێدڤییان و مەرەمێن هەواركی(. 

 

 

7. پەیوەندیكرنا الیەنێن پەیوەندیدار، هەماهەنگیكرن د پالندانانێ دا
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هەڤپێچێ
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هەلبژارتنا بەرسڤێپرسیار

 دهۆكA.1_1 پارێزگەه

 . هەلبژارتن ژ لیستێA1_2 A1_2 قەزا

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤە . هەلبژارتن ژ لیستێA1_3 A1_3 ناحیە

 . هەلبژارتن ژ لیستێA1_4 A1_4 گەرەك

   A1_5A1_5  جورێ خێزانێ

1.پەنابەرێن سوری 2.ئاوارە 3.جڤاكێ مێڤاندار A1_6 ژمارا خێزانێ

A1_6 پێناسەكرنا كودان

ناڤێ ڤەكولەری

ژمارا ڤەكولەری

1.بەلێدێ دەستیوریێ دەی ئەم چاڤپێكەفتنێ دگەل تە

2. نەخێرئەنجام بدەین؟

1. سەروك خێزان

2. مێر - ژن

3. كور/كچ

4. برا/خوشك

5. باب/دەیك

6. زاڤا (مێرێ كچێ)/بیك (ژنا كوری(

7. نەڤی

8. خەزیر/خەسی

9. كەسوكارێن دیرت

10. بیانی

B1پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارناڤێ ئیكێ چییە؟. (ژ سەروك خێزانێ دەسپێبكە)تاكەكەسلیستا ئەندامێن خێزانێ

1. سەروك خێزان

2. مێر - ژن

3. كور/كچ

4. برا/خوشك

5. باب/دەیك

6. زاڤا (مێرێ كچێ)/بیك (ژنا كوری(

7.نەڤی

8.خەزیر/خەسی

9.كەسوكارێن دیرت

10. بیانی

1. نێر

2. مێ

0= كێمرت ژ سالەكێ

95= ژ 95 ساال پرت

99= نزانم

1.بەری نوكە ژن نە ئینایە

2.یێ ب هەڤژینە

3. بێوەمێرد /بێوەژن

4. ژێك جودا

5. بەردایی

ژمارا هەیڤان

بنڤێسە – 0 ئەگەر ژ هەیڤەكێ كێمرت بیت

1. عیراقی

2. سوری

3. یێن دیرت

1. كورد

2.عەرەب

3. توركومان

4. كلدان

5. رسیان

6. ئاشوری

7. ئەرمن

8. یێن دیرت

9. نەڤێت دیار بكەت

1. د شێت بخونیت وبنڤێسیت

3. بتێ دشێت بخونیت

3. نەشێت بخونیت وبنڤێسیت

1. بەلێ، 4 روژ د حەفتییێ دا یان پرت

2. بەلێ، كێمرت ژ 4 روژ د حەفتییێ دا

3. نەخێر

1. سەرەتایی (6-1)

2. ناڤنجی (9-7)

3. ئامادەیی (12-10)

4. پەیامنگەه

5. بەكالوریوس

6. خاندنا بلند

1. نەشێت ب ساناهی بگەهیتە قوتابخانێ

2. خرابیا جورێ خاندنێ/ نە پێگریا ماموستایا ب دەوامێ

3. دەمێ قوتابخانێ نە دكونجای بین

4.خرابیا سەرەدەریكرنێ ژ الیێ ماموستایی یان قوتابیێن دیرت ڤە

5.دڤێت ئەو كار بكەت داكو هاریكارییا خێزانێ بكەت

6. نەڤێت / هزر ناكەت كو زارۆك پێدڤی فیركرنێ یە

7. هەڤژینییا بەروەخت           8. نەخوشی یان هنگافنت

9. هاریكاری د ئەركێن ناڤ مالێ دا     10. قوتابخانە د پربون

11. قوتابخانێ قوتابی وەرنەگرت

12. قوتابخانێن تێكەل

13. د زمانی ناگەهیت

14. دشیانێن خیزانێ دا نینە بو بەردەستكرنا تێچوێن خواندنێ

15. نەبونا بەلگەنامێن پێدڤی

16. خێزان د وێ باوەریێ دا نینە كو بو ماوەیەكێ درێژتر مبینتە ل ڤێرە

17. قوتابخانە د گرتینە/ كارناكەن

18. ئەگەرێن دیرت

1. چ قوناغ نە

2. سەرەتاێی (6-1)

3. ناڤنجی (9-7)

4. ئامادەیی (10-12)                                    5. دبلوم

6. بەكالوریوس

7. خاندنا بلند

1. بەلێ

1. خودانێ كارییە

2. پێشەیەكا سەربەخو(خودان كار)

3 .بكرێ كاردكەت

4. كار بو خێزانا خو دكەت - بێ بەرامبەر

5.قوتابییە و هەروەسا كاردكەت

6. قوتابییە

7. ژنا ل بەر مالێ

8.كارناكەت و ل شولی د گەریت (بەری نوكە یێ كاركری)

9.كارناكەت و ل شولی د گەریت (بەری نوكە كار نە كریە)

10. ل كاری ناگەریت ژ بەر نەبونا بەلگەنامێن پێدڤی

11. ل كاری ناگەریت ژ ئەگەرێ بێزارییێ

12. حەز ل كاری نینە

13. گەلەكێ بناڤسالڤەچویە/ خانەنیشنە

14. نەخوشی/ هنگافنت

15. نەوجوان (دبن ژیێ یاسایی دا)

16. یێن دیرت

1. رێڤەبەر

2. بسپۆر

3. پیشەگەرێ تەكنیكی و پشكدار

4. هاریكار وفەرمانبەرێن ئوفیسان

5. فەرمانبەر، خزمەتگوزار و فروتن

6. كرێكارێ شارەزا یێ چاندنێ، دارستان، راڤا ماسیا

7. كرێكارێن كارێ دەستی و كرێكارێن بازرگانی

8. كرێكارێن لێكدانێ وئیشپێكەرێ ئامیران و كارگەهان

9. پێشەیەكا بساناهی

10. پێشەیێن هێزێن چەكداری

1. كەرتێ چاندنێ، دارستان، خودانكرنا ماسیا

2. كانزاكرن و دەرهێنانا بەرا

3. درووست كرن (تصنیع)

4. ئامادەكرنا كارەبێ، هەمل، گاز، و تەزیاتی و كەرم كرنا هەوای

5. دەستەبەركرنا ئاڤێ، سولینا، چارەسەركرنا پاشامێن گلێشی، چاالكیێت چارەسەركرنێ

6. ئاڤاكرن

7. بازرگانیا كت و كوم، چاككرنا ترومبێال و ماتورسكال

8. ڤەگوهاسنت و عومباركرن

9. خوجهكرن وخزمەتگوزاریێن خوارنێ

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئامادەبون (6) سال و پرت، ئامادەبون 
ل قوتابخانێ

ئەگەرێ سەرەكییێ نەچونا (ناڤ)ی بو قوتابخانێ ب شێوەیەكێ 
ریكوپێك یان نەچونا وی ب ئێكجاری؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئامادەبونا نەیا ب رێكوپێك (6-18) 
ساالن

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرت

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و د سەردا

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت و( هێزا كاری یا 
چاالك)

A1خێزانجه

A2دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤەداتایێن پێناسەكرنێ

كومەكا نیشاندەرێن پروفایلی

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤە

A4پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤانداربەرسڤدان

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤەپێشكێشكرنا روپیڤی و رازیبون ل سەر چاڤپكەفتنێداتایێن پێناسەكرنێ A3

پەیوەندییا بەرسڤدەری ب سەروك خێزانێڤە

B2
بەالڤبونا خوجهێن جهێ 

كاری ل دویڤ پەیوەندییا 
وان ب سەروك خێزانی ڤە

پەیوەندییا (ناڤ) ب سەروك خێزانێڤە؟تاكەكەس

B3
بەالڤبونا خوجهێن

دەڤەرین ئارمانج كرین ل 
رەگەزی دویڤ

رەگەزێ (ناڤ) چییە ؟تاكەكەس

داتایێن پێناسەكرنێ

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرین ئارمانج كرین ل 

دویڤ باری خێزانی
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. (12) سال و پرتبارێ هەڤژینییێ یێ (ناڤ)ی چییە؟تاكەكەس

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكی مێڤاند

B4
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرین ئارمانج كرین ل 
دویڤ ژی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارژیێ (ناڤ) ب سالێن تەمام ؟تاكەكەس

B7
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ نەتەوەی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤانداررەگەزناما ناڤی چییە؟ ( پرت ژ بەرسڤەكێ)تاكەكەس

B6
بنەجهبونا پێكاتەیێن 

خێزانێ
تاكەكەس

د ماوێ (12) هەیڤێن بوریدا، (ناڤ) چەند هەیڤا ژیایە دناڤ ڤێ 
خێزانێدا؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرت

C2پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرتئەرێ (ناڤ) نوكە یێ بەردەوامە دخاندنی دا؟تاكەكەسئامادەبون ل قوتابخانێ

B8
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ نەژادی

باگرەوەندێ سەرەكییێ كەلتوری و نەژادی یێ (ناڤ ) چییە؟تاكەكەس

C1
ئاستێ زانینا خواندنێ و 

نڤێسانێ
ئەرێ (ناڤ) دشێت بخوینیت وبنڤێسیت ؟تاكەكەس

C5

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ دەستڤەئینانا 
بلندترین ئاستێ خواندنێ

بلندترین قوناغا خاندنێ (ناڤ)ی تەمام كری چییە؟تاكەكەس

C6

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

راهێنانێن پیشەی 
وەرگرتین

تاكەكەس
ئەرێ (ناڤ)ی پشكداری دچ خولێت راهینانێن پیشەیێ دا كریە؟ 

وەك دروار، دارتاشی، چاككرنا ئامیرێن تێلەفونێ؟

C3
ئامادەبونا نوكە ل 

قوتابخانێ
(ئەگەر بەلی بیت) چ ئاستە؟تاكەكەس

C4

ئەگەرێ نەئامادەبونا 
زارۆكێن ژیێ قوتابخانێ 

(ب شێوەیەكێ ئێكجاری، 
یا ب شێوەیەكێ نەیێ 

رێكوپێك)

تاكەكەس

D2

بەالڤبونا كارێ خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ بارێ كاری ل 
دویڤ جورێ پیشەیا 

سەرەكی دماوێ هەیڤێن 
بوری دا

پیشەیا سەرەكییا (ناڤ)ی د (30) روژێن بوریدا؟تاكەكەس

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت

D1
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ بارێ كاری

بارێ (ناڤ)ی یێ كاری چییە دماوێ 30 روژێن بوریدا؟تاكەكەس

#

ەر
ند

شا
نی

ت
س

ئا

پرسیارێن بو ڕوپیڤا خێزانی

Page 1 of 5

A. پرسيارێن بو ڕوپيڤا خێزاىن



٧٨

هەلبژارتنا بەرسڤێپرسیار

 دهۆكA.1_1 پارێزگەه

 . هەلبژارتن ژ لیستێA1_2 A1_2 قەزا

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤە . هەلبژارتن ژ لیستێA1_3 A1_3 ناحیە

 . هەلبژارتن ژ لیستێA1_4 A1_4 گەرەك

   A1_5A1_5  جورێ خێزانێ

1.پەنابەرێن سوری 2.ئاوارە 3.جڤاكێ مێڤاندار A1_6 ژمارا خێزانێ

A1_6 پێناسەكرنا كودان

ناڤێ ڤەكولەری

ژمارا ڤەكولەری

1.بەلێدێ دەستیوریێ دەی ئەم چاڤپێكەفتنێ دگەل تە

2. نەخێرئەنجام بدەین؟

1. سەروك خێزان

2. مێر - ژن

3. كور/كچ

4. برا/خوشك

5. باب/دەیك

6. زاڤا (مێرێ كچێ)/بیك (ژنا كوری(

7. نەڤی

8. خەزیر/خەسی

9. كەسوكارێن دیرت

10. بیانی

B1پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارناڤێ ئیكێ چییە؟. (ژ سەروك خێزانێ دەسپێبكە)تاكەكەسلیستا ئەندامێن خێزانێ

1. سەروك خێزان

2. مێر - ژن

3. كور/كچ

4. برا/خوشك

5. باب/دەیك

6. زاڤا (مێرێ كچێ)/بیك (ژنا كوری(

7.نەڤی

8.خەزیر/خەسی

9.كەسوكارێن دیرت

10. بیانی

1. نێر

2. مێ

0= كێمرت ژ سالەكێ

95= ژ 95 ساال پرت

99= نزانم

1.بەری نوكە ژن نە ئینایە

2.یێ ب هەڤژینە

3. بێوەمێرد /بێوەژن

4. ژێك جودا

5. بەردایی

ژمارا هەیڤان

بنڤێسە – 0 ئەگەر ژ هەیڤەكێ كێمرت بیت

1. عیراقی

2. سوری

3. یێن دیرت

1. كورد

2.عەرەب

3. توركومان

4. كلدان

5. رسیان

6. ئاشوری

7. ئەرمن

8. یێن دیرت

9. نەڤێت دیار بكەت

1. د شێت بخونیت وبنڤێسیت

3. بتێ دشێت بخونیت

3. نەشێت بخونیت وبنڤێسیت

1. بەلێ، 4 روژ د حەفتییێ دا یان پرت

2. بەلێ، كێمرت ژ 4 روژ د حەفتییێ دا

3. نەخێر

1. سەرەتایی (6-1)

2. ناڤنجی (9-7)

3. ئامادەیی (12-10)

4. پەیامنگەه

5. بەكالوریوس

6. خاندنا بلند

1. نەشێت ب ساناهی بگەهیتە قوتابخانێ

2. خرابیا جورێ خاندنێ/ نە پێگریا ماموستایا ب دەوامێ

3. دەمێ قوتابخانێ نە دكونجای بین

4.خرابیا سەرەدەریكرنێ ژ الیێ ماموستایی یان قوتابیێن دیرت ڤە

5.دڤێت ئەو كار بكەت داكو هاریكارییا خێزانێ بكەت

6. نەڤێت / هزر ناكەت كو زارۆك پێدڤی فیركرنێ یە

7. هەڤژینییا بەروەخت           8. نەخوشی یان هنگافنت

9. هاریكاری د ئەركێن ناڤ مالێ دا     10. قوتابخانە د پربون

11. قوتابخانێ قوتابی وەرنەگرت

12. قوتابخانێن تێكەل

13. د زمانی ناگەهیت

14. دشیانێن خیزانێ دا نینە بو بەردەستكرنا تێچوێن خواندنێ

15. نەبونا بەلگەنامێن پێدڤی

16. خێزان د وێ باوەریێ دا نینە كو بو ماوەیەكێ درێژتر مبینتە ل ڤێرە

17. قوتابخانە د گرتینە/ كارناكەن

18. ئەگەرێن دیرت

1. چ قوناغ نە

2. سەرەتاێی (6-1)

3. ناڤنجی (9-7)

4. ئامادەیی (10-12)                                    5. دبلوم

6. بەكالوریوس

7. خاندنا بلند

1. بەلێ

1. خودانێ كارییە

2. پێشەیەكا سەربەخو(خودان كار)

3 .بكرێ كاردكەت

4. كار بو خێزانا خو دكەت - بێ بەرامبەر

5.قوتابییە و هەروەسا كاردكەت

6. قوتابییە

7. ژنا ل بەر مالێ

8.كارناكەت و ل شولی د گەریت (بەری نوكە یێ كاركری)

9.كارناكەت و ل شولی د گەریت (بەری نوكە كار نە كریە)

10. ل كاری ناگەریت ژ بەر نەبونا بەلگەنامێن پێدڤی

11. ل كاری ناگەریت ژ ئەگەرێ بێزارییێ

12. حەز ل كاری نینە

13. گەلەكێ بناڤسالڤەچویە/ خانەنیشنە

14. نەخوشی/ هنگافنت

15. نەوجوان (دبن ژیێ یاسایی دا)

16. یێن دیرت

1. رێڤەبەر

2. بسپۆر

3. پیشەگەرێ تەكنیكی و پشكدار

4. هاریكار وفەرمانبەرێن ئوفیسان

5. فەرمانبەر، خزمەتگوزار و فروتن

6. كرێكارێ شارەزا یێ چاندنێ، دارستان، راڤا ماسیا

7. كرێكارێن كارێ دەستی و كرێكارێن بازرگانی

8. كرێكارێن لێكدانێ وئیشپێكەرێ ئامیران و كارگەهان

9. پێشەیەكا بساناهی

10. پێشەیێن هێزێن چەكداری

1. كەرتێ چاندنێ، دارستان، خودانكرنا ماسیا

2. كانزاكرن و دەرهێنانا بەرا

3. درووست كرن (تصنیع)

4. ئامادەكرنا كارەبێ، هەمل، گاز، و تەزیاتی و كەرم كرنا هەوای

5. دەستەبەركرنا ئاڤێ، سولینا، چارەسەركرنا پاشامێن گلێشی، چاالكیێت چارەسەركرنێ

6. ئاڤاكرن

7. بازرگانیا كت و كوم، چاككرنا ترومبێال و ماتورسكال

8. ڤەگوهاسنت و عومباركرن

9. خوجهكرن وخزمەتگوزاریێن خوارنێ

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئامادەبون (6) سال و پرت، ئامادەبون 
ل قوتابخانێ

ئەگەرێ سەرەكییێ نەچونا (ناڤ)ی بو قوتابخانێ ب شێوەیەكێ 
ریكوپێك یان نەچونا وی ب ئێكجاری؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئامادەبونا نەیا ب رێكوپێك (6-18) 
ساالن

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرت

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و د سەردا

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت و( هێزا كاری یا 
چاالك)

A1خێزانجه

A2دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤەداتایێن پێناسەكرنێ

كومەكا نیشاندەرێن پروفایلی

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤە

A4پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤانداربەرسڤدان

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤەپێشكێشكرنا روپیڤی و رازیبون ل سەر چاڤپكەفتنێداتایێن پێناسەكرنێ A3

پەیوەندییا بەرسڤدەری ب سەروك خێزانێڤە

B2
بەالڤبونا خوجهێن جهێ 

كاری ل دویڤ پەیوەندییا 
وان ب سەروك خێزانی ڤە

پەیوەندییا (ناڤ) ب سەروك خێزانێڤە؟تاكەكەس

B3
بەالڤبونا خوجهێن

دەڤەرین ئارمانج كرین ل 
رەگەزی دویڤ

رەگەزێ (ناڤ) چییە ؟تاكەكەس

داتایێن پێناسەكرنێ

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرین ئارمانج كرین ل 

دویڤ باری خێزانی
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. (12) سال و پرتبارێ هەڤژینییێ یێ (ناڤ)ی چییە؟تاكەكەس

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكی مێڤاند

B4
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرین ئارمانج كرین ل 
دویڤ ژی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارژیێ (ناڤ) ب سالێن تەمام ؟تاكەكەس

B7
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ نەتەوەی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤانداررەگەزناما ناڤی چییە؟ ( پرت ژ بەرسڤەكێ)تاكەكەس

B6
بنەجهبونا پێكاتەیێن 

خێزانێ
تاكەكەس

د ماوێ (12) هەیڤێن بوریدا، (ناڤ) چەند هەیڤا ژیایە دناڤ ڤێ 
خێزانێدا؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرت

C2پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرتئەرێ (ناڤ) نوكە یێ بەردەوامە دخاندنی دا؟تاكەكەسئامادەبون ل قوتابخانێ

B8
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ نەژادی

باگرەوەندێ سەرەكییێ كەلتوری و نەژادی یێ (ناڤ ) چییە؟تاكەكەس

C1
ئاستێ زانینا خواندنێ و 

نڤێسانێ
ئەرێ (ناڤ) دشێت بخوینیت وبنڤێسیت ؟تاكەكەس

C5

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ دەستڤەئینانا 
بلندترین ئاستێ خواندنێ

بلندترین قوناغا خاندنێ (ناڤ)ی تەمام كری چییە؟تاكەكەس

C6

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

راهێنانێن پیشەی 
وەرگرتین

تاكەكەس
ئەرێ (ناڤ)ی پشكداری دچ خولێت راهینانێن پیشەیێ دا كریە؟ 

وەك دروار، دارتاشی، چاككرنا ئامیرێن تێلەفونێ؟

C3
ئامادەبونا نوكە ل 

قوتابخانێ
(ئەگەر بەلی بیت) چ ئاستە؟تاكەكەس

C4

ئەگەرێ نەئامادەبونا 
زارۆكێن ژیێ قوتابخانێ 

(ب شێوەیەكێ ئێكجاری، 
یا ب شێوەیەكێ نەیێ 

رێكوپێك)

تاكەكەس

D2

بەالڤبونا كارێ خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ بارێ كاری ل 
دویڤ جورێ پیشەیا 

سەرەكی دماوێ هەیڤێن 
بوری دا

پیشەیا سەرەكییا (ناڤ)ی د (30) روژێن بوریدا؟تاكەكەس

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت

D1
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ بارێ كاری

بارێ (ناڤ)ی یێ كاری چییە دماوێ 30 روژێن بوریدا؟تاكەكەس

#

ەر
د
ان

ش
نی

ت
س

ئا

پرسیارێن بو ڕوپیڤا خێزانی
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هەلبژارتنا بەرسڤێپرسیار

 دهۆكA.1_1 پارێزگەه

 . هەلبژارتن ژ لیستێA1_2 A1_2 قەزا

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤە . هەلبژارتن ژ لیستێA1_3 A1_3 ناحیە

 . هەلبژارتن ژ لیستێA1_4 A1_4 گەرەك

   A1_5A1_5  جورێ خێزانێ

1.پەنابەرێن سوری 2.ئاوارە 3.جڤاكێ مێڤاندار A1_6 ژمارا خێزانێ

A1_6 پێناسەكرنا كودان

ناڤێ ڤەكولەری

ژمارا ڤەكولەری

1.بەلێدێ دەستیوریێ دەی ئەم چاڤپێكەفتنێ دگەل تە

2. نەخێرئەنجام بدەین؟

1. سەروك خێزان

2. مێر - ژن

3. كور/كچ

4. برا/خوشك

5. باب/دەیك

6. زاڤا (مێرێ كچێ)/بیك (ژنا كوری(

7. نەڤی

8. خەزیر/خەسی

9. كەسوكارێن دیرت

10. بیانی

B1پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارناڤێ ئیكێ چییە؟. (ژ سەروك خێزانێ دەسپێبكە)تاكەكەسلیستا ئەندامێن خێزانێ

1. سەروك خێزان

2. مێر - ژن

3. كور/كچ

4. برا/خوشك

5. باب/دەیك

6. زاڤا (مێرێ كچێ)/بیك (ژنا كوری(

7.نەڤی

8.خەزیر/خەسی

9.كەسوكارێن دیرت

10. بیانی

1. نێر

2. مێ

0= كێمرت ژ سالەكێ

95= ژ 95 ساال پرت

99= نزانم

1.بەری نوكە ژن نە ئینایە

2.یێ ب هەڤژینە

3. بێوەمێرد /بێوەژن

4. ژێك جودا

5. بەردایی

ژمارا هەیڤان

بنڤێسە – 0 ئەگەر ژ هەیڤەكێ كێمرت بیت

1. عیراقی

2. سوری

3. یێن دیرت

1. كورد

2.عەرەب

3. توركومان

4. كلدان

5. رسیان

6. ئاشوری

7. ئەرمن

8. یێن دیرت

9. نەڤێت دیار بكەت

1. د شێت بخونیت وبنڤێسیت

3. بتێ دشێت بخونیت

3. نەشێت بخونیت وبنڤێسیت

1. بەلێ، 4 روژ د حەفتییێ دا یان پرت

2. بەلێ، كێمرت ژ 4 روژ د حەفتییێ دا

3. نەخێر

1. سەرەتایی (6-1)

2. ناڤنجی (9-7)

3. ئامادەیی (12-10)

4. پەیامنگەه

5. بەكالوریوس

6. خاندنا بلند

1. نەشێت ب ساناهی بگەهیتە قوتابخانێ

2. خرابیا جورێ خاندنێ/ نە پێگریا ماموستایا ب دەوامێ

3. دەمێ قوتابخانێ نە دكونجای بین

4.خرابیا سەرەدەریكرنێ ژ الیێ ماموستایی یان قوتابیێن دیرت ڤە

5.دڤێت ئەو كار بكەت داكو هاریكارییا خێزانێ بكەت

6. نەڤێت / هزر ناكەت كو زارۆك پێدڤی فیركرنێ یە

7. هەڤژینییا بەروەخت           8. نەخوشی یان هنگافنت

9. هاریكاری د ئەركێن ناڤ مالێ دا     10. قوتابخانە د پربون

11. قوتابخانێ قوتابی وەرنەگرت

12. قوتابخانێن تێكەل

13. د زمانی ناگەهیت

14. دشیانێن خیزانێ دا نینە بو بەردەستكرنا تێچوێن خواندنێ

15. نەبونا بەلگەنامێن پێدڤی

16. خێزان د وێ باوەریێ دا نینە كو بو ماوەیەكێ درێژتر مبینتە ل ڤێرە

17. قوتابخانە د گرتینە/ كارناكەن

18. ئەگەرێن دیرت

1. چ قوناغ نە

2. سەرەتاێی (6-1)

3. ناڤنجی (9-7)

4. ئامادەیی (10-12)                                    5. دبلوم

6. بەكالوریوس

7. خاندنا بلند

1. بەلێ

1. خودانێ كارییە

2. پێشەیەكا سەربەخو(خودان كار)

3 .بكرێ كاردكەت

4. كار بو خێزانا خو دكەت - بێ بەرامبەر

5.قوتابییە و هەروەسا كاردكەت

6. قوتابییە

7. ژنا ل بەر مالێ

8.كارناكەت و ل شولی د گەریت (بەری نوكە یێ كاركری)

9.كارناكەت و ل شولی د گەریت (بەری نوكە كار نە كریە)

10. ل كاری ناگەریت ژ بەر نەبونا بەلگەنامێن پێدڤی

11. ل كاری ناگەریت ژ ئەگەرێ بێزارییێ

12. حەز ل كاری نینە

13. گەلەكێ بناڤسالڤەچویە/ خانەنیشنە

14. نەخوشی/ هنگافنت

15. نەوجوان (دبن ژیێ یاسایی دا)

16. یێن دیرت

1. رێڤەبەر

2. بسپۆر

3. پیشەگەرێ تەكنیكی و پشكدار

4. هاریكار وفەرمانبەرێن ئوفیسان

5. فەرمانبەر، خزمەتگوزار و فروتن

6. كرێكارێ شارەزا یێ چاندنێ، دارستان، راڤا ماسیا

7. كرێكارێن كارێ دەستی و كرێكارێن بازرگانی

8. كرێكارێن لێكدانێ وئیشپێكەرێ ئامیران و كارگەهان

9. پێشەیەكا بساناهی

10. پێشەیێن هێزێن چەكداری

1. كەرتێ چاندنێ، دارستان، خودانكرنا ماسیا

2. كانزاكرن و دەرهێنانا بەرا

3. درووست كرن (تصنیع)

4. ئامادەكرنا كارەبێ، هەمل، گاز، و تەزیاتی و كەرم كرنا هەوای

5. دەستەبەركرنا ئاڤێ، سولینا، چارەسەركرنا پاشامێن گلێشی، چاالكیێت چارەسەركرنێ

6. ئاڤاكرن

7. بازرگانیا كت و كوم، چاككرنا ترومبێال و ماتورسكال

8. ڤەگوهاسنت و عومباركرن

9. خوجهكرن وخزمەتگوزاریێن خوارنێ

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئامادەبون (6) سال و پرت، ئامادەبون 
ل قوتابخانێ

ئەگەرێ سەرەكییێ نەچونا (ناڤ)ی بو قوتابخانێ ب شێوەیەكێ 
ریكوپێك یان نەچونا وی ب ئێكجاری؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئامادەبونا نەیا ب رێكوپێك (6-18) 
ساالن

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرت

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و د سەردا

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت و( هێزا كاری یا 
چاالك)

A1خێزانجه

A2دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤەداتایێن پێناسەكرنێ

كومەكا نیشاندەرێن پروفایلی

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤە

A4پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤانداربەرسڤدان

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤەپێشكێشكرنا روپیڤی و رازیبون ل سەر چاڤپكەفتنێداتایێن پێناسەكرنێ A3

پەیوەندییا بەرسڤدەری ب سەروك خێزانێڤە

B2
بەالڤبونا خوجهێن جهێ 

كاری ل دویڤ پەیوەندییا 
وان ب سەروك خێزانی ڤە

پەیوەندییا (ناڤ) ب سەروك خێزانێڤە؟تاكەكەس

B3
بەالڤبونا خوجهێن

دەڤەرین ئارمانج كرین ل 
رەگەزی دویڤ

رەگەزێ (ناڤ) چییە ؟تاكەكەس

داتایێن پێناسەكرنێ

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرین ئارمانج كرین ل 

دویڤ باری خێزانی
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. (12) سال و پرتبارێ هەڤژینییێ یێ (ناڤ)ی چییە؟تاكەكەس

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكی مێڤاند

B4
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرین ئارمانج كرین ل 
دویڤ ژی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارژیێ (ناڤ) ب سالێن تەمام ؟تاكەكەس

B7
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ نەتەوەی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤانداررەگەزناما ناڤی چییە؟ ( پرت ژ بەرسڤەكێ)تاكەكەس

B6
بنەجهبونا پێكاتەیێن 

خێزانێ
تاكەكەس

د ماوێ (12) هەیڤێن بوریدا، (ناڤ) چەند هەیڤا ژیایە دناڤ ڤێ 
خێزانێدا؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرت

C2پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرتئەرێ (ناڤ) نوكە یێ بەردەوامە دخاندنی دا؟تاكەكەسئامادەبون ل قوتابخانێ

B8
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ نەژادی

باگرەوەندێ سەرەكییێ كەلتوری و نەژادی یێ (ناڤ ) چییە؟تاكەكەس

C1
ئاستێ زانینا خواندنێ و 

نڤێسانێ
ئەرێ (ناڤ) دشێت بخوینیت وبنڤێسیت ؟تاكەكەس

C5

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ دەستڤەئینانا 
بلندترین ئاستێ خواندنێ

بلندترین قوناغا خاندنێ (ناڤ)ی تەمام كری چییە؟تاكەكەس

C6

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

راهێنانێن پیشەی 
وەرگرتین

تاكەكەس
ئەرێ (ناڤ)ی پشكداری دچ خولێت راهینانێن پیشەیێ دا كریە؟ 

وەك دروار، دارتاشی، چاككرنا ئامیرێن تێلەفونێ؟

C3
ئامادەبونا نوكە ل 

قوتابخانێ
(ئەگەر بەلی بیت) چ ئاستە؟تاكەكەس

C4

ئەگەرێ نەئامادەبونا 
زارۆكێن ژیێ قوتابخانێ 

(ب شێوەیەكێ ئێكجاری، 
یا ب شێوەیەكێ نەیێ 

رێكوپێك)

تاكەكەس

D2

بەالڤبونا كارێ خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ بارێ كاری ل 
دویڤ جورێ پیشەیا 

سەرەكی دماوێ هەیڤێن 
بوری دا

پیشەیا سەرەكییا (ناڤ)ی د (30) روژێن بوریدا؟تاكەكەس

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت

D1
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ بارێ كاری

بارێ (ناڤ)ی یێ كاری چییە دماوێ 30 روژێن بوریدا؟تاكەكەس

#

ەر
ند

شا
نی

ت
س

ئا

پرسیارێن بو ڕوپیڤا خێزانی
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A. پرسيارێن بو ڕوپيڤا خێزاىن )ته واوكه ر(



٧٩

هەلبژارتنا بەرسڤێپرسیار

 دهۆكA.1_1 پارێزگەه

 . هەلبژارتن ژ لیستێA1_2 A1_2 قەزا

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤە . هەلبژارتن ژ لیستێA1_3 A1_3 ناحیە

 . هەلبژارتن ژ لیستێA1_4 A1_4 گەرەك

   A1_5A1_5  جورێ خێزانێ

1.پەنابەرێن سوری 2.ئاوارە 3.جڤاكێ مێڤاندار A1_6 ژمارا خێزانێ

A1_6 پێناسەكرنا كودان

ناڤێ ڤەكولەری

ژمارا ڤەكولەری

1.بەلێدێ دەستیوریێ دەی ئەم چاڤپێكەفتنێ دگەل تە

2. نەخێرئەنجام بدەین؟

1. سەروك خێزان

2. مێر - ژن

3. كور/كچ

4. برا/خوشك

5. باب/دەیك

6. زاڤا (مێرێ كچێ)/بیك (ژنا كوری(

7. نەڤی

8. خەزیر/خەسی

9. كەسوكارێن دیرت

10. بیانی

B1پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارناڤێ ئیكێ چییە؟. (ژ سەروك خێزانێ دەسپێبكە)تاكەكەسلیستا ئەندامێن خێزانێ

1. سەروك خێزان

2. مێر - ژن

3. كور/كچ

4. برا/خوشك

5. باب/دەیك

6. زاڤا (مێرێ كچێ)/بیك (ژنا كوری(

7.نەڤی

8.خەزیر/خەسی

9.كەسوكارێن دیرت

10. بیانی

1. نێر

2. مێ

0= كێمرت ژ سالەكێ

95= ژ 95 ساال پرت

99= نزانم

1.بەری نوكە ژن نە ئینایە

2.یێ ب هەڤژینە

3. بێوەمێرد /بێوەژن

4. ژێك جودا

5. بەردایی

ژمارا هەیڤان

بنڤێسە – 0 ئەگەر ژ هەیڤەكێ كێمرت بیت

1. عیراقی

2. سوری

3. یێن دیرت

1. كورد

2.عەرەب

3. توركومان

4. كلدان

5. رسیان

6. ئاشوری

7. ئەرمن

8. یێن دیرت

9. نەڤێت دیار بكەت

1. د شێت بخونیت وبنڤێسیت

3. بتێ دشێت بخونیت

3. نەشێت بخونیت وبنڤێسیت

1. بەلێ، 4 روژ د حەفتییێ دا یان پرت

2. بەلێ، كێمرت ژ 4 روژ د حەفتییێ دا

3. نەخێر

1. سەرەتایی (6-1)

2. ناڤنجی (9-7)

3. ئامادەیی (12-10)

4. پەیامنگەه

5. بەكالوریوس

6. خاندنا بلند

1. نەشێت ب ساناهی بگەهیتە قوتابخانێ

2. خرابیا جورێ خاندنێ/ نە پێگریا ماموستایا ب دەوامێ

3. دەمێ قوتابخانێ نە دكونجای بین

4.خرابیا سەرەدەریكرنێ ژ الیێ ماموستایی یان قوتابیێن دیرت ڤە

5.دڤێت ئەو كار بكەت داكو هاریكارییا خێزانێ بكەت

6. نەڤێت / هزر ناكەت كو زارۆك پێدڤی فیركرنێ یە

7. هەڤژینییا بەروەخت           8. نەخوشی یان هنگافنت

9. هاریكاری د ئەركێن ناڤ مالێ دا     10. قوتابخانە د پربون

11. قوتابخانێ قوتابی وەرنەگرت

12. قوتابخانێن تێكەل

13. د زمانی ناگەهیت

14. دشیانێن خیزانێ دا نینە بو بەردەستكرنا تێچوێن خواندنێ

15. نەبونا بەلگەنامێن پێدڤی

16. خێزان د وێ باوەریێ دا نینە كو بو ماوەیەكێ درێژتر مبینتە ل ڤێرە

17. قوتابخانە د گرتینە/ كارناكەن

18. ئەگەرێن دیرت

1. چ قوناغ نە

2. سەرەتاێی (6-1)

3. ناڤنجی (9-7)

4. ئامادەیی (10-12)                                    5. دبلوم

6. بەكالوریوس

7. خاندنا بلند

1. بەلێ

1. خودانێ كارییە

2. پێشەیەكا سەربەخو(خودان كار)

3 .بكرێ كاردكەت

4. كار بو خێزانا خو دكەت - بێ بەرامبەر

5.قوتابییە و هەروەسا كاردكەت

6. قوتابییە

7. ژنا ل بەر مالێ

8.كارناكەت و ل شولی د گەریت (بەری نوكە یێ كاركری)

9.كارناكەت و ل شولی د گەریت (بەری نوكە كار نە كریە)

10. ل كاری ناگەریت ژ بەر نەبونا بەلگەنامێن پێدڤی

11. ل كاری ناگەریت ژ ئەگەرێ بێزارییێ

12. حەز ل كاری نینە

13. گەلەكێ بناڤسالڤەچویە/ خانەنیشنە

14. نەخوشی/ هنگافنت

15. نەوجوان (دبن ژیێ یاسایی دا)

16. یێن دیرت

1. رێڤەبەر

2. بسپۆر

3. پیشەگەرێ تەكنیكی و پشكدار

4. هاریكار وفەرمانبەرێن ئوفیسان

5. فەرمانبەر، خزمەتگوزار و فروتن

6. كرێكارێ شارەزا یێ چاندنێ، دارستان، راڤا ماسیا

7. كرێكارێن كارێ دەستی و كرێكارێن بازرگانی

8. كرێكارێن لێكدانێ وئیشپێكەرێ ئامیران و كارگەهان

9. پێشەیەكا بساناهی

10. پێشەیێن هێزێن چەكداری

1. كەرتێ چاندنێ، دارستان، خودانكرنا ماسیا

2. كانزاكرن و دەرهێنانا بەرا

3. درووست كرن (تصنیع)

4. ئامادەكرنا كارەبێ، هەمل، گاز، و تەزیاتی و كەرم كرنا هەوای

5. دەستەبەركرنا ئاڤێ، سولینا، چارەسەركرنا پاشامێن گلێشی، چاالكیێت چارەسەركرنێ

6. ئاڤاكرن

7. بازرگانیا كت و كوم، چاككرنا ترومبێال و ماتورسكال

8. ڤەگوهاسنت و عومباركرن

9. خوجهكرن وخزمەتگوزاریێن خوارنێ

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئامادەبون (6) سال و پرت، ئامادەبون 
ل قوتابخانێ

ئەگەرێ سەرەكییێ نەچونا (ناڤ)ی بو قوتابخانێ ب شێوەیەكێ 
ریكوپێك یان نەچونا وی ب ئێكجاری؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئامادەبونا نەیا ب رێكوپێك (6-18) 
ساالن

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرت

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و د سەردا

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت و( هێزا كاری یا 
چاالك)

A1خێزانجه

A2دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤەداتایێن پێناسەكرنێ

كومەكا نیشاندەرێن پروفایلی

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤە

A4پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤانداربەرسڤدان

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤەپێشكێشكرنا روپیڤی و رازیبون ل سەر چاڤپكەفتنێداتایێن پێناسەكرنێ A3

پەیوەندییا بەرسڤدەری ب سەروك خێزانێڤە

B2
بەالڤبونا خوجهێن جهێ 

كاری ل دویڤ پەیوەندییا 
وان ب سەروك خێزانی ڤە

پەیوەندییا (ناڤ) ب سەروك خێزانێڤە؟تاكەكەس

B3
بەالڤبونا خوجهێن

دەڤەرین ئارمانج كرین ل 
رەگەزی دویڤ

رەگەزێ (ناڤ) چییە ؟تاكەكەس

داتایێن پێناسەكرنێ

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرین ئارمانج كرین ل 

دویڤ باری خێزانی
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. (12) سال و پرتبارێ هەڤژینییێ یێ (ناڤ)ی چییە؟تاكەكەس

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكی مێڤاند

B4
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرین ئارمانج كرین ل 
دویڤ ژی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارژیێ (ناڤ) ب سالێن تەمام ؟تاكەكەس

B7
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ نەتەوەی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤانداررەگەزناما ناڤی چییە؟ ( پرت ژ بەرسڤەكێ)تاكەكەس

B6
بنەجهبونا پێكاتەیێن 

خێزانێ
تاكەكەس

د ماوێ (12) هەیڤێن بوریدا، (ناڤ) چەند هەیڤا ژیایە دناڤ ڤێ 
خێزانێدا؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرت

C2پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرتئەرێ (ناڤ) نوكە یێ بەردەوامە دخاندنی دا؟تاكەكەسئامادەبون ل قوتابخانێ

B8
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ نەژادی

باگرەوەندێ سەرەكییێ كەلتوری و نەژادی یێ (ناڤ ) چییە؟تاكەكەس

C1
ئاستێ زانینا خواندنێ و 

نڤێسانێ
ئەرێ (ناڤ) دشێت بخوینیت وبنڤێسیت ؟تاكەكەس

C5

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ دەستڤەئینانا 
بلندترین ئاستێ خواندنێ

بلندترین قوناغا خاندنێ (ناڤ)ی تەمام كری چییە؟تاكەكەس

C6

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

راهێنانێن پیشەی 
وەرگرتین

تاكەكەس
ئەرێ (ناڤ)ی پشكداری دچ خولێت راهینانێن پیشەیێ دا كریە؟ 

وەك دروار، دارتاشی، چاككرنا ئامیرێن تێلەفونێ؟

C3
ئامادەبونا نوكە ل 

قوتابخانێ
(ئەگەر بەلی بیت) چ ئاستە؟تاكەكەس

C4

ئەگەرێ نەئامادەبونا 
زارۆكێن ژیێ قوتابخانێ 

(ب شێوەیەكێ ئێكجاری، 
یا ب شێوەیەكێ نەیێ 

رێكوپێك)

تاكەكەس

D2

بەالڤبونا كارێ خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ بارێ كاری ل 
دویڤ جورێ پیشەیا 

سەرەكی دماوێ هەیڤێن 
بوری دا

پیشەیا سەرەكییا (ناڤ)ی د (30) روژێن بوریدا؟تاكەكەس

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت

D1
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ بارێ كاری

بارێ (ناڤ)ی یێ كاری چییە دماوێ 30 روژێن بوریدا؟تاكەكەس

#

ەر
د
ان

ش
نی

ت
س

ئا
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هەلبژارتنا بەرسڤێپرسیار

 دهۆكA.1_1 پارێزگەه

 . هەلبژارتن ژ لیستێA1_2 A1_2 قەزا

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤە . هەلبژارتن ژ لیستێA1_3 A1_3 ناحیە

 . هەلبژارتن ژ لیستێA1_4 A1_4 گەرەك

   A1_5A1_5  جورێ خێزانێ

1.پەنابەرێن سوری 2.ئاوارە 3.جڤاكێ مێڤاندار A1_6 ژمارا خێزانێ

A1_6 پێناسەكرنا كودان

ناڤێ ڤەكولەری

ژمارا ڤەكولەری

1.بەلێدێ دەستیوریێ دەی ئەم چاڤپێكەفتنێ دگەل تە

2. نەخێرئەنجام بدەین؟

1. سەروك خێزان

2. مێر - ژن

3. كور/كچ

4. برا/خوشك

5. باب/دەیك

6. زاڤا (مێرێ كچێ)/بیك (ژنا كوری(

7. نەڤی

8. خەزیر/خەسی

9. كەسوكارێن دیرت

10. بیانی

B1پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارناڤێ ئیكێ چییە؟. (ژ سەروك خێزانێ دەسپێبكە)تاكەكەسلیستا ئەندامێن خێزانێ

1. سەروك خێزان

2. مێر - ژن

3. كور/كچ

4. برا/خوشك

5. باب/دەیك

6. زاڤا (مێرێ كچێ)/بیك (ژنا كوری(

7.نەڤی

8.خەزیر/خەسی

9.كەسوكارێن دیرت

10. بیانی

1. نێر

2. مێ

0= كێمرت ژ سالەكێ

95= ژ 95 ساال پرت

99= نزانم

1.بەری نوكە ژن نە ئینایە

2.یێ ب هەڤژینە

3. بێوەمێرد /بێوەژن

4. ژێك جودا

5. بەردایی

ژمارا هەیڤان

بنڤێسە – 0 ئەگەر ژ هەیڤەكێ كێمرت بیت

1. عیراقی

2. سوری

3. یێن دیرت

1. كورد

2.عەرەب

3. توركومان

4. كلدان

5. رسیان

6. ئاشوری

7. ئەرمن

8. یێن دیرت

9. نەڤێت دیار بكەت

1. د شێت بخونیت وبنڤێسیت

3. بتێ دشێت بخونیت

3. نەشێت بخونیت وبنڤێسیت

1. بەلێ، 4 روژ د حەفتییێ دا یان پرت

2. بەلێ، كێمرت ژ 4 روژ د حەفتییێ دا

3. نەخێر

1. سەرەتایی (6-1)

2. ناڤنجی (9-7)

3. ئامادەیی (12-10)

4. پەیامنگەه

5. بەكالوریوس

6. خاندنا بلند

1. نەشێت ب ساناهی بگەهیتە قوتابخانێ

2. خرابیا جورێ خاندنێ/ نە پێگریا ماموستایا ب دەوامێ

3. دەمێ قوتابخانێ نە دكونجای بین

4.خرابیا سەرەدەریكرنێ ژ الیێ ماموستایی یان قوتابیێن دیرت ڤە

5.دڤێت ئەو كار بكەت داكو هاریكارییا خێزانێ بكەت

6. نەڤێت / هزر ناكەت كو زارۆك پێدڤی فیركرنێ یە

7. هەڤژینییا بەروەخت           8. نەخوشی یان هنگافنت

9. هاریكاری د ئەركێن ناڤ مالێ دا     10. قوتابخانە د پربون

11. قوتابخانێ قوتابی وەرنەگرت

12. قوتابخانێن تێكەل

13. د زمانی ناگەهیت

14. دشیانێن خیزانێ دا نینە بو بەردەستكرنا تێچوێن خواندنێ

15. نەبونا بەلگەنامێن پێدڤی

16. خێزان د وێ باوەریێ دا نینە كو بو ماوەیەكێ درێژتر مبینتە ل ڤێرە

17. قوتابخانە د گرتینە/ كارناكەن

18. ئەگەرێن دیرت

1. چ قوناغ نە

2. سەرەتاێی (6-1)

3. ناڤنجی (9-7)

4. ئامادەیی (10-12)                                    5. دبلوم

6. بەكالوریوس

7. خاندنا بلند

1. بەلێ

1. خودانێ كارییە

2. پێشەیەكا سەربەخو(خودان كار)

3 .بكرێ كاردكەت

4. كار بو خێزانا خو دكەت - بێ بەرامبەر

5.قوتابییە و هەروەسا كاردكەت

6. قوتابییە

7. ژنا ل بەر مالێ

8.كارناكەت و ل شولی د گەریت (بەری نوكە یێ كاركری)

9.كارناكەت و ل شولی د گەریت (بەری نوكە كار نە كریە)

10. ل كاری ناگەریت ژ بەر نەبونا بەلگەنامێن پێدڤی

11. ل كاری ناگەریت ژ ئەگەرێ بێزارییێ

12. حەز ل كاری نینە

13. گەلەكێ بناڤسالڤەچویە/ خانەنیشنە

14. نەخوشی/ هنگافنت

15. نەوجوان (دبن ژیێ یاسایی دا)

16. یێن دیرت

1. رێڤەبەر

2. بسپۆر

3. پیشەگەرێ تەكنیكی و پشكدار

4. هاریكار وفەرمانبەرێن ئوفیسان

5. فەرمانبەر، خزمەتگوزار و فروتن

6. كرێكارێ شارەزا یێ چاندنێ، دارستان، راڤا ماسیا

7. كرێكارێن كارێ دەستی و كرێكارێن بازرگانی

8. كرێكارێن لێكدانێ وئیشپێكەرێ ئامیران و كارگەهان

9. پێشەیەكا بساناهی

10. پێشەیێن هێزێن چەكداری

1. كەرتێ چاندنێ، دارستان، خودانكرنا ماسیا

2. كانزاكرن و دەرهێنانا بەرا

3. درووست كرن (تصنیع)

4. ئامادەكرنا كارەبێ، هەمل، گاز، و تەزیاتی و كەرم كرنا هەوای

5. دەستەبەركرنا ئاڤێ، سولینا، چارەسەركرنا پاشامێن گلێشی، چاالكیێت چارەسەركرنێ

6. ئاڤاكرن

7. بازرگانیا كت و كوم، چاككرنا ترومبێال و ماتورسكال

8. ڤەگوهاسنت و عومباركرن

9. خوجهكرن وخزمەتگوزاریێن خوارنێ

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئامادەبون (6) سال و پرت، ئامادەبون 
ل قوتابخانێ

ئەگەرێ سەرەكییێ نەچونا (ناڤ)ی بو قوتابخانێ ب شێوەیەكێ 
ریكوپێك یان نەچونا وی ب ئێكجاری؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئامادەبونا نەیا ب رێكوپێك (6-18) 
ساالن

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرت

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و د سەردا

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت و( هێزا كاری یا 
چاالك)

A1خێزانجه

A2دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤەداتایێن پێناسەكرنێ

كومەكا نیشاندەرێن پروفایلی

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤە

A4پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤانداربەرسڤدان

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤەپێشكێشكرنا روپیڤی و رازیبون ل سەر چاڤپكەفتنێداتایێن پێناسەكرنێ A3

پەیوەندییا بەرسڤدەری ب سەروك خێزانێڤە

B2
بەالڤبونا خوجهێن جهێ 

كاری ل دویڤ پەیوەندییا 
وان ب سەروك خێزانی ڤە

پەیوەندییا (ناڤ) ب سەروك خێزانێڤە؟تاكەكەس

B3
بەالڤبونا خوجهێن

دەڤەرین ئارمانج كرین ل 
رەگەزی دویڤ

رەگەزێ (ناڤ) چییە ؟تاكەكەس

داتایێن پێناسەكرنێ

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرین ئارمانج كرین ل 

دویڤ باری خێزانی
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. (12) سال و پرتبارێ هەڤژینییێ یێ (ناڤ)ی چییە؟تاكەكەس

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكی مێڤاند

B4
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرین ئارمانج كرین ل 
دویڤ ژی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارژیێ (ناڤ) ب سالێن تەمام ؟تاكەكەس

B7
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ نەتەوەی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤانداررەگەزناما ناڤی چییە؟ ( پرت ژ بەرسڤەكێ)تاكەكەس

B6
بنەجهبونا پێكاتەیێن 

خێزانێ
تاكەكەس

د ماوێ (12) هەیڤێن بوریدا، (ناڤ) چەند هەیڤا ژیایە دناڤ ڤێ 
خێزانێدا؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرت

C2پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرتئەرێ (ناڤ) نوكە یێ بەردەوامە دخاندنی دا؟تاكەكەسئامادەبون ل قوتابخانێ

B8
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ نەژادی

باگرەوەندێ سەرەكییێ كەلتوری و نەژادی یێ (ناڤ ) چییە؟تاكەكەس

C1
ئاستێ زانینا خواندنێ و 

نڤێسانێ
ئەرێ (ناڤ) دشێت بخوینیت وبنڤێسیت ؟تاكەكەس

C5

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ دەستڤەئینانا 
بلندترین ئاستێ خواندنێ

بلندترین قوناغا خاندنێ (ناڤ)ی تەمام كری چییە؟تاكەكەس

C6

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

راهێنانێن پیشەی 
وەرگرتین

تاكەكەس
ئەرێ (ناڤ)ی پشكداری دچ خولێت راهینانێن پیشەیێ دا كریە؟ 

وەك دروار، دارتاشی، چاككرنا ئامیرێن تێلەفونێ؟

C3
ئامادەبونا نوكە ل 

قوتابخانێ
(ئەگەر بەلی بیت) چ ئاستە؟تاكەكەس

C4

ئەگەرێ نەئامادەبونا 
زارۆكێن ژیێ قوتابخانێ 

(ب شێوەیەكێ ئێكجاری، 
یا ب شێوەیەكێ نەیێ 

رێكوپێك)

تاكەكەس

D2

بەالڤبونا كارێ خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ بارێ كاری ل 
دویڤ جورێ پیشەیا 

سەرەكی دماوێ هەیڤێن 
بوری دا

پیشەیا سەرەكییا (ناڤ)ی د (30) روژێن بوریدا؟تاكەكەس

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت

D1
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ بارێ كاری

بارێ (ناڤ)ی یێ كاری چییە دماوێ 30 روژێن بوریدا؟تاكەكەس

#

ەر
ند

شا
نی

ت
س

ئا

پرسیارێن بو ڕوپیڤا خێزانی
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هەلبژارتنا بەرسڤێپرسیار
كومەكا نیشاندەرێن پروفایلی #

ەر
د
ان

ش
نی

ت
س

ئا

پرسیارێن بو ڕوپیڤا خێزانی

10. زانیاریی و گەهاندن

11. چاالكیێت دارایی وبیمە

12. كارێت خانوبەران

13. چاالكیێت تەكنیكی، زانستی، وپێشەیی

14. چاالكیێت كارگێری وخزمەتگوزاریا پالپشتیكرنی

15. بەرگریكرن و كارگێریا گشتی ودەستەبەركرنا جڤاكی یا ب نەچاری

16. فێركرن

17. چاالكیێت تەندروستیا مروڤایەتی و جڤاكی

18. هونەر، مژویالهی.دەم بوراندن

19. چاالكیێت خزمەتگوزاریێت دیرت

20. چاالكیێن خێزانێن خودانێن كاری، كەلوپەلێن وەك یەك وچاالكیێن خزمەتگوزاری چاالكیێن خێزانا بو بكارئینانا تایبەت

21. چاالكیێن دەستەیا و رێكخراوێن دەرڤەی سنورا

1. كەرتێ گشتی

2. كەرتێ تایبەت یێ نافخویی

3. كەرتێ تایبەت یێ جیهانی

4. كەرتێ تێكەل

5. رێكخراوێن نە حكومی / نەیێن سودبەخشێن نافخویی

6. رێكخراوێن نە حكومی / نەیێن سودبەخشێن جیهانی

D4-1/ سەرجەمێ داهاتێ پارەیی (یێ دورست یان چاڤەرێكری) یێ 
(ناڤ)ی یێ كارێ وی د هەیڤا بوریدا ؟ ( ب دینارێ عیراقی ژمارە 

ب هزاران )
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت (هێزا كارێ چاالك)كوژمە

1. گیروبونا دانا مووچەی/ نەدانا مووچەی

2. كێمكرنا مووچەیان

3. رویربیوی چ ئاریشان نەبویە

1. بەلێ

2. نەخێر

1. پەیوەندیكرن ب نڤێسینگەها كاری

2. بەرسڤدانا ریكالمێن كاری

3. پرسیارا هەڤاال، كەسوكارا، یان پەیوەندیا كەسێن دیرت

4. پەیوەندیكرنا ئێكسەر ب خودانێ كاری

5. هەولدا پێشینەیەكێ ببینیت/داهاتێن خانوبەرا، یان پێشینە/ ژێدەرێن جهێ كاری، یان پێشینە/ ژێدەرێن دارایێ بو دەستپێكرنا كارێ 
خو یێ تایبەت یێ بازرگانی، داخازیا دەستویردانێ یا پێشكێشكری یان دەستویریێن پەیوەندی پێڤە، ...هتد

6. پرسیارا دەوروبەرێن خو كری سەبارەت كاری

7. یێن دیرت

1. خەلك گەلەك ل كاری دگەرن

2. فێركرن / شارەزایی نا گونجن دگەل كارێن بەردەستدا

3. ئاریشێن یاسایی

4. .كارێن بەردەست گەلەك دویرن

5. جوداهی (ل سەر بنەرەتێ ژیی، بارێ ئاكنجیبونێ، رەگەز، بیروباوەر)

6. نەبونا پەیوەندیێن كەسایەتی

7. دەمێ پێدڤی نینە بو لیگەریانێ ل كاری

8. كریێن كاری زور د كێمن

9. پەكەفنت یان نەخوشیێن دوم دریژ

10. بەربەستێن زمانی

11. یێن دیرت

1. شوقە

2. خانی یان ڤێال

3. سەردابەكا كاتی/خیڤەت/نشینگەهەكا نە رێكوپێك

4. كەرەڤان (خانیێ تێتە ڤەگوهاسنت)

5. هول

6. ئاڤاهییەكێ كاڤل/ نە هاتیە تەمام كرن

7. ئوتێل/موتێل

8. ئاڤاهیێی ئایێنی

9. قوتابخانە

10. پێكهاتیێن خانی/ گەراج

11. یێن دیرت

1. بەلێ

2. نەخیر

1. مولك

2. كرێیە

3. نشینگەهەكا بەردەستە وەك پشكەك ژ كاری

4. مێڤانداری - پشكدار د كرێدا

5. مێڤانداریەكا بێ بەرامبەر

6. نشینگەهەكا بەردەست یا بێ بەرامبەر

7. گرتی/ دەست ب سەرداگرتی

1. بەلێ

2. نەخێر

E5
بەالڤبونا كریێن خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ مەودایێ كریێ
خێزان

 (ئەگەر نشینگەه بكرێ بیت) كوژمێ وی پارەی چەندە ئەوا 
هەیڤانە تو ددەی ب دینارێن عیراقی؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار، كرێكوژمە

E6

بەالڤبونا كریێن خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ چڕیێ بو هەر 
ژورەكێ

خێزان
ئەرێ سەرجەمێ ژورێن دڤی جهێ ئاكنجیبونێ دا چەندن ؟      (ژ 

بلی سەرشویێ/ دەستشویێ)
سەرجەمێ ژمارا ژوران

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار، ژبلی وان كەسان ئەوێن د خیڤەتادا 
دژین

E7

بەالڤبونا كریێن خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ چڕیێ بو هەر 
ژورەكێ د شەڤێ دا

سەرجەمێ ژمارا ژورانچەند ژورا تو بكاردئینی بو نڤستنێ؟خێزان
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار، ژبلی وان كەسان ئەوێن د خیڤەتادا 

دژین

1. بەلێ

2. نەخێر

1. نە دشیان دابو كرییێ بدەن

2. خودانێ خانی نە دڤیا خانی بكرێ بدەت

3. خرابكرنا خانی

4. نویژەنكرنا خانی -پروژێ پێشڤەبرنێ

5. گڤاشتنا خەلكێ گەرەكێ بوباركرنا مالێ

6. یێن دیرت

(ئەگەر رویربیوی دەرئێحستنێ بوی د ماوێ 12 هەیڤێن بوریدا)

دكیژ جهی دا خێزانا تە هاتە دەرئێخسنت ؟

(گەرەك/جه/باژیر)

1. گەلەك باشە

2. باشە

3. رازیمە

4. نەد ئاستێ پێدڤی دایە

5. نەشێت ب دەستخوڤەبینیت

1. گەلەك دویرە ژ جهێ ئاكنجیبونێ

2. شیانێن تێچویان نینن

3. شیانێن كلینیكێن نوژداری د الوازن

4. نەباشیا كوالێتیا خزمەتێن بەردەست

5. خزمەتێن پێشكێش دكەن نەد پەیوەسنت ب ساخلەمییێ ڤە

6. بەربەستێن زمانی

7. جوداهی

8. یێن دیرت

1. تورا گشتی یا كارەبا

2. موەلیدێ هەڤپشك

3. موەلیدێ تایبەت

4. غاز

5. ژێدەرێن دیرت

6. خوارنێ نا لێنن

1. تورا گشتی یا كارەبێ

2. موەلیدێ هەڤپشك

3. موەلیدێ تایبەت

4. غاز

5. سوپا گازێ ( كیروسین )

6. ژێدەرێن دیرت

7. گەرمكرن نینە

1. تورا گشتی یا كارەبێ

2. موەلیدێ هەڤپشك

3. موەلیدێ تایبەت

4. غاز

5. سوپا گازێ (كێروسین)

6. ژێدەرێن دیرت

7. ژێدەرێ ناڤنجی نینە

تاكەكەس
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت و( هێزا كاری یا 

چاالك)
D3

بەالڤبونا كارێ خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ كەرتێ كاری

D3-1 / (ناڤ) دكیژ چاالكییا كاری دا وی/ وێ كارێ خویێ سەرەكی 
كریە د ماوێ30 روژێن بوریدا؟

D4

بەالڤبونا كارێ خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ ناڤینا موچێ 
هەیڤانە/ مفایێ سافی ژ 

چاالكییا ئابۆری

تاكەكەس

D4-2/ ئەرێ (ناڤ ) رویربیوی چ ئاریشێن گرێدایی ب دانا 
مووچان/كریێان ڤە بویە دماوێ 30 روژێن بوریدا؟

D3-2/ دكیژ كەرتێ كاری دا (ناڤ)ی د ماوێ 30 روژێن بوریدا 
كاركرییە ؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت، (هێزا كاری یا 
چاالك) لێگەریان ل كاری

D7

بەالڤبونا كارێ خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ هەستپێكرنا 
سەرەكی ب 

بەربەستان/بەندان

تكەكەس
ئەگەرێ سەرەكی چییە كو (ناڤ) ل كاری نا گەریت یان هزردكەت 

كو دیتنا كارەكی یا ب زەحمەتە؟

D5

رێژا كرێكارێن خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری 

ئەوێن گرێبەستەكا 
نیڤێسایی یا كاری هەیی

تاكەكەس
ئەرێ (ناڤ)ی چ گرێبەستێن كارێ خو یێ سەرەكی یێن نڤێسای 

هەنە د ماوێ 30 روژێن بوریدا؟

D6

بەالڤبونا كارێ خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ رێكێن 
دەستڤەئینانا كارێ نوكە/ 

یێ بەری نوكە

تاكەكەس
ئەرێ رێكا سەرەكییا (ناڤ)ی بكارئینای بو لێگەریانێ یان دیتنا كاری 

چ بو؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت (هێزا كاری یا 
چاالك)

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت، (هێزا كاری یا 
چاالك) ل كاری ناگەریت

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

E3
بەالڤبونا كارێ خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ مەرجێن خودانیێ

بارێ تە یێ مولكێ ئاكنجیبونێ چییە؟خێزان

E1

ریژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كرین ل دویڤ 

جهێ ڤەحەویانێ و جورێ 
ئاكنجیبونێ

جورێ سەرەكییێ ئاكنجیبونێ یێ خێزان تێدا دژیت چییە؟خێزان

E2

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

پشكداریا جهێ 
ئاكنجیبونێ دكەل خێزانێن 

دیرت دا هەی

ئەرێ خێزانا تە پشكدارییێ دڤی جهێ ئاكنجیبونێ دا دگەل خیزانێن 
دیرت دا دكەت؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

E8

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

رویربوی دەرئیخستنێ 
بوین دماوێ 12 هەیڤێن 

بوریدا

خێزان
ئەرێ خێزانا تە ئازار دینت د دەمێ دەریئێحستنێ ژ جهێ ئاكنجیبونێ 

دماوێ 12 هەیڤێن بوریدا
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

E4
رێژا خوجهێن دژین د 
بارودوخێن خودانییا 

یاسایی
خێزان

(ئەگەر ب كرێ بیت) یان مولك بیت ئەرێ كەسەكی ژخێزانێ 
بەلگەنامێن نڤێسای یێن مولكی یان كرییێ هەنە؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار، كرێ یان مولك

F1

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 
رویربوی كاریگەرییا 

بدەست ڤەئینان 
چاڤدیرییا ساخلەمی بوین

خێزان
تو چاوا چاڤدێریا ساخلەمییا تایبەت/گشتی/نەخوشخانەیان بو 

كەسێن خێزانا خو دهەلسەنگینی؟

E9

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری 

ئەوێن رویربوی 
دەرئیخستنێ بوین دماوێ 

12 هەیڤێن بوریدا ل 
دویڤ ئەگەران

خێزان
(ئەگەر رویربیوی دەرئێحستنێ بوی د ماوێ 12 هەیڤێن بوریدا) 

ئەگەرێ سەرەكییێ دەرئێحستنێ چ بو؟

E10خێزان

F2

ئەگەرێن كو خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری 

نەشێن چاڤدێرییا 
ساخلەمییا بدەست خوڤە 

بینن بشیوەكێ كاریگەر

ئەگەرێ سەرەكی چییە یێ نە رازیبونێ ژ چاڤدێریا ساخلەمییێ؟خێزان

F3

بالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ ژیدەرێ سەرەكییێ 
هێزێ بو مەرەمێن زاد 

لێنانێ

ژێدەرێ سەرەكییێ وزەیێ بو مەرەما لینانی چییە ؟خێزان

ب پیتێن كوردی بنڤێسە

F4-1 / ژێدەرێ سەرەكییێ وزەیێ بو مەرەما گەرمكرنێ چییە؟

F4-2 / ژێدەرێ ناڤنجی یێ وزەیێ بو مەرەما گەرمكرنێ چییە ؟

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ل دویڤ 

ژیدەرێ سەرەكییێ هێزێ 
بو مەرەمێن گەرمكرنێ

F4

3. نزانم

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار، دەرئێحسنت

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار . هەمی رێژێن نزم یێن گەهشتنێ 
(بو خزمەتێن ساخلەمییێ)

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

خێزان
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هەلبژارتنا بەرسڤێپرسیار

 دهۆكA.1_1 پارێزگەه

 . هەلبژارتن ژ لیستێA1_2 A1_2 قەزا

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤە . هەلبژارتن ژ لیستێA1_3 A1_3 ناحیە

 . هەلبژارتن ژ لیستێA1_4 A1_4 گەرەك

   A1_5A1_5  جورێ خێزانێ

1.پەنابەرێن سوری 2.ئاوارە 3.جڤاكێ مێڤاندار A1_6 ژمارا خێزانێ

A1_6 پێناسەكرنا كودان

ناڤێ ڤەكولەری

ژمارا ڤەكولەری

1.بەلێدێ دەستیوریێ دەی ئەم چاڤپێكەفتنێ دگەل تە

2. نەخێرئەنجام بدەین؟

1. سەروك خێزان

2. مێر - ژن

3. كور/كچ

4. برا/خوشك

5. باب/دەیك

6. زاڤا (مێرێ كچێ)/بیك (ژنا كوری(

7. نەڤی

8. خەزیر/خەسی

9. كەسوكارێن دیرت

10. بیانی

B1پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارناڤێ ئیكێ چییە؟. (ژ سەروك خێزانێ دەسپێبكە)تاكەكەسلیستا ئەندامێن خێزانێ

1. سەروك خێزان

2. مێر - ژن

3. كور/كچ

4. برا/خوشك

5. باب/دەیك

6. زاڤا (مێرێ كچێ)/بیك (ژنا كوری(

7.نەڤی

8.خەزیر/خەسی

9.كەسوكارێن دیرت

10. بیانی

1. نێر

2. مێ

0= كێمرت ژ سالەكێ

95= ژ 95 ساال پرت

99= نزانم

1.بەری نوكە ژن نە ئینایە

2.یێ ب هەڤژینە

3. بێوەمێرد /بێوەژن

4. ژێك جودا

5. بەردایی

ژمارا هەیڤان

بنڤێسە – 0 ئەگەر ژ هەیڤەكێ كێمرت بیت

1. عیراقی

2. سوری

3. یێن دیرت

1. كورد

2.عەرەب

3. توركومان

4. كلدان

5. رسیان

6. ئاشوری

7. ئەرمن

8. یێن دیرت

9. نەڤێت دیار بكەت

1. د شێت بخونیت وبنڤێسیت

3. بتێ دشێت بخونیت

3. نەشێت بخونیت وبنڤێسیت

1. بەلێ، 4 روژ د حەفتییێ دا یان پرت

2. بەلێ، كێمرت ژ 4 روژ د حەفتییێ دا

3. نەخێر

1. سەرەتایی (6-1)

2. ناڤنجی (9-7)

3. ئامادەیی (12-10)

4. پەیامنگەه

5. بەكالوریوس

6. خاندنا بلند

1. نەشێت ب ساناهی بگەهیتە قوتابخانێ

2. خرابیا جورێ خاندنێ/ نە پێگریا ماموستایا ب دەوامێ

3. دەمێ قوتابخانێ نە دكونجای بین

4.خرابیا سەرەدەریكرنێ ژ الیێ ماموستایی یان قوتابیێن دیرت ڤە

5.دڤێت ئەو كار بكەت داكو هاریكارییا خێزانێ بكەت

6. نەڤێت / هزر ناكەت كو زارۆك پێدڤی فیركرنێ یە

7. هەڤژینییا بەروەخت           8. نەخوشی یان هنگافنت

9. هاریكاری د ئەركێن ناڤ مالێ دا     10. قوتابخانە د پربون

11. قوتابخانێ قوتابی وەرنەگرت

12. قوتابخانێن تێكەل

13. د زمانی ناگەهیت

14. دشیانێن خیزانێ دا نینە بو بەردەستكرنا تێچوێن خواندنێ

15. نەبونا بەلگەنامێن پێدڤی

16. خێزان د وێ باوەریێ دا نینە كو بو ماوەیەكێ درێژتر مبینتە ل ڤێرە

17. قوتابخانە د گرتینە/ كارناكەن

18. ئەگەرێن دیرت

1. چ قوناغ نە

2. سەرەتاێی (6-1)

3. ناڤنجی (9-7)

4. ئامادەیی (10-12)                                    5. دبلوم

6. بەكالوریوس

7. خاندنا بلند

1. بەلێ

1. خودانێ كارییە

2. پێشەیەكا سەربەخو(خودان كار)

3 .بكرێ كاردكەت

4. كار بو خێزانا خو دكەت - بێ بەرامبەر

5.قوتابییە و هەروەسا كاردكەت

6. قوتابییە

7. ژنا ل بەر مالێ

8.كارناكەت و ل شولی د گەریت (بەری نوكە یێ كاركری)

9.كارناكەت و ل شولی د گەریت (بەری نوكە كار نە كریە)

10. ل كاری ناگەریت ژ بەر نەبونا بەلگەنامێن پێدڤی

11. ل كاری ناگەریت ژ ئەگەرێ بێزارییێ

12. حەز ل كاری نینە

13. گەلەكێ بناڤسالڤەچویە/ خانەنیشنە

14. نەخوشی/ هنگافنت

15. نەوجوان (دبن ژیێ یاسایی دا)

16. یێن دیرت

1. رێڤەبەر

2. بسپۆر

3. پیشەگەرێ تەكنیكی و پشكدار

4. هاریكار وفەرمانبەرێن ئوفیسان

5. فەرمانبەر، خزمەتگوزار و فروتن

6. كرێكارێ شارەزا یێ چاندنێ، دارستان، راڤا ماسیا

7. كرێكارێن كارێ دەستی و كرێكارێن بازرگانی

8. كرێكارێن لێكدانێ وئیشپێكەرێ ئامیران و كارگەهان

9. پێشەیەكا بساناهی

10. پێشەیێن هێزێن چەكداری

1. كەرتێ چاندنێ، دارستان، خودانكرنا ماسیا

2. كانزاكرن و دەرهێنانا بەرا

3. درووست كرن (تصنیع)

4. ئامادەكرنا كارەبێ، هەمل، گاز، و تەزیاتی و كەرم كرنا هەوای

5. دەستەبەركرنا ئاڤێ، سولینا، چارەسەركرنا پاشامێن گلێشی، چاالكیێت چارەسەركرنێ

6. ئاڤاكرن

7. بازرگانیا كت و كوم، چاككرنا ترومبێال و ماتورسكال

8. ڤەگوهاسنت و عومباركرن

9. خوجهكرن وخزمەتگوزاریێن خوارنێ

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئامادەبون (6) سال و پرت، ئامادەبون 
ل قوتابخانێ

ئەگەرێ سەرەكییێ نەچونا (ناڤ)ی بو قوتابخانێ ب شێوەیەكێ 
ریكوپێك یان نەچونا وی ب ئێكجاری؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئامادەبونا نەیا ب رێكوپێك (6-18) 
ساالن

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرت

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و د سەردا

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت و( هێزا كاری یا 
چاالك)

A1خێزانجه

A2دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤەداتایێن پێناسەكرنێ

كومەكا نیشاندەرێن پروفایلی

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤە

A4پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤانداربەرسڤدان

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤەپێشكێشكرنا روپیڤی و رازیبون ل سەر چاڤپكەفتنێداتایێن پێناسەكرنێ A3

پەیوەندییا بەرسڤدەری ب سەروك خێزانێڤە

B2
بەالڤبونا خوجهێن جهێ 

كاری ل دویڤ پەیوەندییا 
وان ب سەروك خێزانی ڤە

پەیوەندییا (ناڤ) ب سەروك خێزانێڤە؟تاكەكەس

B3
بەالڤبونا خوجهێن

دەڤەرین ئارمانج كرین ل 
رەگەزی دویڤ

رەگەزێ (ناڤ) چییە ؟تاكەكەس

داتایێن پێناسەكرنێ

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرین ئارمانج كرین ل 

دویڤ باری خێزانی
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. (12) سال و پرتبارێ هەڤژینییێ یێ (ناڤ)ی چییە؟تاكەكەس

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكی مێڤاند

B4
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرین ئارمانج كرین ل 
دویڤ ژی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارژیێ (ناڤ) ب سالێن تەمام ؟تاكەكەس

B7
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ نەتەوەی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤانداررەگەزناما ناڤی چییە؟ ( پرت ژ بەرسڤەكێ)تاكەكەس

B6
بنەجهبونا پێكاتەیێن 

خێزانێ
تاكەكەس

د ماوێ (12) هەیڤێن بوریدا، (ناڤ) چەند هەیڤا ژیایە دناڤ ڤێ 
خێزانێدا؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرت

C2پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرتئەرێ (ناڤ) نوكە یێ بەردەوامە دخاندنی دا؟تاكەكەسئامادەبون ل قوتابخانێ

B8
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ نەژادی

باگرەوەندێ سەرەكییێ كەلتوری و نەژادی یێ (ناڤ ) چییە؟تاكەكەس

C1
ئاستێ زانینا خواندنێ و 

نڤێسانێ
ئەرێ (ناڤ) دشێت بخوینیت وبنڤێسیت ؟تاكەكەس

C5

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ دەستڤەئینانا 
بلندترین ئاستێ خواندنێ

بلندترین قوناغا خاندنێ (ناڤ)ی تەمام كری چییە؟تاكەكەس

C6

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

راهێنانێن پیشەی 
وەرگرتین

تاكەكەس
ئەرێ (ناڤ)ی پشكداری دچ خولێت راهینانێن پیشەیێ دا كریە؟ 

وەك دروار، دارتاشی، چاككرنا ئامیرێن تێلەفونێ؟

C3
ئامادەبونا نوكە ل 

قوتابخانێ
(ئەگەر بەلی بیت) چ ئاستە؟تاكەكەس

C4

ئەگەرێ نەئامادەبونا 
زارۆكێن ژیێ قوتابخانێ 

(ب شێوەیەكێ ئێكجاری، 
یا ب شێوەیەكێ نەیێ 

رێكوپێك)

تاكەكەس

D2

بەالڤبونا كارێ خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ بارێ كاری ل 
دویڤ جورێ پیشەیا 

سەرەكی دماوێ هەیڤێن 
بوری دا

پیشەیا سەرەكییا (ناڤ)ی د (30) روژێن بوریدا؟تاكەكەس

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت

D1
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ بارێ كاری

بارێ (ناڤ)ی یێ كاری چییە دماوێ 30 روژێن بوریدا؟تاكەكەس

#

ەر
ند

شا
نی

ت
س

ئا

پرسیارێن بو ڕوپیڤا خێزانی
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هەلبژارتنا بەرسڤێپرسیار
كومەكا نیشاندەرێن پروفایلی #

ەر
د
ان

ش
نی

ت
س

ئا

پرسیارێن بو ڕوپیڤا خێزانی

10. زانیاریی و گەهاندن

11. چاالكیێت دارایی وبیمە

12. كارێت خانوبەران

13. چاالكیێت تەكنیكی، زانستی، وپێشەیی

14. چاالكیێت كارگێری وخزمەتگوزاریا پالپشتیكرنی

15. بەرگریكرن و كارگێریا گشتی ودەستەبەركرنا جڤاكی یا ب نەچاری

16. فێركرن

17. چاالكیێت تەندروستیا مروڤایەتی و جڤاكی

18. هونەر، مژویالهی.دەم بوراندن

19. چاالكیێت خزمەتگوزاریێت دیرت

20. چاالكیێن خێزانێن خودانێن كاری، كەلوپەلێن وەك یەك وچاالكیێن خزمەتگوزاری چاالكیێن خێزانا بو بكارئینانا تایبەت

21. چاالكیێن دەستەیا و رێكخراوێن دەرڤەی سنورا

1. كەرتێ گشتی

2. كەرتێ تایبەت یێ نافخویی

3. كەرتێ تایبەت یێ جیهانی

4. كەرتێ تێكەل

5. رێكخراوێن نە حكومی / نەیێن سودبەخشێن نافخویی

6. رێكخراوێن نە حكومی / نەیێن سودبەخشێن جیهانی

D4-1/ سەرجەمێ داهاتێ پارەیی (یێ دورست یان چاڤەرێكری) یێ 
(ناڤ)ی یێ كارێ وی د هەیڤا بوریدا ؟ ( ب دینارێ عیراقی ژمارە 

ب هزاران )
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت (هێزا كارێ چاالك)كوژمە

1. گیروبونا دانا مووچەی/ نەدانا مووچەی

2. كێمكرنا مووچەیان

3. رویربیوی چ ئاریشان نەبویە

1. بەلێ

2. نەخێر

1. پەیوەندیكرن ب نڤێسینگەها كاری

2. بەرسڤدانا ریكالمێن كاری

3. پرسیارا هەڤاال، كەسوكارا، یان پەیوەندیا كەسێن دیرت

4. پەیوەندیكرنا ئێكسەر ب خودانێ كاری

5. هەولدا پێشینەیەكێ ببینیت/داهاتێن خانوبەرا، یان پێشینە/ ژێدەرێن جهێ كاری، یان پێشینە/ ژێدەرێن دارایێ بو دەستپێكرنا كارێ 
خو یێ تایبەت یێ بازرگانی، داخازیا دەستویردانێ یا پێشكێشكری یان دەستویریێن پەیوەندی پێڤە، ...هتد

6. پرسیارا دەوروبەرێن خو كری سەبارەت كاری

7. یێن دیرت

1. خەلك گەلەك ل كاری دگەرن

2. فێركرن / شارەزایی نا گونجن دگەل كارێن بەردەستدا

3. ئاریشێن یاسایی

4. .كارێن بەردەست گەلەك دویرن

5. جوداهی (ل سەر بنەرەتێ ژیی، بارێ ئاكنجیبونێ، رەگەز، بیروباوەر)

6. نەبونا پەیوەندیێن كەسایەتی

7. دەمێ پێدڤی نینە بو لیگەریانێ ل كاری

8. كریێن كاری زور د كێمن

9. پەكەفنت یان نەخوشیێن دوم دریژ

10. بەربەستێن زمانی

11. یێن دیرت

1. شوقە

2. خانی یان ڤێال

3. سەردابەكا كاتی/خیڤەت/نشینگەهەكا نە رێكوپێك

4. كەرەڤان (خانیێ تێتە ڤەگوهاسنت)

5. هول

6. ئاڤاهییەكێ كاڤل/ نە هاتیە تەمام كرن

7. ئوتێل/موتێل

8. ئاڤاهیێی ئایێنی

9. قوتابخانە

10. پێكهاتیێن خانی/ گەراج

11. یێن دیرت

1. بەلێ

2. نەخیر

1. مولك

2. كرێیە

3. نشینگەهەكا بەردەستە وەك پشكەك ژ كاری

4. مێڤانداری - پشكدار د كرێدا

5. مێڤانداریەكا بێ بەرامبەر

6. نشینگەهەكا بەردەست یا بێ بەرامبەر

7. گرتی/ دەست ب سەرداگرتی

1. بەلێ

2. نەخێر

E5
بەالڤبونا كریێن خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ مەودایێ كریێ
خێزان

 (ئەگەر نشینگەه بكرێ بیت) كوژمێ وی پارەی چەندە ئەوا 
هەیڤانە تو ددەی ب دینارێن عیراقی؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار، كرێكوژمە

E6

بەالڤبونا كریێن خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ چڕیێ بو هەر 
ژورەكێ

خێزان
ئەرێ سەرجەمێ ژورێن دڤی جهێ ئاكنجیبونێ دا چەندن ؟      (ژ 

بلی سەرشویێ/ دەستشویێ)
سەرجەمێ ژمارا ژوران

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار، ژبلی وان كەسان ئەوێن د خیڤەتادا 
دژین

E7

بەالڤبونا كریێن خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ چڕیێ بو هەر 
ژورەكێ د شەڤێ دا

سەرجەمێ ژمارا ژورانچەند ژورا تو بكاردئینی بو نڤستنێ؟خێزان
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار، ژبلی وان كەسان ئەوێن د خیڤەتادا 

دژین

1. بەلێ

2. نەخێر

1. نە دشیان دابو كرییێ بدەن

2. خودانێ خانی نە دڤیا خانی بكرێ بدەت

3. خرابكرنا خانی

4. نویژەنكرنا خانی -پروژێ پێشڤەبرنێ

5. گڤاشتنا خەلكێ گەرەكێ بوباركرنا مالێ

6. یێن دیرت

(ئەگەر رویربیوی دەرئێحستنێ بوی د ماوێ 12 هەیڤێن بوریدا)

دكیژ جهی دا خێزانا تە هاتە دەرئێخسنت ؟

(گەرەك/جه/باژیر)

1. گەلەك باشە

2. باشە

3. رازیمە

4. نەد ئاستێ پێدڤی دایە

5. نەشێت ب دەستخوڤەبینیت

1. گەلەك دویرە ژ جهێ ئاكنجیبونێ

2. شیانێن تێچویان نینن

3. شیانێن كلینیكێن نوژداری د الوازن

4. نەباشیا كوالێتیا خزمەتێن بەردەست

5. خزمەتێن پێشكێش دكەن نەد پەیوەسنت ب ساخلەمییێ ڤە

6. بەربەستێن زمانی

7. جوداهی

8. یێن دیرت

1. تورا گشتی یا كارەبا

2. موەلیدێ هەڤپشك

3. موەلیدێ تایبەت

4. غاز

5. ژێدەرێن دیرت

6. خوارنێ نا لێنن

1. تورا گشتی یا كارەبێ

2. موەلیدێ هەڤپشك

3. موەلیدێ تایبەت

4. غاز

5. سوپا گازێ ( كیروسین )

6. ژێدەرێن دیرت

7. گەرمكرن نینە

1. تورا گشتی یا كارەبێ

2. موەلیدێ هەڤپشك

3. موەلیدێ تایبەت

4. غاز

5. سوپا گازێ (كێروسین)

6. ژێدەرێن دیرت

7. ژێدەرێ ناڤنجی نینە

تاكەكەس
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت و( هێزا كاری یا 

چاالك)
D3

بەالڤبونا كارێ خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ كەرتێ كاری

D3-1 / (ناڤ) دكیژ چاالكییا كاری دا وی/ وێ كارێ خویێ سەرەكی 
كریە د ماوێ30 روژێن بوریدا؟

D4

بەالڤبونا كارێ خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ ناڤینا موچێ 
هەیڤانە/ مفایێ سافی ژ 

چاالكییا ئابۆری

تاكەكەس

D4-2/ ئەرێ (ناڤ ) رویربیوی چ ئاریشێن گرێدایی ب دانا 
مووچان/كریێان ڤە بویە دماوێ 30 روژێن بوریدا؟

D3-2/ دكیژ كەرتێ كاری دا (ناڤ)ی د ماوێ 30 روژێن بوریدا 
كاركرییە ؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت، (هێزا كاری یا 
چاالك) لێگەریان ل كاری

D7

بەالڤبونا كارێ خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ هەستپێكرنا 
سەرەكی ب 

بەربەستان/بەندان

تكەكەس
ئەگەرێ سەرەكی چییە كو (ناڤ) ل كاری نا گەریت یان هزردكەت 

كو دیتنا كارەكی یا ب زەحمەتە؟

D5

رێژا كرێكارێن خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری 

ئەوێن گرێبەستەكا 
نیڤێسایی یا كاری هەیی

تاكەكەس
ئەرێ (ناڤ)ی چ گرێبەستێن كارێ خو یێ سەرەكی یێن نڤێسای 

هەنە د ماوێ 30 روژێن بوریدا؟

D6

بەالڤبونا كارێ خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ رێكێن 
دەستڤەئینانا كارێ نوكە/ 

یێ بەری نوكە

تاكەكەس
ئەرێ رێكا سەرەكییا (ناڤ)ی بكارئینای بو لێگەریانێ یان دیتنا كاری 

چ بو؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت (هێزا كاری یا 
چاالك)

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت، (هێزا كاری یا 
چاالك) ل كاری ناگەریت

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

E3
بەالڤبونا كارێ خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ مەرجێن خودانیێ

بارێ تە یێ مولكێ ئاكنجیبونێ چییە؟خێزان

E1

ریژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كرین ل دویڤ 

جهێ ڤەحەویانێ و جورێ 
ئاكنجیبونێ

جورێ سەرەكییێ ئاكنجیبونێ یێ خێزان تێدا دژیت چییە؟خێزان

E2

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

پشكداریا جهێ 
ئاكنجیبونێ دكەل خێزانێن 

دیرت دا هەی

ئەرێ خێزانا تە پشكدارییێ دڤی جهێ ئاكنجیبونێ دا دگەل خیزانێن 
دیرت دا دكەت؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

E8

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

رویربوی دەرئیخستنێ 
بوین دماوێ 12 هەیڤێن 

بوریدا

خێزان
ئەرێ خێزانا تە ئازار دینت د دەمێ دەریئێحستنێ ژ جهێ ئاكنجیبونێ 

دماوێ 12 هەیڤێن بوریدا
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

E4
رێژا خوجهێن دژین د 
بارودوخێن خودانییا 

یاسایی
خێزان

(ئەگەر ب كرێ بیت) یان مولك بیت ئەرێ كەسەكی ژخێزانێ 
بەلگەنامێن نڤێسای یێن مولكی یان كرییێ هەنە؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار، كرێ یان مولك

F1

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 
رویربوی كاریگەرییا 

بدەست ڤەئینان 
چاڤدیرییا ساخلەمی بوین

خێزان
تو چاوا چاڤدێریا ساخلەمییا تایبەت/گشتی/نەخوشخانەیان بو 

كەسێن خێزانا خو دهەلسەنگینی؟

E9

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری 

ئەوێن رویربوی 
دەرئیخستنێ بوین دماوێ 

12 هەیڤێن بوریدا ل 
دویڤ ئەگەران

خێزان
(ئەگەر رویربیوی دەرئێحستنێ بوی د ماوێ 12 هەیڤێن بوریدا) 

ئەگەرێ سەرەكییێ دەرئێحستنێ چ بو؟

E10خێزان

F2

ئەگەرێن كو خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری 

نەشێن چاڤدێرییا 
ساخلەمییا بدەست خوڤە 

بینن بشیوەكێ كاریگەر

ئەگەرێ سەرەكی چییە یێ نە رازیبونێ ژ چاڤدێریا ساخلەمییێ؟خێزان

F3

بالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ ژیدەرێ سەرەكییێ 
هێزێ بو مەرەمێن زاد 

لێنانێ

ژێدەرێ سەرەكییێ وزەیێ بو مەرەما لینانی چییە ؟خێزان

ب پیتێن كوردی بنڤێسە

F4-1 / ژێدەرێ سەرەكییێ وزەیێ بو مەرەما گەرمكرنێ چییە؟

F4-2 / ژێدەرێ ناڤنجی یێ وزەیێ بو مەرەما گەرمكرنێ چییە ؟

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ل دویڤ 

ژیدەرێ سەرەكییێ هێزێ 
بو مەرەمێن گەرمكرنێ

F4

3. نزانم

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار، دەرئێحسنت

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار . هەمی رێژێن نزم یێن گەهشتنێ 
(بو خزمەتێن ساخلەمییێ)

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

خێزان
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٨١

هەلبژارتنا بەرسڤێپرسیار

 دهۆكA.1_1 پارێزگەه

 . هەلبژارتن ژ لیستێA1_2 A1_2 قەزا

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤە . هەلبژارتن ژ لیستێA1_3 A1_3 ناحیە

 . هەلبژارتن ژ لیستێA1_4 A1_4 گەرەك

   A1_5A1_5  جورێ خێزانێ

1.پەنابەرێن سوری 2.ئاوارە 3.جڤاكێ مێڤاندار A1_6 ژمارا خێزانێ

A1_6 پێناسەكرنا كودان

ناڤێ ڤەكولەری

ژمارا ڤەكولەری

1.بەلێدێ دەستیوریێ دەی ئەم چاڤپێكەفتنێ دگەل تە

2. نەخێرئەنجام بدەین؟

1. سەروك خێزان

2. مێر - ژن

3. كور/كچ

4. برا/خوشك

5. باب/دەیك

6. زاڤا (مێرێ كچێ)/بیك (ژنا كوری(

7. نەڤی

8. خەزیر/خەسی

9. كەسوكارێن دیرت

10. بیانی

B1پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارناڤێ ئیكێ چییە؟. (ژ سەروك خێزانێ دەسپێبكە)تاكەكەسلیستا ئەندامێن خێزانێ

1. سەروك خێزان

2. مێر - ژن

3. كور/كچ

4. برا/خوشك

5. باب/دەیك

6. زاڤا (مێرێ كچێ)/بیك (ژنا كوری(

7.نەڤی

8.خەزیر/خەسی

9.كەسوكارێن دیرت

10. بیانی

1. نێر

2. مێ

0= كێمرت ژ سالەكێ

95= ژ 95 ساال پرت

99= نزانم

1.بەری نوكە ژن نە ئینایە

2.یێ ب هەڤژینە

3. بێوەمێرد /بێوەژن

4. ژێك جودا

5. بەردایی

ژمارا هەیڤان

بنڤێسە – 0 ئەگەر ژ هەیڤەكێ كێمرت بیت

1. عیراقی

2. سوری

3. یێن دیرت

1. كورد

2.عەرەب

3. توركومان

4. كلدان

5. رسیان

6. ئاشوری

7. ئەرمن

8. یێن دیرت

9. نەڤێت دیار بكەت

1. د شێت بخونیت وبنڤێسیت

3. بتێ دشێت بخونیت

3. نەشێت بخونیت وبنڤێسیت

1. بەلێ، 4 روژ د حەفتییێ دا یان پرت

2. بەلێ، كێمرت ژ 4 روژ د حەفتییێ دا

3. نەخێر

1. سەرەتایی (6-1)

2. ناڤنجی (9-7)

3. ئامادەیی (12-10)

4. پەیامنگەه

5. بەكالوریوس

6. خاندنا بلند

1. نەشێت ب ساناهی بگەهیتە قوتابخانێ

2. خرابیا جورێ خاندنێ/ نە پێگریا ماموستایا ب دەوامێ

3. دەمێ قوتابخانێ نە دكونجای بین

4.خرابیا سەرەدەریكرنێ ژ الیێ ماموستایی یان قوتابیێن دیرت ڤە

5.دڤێت ئەو كار بكەت داكو هاریكارییا خێزانێ بكەت

6. نەڤێت / هزر ناكەت كو زارۆك پێدڤی فیركرنێ یە

7. هەڤژینییا بەروەخت           8. نەخوشی یان هنگافنت

9. هاریكاری د ئەركێن ناڤ مالێ دا     10. قوتابخانە د پربون

11. قوتابخانێ قوتابی وەرنەگرت

12. قوتابخانێن تێكەل

13. د زمانی ناگەهیت

14. دشیانێن خیزانێ دا نینە بو بەردەستكرنا تێچوێن خواندنێ

15. نەبونا بەلگەنامێن پێدڤی

16. خێزان د وێ باوەریێ دا نینە كو بو ماوەیەكێ درێژتر مبینتە ل ڤێرە

17. قوتابخانە د گرتینە/ كارناكەن

18. ئەگەرێن دیرت

1. چ قوناغ نە

2. سەرەتاێی (6-1)

3. ناڤنجی (9-7)

4. ئامادەیی (10-12)                                    5. دبلوم

6. بەكالوریوس

7. خاندنا بلند

1. بەلێ

1. خودانێ كارییە

2. پێشەیەكا سەربەخو(خودان كار)

3 .بكرێ كاردكەت

4. كار بو خێزانا خو دكەت - بێ بەرامبەر

5.قوتابییە و هەروەسا كاردكەت

6. قوتابییە

7. ژنا ل بەر مالێ

8.كارناكەت و ل شولی د گەریت (بەری نوكە یێ كاركری)

9.كارناكەت و ل شولی د گەریت (بەری نوكە كار نە كریە)

10. ل كاری ناگەریت ژ بەر نەبونا بەلگەنامێن پێدڤی

11. ل كاری ناگەریت ژ ئەگەرێ بێزارییێ

12. حەز ل كاری نینە

13. گەلەكێ بناڤسالڤەچویە/ خانەنیشنە

14. نەخوشی/ هنگافنت

15. نەوجوان (دبن ژیێ یاسایی دا)

16. یێن دیرت

1. رێڤەبەر

2. بسپۆر

3. پیشەگەرێ تەكنیكی و پشكدار

4. هاریكار وفەرمانبەرێن ئوفیسان

5. فەرمانبەر، خزمەتگوزار و فروتن

6. كرێكارێ شارەزا یێ چاندنێ، دارستان، راڤا ماسیا

7. كرێكارێن كارێ دەستی و كرێكارێن بازرگانی

8. كرێكارێن لێكدانێ وئیشپێكەرێ ئامیران و كارگەهان

9. پێشەیەكا بساناهی

10. پێشەیێن هێزێن چەكداری

1. كەرتێ چاندنێ، دارستان، خودانكرنا ماسیا

2. كانزاكرن و دەرهێنانا بەرا

3. درووست كرن (تصنیع)

4. ئامادەكرنا كارەبێ، هەمل، گاز، و تەزیاتی و كەرم كرنا هەوای

5. دەستەبەركرنا ئاڤێ، سولینا، چارەسەركرنا پاشامێن گلێشی، چاالكیێت چارەسەركرنێ

6. ئاڤاكرن

7. بازرگانیا كت و كوم، چاككرنا ترومبێال و ماتورسكال

8. ڤەگوهاسنت و عومباركرن

9. خوجهكرن وخزمەتگوزاریێن خوارنێ

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئامادەبون (6) سال و پرت، ئامادەبون 
ل قوتابخانێ

ئەگەرێ سەرەكییێ نەچونا (ناڤ)ی بو قوتابخانێ ب شێوەیەكێ 
ریكوپێك یان نەچونا وی ب ئێكجاری؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئامادەبونا نەیا ب رێكوپێك (6-18) 
ساالن

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرت

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و د سەردا

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت و( هێزا كاری یا 
چاالك)

A1خێزانجه

A2دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤەداتایێن پێناسەكرنێ

كومەكا نیشاندەرێن پروفایلی

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤە

A4پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤانداربەرسڤدان

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤەپێشكێشكرنا روپیڤی و رازیبون ل سەر چاڤپكەفتنێداتایێن پێناسەكرنێ A3

پەیوەندییا بەرسڤدەری ب سەروك خێزانێڤە

B2
بەالڤبونا خوجهێن جهێ 

كاری ل دویڤ پەیوەندییا 
وان ب سەروك خێزانی ڤە

پەیوەندییا (ناڤ) ب سەروك خێزانێڤە؟تاكەكەس

B3
بەالڤبونا خوجهێن

دەڤەرین ئارمانج كرین ل 
رەگەزی دویڤ

رەگەزێ (ناڤ) چییە ؟تاكەكەس

داتایێن پێناسەكرنێ

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرین ئارمانج كرین ل 

دویڤ باری خێزانی
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. (12) سال و پرتبارێ هەڤژینییێ یێ (ناڤ)ی چییە؟تاكەكەس

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكی مێڤاند

B4
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرین ئارمانج كرین ل 
دویڤ ژی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارژیێ (ناڤ) ب سالێن تەمام ؟تاكەكەس

B7
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ نەتەوەی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤانداررەگەزناما ناڤی چییە؟ ( پرت ژ بەرسڤەكێ)تاكەكەس

B6
بنەجهبونا پێكاتەیێن 

خێزانێ
تاكەكەس

د ماوێ (12) هەیڤێن بوریدا، (ناڤ) چەند هەیڤا ژیایە دناڤ ڤێ 
خێزانێدا؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرت

C2پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرتئەرێ (ناڤ) نوكە یێ بەردەوامە دخاندنی دا؟تاكەكەسئامادەبون ل قوتابخانێ

B8
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ نەژادی

باگرەوەندێ سەرەكییێ كەلتوری و نەژادی یێ (ناڤ ) چییە؟تاكەكەس

C1
ئاستێ زانینا خواندنێ و 

نڤێسانێ
ئەرێ (ناڤ) دشێت بخوینیت وبنڤێسیت ؟تاكەكەس

C5

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ دەستڤەئینانا 
بلندترین ئاستێ خواندنێ

بلندترین قوناغا خاندنێ (ناڤ)ی تەمام كری چییە؟تاكەكەس

C6

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

راهێنانێن پیشەی 
وەرگرتین

تاكەكەس
ئەرێ (ناڤ)ی پشكداری دچ خولێت راهینانێن پیشەیێ دا كریە؟ 

وەك دروار، دارتاشی، چاككرنا ئامیرێن تێلەفونێ؟

C3
ئامادەبونا نوكە ل 

قوتابخانێ
(ئەگەر بەلی بیت) چ ئاستە؟تاكەكەس

C4

ئەگەرێ نەئامادەبونا 
زارۆكێن ژیێ قوتابخانێ 

(ب شێوەیەكێ ئێكجاری، 
یا ب شێوەیەكێ نەیێ 

رێكوپێك)

تاكەكەس

D2

بەالڤبونا كارێ خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ بارێ كاری ل 
دویڤ جورێ پیشەیا 

سەرەكی دماوێ هەیڤێن 
بوری دا

پیشەیا سەرەكییا (ناڤ)ی د (30) روژێن بوریدا؟تاكەكەس

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت

D1
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ بارێ كاری

بارێ (ناڤ)ی یێ كاری چییە دماوێ 30 روژێن بوریدا؟تاكەكەس

#

ەر
ند

شا
نی

ت
س

ئا

پرسیارێن بو ڕوپیڤا خێزانی
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هەلبژارتنا بەرسڤێپرسیار
كومەكا نیشاندەرێن پروفایلی #

ەر
د
ان

ش
نی

ت
س

ئا

پرسیارێن بو ڕوپیڤا خێزانی

10. زانیاریی و گەهاندن

11. چاالكیێت دارایی وبیمە

12. كارێت خانوبەران

13. چاالكیێت تەكنیكی، زانستی، وپێشەیی

14. چاالكیێت كارگێری وخزمەتگوزاریا پالپشتیكرنی

15. بەرگریكرن و كارگێریا گشتی ودەستەبەركرنا جڤاكی یا ب نەچاری

16. فێركرن

17. چاالكیێت تەندروستیا مروڤایەتی و جڤاكی

18. هونەر، مژویالهی.دەم بوراندن

19. چاالكیێت خزمەتگوزاریێت دیرت

20. چاالكیێن خێزانێن خودانێن كاری، كەلوپەلێن وەك یەك وچاالكیێن خزمەتگوزاری چاالكیێن خێزانا بو بكارئینانا تایبەت

21. چاالكیێن دەستەیا و رێكخراوێن دەرڤەی سنورا

1. كەرتێ گشتی

2. كەرتێ تایبەت یێ نافخویی

3. كەرتێ تایبەت یێ جیهانی

4. كەرتێ تێكەل

5. رێكخراوێن نە حكومی / نەیێن سودبەخشێن نافخویی

6. رێكخراوێن نە حكومی / نەیێن سودبەخشێن جیهانی

D4-1/ سەرجەمێ داهاتێ پارەیی (یێ دورست یان چاڤەرێكری) یێ 
(ناڤ)ی یێ كارێ وی د هەیڤا بوریدا ؟ ( ب دینارێ عیراقی ژمارە 

ب هزاران )
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت (هێزا كارێ چاالك)كوژمە

1. گیروبونا دانا مووچەی/ نەدانا مووچەی

2. كێمكرنا مووچەیان

3. رویربیوی چ ئاریشان نەبویە

1. بەلێ

2. نەخێر

1. پەیوەندیكرن ب نڤێسینگەها كاری

2. بەرسڤدانا ریكالمێن كاری

3. پرسیارا هەڤاال، كەسوكارا، یان پەیوەندیا كەسێن دیرت

4. پەیوەندیكرنا ئێكسەر ب خودانێ كاری

5. هەولدا پێشینەیەكێ ببینیت/داهاتێن خانوبەرا، یان پێشینە/ ژێدەرێن جهێ كاری، یان پێشینە/ ژێدەرێن دارایێ بو دەستپێكرنا كارێ 
خو یێ تایبەت یێ بازرگانی، داخازیا دەستویردانێ یا پێشكێشكری یان دەستویریێن پەیوەندی پێڤە، ...هتد

6. پرسیارا دەوروبەرێن خو كری سەبارەت كاری

7. یێن دیرت

1. خەلك گەلەك ل كاری دگەرن

2. فێركرن / شارەزایی نا گونجن دگەل كارێن بەردەستدا

3. ئاریشێن یاسایی

4. .كارێن بەردەست گەلەك دویرن

5. جوداهی (ل سەر بنەرەتێ ژیی، بارێ ئاكنجیبونێ، رەگەز، بیروباوەر)

6. نەبونا پەیوەندیێن كەسایەتی

7. دەمێ پێدڤی نینە بو لیگەریانێ ل كاری

8. كریێن كاری زور د كێمن

9. پەكەفنت یان نەخوشیێن دوم دریژ

10. بەربەستێن زمانی

11. یێن دیرت

1. شوقە

2. خانی یان ڤێال

3. سەردابەكا كاتی/خیڤەت/نشینگەهەكا نە رێكوپێك

4. كەرەڤان (خانیێ تێتە ڤەگوهاسنت)

5. هول

6. ئاڤاهییەكێ كاڤل/ نە هاتیە تەمام كرن

7. ئوتێل/موتێل

8. ئاڤاهیێی ئایێنی

9. قوتابخانە

10. پێكهاتیێن خانی/ گەراج

11. یێن دیرت

1. بەلێ

2. نەخیر

1. مولك

2. كرێیە

3. نشینگەهەكا بەردەستە وەك پشكەك ژ كاری

4. مێڤانداری - پشكدار د كرێدا

5. مێڤانداریەكا بێ بەرامبەر

6. نشینگەهەكا بەردەست یا بێ بەرامبەر

7. گرتی/ دەست ب سەرداگرتی

1. بەلێ

2. نەخێر

E5
بەالڤبونا كریێن خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ مەودایێ كریێ
خێزان

 (ئەگەر نشینگەه بكرێ بیت) كوژمێ وی پارەی چەندە ئەوا 
هەیڤانە تو ددەی ب دینارێن عیراقی؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار، كرێكوژمە

E6

بەالڤبونا كریێن خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ چڕیێ بو هەر 
ژورەكێ

خێزان
ئەرێ سەرجەمێ ژورێن دڤی جهێ ئاكنجیبونێ دا چەندن ؟      (ژ 

بلی سەرشویێ/ دەستشویێ)
سەرجەمێ ژمارا ژوران

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار، ژبلی وان كەسان ئەوێن د خیڤەتادا 
دژین

E7

بەالڤبونا كریێن خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ چڕیێ بو هەر 
ژورەكێ د شەڤێ دا

سەرجەمێ ژمارا ژورانچەند ژورا تو بكاردئینی بو نڤستنێ؟خێزان
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار، ژبلی وان كەسان ئەوێن د خیڤەتادا 

دژین

1. بەلێ

2. نەخێر

1. نە دشیان دابو كرییێ بدەن

2. خودانێ خانی نە دڤیا خانی بكرێ بدەت

3. خرابكرنا خانی

4. نویژەنكرنا خانی -پروژێ پێشڤەبرنێ

5. گڤاشتنا خەلكێ گەرەكێ بوباركرنا مالێ

6. یێن دیرت

(ئەگەر رویربیوی دەرئێحستنێ بوی د ماوێ 12 هەیڤێن بوریدا)

دكیژ جهی دا خێزانا تە هاتە دەرئێخسنت ؟

(گەرەك/جه/باژیر)

1. گەلەك باشە

2. باشە

3. رازیمە

4. نەد ئاستێ پێدڤی دایە

5. نەشێت ب دەستخوڤەبینیت

1. گەلەك دویرە ژ جهێ ئاكنجیبونێ

2. شیانێن تێچویان نینن

3. شیانێن كلینیكێن نوژداری د الوازن

4. نەباشیا كوالێتیا خزمەتێن بەردەست

5. خزمەتێن پێشكێش دكەن نەد پەیوەسنت ب ساخلەمییێ ڤە

6. بەربەستێن زمانی

7. جوداهی

8. یێن دیرت

1. تورا گشتی یا كارەبا

2. موەلیدێ هەڤپشك

3. موەلیدێ تایبەت

4. غاز

5. ژێدەرێن دیرت

6. خوارنێ نا لێنن

1. تورا گشتی یا كارەبێ

2. موەلیدێ هەڤپشك

3. موەلیدێ تایبەت

4. غاز

5. سوپا گازێ ( كیروسین )

6. ژێدەرێن دیرت

7. گەرمكرن نینە

1. تورا گشتی یا كارەبێ

2. موەلیدێ هەڤپشك

3. موەلیدێ تایبەت

4. غاز

5. سوپا گازێ (كێروسین)

6. ژێدەرێن دیرت

7. ژێدەرێ ناڤنجی نینە

تاكەكەس
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت و( هێزا كاری یا 

چاالك)
D3

بەالڤبونا كارێ خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ كەرتێ كاری

D3-1 / (ناڤ) دكیژ چاالكییا كاری دا وی/ وێ كارێ خویێ سەرەكی 
كریە د ماوێ30 روژێن بوریدا؟

D4

بەالڤبونا كارێ خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ ناڤینا موچێ 
هەیڤانە/ مفایێ سافی ژ 

چاالكییا ئابۆری

تاكەكەس

D4-2/ ئەرێ (ناڤ ) رویربیوی چ ئاریشێن گرێدایی ب دانا 
مووچان/كریێان ڤە بویە دماوێ 30 روژێن بوریدا؟

D3-2/ دكیژ كەرتێ كاری دا (ناڤ)ی د ماوێ 30 روژێن بوریدا 
كاركرییە ؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت، (هێزا كاری یا 
چاالك) لێگەریان ل كاری

D7

بەالڤبونا كارێ خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ هەستپێكرنا 
سەرەكی ب 

بەربەستان/بەندان

تكەكەس
ئەگەرێ سەرەكی چییە كو (ناڤ) ل كاری نا گەریت یان هزردكەت 

كو دیتنا كارەكی یا ب زەحمەتە؟

D5

رێژا كرێكارێن خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری 

ئەوێن گرێبەستەكا 
نیڤێسایی یا كاری هەیی

تاكەكەس
ئەرێ (ناڤ)ی چ گرێبەستێن كارێ خو یێ سەرەكی یێن نڤێسای 

هەنە د ماوێ 30 روژێن بوریدا؟

D6

بەالڤبونا كارێ خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ رێكێن 
دەستڤەئینانا كارێ نوكە/ 

یێ بەری نوكە

تاكەكەس
ئەرێ رێكا سەرەكییا (ناڤ)ی بكارئینای بو لێگەریانێ یان دیتنا كاری 

چ بو؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت (هێزا كاری یا 
چاالك)

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت، (هێزا كاری یا 
چاالك) ل كاری ناگەریت

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

E3
بەالڤبونا كارێ خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ مەرجێن خودانیێ

بارێ تە یێ مولكێ ئاكنجیبونێ چییە؟خێزان

E1

ریژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كرین ل دویڤ 

جهێ ڤەحەویانێ و جورێ 
ئاكنجیبونێ

جورێ سەرەكییێ ئاكنجیبونێ یێ خێزان تێدا دژیت چییە؟خێزان

E2

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

پشكداریا جهێ 
ئاكنجیبونێ دكەل خێزانێن 

دیرت دا هەی

ئەرێ خێزانا تە پشكدارییێ دڤی جهێ ئاكنجیبونێ دا دگەل خیزانێن 
دیرت دا دكەت؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

E8

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

رویربوی دەرئیخستنێ 
بوین دماوێ 12 هەیڤێن 

بوریدا

خێزان
ئەرێ خێزانا تە ئازار دینت د دەمێ دەریئێحستنێ ژ جهێ ئاكنجیبونێ 

دماوێ 12 هەیڤێن بوریدا
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

E4
رێژا خوجهێن دژین د 
بارودوخێن خودانییا 

یاسایی
خێزان

(ئەگەر ب كرێ بیت) یان مولك بیت ئەرێ كەسەكی ژخێزانێ 
بەلگەنامێن نڤێسای یێن مولكی یان كرییێ هەنە؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار، كرێ یان مولك

F1

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 
رویربوی كاریگەرییا 

بدەست ڤەئینان 
چاڤدیرییا ساخلەمی بوین

خێزان
تو چاوا چاڤدێریا ساخلەمییا تایبەت/گشتی/نەخوشخانەیان بو 

كەسێن خێزانا خو دهەلسەنگینی؟

E9

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری 

ئەوێن رویربوی 
دەرئیخستنێ بوین دماوێ 

12 هەیڤێن بوریدا ل 
دویڤ ئەگەران

خێزان
(ئەگەر رویربیوی دەرئێحستنێ بوی د ماوێ 12 هەیڤێن بوریدا) 

ئەگەرێ سەرەكییێ دەرئێحستنێ چ بو؟

E10خێزان

F2

ئەگەرێن كو خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری 

نەشێن چاڤدێرییا 
ساخلەمییا بدەست خوڤە 

بینن بشیوەكێ كاریگەر

ئەگەرێ سەرەكی چییە یێ نە رازیبونێ ژ چاڤدێریا ساخلەمییێ؟خێزان

F3

بالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ ژیدەرێ سەرەكییێ 
هێزێ بو مەرەمێن زاد 

لێنانێ

ژێدەرێ سەرەكییێ وزەیێ بو مەرەما لینانی چییە ؟خێزان

ب پیتێن كوردی بنڤێسە

F4-1 / ژێدەرێ سەرەكییێ وزەیێ بو مەرەما گەرمكرنێ چییە؟

F4-2 / ژێدەرێ ناڤنجی یێ وزەیێ بو مەرەما گەرمكرنێ چییە ؟

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ل دویڤ 

ژیدەرێ سەرەكییێ هێزێ 
بو مەرەمێن گەرمكرنێ

F4

3. نزانم

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار، دەرئێحسنت

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار . هەمی رێژێن نزم یێن گەهشتنێ 
(بو خزمەتێن ساخلەمییێ)

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

خێزان
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پرسیارێن بو ڕوپیڤا خێزانی

1. داهات ژ دەست هەقی/كرێیان

2. قازانجێن بازرگانی( ژوان ژی قازانجێن پروژێن خیزانی)

3. پارەیێ هنارتی (هاریكاری ژ هەڤاالن/خێزان ژ دەرڤەی وەالتی)

4. مووچێن خانە نشینێ

5. هاریكاری ژ حكمەتێ/ نەتەویێن ئێكگرتی/ رێكخراوێن نەیێن حكومی

6.كرێیان

7. فروتنا كەلو پەلێن عەینی

8. قەر (فەرمی ژ خێزانێ/ هەڤاالن)

9.پاشكەوت

10.خێر (وەك زەكات یان هاریكاری ژ حیرانان...هتد)

11. خواسنت

12. یێن دیرت

1. بەلێ

2. نەخێر

1. گرێدایی ب بازرگانیێ ڤە

2. پێدڤیێت بكارئینانا ناڤ مالێ وەك ( زاد و جلك)

3. كرین وباشرت كرنا جهێ ئاكنجیبونێ

3. مەرەما ئاینی/ داوەت / رێورەسمێن ڤەشارتنێ

5. كرینا ئامیران و شمەكێن گران بها(وەك ئوتومبێل)

6. قەركرن بو مەرەما دانا قەری

7. بو مەرما چاندنێ

8. بو دانا كرێیا خانی

9. یێن دیرت

10. نزانم

G4_1پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار وئەوێن هاریكاری وەرگرتین

1. بەلێ

2. نەخێر

G4_2

4. پروگرامێ هاریكاریێن نەتەویێن ئیكگرتی

2. هاریكاریێن حكومەتێ

3. رێكخراوێن نە حكومی

4. خێر

5. هەڤال یان كەسوكار

6. یێن دیرت

7. چ هاریكاری وەرنەگرتینە

1. ریدانیێن زەرەریێن وی یێن مەزن یێن نەچاڤەرێكری دكاریدا یان راوەستانا كاروباران

2. كێمكرنا نەخواستێ د دەم ژمێرێن كاریدا

3. نەدان یان گیروكرنا كریێ

4. برین یان كێمكرنا هاریكارییێ ژ دەف هەڤاالن / كەسوكاران (پارێ ژ دەرڤە تێت)

5. زێدەكرنا تێچوێن كرێكرنا خانی

6. درئێخستنا ب خورتی

7. ژ دەستدانا مال و مولكێن عەینیێن گران بها ( ئامیر)

8. ژدەستدانا تەرش و تەوالی، بەرهەمێت چاندنێ، یان ژێدەرێن چاندنێ یێن دیرت

9. مرنا ئەندامەكێ خێزانێ

10. نەخوشیەكا ترسناك یان پەكەفتنا ئێك ژ ئەندامێن خێزانێ (ژوان ژی تو)

11. ژێكڤەبونا خێزانێ ب شێوەیەكێ نەخواستی

12. كێمكرن یان برینا هاریكارییا (ژ الیێ حكومەتێ، رێكخراوێن نە حكومی، ژ خێرا......هتد)

13. نەمانا پاشكەوتی

14. قەیرانێن دیرت یێن ئابۆری

15. چ قەیرانێن دژوار نەبون

1. پشت بەسنت ل سەر پارێ كاش یان لەسەر هاریكاریێن عەینی ژ كەسێن دیرت

2. پشت بەسنت ل سەر پاشكەفتێن خو یێن تایبەت

3. كێمكرن دكرینا خوارنێ دا

4. كێمكرنا د تێچویێن ساخلەمی/ فێركرنێ دا

5. كاركرن ب ئەندامێن بێ كار/ زێدەكرنا دەمێن كاری یێن كەسێن كار دكەن

6. ئینانا دەرێ یا زارۆكی ژ قوتابخانێ

7. مشەختبونا ئەندامەكی ژ ئەندامێن خێزانێ

8. قەر

  9. فروتنا مال وموالكێن عەینی (ئاڤاهی،ئەردی ئاڤاكرنێ، زێر .....هتد)

10. خواسنت

11. چ كار نەكرن (چ رێك نە گرتنە بەر)

12.یێن دیرت

1. بەلێ

2. نەخێر

G8
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن خوارنێ د ماوێ 7 روژێن 

بوریدا (ب دینارێن عیراقی)
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G9
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن چاڤدێرییا پزیشكی 

(پێك دیت ژ دەرمانان و چارەسەریێ) د ماوێ 7 روژێن بوریدا(ب 
دینارێن عیراقی)

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G10
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن ئاڤ و كارەبێ (وەك 

سود)( ئاڤ وەك سود و كرینا ئاڤێ بو ڤەخارنێ)دماوێ 30 روژێن 
بوریدا (ب دینارێن عیراقی)

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G11
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن سوتەمەنی یێ (پروپەین 

بو زاد لێنانێ، كێروسین بو گەرم كرنێ و ڤەگوهاسنت (ئوتومبێال 
بكرێ، پاس.....هتد )دماوێ 30 روژێن بوریدا (ب دینارێن عیراقی)

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G12
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن فێركرنێ (تێچویێن 

قوتابخانێ، جلكێن قوتابخانێ، پێتڤیێن خواندنێ)(تێلەفون 
.......هتد ) دماوێ 30 روژێن بوریدا (ب دینارێن عیراقی)

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G13
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن نویژەنەنكرنا جهێ 
ڤەحویانێ/ ئاكنجیبونا تە دماوێ 30 روژێن بوریدا (ب دینارێن 

عیراقی)
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G14خێزان
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن مەزاختین بو دانا قەری 

د ماوێ 30 روژێن بوریدا (ب دینارێن عیراقی)
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G15
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن پێدڤیێن دیرت دماوێ 30 

روژێن بوریدا (ب دینارێن عیراقی)
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

1. چ جوداهی نینە

2. كێمیا جهێ ئاكنجیبونێ/ بلندبونا كریێان

3. كێمیا دەلیڤێن كاری

4. تێرانەكرنا ژێدەران وەك (ئاڤ، خوارن، كارەبا،.....هتد)

5. تێرانەكرنا خزمەتێن گشتی (فێركرن و ساخلەمی)

6. ئاراستەكرنا هاریكاریێن مروڤایەتی بو كومەلگەهەكا ئاكنجیبونێ یا دەستنیشانكری بێی ئێكا دی

7. جوداهییا نەتەوەیی/ ئاینی

8. جوداهی د كەلتور و رێورەسامن دا

1. بەلێ

2. نەخێر

1. گەلەكا ب ئێمنە

2. ئێمنە

3. نەیا ئێمنە

4. گەلەك نەیا ئێمنە

1. بەلێ

2. نەخێر

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارمێژوو/I2-1  (ئەگی بەلێ بیت) وەالتێ وە یێ رەسەن ل كیرێ یە؟

پارێزگەهێن عیراقێI2-2 / جهێ وە یێ رەسەن ل كیژ پارێزگەها عیراقی یە؟

I3-1/ مێژوویا كوچكرنا وە ژ وەالتی َ وە یێ رەسەن كەنگی بو؟ 
بتنێ سال

 ( مێژوویا دوماهیك پروسەیا ئاوارەبونێ)

1. بەلێ

2. نەخێر

1. بەلێ

2. نەخێر

I5

رێژا ئاوارەیێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

ئەندامێن خێزانێ دگەل 
وان نەهاتین

خێزان
(ئەگەر نەخێر بیت) چەند جاران خێزانا تە هاتە ڤەگوهاسنت هەتا 

هین هاتینە جهێ نوكە؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

بەالڤبونا ئاوارەیێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 
دویڤ درێژاهییا ماوێ 

ئاوارەی یێ

G3

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن قەر 

وەرگرتی ل دویڤ مەرەما 
سەرەكییا وەرگرتنا قەری

ئارمانجا سەرەكییا خێزانێ ژ ڤی قەری چییە؟خێزان

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ل دویڤ 

ژێدەرێ داهاتی
خێزان

G2
رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوین قەر 

وەرگرتین
ئەری چ كەسەكی ژ خێزانێ پارە قەر كرینە؟خێزان

G1-1 / كیژ ژێدەرێ داهاییێ دارایێ خێزانا تە دماوێ 30 روێن 
بوریدا ب دەست خوڤە ئینایە و بهایێ داهاتی بو هەر ژێدەرەكی 

دماوێ 30 روژێن بوریدا چەندە؟ ب دینارێن عیراقی

(ئەگەر خێزانێ چ ژێدەرێن داهاتی نەبون ژمارە 0 بنڤێسە یان ب 
ڤاالهی بهێلە، ژ بلی ڤی دڤێت گوژمە بهێتە نڤێسین ب دینارێن 

عیراقی بەرامبەر هەر ژیدەرەكێ داهاتی)

G5

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

رویربی شوكێن داهاتی 
یێن خێزانی بوین د ماوی 

چەند هەیڤێن بوریدا

خێزان

G6خێزان

G4

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

هاریكاری وەرگرتین د 
ماوێ 12 هەیڤێن بور دا 

ل دویڤ جوری 
هاریكارییا وەرگرتی

خێزان

G4_1 / دماوێ 12 هەیڤێن بوریدا ئەرێ خێزانا تە چ هاریكاریێن 
كاش یان وەك وان یان كەل و پەلێن عەینی وەرگرتینە ؟

 G4_2 (ئەگەر بەلێ بیت) ژێدەرێ سەرەكییێ هاریكاریێن خێزانێ 
وەرگرتین چنە؟

ئەرێ خێزانا تە توشی چ قەیرانێن ئابۆری یێن ل خوارێ بوینە دماوێ 
12 هەیڤیێن بوریدا؟ ئەگەر پرت ژ ئێكێ بیت، وێ ب هەلبژێرە یا 

كارتێكرنا وێ یا دژوارتر ژ الیێ ئابۆریڤە ل سەر خێزانا تە؟

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

رویربی شوكێن داهاتی 
بوین ل دویڤ هەلبژارتنا 

میكانزمێت

H1خێزان
ئەرێ چ فاكتەر هەنە ببنە ئەگەرێن جوداكرنێ د ناڤبەرا پەنابەرێن 

سوری و ئاوارا و جڤاكێ مێڤاندار دا ل دەڤەرا تەدا ؟                       
                             (باشرتین دوو فاكتەران ب هەلبژێرە(

باشرتَین رێك چ بون كو خێزانا تە گرتینە بەر بو رویربیبونا قەیرانا 
ئابۆری ئەوا خێزانا تە توشبویێ؟

G7

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

زەحمەتی دیتین د دانا 
كرێیا خانی دا د هەر 
دەمەكی دا دماوێ 6 

هەیڤێن بوریدا

خێزان
ئەرێ خێزانان تە چ رویربیبونێت زەحمەت دیتینە د دانا كرێیا خانی 

دا دماوێ 6 هەیڤیێن بوریدا (ب دینارێن عیراقی)

H3

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ دیتنا وان بو 
ئێمناهی یێ ل گەرەكا وان

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارتو چاوا ئێمناهیا گەرەكا خو د هەلسەنگینی؟خێزان

H2

رێژا خوجهێن دەڤەرێن
ئارمانج كری، ئەوێن 
ئەندامەكێ وێ بویە 

قوربانییێ رویربویبونا 
رویدانەكێ دماوێ 6 

هەیڤێن بوریدا

ئەرێ ئیك ژ ئەندامێن ڤێ خێزانێ توشی چ رویربیبونین توندوتیژییا 
جەستەیی بویە دماوێ 6 هەیڤێن بوریدا؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

I2خێزان

هەمی ئاوارەێن ژ نەینەوا، كەركوك، دیاال، و سەالحەدینقەزایێ بنڤێسەI2-3 / ل كیژ قەزایێ؟

I1

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری 

ئەوێن ب خورتی هاتینە 
ڤەگوهاسنت

خێزان
ئەرێ روژەكێ ژ روژان خێزاناتە ئاوارە بویە ژ وەالتێ خویێ رەسەن 

(دایك)؟
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

I4

بەالڤبونا ئاوارەیێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ دەمێ 
ڤەكوهاستنێ ژ ئاوارەیێ 

وەرە

(ئەگەر ئاوارە بیت) ئەرێ خێزانا تە ئێكسەر هاتە جهێ نوكە؟خێزان

I3

بەالڤبونا ئاوارەیێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ هیبونا جهێ 
ئاكنجیبونێ

خێزان

    بتنێ سال

/I3-2 ئەگەر عیراقی بیت و ئاوارە بیت ) ئەرێ خێزانا تە هاتیە 
ئاوارەكرن پشتی كانینا ئیكێ 2013؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئەوین د كریان دا ئاكنجی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئەوین توشی قەیرانا داریی بوین

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار G1

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار، ئەوێن قەر وەرگرتین
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٨٢

هەلبژارتنا بەرسڤێپرسیار

 دهۆكA.1_1 پارێزگەه

 . هەلبژارتن ژ لیستێA1_2 A1_2 قەزا

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤە . هەلبژارتن ژ لیستێA1_3 A1_3 ناحیە

 . هەلبژارتن ژ لیستێA1_4 A1_4 گەرەك

   A1_5A1_5  جورێ خێزانێ

1.پەنابەرێن سوری 2.ئاوارە 3.جڤاكێ مێڤاندار A1_6 ژمارا خێزانێ

A1_6 پێناسەكرنا كودان

ناڤێ ڤەكولەری

ژمارا ڤەكولەری

1.بەلێدێ دەستیوریێ دەی ئەم چاڤپێكەفتنێ دگەل تە

2. نەخێرئەنجام بدەین؟

1. سەروك خێزان

2. مێر - ژن

3. كور/كچ

4. برا/خوشك

5. باب/دەیك

6. زاڤا (مێرێ كچێ)/بیك (ژنا كوری(

7. نەڤی

8. خەزیر/خەسی

9. كەسوكارێن دیرت

10. بیانی

B1پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارناڤێ ئیكێ چییە؟. (ژ سەروك خێزانێ دەسپێبكە)تاكەكەسلیستا ئەندامێن خێزانێ

1. سەروك خێزان

2. مێر - ژن

3. كور/كچ

4. برا/خوشك

5. باب/دەیك

6. زاڤا (مێرێ كچێ)/بیك (ژنا كوری(

7.نەڤی

8.خەزیر/خەسی

9.كەسوكارێن دیرت

10. بیانی

1. نێر

2. مێ

0= كێمرت ژ سالەكێ

95= ژ 95 ساال پرت

99= نزانم

1.بەری نوكە ژن نە ئینایە

2.یێ ب هەڤژینە

3. بێوەمێرد /بێوەژن

4. ژێك جودا

5. بەردایی

ژمارا هەیڤان

بنڤێسە – 0 ئەگەر ژ هەیڤەكێ كێمرت بیت

1. عیراقی

2. سوری

3. یێن دیرت

1. كورد

2.عەرەب

3. توركومان

4. كلدان

5. رسیان

6. ئاشوری

7. ئەرمن

8. یێن دیرت

9. نەڤێت دیار بكەت

1. د شێت بخونیت وبنڤێسیت

3. بتێ دشێت بخونیت

3. نەشێت بخونیت وبنڤێسیت

1. بەلێ، 4 روژ د حەفتییێ دا یان پرت

2. بەلێ، كێمرت ژ 4 روژ د حەفتییێ دا

3. نەخێر

1. سەرەتایی (6-1)

2. ناڤنجی (9-7)

3. ئامادەیی (12-10)

4. پەیامنگەه

5. بەكالوریوس

6. خاندنا بلند

1. نەشێت ب ساناهی بگەهیتە قوتابخانێ

2. خرابیا جورێ خاندنێ/ نە پێگریا ماموستایا ب دەوامێ

3. دەمێ قوتابخانێ نە دكونجای بین

4.خرابیا سەرەدەریكرنێ ژ الیێ ماموستایی یان قوتابیێن دیرت ڤە

5.دڤێت ئەو كار بكەت داكو هاریكارییا خێزانێ بكەت

6. نەڤێت / هزر ناكەت كو زارۆك پێدڤی فیركرنێ یە

7. هەڤژینییا بەروەخت           8. نەخوشی یان هنگافنت

9. هاریكاری د ئەركێن ناڤ مالێ دا     10. قوتابخانە د پربون

11. قوتابخانێ قوتابی وەرنەگرت

12. قوتابخانێن تێكەل

13. د زمانی ناگەهیت

14. دشیانێن خیزانێ دا نینە بو بەردەستكرنا تێچوێن خواندنێ

15. نەبونا بەلگەنامێن پێدڤی

16. خێزان د وێ باوەریێ دا نینە كو بو ماوەیەكێ درێژتر مبینتە ل ڤێرە

17. قوتابخانە د گرتینە/ كارناكەن

18. ئەگەرێن دیرت

1. چ قوناغ نە

2. سەرەتاێی (6-1)

3. ناڤنجی (9-7)

4. ئامادەیی (10-12)                                    5. دبلوم

6. بەكالوریوس

7. خاندنا بلند

1. بەلێ

1. خودانێ كارییە

2. پێشەیەكا سەربەخو(خودان كار)

3 .بكرێ كاردكەت

4. كار بو خێزانا خو دكەت - بێ بەرامبەر

5.قوتابییە و هەروەسا كاردكەت

6. قوتابییە

7. ژنا ل بەر مالێ

8.كارناكەت و ل شولی د گەریت (بەری نوكە یێ كاركری)

9.كارناكەت و ل شولی د گەریت (بەری نوكە كار نە كریە)

10. ل كاری ناگەریت ژ بەر نەبونا بەلگەنامێن پێدڤی

11. ل كاری ناگەریت ژ ئەگەرێ بێزارییێ

12. حەز ل كاری نینە

13. گەلەكێ بناڤسالڤەچویە/ خانەنیشنە

14. نەخوشی/ هنگافنت

15. نەوجوان (دبن ژیێ یاسایی دا)

16. یێن دیرت

1. رێڤەبەر

2. بسپۆر

3. پیشەگەرێ تەكنیكی و پشكدار

4. هاریكار وفەرمانبەرێن ئوفیسان

5. فەرمانبەر، خزمەتگوزار و فروتن

6. كرێكارێ شارەزا یێ چاندنێ، دارستان، راڤا ماسیا

7. كرێكارێن كارێ دەستی و كرێكارێن بازرگانی

8. كرێكارێن لێكدانێ وئیشپێكەرێ ئامیران و كارگەهان

9. پێشەیەكا بساناهی

10. پێشەیێن هێزێن چەكداری

1. كەرتێ چاندنێ، دارستان، خودانكرنا ماسیا

2. كانزاكرن و دەرهێنانا بەرا

3. درووست كرن (تصنیع)

4. ئامادەكرنا كارەبێ، هەمل، گاز، و تەزیاتی و كەرم كرنا هەوای

5. دەستەبەركرنا ئاڤێ، سولینا، چارەسەركرنا پاشامێن گلێشی، چاالكیێت چارەسەركرنێ

6. ئاڤاكرن

7. بازرگانیا كت و كوم، چاككرنا ترومبێال و ماتورسكال

8. ڤەگوهاسنت و عومباركرن

9. خوجهكرن وخزمەتگوزاریێن خوارنێ

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئامادەبون (6) سال و پرت، ئامادەبون 
ل قوتابخانێ

ئەگەرێ سەرەكییێ نەچونا (ناڤ)ی بو قوتابخانێ ب شێوەیەكێ 
ریكوپێك یان نەچونا وی ب ئێكجاری؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئامادەبونا نەیا ب رێكوپێك (6-18) 
ساالن

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرت

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و د سەردا

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت و( هێزا كاری یا 
چاالك)

A1خێزانجه

A2دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤەداتایێن پێناسەكرنێ

كومەكا نیشاندەرێن پروفایلی

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤە

A4پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤانداربەرسڤدان

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤەپێشكێشكرنا روپیڤی و رازیبون ل سەر چاڤپكەفتنێداتایێن پێناسەكرنێ A3

پەیوەندییا بەرسڤدەری ب سەروك خێزانێڤە

B2
بەالڤبونا خوجهێن جهێ 

كاری ل دویڤ پەیوەندییا 
وان ب سەروك خێزانی ڤە

پەیوەندییا (ناڤ) ب سەروك خێزانێڤە؟تاكەكەس

B3
بەالڤبونا خوجهێن

دەڤەرین ئارمانج كرین ل 
رەگەزی دویڤ

رەگەزێ (ناڤ) چییە ؟تاكەكەس

داتایێن پێناسەكرنێ

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرین ئارمانج كرین ل 

دویڤ باری خێزانی
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. (12) سال و پرتبارێ هەڤژینییێ یێ (ناڤ)ی چییە؟تاكەكەس

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكی مێڤاند

B4
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرین ئارمانج كرین ل 
دویڤ ژی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارژیێ (ناڤ) ب سالێن تەمام ؟تاكەكەس

B7
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ نەتەوەی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤانداررەگەزناما ناڤی چییە؟ ( پرت ژ بەرسڤەكێ)تاكەكەس

B6
بنەجهبونا پێكاتەیێن 

خێزانێ
تاكەكەس

د ماوێ (12) هەیڤێن بوریدا، (ناڤ) چەند هەیڤا ژیایە دناڤ ڤێ 
خێزانێدا؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرت

C2پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرتئەرێ (ناڤ) نوكە یێ بەردەوامە دخاندنی دا؟تاكەكەسئامادەبون ل قوتابخانێ

B8
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ نەژادی

باگرەوەندێ سەرەكییێ كەلتوری و نەژادی یێ (ناڤ ) چییە؟تاكەكەس

C1
ئاستێ زانینا خواندنێ و 

نڤێسانێ
ئەرێ (ناڤ) دشێت بخوینیت وبنڤێسیت ؟تاكەكەس

C5

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ دەستڤەئینانا 
بلندترین ئاستێ خواندنێ

بلندترین قوناغا خاندنێ (ناڤ)ی تەمام كری چییە؟تاكەكەس

C6

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

راهێنانێن پیشەی 
وەرگرتین

تاكەكەس
ئەرێ (ناڤ)ی پشكداری دچ خولێت راهینانێن پیشەیێ دا كریە؟ 

وەك دروار، دارتاشی، چاككرنا ئامیرێن تێلەفونێ؟

C3
ئامادەبونا نوكە ل 

قوتابخانێ
(ئەگەر بەلی بیت) چ ئاستە؟تاكەكەس

C4

ئەگەرێ نەئامادەبونا 
زارۆكێن ژیێ قوتابخانێ 

(ب شێوەیەكێ ئێكجاری، 
یا ب شێوەیەكێ نەیێ 

رێكوپێك)

تاكەكەس

D2

بەالڤبونا كارێ خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ بارێ كاری ل 
دویڤ جورێ پیشەیا 

سەرەكی دماوێ هەیڤێن 
بوری دا

پیشەیا سەرەكییا (ناڤ)ی د (30) روژێن بوریدا؟تاكەكەس

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت

D1
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ بارێ كاری

بارێ (ناڤ)ی یێ كاری چییە دماوێ 30 روژێن بوریدا؟تاكەكەس

#

ەر
ند

شا
نی

ت
س

ئا

پرسیارێن بو ڕوپیڤا خێزانی
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هەلبژارتنا بەرسڤێپرسیار
كومەكا نیشاندەرێن پروفایلی #

ەر
د
ان

ش
نی

ت
س

ئا

پرسیارێن بو ڕوپیڤا خێزانی

1. داهات ژ دەست هەقی/كرێیان

2. قازانجێن بازرگانی( ژوان ژی قازانجێن پروژێن خیزانی)

3. پارەیێ هنارتی (هاریكاری ژ هەڤاالن/خێزان ژ دەرڤەی وەالتی)

4. مووچێن خانە نشینێ

5. هاریكاری ژ حكمەتێ/ نەتەویێن ئێكگرتی/ رێكخراوێن نەیێن حكومی

6.كرێیان

7. فروتنا كەلو پەلێن عەینی

8. قەر (فەرمی ژ خێزانێ/ هەڤاالن)

9.پاشكەوت

10.خێر (وەك زەكات یان هاریكاری ژ حیرانان...هتد)

11. خواسنت

12. یێن دیرت

1. بەلێ

2. نەخێر

1. گرێدایی ب بازرگانیێ ڤە

2. پێدڤیێت بكارئینانا ناڤ مالێ وەك ( زاد و جلك)

3. كرین وباشرت كرنا جهێ ئاكنجیبونێ

3. مەرەما ئاینی/ داوەت / رێورەسمێن ڤەشارتنێ

5. كرینا ئامیران و شمەكێن گران بها(وەك ئوتومبێل)

6. قەركرن بو مەرەما دانا قەری

7. بو مەرما چاندنێ

8. بو دانا كرێیا خانی

9. یێن دیرت

10. نزانم

G4_1پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار وئەوێن هاریكاری وەرگرتین

1. بەلێ

2. نەخێر

G4_2

4. پروگرامێ هاریكاریێن نەتەویێن ئیكگرتی

2. هاریكاریێن حكومەتێ

3. رێكخراوێن نە حكومی

4. خێر

5. هەڤال یان كەسوكار

6. یێن دیرت

7. چ هاریكاری وەرنەگرتینە

1. ریدانیێن زەرەریێن وی یێن مەزن یێن نەچاڤەرێكری دكاریدا یان راوەستانا كاروباران

2. كێمكرنا نەخواستێ د دەم ژمێرێن كاریدا

3. نەدان یان گیروكرنا كریێ

4. برین یان كێمكرنا هاریكارییێ ژ دەف هەڤاالن / كەسوكاران (پارێ ژ دەرڤە تێت)

5. زێدەكرنا تێچوێن كرێكرنا خانی

6. درئێخستنا ب خورتی

7. ژ دەستدانا مال و مولكێن عەینیێن گران بها ( ئامیر)

8. ژدەستدانا تەرش و تەوالی، بەرهەمێت چاندنێ، یان ژێدەرێن چاندنێ یێن دیرت

9. مرنا ئەندامەكێ خێزانێ

10. نەخوشیەكا ترسناك یان پەكەفتنا ئێك ژ ئەندامێن خێزانێ (ژوان ژی تو)

11. ژێكڤەبونا خێزانێ ب شێوەیەكێ نەخواستی

12. كێمكرن یان برینا هاریكارییا (ژ الیێ حكومەتێ، رێكخراوێن نە حكومی، ژ خێرا......هتد)

13. نەمانا پاشكەوتی

14. قەیرانێن دیرت یێن ئابۆری

15. چ قەیرانێن دژوار نەبون

1. پشت بەسنت ل سەر پارێ كاش یان لەسەر هاریكاریێن عەینی ژ كەسێن دیرت

2. پشت بەسنت ل سەر پاشكەفتێن خو یێن تایبەت

3. كێمكرن دكرینا خوارنێ دا

4. كێمكرنا د تێچویێن ساخلەمی/ فێركرنێ دا

5. كاركرن ب ئەندامێن بێ كار/ زێدەكرنا دەمێن كاری یێن كەسێن كار دكەن

6. ئینانا دەرێ یا زارۆكی ژ قوتابخانێ

7. مشەختبونا ئەندامەكی ژ ئەندامێن خێزانێ

8. قەر

  9. فروتنا مال وموالكێن عەینی (ئاڤاهی،ئەردی ئاڤاكرنێ، زێر .....هتد)

10. خواسنت

11. چ كار نەكرن (چ رێك نە گرتنە بەر)

12.یێن دیرت

1. بەلێ

2. نەخێر

G8
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن خوارنێ د ماوێ 7 روژێن 

بوریدا (ب دینارێن عیراقی)
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G9
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن چاڤدێرییا پزیشكی 

(پێك دیت ژ دەرمانان و چارەسەریێ) د ماوێ 7 روژێن بوریدا(ب 
دینارێن عیراقی)

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G10
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن ئاڤ و كارەبێ (وەك 

سود)( ئاڤ وەك سود و كرینا ئاڤێ بو ڤەخارنێ)دماوێ 30 روژێن 
بوریدا (ب دینارێن عیراقی)

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G11
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن سوتەمەنی یێ (پروپەین 

بو زاد لێنانێ، كێروسین بو گەرم كرنێ و ڤەگوهاسنت (ئوتومبێال 
بكرێ، پاس.....هتد )دماوێ 30 روژێن بوریدا (ب دینارێن عیراقی)

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G12
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن فێركرنێ (تێچویێن 

قوتابخانێ، جلكێن قوتابخانێ، پێتڤیێن خواندنێ)(تێلەفون 
.......هتد ) دماوێ 30 روژێن بوریدا (ب دینارێن عیراقی)

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G13
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن نویژەنەنكرنا جهێ 
ڤەحویانێ/ ئاكنجیبونا تە دماوێ 30 روژێن بوریدا (ب دینارێن 

عیراقی)
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G14خێزان
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن مەزاختین بو دانا قەری 

د ماوێ 30 روژێن بوریدا (ب دینارێن عیراقی)
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G15
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن پێدڤیێن دیرت دماوێ 30 

روژێن بوریدا (ب دینارێن عیراقی)
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

1. چ جوداهی نینە

2. كێمیا جهێ ئاكنجیبونێ/ بلندبونا كریێان

3. كێمیا دەلیڤێن كاری

4. تێرانەكرنا ژێدەران وەك (ئاڤ، خوارن، كارەبا،.....هتد)

5. تێرانەكرنا خزمەتێن گشتی (فێركرن و ساخلەمی)

6. ئاراستەكرنا هاریكاریێن مروڤایەتی بو كومەلگەهەكا ئاكنجیبونێ یا دەستنیشانكری بێی ئێكا دی

7. جوداهییا نەتەوەیی/ ئاینی

8. جوداهی د كەلتور و رێورەسامن دا

1. بەلێ

2. نەخێر

1. گەلەكا ب ئێمنە

2. ئێمنە

3. نەیا ئێمنە

4. گەلەك نەیا ئێمنە

1. بەلێ

2. نەخێر

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارمێژوو/I2-1  (ئەگی بەلێ بیت) وەالتێ وە یێ رەسەن ل كیرێ یە؟

پارێزگەهێن عیراقێI2-2 / جهێ وە یێ رەسەن ل كیژ پارێزگەها عیراقی یە؟

I3-1/ مێژوویا كوچكرنا وە ژ وەالتی َ وە یێ رەسەن كەنگی بو؟ 
بتنێ سال

 ( مێژوویا دوماهیك پروسەیا ئاوارەبونێ)

1. بەلێ

2. نەخێر

1. بەلێ

2. نەخێر

I5

رێژا ئاوارەیێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

ئەندامێن خێزانێ دگەل 
وان نەهاتین

خێزان
(ئەگەر نەخێر بیت) چەند جاران خێزانا تە هاتە ڤەگوهاسنت هەتا 

هین هاتینە جهێ نوكە؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

بەالڤبونا ئاوارەیێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 
دویڤ درێژاهییا ماوێ 

ئاوارەی یێ

G3

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن قەر 

وەرگرتی ل دویڤ مەرەما 
سەرەكییا وەرگرتنا قەری

ئارمانجا سەرەكییا خێزانێ ژ ڤی قەری چییە؟خێزان

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ل دویڤ 

ژێدەرێ داهاتی
خێزان

G2
رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوین قەر 

وەرگرتین
ئەری چ كەسەكی ژ خێزانێ پارە قەر كرینە؟خێزان

G1-1 / كیژ ژێدەرێ داهاییێ دارایێ خێزانا تە دماوێ 30 روێن 
بوریدا ب دەست خوڤە ئینایە و بهایێ داهاتی بو هەر ژێدەرەكی 

دماوێ 30 روژێن بوریدا چەندە؟ ب دینارێن عیراقی

(ئەگەر خێزانێ چ ژێدەرێن داهاتی نەبون ژمارە 0 بنڤێسە یان ب 
ڤاالهی بهێلە، ژ بلی ڤی دڤێت گوژمە بهێتە نڤێسین ب دینارێن 

عیراقی بەرامبەر هەر ژیدەرەكێ داهاتی)

G5

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

رویربی شوكێن داهاتی 
یێن خێزانی بوین د ماوی 

چەند هەیڤێن بوریدا

خێزان

G6خێزان

G4

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

هاریكاری وەرگرتین د 
ماوێ 12 هەیڤێن بور دا 

ل دویڤ جوری 
هاریكارییا وەرگرتی

خێزان

G4_1 / دماوێ 12 هەیڤێن بوریدا ئەرێ خێزانا تە چ هاریكاریێن 
كاش یان وەك وان یان كەل و پەلێن عەینی وەرگرتینە ؟

 G4_2 (ئەگەر بەلێ بیت) ژێدەرێ سەرەكییێ هاریكاریێن خێزانێ 
وەرگرتین چنە؟

ئەرێ خێزانا تە توشی چ قەیرانێن ئابۆری یێن ل خوارێ بوینە دماوێ 
12 هەیڤیێن بوریدا؟ ئەگەر پرت ژ ئێكێ بیت، وێ ب هەلبژێرە یا 

كارتێكرنا وێ یا دژوارتر ژ الیێ ئابۆریڤە ل سەر خێزانا تە؟

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

رویربی شوكێن داهاتی 
بوین ل دویڤ هەلبژارتنا 

میكانزمێت

H1خێزان
ئەرێ چ فاكتەر هەنە ببنە ئەگەرێن جوداكرنێ د ناڤبەرا پەنابەرێن 

سوری و ئاوارا و جڤاكێ مێڤاندار دا ل دەڤەرا تەدا ؟                       
                             (باشرتین دوو فاكتەران ب هەلبژێرە(

باشرتَین رێك چ بون كو خێزانا تە گرتینە بەر بو رویربیبونا قەیرانا 
ئابۆری ئەوا خێزانا تە توشبویێ؟

G7

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

زەحمەتی دیتین د دانا 
كرێیا خانی دا د هەر 
دەمەكی دا دماوێ 6 

هەیڤێن بوریدا

خێزان
ئەرێ خێزانان تە چ رویربیبونێت زەحمەت دیتینە د دانا كرێیا خانی 

دا دماوێ 6 هەیڤیێن بوریدا (ب دینارێن عیراقی)

H3

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ دیتنا وان بو 
ئێمناهی یێ ل گەرەكا وان

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارتو چاوا ئێمناهیا گەرەكا خو د هەلسەنگینی؟خێزان

H2

رێژا خوجهێن دەڤەرێن
ئارمانج كری، ئەوێن 
ئەندامەكێ وێ بویە 

قوربانییێ رویربویبونا 
رویدانەكێ دماوێ 6 

هەیڤێن بوریدا

ئەرێ ئیك ژ ئەندامێن ڤێ خێزانێ توشی چ رویربیبونین توندوتیژییا 
جەستەیی بویە دماوێ 6 هەیڤێن بوریدا؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

I2خێزان

هەمی ئاوارەێن ژ نەینەوا، كەركوك، دیاال، و سەالحەدینقەزایێ بنڤێسەI2-3 / ل كیژ قەزایێ؟

I1

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری 

ئەوێن ب خورتی هاتینە 
ڤەگوهاسنت

خێزان
ئەرێ روژەكێ ژ روژان خێزاناتە ئاوارە بویە ژ وەالتێ خویێ رەسەن 

(دایك)؟
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

I4

بەالڤبونا ئاوارەیێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ دەمێ 
ڤەكوهاستنێ ژ ئاوارەیێ 

وەرە

(ئەگەر ئاوارە بیت) ئەرێ خێزانا تە ئێكسەر هاتە جهێ نوكە؟خێزان

I3

بەالڤبونا ئاوارەیێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ هیبونا جهێ 
ئاكنجیبونێ

خێزان

    بتنێ سال

/I3-2 ئەگەر عیراقی بیت و ئاوارە بیت ) ئەرێ خێزانا تە هاتیە 
ئاوارەكرن پشتی كانینا ئیكێ 2013؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئەوین د كریان دا ئاكنجی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئەوین توشی قەیرانا داریی بوین

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار G1

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار، ئەوێن قەر وەرگرتین
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٨٣

هەلبژارتنا بەرسڤێپرسیار

 دهۆكA.1_1 پارێزگەه

 . هەلبژارتن ژ لیستێA1_2 A1_2 قەزا

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤە . هەلبژارتن ژ لیستێA1_3 A1_3 ناحیە

 . هەلبژارتن ژ لیستێA1_4 A1_4 گەرەك

   A1_5A1_5  جورێ خێزانێ

1.پەنابەرێن سوری 2.ئاوارە 3.جڤاكێ مێڤاندار A1_6 ژمارا خێزانێ

A1_6 پێناسەكرنا كودان

ناڤێ ڤەكولەری

ژمارا ڤەكولەری

1.بەلێدێ دەستیوریێ دەی ئەم چاڤپێكەفتنێ دگەل تە

2. نەخێرئەنجام بدەین؟

1. سەروك خێزان

2. مێر - ژن

3. كور/كچ

4. برا/خوشك

5. باب/دەیك

6. زاڤا (مێرێ كچێ)/بیك (ژنا كوری(

7. نەڤی

8. خەزیر/خەسی

9. كەسوكارێن دیرت

10. بیانی

B1پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارناڤێ ئیكێ چییە؟. (ژ سەروك خێزانێ دەسپێبكە)تاكەكەسلیستا ئەندامێن خێزانێ

1. سەروك خێزان

2. مێر - ژن

3. كور/كچ

4. برا/خوشك

5. باب/دەیك

6. زاڤا (مێرێ كچێ)/بیك (ژنا كوری(

7.نەڤی

8.خەزیر/خەسی

9.كەسوكارێن دیرت

10. بیانی

1. نێر

2. مێ

0= كێمرت ژ سالەكێ

95= ژ 95 ساال پرت

99= نزانم

1.بەری نوكە ژن نە ئینایە

2.یێ ب هەڤژینە

3. بێوەمێرد /بێوەژن

4. ژێك جودا

5. بەردایی

ژمارا هەیڤان

بنڤێسە – 0 ئەگەر ژ هەیڤەكێ كێمرت بیت

1. عیراقی

2. سوری

3. یێن دیرت

1. كورد

2.عەرەب

3. توركومان

4. كلدان

5. رسیان

6. ئاشوری

7. ئەرمن

8. یێن دیرت

9. نەڤێت دیار بكەت

1. د شێت بخونیت وبنڤێسیت

3. بتێ دشێت بخونیت

3. نەشێت بخونیت وبنڤێسیت

1. بەلێ، 4 روژ د حەفتییێ دا یان پرت

2. بەلێ، كێمرت ژ 4 روژ د حەفتییێ دا

3. نەخێر

1. سەرەتایی (6-1)

2. ناڤنجی (9-7)

3. ئامادەیی (12-10)

4. پەیامنگەه

5. بەكالوریوس

6. خاندنا بلند

1. نەشێت ب ساناهی بگەهیتە قوتابخانێ

2. خرابیا جورێ خاندنێ/ نە پێگریا ماموستایا ب دەوامێ

3. دەمێ قوتابخانێ نە دكونجای بین

4.خرابیا سەرەدەریكرنێ ژ الیێ ماموستایی یان قوتابیێن دیرت ڤە

5.دڤێت ئەو كار بكەت داكو هاریكارییا خێزانێ بكەت

6. نەڤێت / هزر ناكەت كو زارۆك پێدڤی فیركرنێ یە

7. هەڤژینییا بەروەخت           8. نەخوشی یان هنگافنت

9. هاریكاری د ئەركێن ناڤ مالێ دا     10. قوتابخانە د پربون

11. قوتابخانێ قوتابی وەرنەگرت

12. قوتابخانێن تێكەل

13. د زمانی ناگەهیت

14. دشیانێن خیزانێ دا نینە بو بەردەستكرنا تێچوێن خواندنێ

15. نەبونا بەلگەنامێن پێدڤی

16. خێزان د وێ باوەریێ دا نینە كو بو ماوەیەكێ درێژتر مبینتە ل ڤێرە

17. قوتابخانە د گرتینە/ كارناكەن

18. ئەگەرێن دیرت

1. چ قوناغ نە

2. سەرەتاێی (6-1)

3. ناڤنجی (9-7)

4. ئامادەیی (10-12)                                    5. دبلوم

6. بەكالوریوس

7. خاندنا بلند

1. بەلێ

1. خودانێ كارییە

2. پێشەیەكا سەربەخو(خودان كار)

3 .بكرێ كاردكەت

4. كار بو خێزانا خو دكەت - بێ بەرامبەر

5.قوتابییە و هەروەسا كاردكەت

6. قوتابییە

7. ژنا ل بەر مالێ

8.كارناكەت و ل شولی د گەریت (بەری نوكە یێ كاركری)

9.كارناكەت و ل شولی د گەریت (بەری نوكە كار نە كریە)

10. ل كاری ناگەریت ژ بەر نەبونا بەلگەنامێن پێدڤی

11. ل كاری ناگەریت ژ ئەگەرێ بێزارییێ

12. حەز ل كاری نینە

13. گەلەكێ بناڤسالڤەچویە/ خانەنیشنە

14. نەخوشی/ هنگافنت

15. نەوجوان (دبن ژیێ یاسایی دا)

16. یێن دیرت

1. رێڤەبەر

2. بسپۆر

3. پیشەگەرێ تەكنیكی و پشكدار

4. هاریكار وفەرمانبەرێن ئوفیسان

5. فەرمانبەر، خزمەتگوزار و فروتن

6. كرێكارێ شارەزا یێ چاندنێ، دارستان، راڤا ماسیا

7. كرێكارێن كارێ دەستی و كرێكارێن بازرگانی

8. كرێكارێن لێكدانێ وئیشپێكەرێ ئامیران و كارگەهان

9. پێشەیەكا بساناهی

10. پێشەیێن هێزێن چەكداری

1. كەرتێ چاندنێ، دارستان، خودانكرنا ماسیا

2. كانزاكرن و دەرهێنانا بەرا

3. درووست كرن (تصنیع)

4. ئامادەكرنا كارەبێ، هەمل، گاز، و تەزیاتی و كەرم كرنا هەوای

5. دەستەبەركرنا ئاڤێ، سولینا، چارەسەركرنا پاشامێن گلێشی، چاالكیێت چارەسەركرنێ

6. ئاڤاكرن

7. بازرگانیا كت و كوم، چاككرنا ترومبێال و ماتورسكال

8. ڤەگوهاسنت و عومباركرن

9. خوجهكرن وخزمەتگوزاریێن خوارنێ

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئامادەبون (6) سال و پرت، ئامادەبون 
ل قوتابخانێ

ئەگەرێ سەرەكییێ نەچونا (ناڤ)ی بو قوتابخانێ ب شێوەیەكێ 
ریكوپێك یان نەچونا وی ب ئێكجاری؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئامادەبونا نەیا ب رێكوپێك (6-18) 
ساالن

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرت

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و د سەردا

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت و( هێزا كاری یا 
چاالك)

A1خێزانجه

A2دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤەداتایێن پێناسەكرنێ

كومەكا نیشاندەرێن پروفایلی

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤە

A4پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤانداربەرسڤدان

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤەپێشكێشكرنا روپیڤی و رازیبون ل سەر چاڤپكەفتنێداتایێن پێناسەكرنێ A3

پەیوەندییا بەرسڤدەری ب سەروك خێزانێڤە

B2
بەالڤبونا خوجهێن جهێ 

كاری ل دویڤ پەیوەندییا 
وان ب سەروك خێزانی ڤە

پەیوەندییا (ناڤ) ب سەروك خێزانێڤە؟تاكەكەس

B3
بەالڤبونا خوجهێن

دەڤەرین ئارمانج كرین ل 
رەگەزی دویڤ

رەگەزێ (ناڤ) چییە ؟تاكەكەس

داتایێن پێناسەكرنێ

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرین ئارمانج كرین ل 

دویڤ باری خێزانی
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. (12) سال و پرتبارێ هەڤژینییێ یێ (ناڤ)ی چییە؟تاكەكەس

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكی مێڤاند

B4
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرین ئارمانج كرین ل 
دویڤ ژی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارژیێ (ناڤ) ب سالێن تەمام ؟تاكەكەس

B7
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ نەتەوەی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤانداررەگەزناما ناڤی چییە؟ ( پرت ژ بەرسڤەكێ)تاكەكەس

B6
بنەجهبونا پێكاتەیێن 

خێزانێ
تاكەكەس

د ماوێ (12) هەیڤێن بوریدا، (ناڤ) چەند هەیڤا ژیایە دناڤ ڤێ 
خێزانێدا؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرت

C2پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرتئەرێ (ناڤ) نوكە یێ بەردەوامە دخاندنی دا؟تاكەكەسئامادەبون ل قوتابخانێ

B8
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ نەژادی

باگرەوەندێ سەرەكییێ كەلتوری و نەژادی یێ (ناڤ ) چییە؟تاكەكەس

C1
ئاستێ زانینا خواندنێ و 

نڤێسانێ
ئەرێ (ناڤ) دشێت بخوینیت وبنڤێسیت ؟تاكەكەس

C5

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ دەستڤەئینانا 
بلندترین ئاستێ خواندنێ

بلندترین قوناغا خاندنێ (ناڤ)ی تەمام كری چییە؟تاكەكەس

C6

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

راهێنانێن پیشەی 
وەرگرتین

تاكەكەس
ئەرێ (ناڤ)ی پشكداری دچ خولێت راهینانێن پیشەیێ دا كریە؟ 

وەك دروار، دارتاشی، چاككرنا ئامیرێن تێلەفونێ؟

C3
ئامادەبونا نوكە ل 

قوتابخانێ
(ئەگەر بەلی بیت) چ ئاستە؟تاكەكەس

C4

ئەگەرێ نەئامادەبونا 
زارۆكێن ژیێ قوتابخانێ 

(ب شێوەیەكێ ئێكجاری، 
یا ب شێوەیەكێ نەیێ 

رێكوپێك)

تاكەكەس

D2

بەالڤبونا كارێ خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ بارێ كاری ل 
دویڤ جورێ پیشەیا 

سەرەكی دماوێ هەیڤێن 
بوری دا

پیشەیا سەرەكییا (ناڤ)ی د (30) روژێن بوریدا؟تاكەكەس

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت

D1
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ بارێ كاری

بارێ (ناڤ)ی یێ كاری چییە دماوێ 30 روژێن بوریدا؟تاكەكەس

#

ەر
ند

شا
نی

ت
س

ئا

پرسیارێن بو ڕوپیڤا خێزانی
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هەلبژارتنا بەرسڤێپرسیار
كومەكا نیشاندەرێن پروفایلی #

ەر
د
ان

ش
نی

ت
س

ئا

پرسیارێن بو ڕوپیڤا خێزانی

1. داهات ژ دەست هەقی/كرێیان

2. قازانجێن بازرگانی( ژوان ژی قازانجێن پروژێن خیزانی)

3. پارەیێ هنارتی (هاریكاری ژ هەڤاالن/خێزان ژ دەرڤەی وەالتی)

4. مووچێن خانە نشینێ

5. هاریكاری ژ حكمەتێ/ نەتەویێن ئێكگرتی/ رێكخراوێن نەیێن حكومی

6.كرێیان

7. فروتنا كەلو پەلێن عەینی

8. قەر (فەرمی ژ خێزانێ/ هەڤاالن)

9.پاشكەوت

10.خێر (وەك زەكات یان هاریكاری ژ حیرانان...هتد)

11. خواسنت

12. یێن دیرت

1. بەلێ

2. نەخێر

1. گرێدایی ب بازرگانیێ ڤە

2. پێدڤیێت بكارئینانا ناڤ مالێ وەك ( زاد و جلك)

3. كرین وباشرت كرنا جهێ ئاكنجیبونێ

3. مەرەما ئاینی/ داوەت / رێورەسمێن ڤەشارتنێ

5. كرینا ئامیران و شمەكێن گران بها(وەك ئوتومبێل)

6. قەركرن بو مەرەما دانا قەری

7. بو مەرما چاندنێ

8. بو دانا كرێیا خانی

9. یێن دیرت

10. نزانم

G4_1پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار وئەوێن هاریكاری وەرگرتین

1. بەلێ

2. نەخێر

G4_2

4. پروگرامێ هاریكاریێن نەتەویێن ئیكگرتی

2. هاریكاریێن حكومەتێ

3. رێكخراوێن نە حكومی

4. خێر

5. هەڤال یان كەسوكار

6. یێن دیرت

7. چ هاریكاری وەرنەگرتینە

1. ریدانیێن زەرەریێن وی یێن مەزن یێن نەچاڤەرێكری دكاریدا یان راوەستانا كاروباران

2. كێمكرنا نەخواستێ د دەم ژمێرێن كاریدا

3. نەدان یان گیروكرنا كریێ

4. برین یان كێمكرنا هاریكارییێ ژ دەف هەڤاالن / كەسوكاران (پارێ ژ دەرڤە تێت)

5. زێدەكرنا تێچوێن كرێكرنا خانی

6. درئێخستنا ب خورتی

7. ژ دەستدانا مال و مولكێن عەینیێن گران بها ( ئامیر)

8. ژدەستدانا تەرش و تەوالی، بەرهەمێت چاندنێ، یان ژێدەرێن چاندنێ یێن دیرت

9. مرنا ئەندامەكێ خێزانێ

10. نەخوشیەكا ترسناك یان پەكەفتنا ئێك ژ ئەندامێن خێزانێ (ژوان ژی تو)

11. ژێكڤەبونا خێزانێ ب شێوەیەكێ نەخواستی

12. كێمكرن یان برینا هاریكارییا (ژ الیێ حكومەتێ، رێكخراوێن نە حكومی، ژ خێرا......هتد)

13. نەمانا پاشكەوتی

14. قەیرانێن دیرت یێن ئابۆری

15. چ قەیرانێن دژوار نەبون

1. پشت بەسنت ل سەر پارێ كاش یان لەسەر هاریكاریێن عەینی ژ كەسێن دیرت

2. پشت بەسنت ل سەر پاشكەفتێن خو یێن تایبەت

3. كێمكرن دكرینا خوارنێ دا

4. كێمكرنا د تێچویێن ساخلەمی/ فێركرنێ دا

5. كاركرن ب ئەندامێن بێ كار/ زێدەكرنا دەمێن كاری یێن كەسێن كار دكەن

6. ئینانا دەرێ یا زارۆكی ژ قوتابخانێ

7. مشەختبونا ئەندامەكی ژ ئەندامێن خێزانێ

8. قەر

  9. فروتنا مال وموالكێن عەینی (ئاڤاهی،ئەردی ئاڤاكرنێ، زێر .....هتد)

10. خواسنت

11. چ كار نەكرن (چ رێك نە گرتنە بەر)

12.یێن دیرت

1. بەلێ

2. نەخێر

G8
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن خوارنێ د ماوێ 7 روژێن 

بوریدا (ب دینارێن عیراقی)
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G9
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن چاڤدێرییا پزیشكی 

(پێك دیت ژ دەرمانان و چارەسەریێ) د ماوێ 7 روژێن بوریدا(ب 
دینارێن عیراقی)

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G10
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن ئاڤ و كارەبێ (وەك 

سود)( ئاڤ وەك سود و كرینا ئاڤێ بو ڤەخارنێ)دماوێ 30 روژێن 
بوریدا (ب دینارێن عیراقی)

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G11
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن سوتەمەنی یێ (پروپەین 

بو زاد لێنانێ، كێروسین بو گەرم كرنێ و ڤەگوهاسنت (ئوتومبێال 
بكرێ، پاس.....هتد )دماوێ 30 روژێن بوریدا (ب دینارێن عیراقی)

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G12
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن فێركرنێ (تێچویێن 

قوتابخانێ، جلكێن قوتابخانێ، پێتڤیێن خواندنێ)(تێلەفون 
.......هتد ) دماوێ 30 روژێن بوریدا (ب دینارێن عیراقی)

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G13
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن نویژەنەنكرنا جهێ 
ڤەحویانێ/ ئاكنجیبونا تە دماوێ 30 روژێن بوریدا (ب دینارێن 

عیراقی)
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G14خێزان
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن مەزاختین بو دانا قەری 

د ماوێ 30 روژێن بوریدا (ب دینارێن عیراقی)
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G15
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن پێدڤیێن دیرت دماوێ 30 

روژێن بوریدا (ب دینارێن عیراقی)
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

1. چ جوداهی نینە

2. كێمیا جهێ ئاكنجیبونێ/ بلندبونا كریێان

3. كێمیا دەلیڤێن كاری

4. تێرانەكرنا ژێدەران وەك (ئاڤ، خوارن، كارەبا،.....هتد)

5. تێرانەكرنا خزمەتێن گشتی (فێركرن و ساخلەمی)

6. ئاراستەكرنا هاریكاریێن مروڤایەتی بو كومەلگەهەكا ئاكنجیبونێ یا دەستنیشانكری بێی ئێكا دی

7. جوداهییا نەتەوەیی/ ئاینی

8. جوداهی د كەلتور و رێورەسامن دا

1. بەلێ

2. نەخێر

1. گەلەكا ب ئێمنە

2. ئێمنە

3. نەیا ئێمنە

4. گەلەك نەیا ئێمنە

1. بەلێ

2. نەخێر

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارمێژوو/I2-1  (ئەگی بەلێ بیت) وەالتێ وە یێ رەسەن ل كیرێ یە؟

پارێزگەهێن عیراقێI2-2 / جهێ وە یێ رەسەن ل كیژ پارێزگەها عیراقی یە؟

I3-1/ مێژوویا كوچكرنا وە ژ وەالتی َ وە یێ رەسەن كەنگی بو؟ 
بتنێ سال

 ( مێژوویا دوماهیك پروسەیا ئاوارەبونێ)

1. بەلێ

2. نەخێر

1. بەلێ

2. نەخێر

I5

رێژا ئاوارەیێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

ئەندامێن خێزانێ دگەل 
وان نەهاتین

خێزان
(ئەگەر نەخێر بیت) چەند جاران خێزانا تە هاتە ڤەگوهاسنت هەتا 

هین هاتینە جهێ نوكە؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

بەالڤبونا ئاوارەیێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 
دویڤ درێژاهییا ماوێ 

ئاوارەی یێ

G3

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن قەر 

وەرگرتی ل دویڤ مەرەما 
سەرەكییا وەرگرتنا قەری

ئارمانجا سەرەكییا خێزانێ ژ ڤی قەری چییە؟خێزان

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ل دویڤ 

ژێدەرێ داهاتی
خێزان

G2
رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوین قەر 

وەرگرتین
ئەری چ كەسەكی ژ خێزانێ پارە قەر كرینە؟خێزان

G1-1 / كیژ ژێدەرێ داهاییێ دارایێ خێزانا تە دماوێ 30 روێن 
بوریدا ب دەست خوڤە ئینایە و بهایێ داهاتی بو هەر ژێدەرەكی 

دماوێ 30 روژێن بوریدا چەندە؟ ب دینارێن عیراقی

(ئەگەر خێزانێ چ ژێدەرێن داهاتی نەبون ژمارە 0 بنڤێسە یان ب 
ڤاالهی بهێلە، ژ بلی ڤی دڤێت گوژمە بهێتە نڤێسین ب دینارێن 

عیراقی بەرامبەر هەر ژیدەرەكێ داهاتی)

G5

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

رویربی شوكێن داهاتی 
یێن خێزانی بوین د ماوی 

چەند هەیڤێن بوریدا

خێزان

G6خێزان

G4

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

هاریكاری وەرگرتین د 
ماوێ 12 هەیڤێن بور دا 

ل دویڤ جوری 
هاریكارییا وەرگرتی

خێزان

G4_1 / دماوێ 12 هەیڤێن بوریدا ئەرێ خێزانا تە چ هاریكاریێن 
كاش یان وەك وان یان كەل و پەلێن عەینی وەرگرتینە ؟

 G4_2 (ئەگەر بەلێ بیت) ژێدەرێ سەرەكییێ هاریكاریێن خێزانێ 
وەرگرتین چنە؟

ئەرێ خێزانا تە توشی چ قەیرانێن ئابۆری یێن ل خوارێ بوینە دماوێ 
12 هەیڤیێن بوریدا؟ ئەگەر پرت ژ ئێكێ بیت، وێ ب هەلبژێرە یا 

كارتێكرنا وێ یا دژوارتر ژ الیێ ئابۆریڤە ل سەر خێزانا تە؟

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

رویربی شوكێن داهاتی 
بوین ل دویڤ هەلبژارتنا 

میكانزمێت

H1خێزان
ئەرێ چ فاكتەر هەنە ببنە ئەگەرێن جوداكرنێ د ناڤبەرا پەنابەرێن 

سوری و ئاوارا و جڤاكێ مێڤاندار دا ل دەڤەرا تەدا ؟                       
                             (باشرتین دوو فاكتەران ب هەلبژێرە(

باشرتَین رێك چ بون كو خێزانا تە گرتینە بەر بو رویربیبونا قەیرانا 
ئابۆری ئەوا خێزانا تە توشبویێ؟

G7

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

زەحمەتی دیتین د دانا 
كرێیا خانی دا د هەر 
دەمەكی دا دماوێ 6 

هەیڤێن بوریدا

خێزان
ئەرێ خێزانان تە چ رویربیبونێت زەحمەت دیتینە د دانا كرێیا خانی 

دا دماوێ 6 هەیڤیێن بوریدا (ب دینارێن عیراقی)

H3

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ دیتنا وان بو 
ئێمناهی یێ ل گەرەكا وان

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارتو چاوا ئێمناهیا گەرەكا خو د هەلسەنگینی؟خێزان

H2

رێژا خوجهێن دەڤەرێن
ئارمانج كری، ئەوێن 
ئەندامەكێ وێ بویە 

قوربانییێ رویربویبونا 
رویدانەكێ دماوێ 6 

هەیڤێن بوریدا

ئەرێ ئیك ژ ئەندامێن ڤێ خێزانێ توشی چ رویربیبونین توندوتیژییا 
جەستەیی بویە دماوێ 6 هەیڤێن بوریدا؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

I2خێزان

هەمی ئاوارەێن ژ نەینەوا، كەركوك، دیاال، و سەالحەدینقەزایێ بنڤێسەI2-3 / ل كیژ قەزایێ؟

I1

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری 

ئەوێن ب خورتی هاتینە 
ڤەگوهاسنت

خێزان
ئەرێ روژەكێ ژ روژان خێزاناتە ئاوارە بویە ژ وەالتێ خویێ رەسەن 

(دایك)؟
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

I4

بەالڤبونا ئاوارەیێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ دەمێ 
ڤەكوهاستنێ ژ ئاوارەیێ 

وەرە

(ئەگەر ئاوارە بیت) ئەرێ خێزانا تە ئێكسەر هاتە جهێ نوكە؟خێزان

I3

بەالڤبونا ئاوارەیێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ هیبونا جهێ 
ئاكنجیبونێ

خێزان

    بتنێ سال

/I3-2 ئەگەر عیراقی بیت و ئاوارە بیت ) ئەرێ خێزانا تە هاتیە 
ئاوارەكرن پشتی كانینا ئیكێ 2013؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئەوین د كریان دا ئاكنجی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئەوین توشی قەیرانا داریی بوین

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار G1

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار، ئەوێن قەر وەرگرتین
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A. پرسيارێن بو ڕوپيڤا خێزاىن )ته واوكه ر(



٨٤

A. پرسيارێن بو ڕوپيڤا خێزاىن )ته واوكه ر(

هەلبژارتنا بەرسڤێپرسیار

 دهۆكA.1_1 پارێزگەه

 . هەلبژارتن ژ لیستێA1_2 A1_2 قەزا

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤە . هەلبژارتن ژ لیستێA1_3 A1_3 ناحیە

 . هەلبژارتن ژ لیستێA1_4 A1_4 گەرەك

   A1_5A1_5  جورێ خێزانێ

1.پەنابەرێن سوری 2.ئاوارە 3.جڤاكێ مێڤاندار A1_6 ژمارا خێزانێ

A1_6 پێناسەكرنا كودان

ناڤێ ڤەكولەری

ژمارا ڤەكولەری

1.بەلێدێ دەستیوریێ دەی ئەم چاڤپێكەفتنێ دگەل تە

2. نەخێرئەنجام بدەین؟

1. سەروك خێزان

2. مێر - ژن

3. كور/كچ

4. برا/خوشك

5. باب/دەیك

6. زاڤا (مێرێ كچێ)/بیك (ژنا كوری(

7. نەڤی

8. خەزیر/خەسی

9. كەسوكارێن دیرت

10. بیانی

B1پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارناڤێ ئیكێ چییە؟. (ژ سەروك خێزانێ دەسپێبكە)تاكەكەسلیستا ئەندامێن خێزانێ

1. سەروك خێزان

2. مێر - ژن

3. كور/كچ

4. برا/خوشك

5. باب/دەیك

6. زاڤا (مێرێ كچێ)/بیك (ژنا كوری(

7.نەڤی

8.خەزیر/خەسی

9.كەسوكارێن دیرت

10. بیانی

1. نێر

2. مێ

0= كێمرت ژ سالەكێ

95= ژ 95 ساال پرت

99= نزانم

1.بەری نوكە ژن نە ئینایە

2.یێ ب هەڤژینە

3. بێوەمێرد /بێوەژن

4. ژێك جودا

5. بەردایی

ژمارا هەیڤان

بنڤێسە – 0 ئەگەر ژ هەیڤەكێ كێمرت بیت

1. عیراقی

2. سوری

3. یێن دیرت

1. كورد

2.عەرەب

3. توركومان

4. كلدان

5. رسیان

6. ئاشوری

7. ئەرمن

8. یێن دیرت

9. نەڤێت دیار بكەت

1. د شێت بخونیت وبنڤێسیت

3. بتێ دشێت بخونیت

3. نەشێت بخونیت وبنڤێسیت

1. بەلێ، 4 روژ د حەفتییێ دا یان پرت

2. بەلێ، كێمرت ژ 4 روژ د حەفتییێ دا

3. نەخێر

1. سەرەتایی (6-1)

2. ناڤنجی (9-7)

3. ئامادەیی (12-10)

4. پەیامنگەه

5. بەكالوریوس

6. خاندنا بلند

1. نەشێت ب ساناهی بگەهیتە قوتابخانێ

2. خرابیا جورێ خاندنێ/ نە پێگریا ماموستایا ب دەوامێ

3. دەمێ قوتابخانێ نە دكونجای بین

4.خرابیا سەرەدەریكرنێ ژ الیێ ماموستایی یان قوتابیێن دیرت ڤە

5.دڤێت ئەو كار بكەت داكو هاریكارییا خێزانێ بكەت

6. نەڤێت / هزر ناكەت كو زارۆك پێدڤی فیركرنێ یە

7. هەڤژینییا بەروەخت           8. نەخوشی یان هنگافنت

9. هاریكاری د ئەركێن ناڤ مالێ دا     10. قوتابخانە د پربون

11. قوتابخانێ قوتابی وەرنەگرت

12. قوتابخانێن تێكەل

13. د زمانی ناگەهیت

14. دشیانێن خیزانێ دا نینە بو بەردەستكرنا تێچوێن خواندنێ

15. نەبونا بەلگەنامێن پێدڤی

16. خێزان د وێ باوەریێ دا نینە كو بو ماوەیەكێ درێژتر مبینتە ل ڤێرە

17. قوتابخانە د گرتینە/ كارناكەن

18. ئەگەرێن دیرت

1. چ قوناغ نە

2. سەرەتاێی (6-1)

3. ناڤنجی (9-7)

4. ئامادەیی (10-12)                                    5. دبلوم

6. بەكالوریوس

7. خاندنا بلند

1. بەلێ

1. خودانێ كارییە

2. پێشەیەكا سەربەخو(خودان كار)

3 .بكرێ كاردكەت

4. كار بو خێزانا خو دكەت - بێ بەرامبەر

5.قوتابییە و هەروەسا كاردكەت

6. قوتابییە

7. ژنا ل بەر مالێ

8.كارناكەت و ل شولی د گەریت (بەری نوكە یێ كاركری)

9.كارناكەت و ل شولی د گەریت (بەری نوكە كار نە كریە)

10. ل كاری ناگەریت ژ بەر نەبونا بەلگەنامێن پێدڤی

11. ل كاری ناگەریت ژ ئەگەرێ بێزارییێ

12. حەز ل كاری نینە

13. گەلەكێ بناڤسالڤەچویە/ خانەنیشنە

14. نەخوشی/ هنگافنت

15. نەوجوان (دبن ژیێ یاسایی دا)

16. یێن دیرت

1. رێڤەبەر

2. بسپۆر

3. پیشەگەرێ تەكنیكی و پشكدار

4. هاریكار وفەرمانبەرێن ئوفیسان

5. فەرمانبەر، خزمەتگوزار و فروتن

6. كرێكارێ شارەزا یێ چاندنێ، دارستان، راڤا ماسیا

7. كرێكارێن كارێ دەستی و كرێكارێن بازرگانی

8. كرێكارێن لێكدانێ وئیشپێكەرێ ئامیران و كارگەهان

9. پێشەیەكا بساناهی

10. پێشەیێن هێزێن چەكداری

1. كەرتێ چاندنێ، دارستان، خودانكرنا ماسیا

2. كانزاكرن و دەرهێنانا بەرا

3. درووست كرن (تصنیع)

4. ئامادەكرنا كارەبێ، هەمل، گاز، و تەزیاتی و كەرم كرنا هەوای

5. دەستەبەركرنا ئاڤێ، سولینا، چارەسەركرنا پاشامێن گلێشی، چاالكیێت چارەسەركرنێ

6. ئاڤاكرن

7. بازرگانیا كت و كوم، چاككرنا ترومبێال و ماتورسكال

8. ڤەگوهاسنت و عومباركرن

9. خوجهكرن وخزمەتگوزاریێن خوارنێ

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئامادەبون (6) سال و پرت، ئامادەبون 
ل قوتابخانێ

ئەگەرێ سەرەكییێ نەچونا (ناڤ)ی بو قوتابخانێ ب شێوەیەكێ 
ریكوپێك یان نەچونا وی ب ئێكجاری؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئامادەبونا نەیا ب رێكوپێك (6-18) 
ساالن

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرت

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و د سەردا

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت و( هێزا كاری یا 
چاالك)

A1خێزانجه

A2دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤەداتایێن پێناسەكرنێ

كومەكا نیشاندەرێن پروفایلی

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤە

A4پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤانداربەرسڤدان

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤەپێشكێشكرنا روپیڤی و رازیبون ل سەر چاڤپكەفتنێداتایێن پێناسەكرنێ A3

پەیوەندییا بەرسڤدەری ب سەروك خێزانێڤە

B2
بەالڤبونا خوجهێن جهێ 

كاری ل دویڤ پەیوەندییا 
وان ب سەروك خێزانی ڤە

پەیوەندییا (ناڤ) ب سەروك خێزانێڤە؟تاكەكەس

B3
بەالڤبونا خوجهێن

دەڤەرین ئارمانج كرین ل 
رەگەزی دویڤ

رەگەزێ (ناڤ) چییە ؟تاكەكەس

داتایێن پێناسەكرنێ

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرین ئارمانج كرین ل 

دویڤ باری خێزانی
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. (12) سال و پرتبارێ هەڤژینییێ یێ (ناڤ)ی چییە؟تاكەكەس

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكی مێڤاند

B4
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرین ئارمانج كرین ل 
دویڤ ژی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارژیێ (ناڤ) ب سالێن تەمام ؟تاكەكەس

B7
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ نەتەوەی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤانداررەگەزناما ناڤی چییە؟ ( پرت ژ بەرسڤەكێ)تاكەكەس

B6
بنەجهبونا پێكاتەیێن 

خێزانێ
تاكەكەس

د ماوێ (12) هەیڤێن بوریدا، (ناڤ) چەند هەیڤا ژیایە دناڤ ڤێ 
خێزانێدا؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرت

C2پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرتئەرێ (ناڤ) نوكە یێ بەردەوامە دخاندنی دا؟تاكەكەسئامادەبون ل قوتابخانێ

B8
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ نەژادی

باگرەوەندێ سەرەكییێ كەلتوری و نەژادی یێ (ناڤ ) چییە؟تاكەكەس

C1
ئاستێ زانینا خواندنێ و 

نڤێسانێ
ئەرێ (ناڤ) دشێت بخوینیت وبنڤێسیت ؟تاكەكەس

C5

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ دەستڤەئینانا 
بلندترین ئاستێ خواندنێ

بلندترین قوناغا خاندنێ (ناڤ)ی تەمام كری چییە؟تاكەكەس

C6

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

راهێنانێن پیشەی 
وەرگرتین

تاكەكەس
ئەرێ (ناڤ)ی پشكداری دچ خولێت راهینانێن پیشەیێ دا كریە؟ 

وەك دروار، دارتاشی، چاككرنا ئامیرێن تێلەفونێ؟

C3
ئامادەبونا نوكە ل 

قوتابخانێ
(ئەگەر بەلی بیت) چ ئاستە؟تاكەكەس

C4

ئەگەرێ نەئامادەبونا 
زارۆكێن ژیێ قوتابخانێ 

(ب شێوەیەكێ ئێكجاری، 
یا ب شێوەیەكێ نەیێ 

رێكوپێك)

تاكەكەس

D2

بەالڤبونا كارێ خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ بارێ كاری ل 
دویڤ جورێ پیشەیا 

سەرەكی دماوێ هەیڤێن 
بوری دا

پیشەیا سەرەكییا (ناڤ)ی د (30) روژێن بوریدا؟تاكەكەس

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت

D1
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ بارێ كاری

بارێ (ناڤ)ی یێ كاری چییە دماوێ 30 روژێن بوریدا؟تاكەكەس

#

ەر
ند

شا
نی

ت
س

ئا

پرسیارێن بو ڕوپیڤا خێزانی
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هەلبژارتنا بەرسڤێپرسیار
كومەكا نیشاندەرێن پروفایلی #

ەر
ند

شا
نی

ت
س

ئا

پرسیارێن بو ڕوپیڤا خێزانی

1. داهات ژ دەست هەقی/كرێیان

2. قازانجێن بازرگانی( ژوان ژی قازانجێن پروژێن خیزانی)

3. پارەیێ هنارتی (هاریكاری ژ هەڤاالن/خێزان ژ دەرڤەی وەالتی)

4. مووچێن خانە نشینێ

5. هاریكاری ژ حكمەتێ/ نەتەویێن ئێكگرتی/ رێكخراوێن نەیێن حكومی

6.كرێیان

7. فروتنا كەلو پەلێن عەینی

8. قەر (فەرمی ژ خێزانێ/ هەڤاالن)

9.پاشكەوت

10.خێر (وەك زەكات یان هاریكاری ژ حیرانان...هتد)

11. خواسنت

12. یێن دیرت

1. بەلێ

2. نەخێر

1. گرێدایی ب بازرگانیێ ڤە

2. پێدڤیێت بكارئینانا ناڤ مالێ وەك ( زاد و جلك)

3. كرین وباشرت كرنا جهێ ئاكنجیبونێ

3. مەرەما ئاینی/ داوەت / رێورەسمێن ڤەشارتنێ

5. كرینا ئامیران و شمەكێن گران بها(وەك ئوتومبێل)

6. قەركرن بو مەرەما دانا قەری

7. بو مەرما چاندنێ

8. بو دانا كرێیا خانی

9. یێن دیرت

10. نزانم

G4_1پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار وئەوێن هاریكاری وەرگرتین

1. بەلێ

2. نەخێر

G4_2

4. پروگرامێ هاریكاریێن نەتەویێن ئیكگرتی

2. هاریكاریێن حكومەتێ

3. رێكخراوێن نە حكومی

4. خێر

5. هەڤال یان كەسوكار

6. یێن دیرت

7. چ هاریكاری وەرنەگرتینە

1. ریدانیێن زەرەریێن وی یێن مەزن یێن نەچاڤەرێكری دكاریدا یان راوەستانا كاروباران

2. كێمكرنا نەخواستێ د دەم ژمێرێن كاریدا

3. نەدان یان گیروكرنا كریێ

4. برین یان كێمكرنا هاریكارییێ ژ دەف هەڤاالن / كەسوكاران (پارێ ژ دەرڤە تێت)

5. زێدەكرنا تێچوێن كرێكرنا خانی

6. درئێخستنا ب خورتی

7. ژ دەستدانا مال و مولكێن عەینیێن گران بها ( ئامیر)

8. ژدەستدانا تەرش و تەوالی، بەرهەمێت چاندنێ، یان ژێدەرێن چاندنێ یێن دیرت

9. مرنا ئەندامەكێ خێزانێ

10. نەخوشیەكا ترسناك یان پەكەفتنا ئێك ژ ئەندامێن خێزانێ (ژوان ژی تو)

11. ژێكڤەبونا خێزانێ ب شێوەیەكێ نەخواستی

12. كێمكرن یان برینا هاریكارییا (ژ الیێ حكومەتێ، رێكخراوێن نە حكومی، ژ خێرا......هتد)

13. نەمانا پاشكەوتی

14. قەیرانێن دیرت یێن ئابۆری

15. چ قەیرانێن دژوار نەبون

1. پشت بەسنت ل سەر پارێ كاش یان لەسەر هاریكاریێن عەینی ژ كەسێن دیرت

2. پشت بەسنت ل سەر پاشكەفتێن خو یێن تایبەت

3. كێمكرن دكرینا خوارنێ دا

4. كێمكرنا د تێچویێن ساخلەمی/ فێركرنێ دا

5. كاركرن ب ئەندامێن بێ كار/ زێدەكرنا دەمێن كاری یێن كەسێن كار دكەن

6. ئینانا دەرێ یا زارۆكی ژ قوتابخانێ

7. مشەختبونا ئەندامەكی ژ ئەندامێن خێزانێ

8. قەر

  9. فروتنا مال وموالكێن عەینی (ئاڤاهی،ئەردی ئاڤاكرنێ، زێر .....هتد)

10. خواسنت

11. چ كار نەكرن (چ رێك نە گرتنە بەر)

12.یێن دیرت

1. بەلێ

2. نەخێر

G8
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن خوارنێ د ماوێ 7 روژێن 

بوریدا (ب دینارێن عیراقی)
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G9
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن چاڤدێرییا پزیشكی 

(پێك دیت ژ دەرمانان و چارەسەریێ) د ماوێ 7 روژێن بوریدا(ب 
دینارێن عیراقی)

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G10
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن ئاڤ و كارەبێ (وەك 

سود)( ئاڤ وەك سود و كرینا ئاڤێ بو ڤەخارنێ)دماوێ 30 روژێن 
بوریدا (ب دینارێن عیراقی)

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G11
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن سوتەمەنی یێ (پروپەین 

بو زاد لێنانێ، كێروسین بو گەرم كرنێ و ڤەگوهاسنت (ئوتومبێال 
بكرێ، پاس.....هتد )دماوێ 30 روژێن بوریدا (ب دینارێن عیراقی)

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G12
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن فێركرنێ (تێچویێن 

قوتابخانێ، جلكێن قوتابخانێ، پێتڤیێن خواندنێ)(تێلەفون 
.......هتد ) دماوێ 30 روژێن بوریدا (ب دینارێن عیراقی)

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G13
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن نویژەنەنكرنا جهێ 
ڤەحویانێ/ ئاكنجیبونا تە دماوێ 30 روژێن بوریدا (ب دینارێن 

عیراقی)
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G14خێزان
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن مەزاختین بو دانا قەری 

د ماوێ 30 روژێن بوریدا (ب دینارێن عیراقی)
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

G15
كوژمێ نێزككری یێ تێچویێن خێزانا تە یێن پێدڤیێن دیرت دماوێ 30 

روژێن بوریدا (ب دینارێن عیراقی)
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

1. چ جوداهی نینە

2. كێمیا جهێ ئاكنجیبونێ/ بلندبونا كریێان

3. كێمیا دەلیڤێن كاری

4. تێرانەكرنا ژێدەران وەك (ئاڤ، خوارن، كارەبا،.....هتد)

5. تێرانەكرنا خزمەتێن گشتی (فێركرن و ساخلەمی)

6. ئاراستەكرنا هاریكاریێن مروڤایەتی بو كومەلگەهەكا ئاكنجیبونێ یا دەستنیشانكری بێی ئێكا دی

7. جوداهییا نەتەوەیی/ ئاینی

8. جوداهی د كەلتور و رێورەسامن دا

1. بەلێ

2. نەخێر

1. گەلەكا ب ئێمنە

2. ئێمنە

3. نەیا ئێمنە

4. گەلەك نەیا ئێمنە

1. بەلێ

2. نەخێر

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارمێژوو/I2-1  (ئەگی بەلێ بیت) وەالتێ وە یێ رەسەن ل كیرێ یە؟

پارێزگەهێن عیراقێI2-2 / جهێ وە یێ رەسەن ل كیژ پارێزگەها عیراقی یە؟

I3-1/ مێژوویا كوچكرنا وە ژ وەالتی َ وە یێ رەسەن كەنگی بو؟ 
بتنێ سال

 ( مێژوویا دوماهیك پروسەیا ئاوارەبونێ)

1. بەلێ

2. نەخێر

1. بەلێ

2. نەخێر

I5

رێژا ئاوارەیێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

ئەندامێن خێزانێ دگەل 
وان نەهاتین

خێزان
(ئەگەر نەخێر بیت) چەند جاران خێزانا تە هاتە ڤەگوهاسنت هەتا 

هین هاتینە جهێ نوكە؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

بەالڤبونا ئاوارەیێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 
دویڤ درێژاهییا ماوێ 

ئاوارەی یێ

G3

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن قەر 

وەرگرتی ل دویڤ مەرەما 
سەرەكییا وەرگرتنا قەری

ئارمانجا سەرەكییا خێزانێ ژ ڤی قەری چییە؟خێزان

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ل دویڤ 

ژێدەرێ داهاتی
خێزان

G2
رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوین قەر 

وەرگرتین
ئەری چ كەسەكی ژ خێزانێ پارە قەر كرینە؟خێزان

G1-1 / كیژ ژێدەرێ داهاییێ دارایێ خێزانا تە دماوێ 30 روێن 
بوریدا ب دەست خوڤە ئینایە و بهایێ داهاتی بو هەر ژێدەرەكی 

دماوێ 30 روژێن بوریدا چەندە؟ ب دینارێن عیراقی

(ئەگەر خێزانێ چ ژێدەرێن داهاتی نەبون ژمارە 0 بنڤێسە یان ب 
ڤاالهی بهێلە، ژ بلی ڤی دڤێت گوژمە بهێتە نڤێسین ب دینارێن 

عیراقی بەرامبەر هەر ژیدەرەكێ داهاتی)

G5

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

رویربی شوكێن داهاتی 
یێن خێزانی بوین د ماوی 

چەند هەیڤێن بوریدا

خێزان

G6خێزان

G4

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

هاریكاری وەرگرتین د 
ماوێ 12 هەیڤێن بور دا 

ل دویڤ جوری 
هاریكارییا وەرگرتی

خێزان

G4_1 / دماوێ 12 هەیڤێن بوریدا ئەرێ خێزانا تە چ هاریكاریێن 
كاش یان وەك وان یان كەل و پەلێن عەینی وەرگرتینە ؟

 G4_2 (ئەگەر بەلێ بیت) ژێدەرێ سەرەكییێ هاریكاریێن خێزانێ 
وەرگرتین چنە؟

ئەرێ خێزانا تە توشی چ قەیرانێن ئابۆری یێن ل خوارێ بوینە دماوێ 
12 هەیڤیێن بوریدا؟ ئەگەر پرت ژ ئێكێ بیت، وێ ب هەلبژێرە یا 

كارتێكرنا وێ یا دژوارتر ژ الیێ ئابۆریڤە ل سەر خێزانا تە؟

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

رویربی شوكێن داهاتی 
بوین ل دویڤ هەلبژارتنا 

میكانزمێت

H1خێزان
ئەرێ چ فاكتەر هەنە ببنە ئەگەرێن جوداكرنێ د ناڤبەرا پەنابەرێن 

سوری و ئاوارا و جڤاكێ مێڤاندار دا ل دەڤەرا تەدا ؟                       
                             (باشرتین دوو فاكتەران ب هەلبژێرە(

باشرتَین رێك چ بون كو خێزانا تە گرتینە بەر بو رویربیبونا قەیرانا 
ئابۆری ئەوا خێزانا تە توشبویێ؟

G7

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

زەحمەتی دیتین د دانا 
كرێیا خانی دا د هەر 
دەمەكی دا دماوێ 6 

هەیڤێن بوریدا

خێزان
ئەرێ خێزانان تە چ رویربیبونێت زەحمەت دیتینە د دانا كرێیا خانی 

دا دماوێ 6 هەیڤیێن بوریدا (ب دینارێن عیراقی)

H3

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ دیتنا وان بو 
ئێمناهی یێ ل گەرەكا وان

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارتو چاوا ئێمناهیا گەرەكا خو د هەلسەنگینی؟خێزان

H2

رێژا خوجهێن دەڤەرێن
ئارمانج كری، ئەوێن 
ئەندامەكێ وێ بویە 

قوربانییێ رویربویبونا 
رویدانەكێ دماوێ 6 

هەیڤێن بوریدا

ئەرێ ئیك ژ ئەندامێن ڤێ خێزانێ توشی چ رویربیبونین توندوتیژییا 
جەستەیی بویە دماوێ 6 هەیڤێن بوریدا؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

I2خێزان

هەمی ئاوارەێن ژ نەینەوا، كەركوك، دیاال، و سەالحەدینقەزایێ بنڤێسەI2-3 / ل كیژ قەزایێ؟

I1

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری 

ئەوێن ب خورتی هاتینە 
ڤەگوهاسنت

خێزان
ئەرێ روژەكێ ژ روژان خێزاناتە ئاوارە بویە ژ وەالتێ خویێ رەسەن 

(دایك)؟
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

I4

بەالڤبونا ئاوارەیێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ دەمێ 
ڤەكوهاستنێ ژ ئاوارەیێ 

وەرە

(ئەگەر ئاوارە بیت) ئەرێ خێزانا تە ئێكسەر هاتە جهێ نوكە؟خێزان

I3

بەالڤبونا ئاوارەیێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ هیبونا جهێ 
ئاكنجیبونێ

خێزان

    بتنێ سال

/I3-2 ئەگەر عیراقی بیت و ئاوارە بیت ) ئەرێ خێزانا تە هاتیە 
ئاوارەكرن پشتی كانینا ئیكێ 2013؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئەوین د كریان دا ئاكنجی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئەوین توشی قەیرانا داریی بوین

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار G1

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار، ئەوێن قەر وەرگرتین
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هەلبژارتنا بەرسڤێپرسیار
كومەكا نیشاندەرێن پروفایلی #

ەر
ند

شا
نی

ت
اس

ئ

پرسیارێن بو ڕوپیڤا خێزانی

1. بەلێ

2. نەخێر

1. سەروك خێزان

2. كور/كچ

3. باب یان دەیك / باپیر یان داپیر

4. خوشك/ برا

5. كەسوكارێن دیرت

6. یێن دیرت یێن بیانی

.1   2016

.2   2015

.3   2014

.4   2013

.5   2012-2010

6.   بەری 2010ێ

1. دەلیڤا كارەكێ باشرت

2. هەبونا كوالێتیەكا باشرت یافێركرنێ

3. هەبونا كوالێتیەكا باشرت یا خزمەتێن تەندوروستی

4. هەبونا هاریكاریێن مروڤایەتی

5. داكو تەڤلی ئەندامێن خێزانێن دیرت

6. هەڤال/كەسوكارێن نوكە ل ڤێرە هەروەسا

7. لێچویێن ژیارێ/كرێ ل ڤی جهی یا كێمە

8. جهەكێ ئیمن یێ باشرت

9. خانیەكێ مەزنرت و باشرت

10. جه ئێمنرتە

11. یێن دیرت

1. بەلێ

2. نەخێر

1. دەلیڤا كارەكێ باشرت

2. هەبونا كوالیتیەكا باشرت یافێركرنێ

3. هەبونا كوالیتیەكا باشرت یا خزمەتیێن تەندوروستی

4. هەبونا هاریكاریێن مروڤایەتی

5. داكو بهێتە دگەل ئەندامێن خێزانێن دیرت

6. هەڤال/كەسوكارێن نوكە ل ڤێرە هەروەسا

7. هەڤژینی

8. تێچوێن كێمرت/كرێەكا كێمرت

9. جه ل وێرێ ئێمنرتە

10. خانیەكێ مەزنرت/ باشرت ل وێرە

11. هەست ب ئارامیێ ناكەت ل ڤێرێ/ رویربیێ جوداهیێ / دوژمنكاری بویە

 12. خانی /ئەرد یێ هەی ل وێرە

  13. یێن دیرت(دیار بكە)

1. بەلێ

2. نەخێر

1. د چارچوڤێ هەرێام كوردستانێ دا

2. جهەكێ دیرت دناڤ عیراقێ دا

3. وەالتێن جیران (هەڤسنور)

4. ڤەگەریتە ڤە بو وەالتێ رەسەن

5. ئەوروپا

6. یێن دیرت

1. دەلیڤا كارەكێ باشرت

2. هەبونا كوالێتیەكا باشرت یافێركرنێ

3. هەبونا كوالێتیەكا باشرت یا خزمەتێن تەندوروستی

4. هەبونا هاریكاریێن مروڤایەتی

5. داكو بیتە دگەل ئەندامێن خێزانێ یێن دیرت

6. هەڤال/كەسوكارێن نوكە ل ڤێرە هەروەسا

7. هەڤژینی

8. كرێەكا كێمرت ل وێرێ

9. جه ل وێرێ ئێمنرتە

10.هزر دكەت دێ هێتە دەرئێخسنت ژ الیی خودانێ ئەردی ڤە

11. هزر دكەت دێ هێتە دەرئێخسنت ژ الیی باژێرڤانێ ڤە یان حكومەتا ناڤخویی ڤە

12. خانیەكێ مەزنرت/باشرت ل وێری

13. هەست ب ئارامیێ ناكەت ل ڤێرێ/ رویربیێ جوداهیێ /دوژمنكاری بویە

   14. خانی/ئەرد یێن هەین ل وێرە

  15. یێن دیرت

ئاوارەێن عیراقی پشتی 1/30/12. بەلێ

و پەنابەرێن سوری 22013. نەخێر

3. نزانم

ئاوارەێن عیراقی پشتی 1/30/12. ئازادكرنا دەڤەرێ

2. ڤەگەریتە ئەرد/ خانی
 و پەنابەرێن سوری ئەوێن هزر د ڤەگەریانێ دا دكەن بو جهێ خویێ 2013

رەسەن

3. دوبار ئاڤاكرنا خانی

4. . هاریكاریێن دارایێ/ عەینی

5. یێن دیرت

1. ئازادكرنا دەڤەرێ

2. ڤەگەراندنا ئەرد/خانی

3. دوبار ئاڤاكرنا خانی

4. . هاریكاریێن دارایێ/عەینی

5. یێن دیرت

1. رەگەزناما عیراقی

2. رەگەزناما بارێ شارستانی

3. پاسپورت

4. پلێتێن ئاَهێن خوارنێ

5. دەستویرییا ئاكنجیبونێ (گەشتیار، 3، 6، یان 12 هەیڤ)

6. پلێت یان ناڤ و نیشانێین خێزانێ (پلێتا ئاكنجیبونێ)

(UNHCR) 7. بەلگەناما كومیسیونا باال یا كاروبارێن پەنابەران

8. چ بەلگەنامە نینن

1.  ئاگەه ژ پروسێ نینە

2.  نزانیت دێ چەوا پێشكێشكەت

3. تێچو، دیراتی، یان زەحمەت گەهشنت بو جهێ توماركرنێ

4. نا بینم چ مفا د توماركرنێ دا هەبیت

5. خو دگرم بو مەرەما توماركرنێ

6. رەتكرنا داخوازییێ

7. نەبونا بەلگەنامێن پێدڤی

8. پالنا پێشكێشكرنا داخوازیێ

 9. یێن دیرت

1. بەلێ

1. خانی

2. ئەردێ نەیێ چاندنێ

3. ئەردێ چاندنێ، تەرش و تەوال، ئامیرێن چاندنێ

4. مال و مولكێن عەینی یێن بازرگانی

5. پارێ كاش، پاشەكەوت (پارێ هەلگرتی)، زێروزینەت

6. ئوتومبیل

7. یێن دیرت

8. نەڤێت بەرسڤێ بدەت

1. خانی

2. ئەردێ نەیێ چاندنێ

3. ئەردێ چاندنێ، تەرش و تەوال، ئامیرێن چاندنێ

4. مال و مولكێن عەینی یێن بازرگانی

5. پارێ كاش، پاشەكەوت(پارێ هەلگرتی)، زێروزینەت

6. ئوتومبیل

7. یێن دیرت

8. نەڤێت بەرسڤێ بدەت

 9. چ ژ ڤان نینن

ئاوارێن عیراقی پشتی 30/12/2013 ژێك ڤەبونا خێزانێن پەنابەرێن سوری

ئاوارەێن عیراقی پشتی 30/12/                                               2013 و 
پەنابەرێن سوری

ئەگەرێ سەرەكی چ بو بوهەلبژارتنا خێزانا تە بو ڤی جهێ نوكە بو 
مەرەما ئاكنجیبونێ؟

(ئەگەر بەلێ بیت) بۆچی ئەندام/ ئەندامێن خێزانا تە باركریە؟خێزان
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار ئەو ئەندامێن چوین (فەگوهاسنت) د 

ماوێ 12 هەیڤێن بوریدا

ئاوارەێن عیراقی پشتی 30/12/                                               2013 و 
پەنابەرێن سوری

رێژا نیشتجێین دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

ئەندامەكێ خێزانێ ئەوێن 
پالن هەی بو گهورینا 

جهێ ئاكنجیبونێ دماوێ 
چەند هەیڤێن بهێت دا

I7

بەالڤبونا ئاوارەیێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 
دویڤ درێژاهییا مانا وی 

ل جهێ نوكە

خێزان
(ئەگەر نەخێر بیت) كیژ ئەندامێن خێزانێ(پەیوەندی ب سەروك 

خێزانێڤە) بەرێ ئاوارەكرنێ ژ وەالتی تە یێ رەسەن دگەل تە 
نەهاتبو پارێزگەها دهۆكێ؟ (پرت ژ بەرسڤەكێ)

I8

بەالڤبونا ئاوارەیێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ ئەگەرێ دەستپێكی 
بو هەلبژاتنا جهێ نوكە 

یێ ئاكنجیبونێ

ژ كەنگی وەرە خێزانا تە گەهشتیە ڤی جهی/ گەرەكێ ؟خێزان

I6

بەالڤبونا ئاوارەیێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری 

ئەوێن ئەندامێن خێزانی 
تەڤلی نەبوینێ پاشان ل 

دویڤ جورێ ئەندامێ 
خێزانێ

خێزان
(ئەگەر ئاوارە بیت) ئەرێ هەمی ئەندامێن خێزانا تە بەری 

ئاوارەكرنێ ژ وەالتی تەیێ رەسەن، دگەل تە هاتنە پارێزگەها 
دهۆكێ؟

I12

بەالڤبونا خوجهێن
دەڤەرێن ئارمانج كری 

ئەوێن ئەندامەكێ خێزانێ 
پالن هەی بو گوهورینا 

جهێ ئاكنجیبونێ ل 
دویڤ جهێ پاشەروژی بو 

ئاكنجیبونێ

خێزان
ئەرێ ئێك ژ ئەندامێن خێزانا تە چ پالنێن گوهورینا جهێ ئاكنجیبونێ 

ژ جهێ نوكە تو لێ دماوێ 6 هەیڤێن بهێت دا هەنە؟(د ناڤ یان 
دەرڤەی كوردستانێ دا)

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

I9

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

ئەندامەكێ خێزانێ خێزان 
ب جه هێالی دماوێ ساال 

بوریدا

خێزان

I10

بەالڤبونا ئاوارەیێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ ئەو خێزانێن 
ئەندامەكێ وێ خێزان ب 

جه هێالیی

خێزان
ئەرێ چ ئەندام ژ ئەندامێن خێزانا تە باركرییە داكو بژیت ل جهەكێ 

دیرت دماوێ 12 هەیڤیین بوریدا؟
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

I11

I15

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 
دویڤ مەرجێ سەرەكییێ 

بەرچاڤ وەرگرتنا 
ڤەگەریانێ بو جهێ 

رەسەن

خێزان
(ئەگەر ئاوارە بیت) تو هزر دویێ چەدێدا دكەی دێ ڤەگەرییە 

وەالتێ خویێ رەسەن؟

رێژا ئاوارەیێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ل دویڤ 

بەرچاڤ وەرگرتنا 
ڤەگەریانێ بو جهێ 

رەسەن

I14

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

I13

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ ئەگەرێ هەلبژارتنا 
جهێ ئاماژە پێكری بو 

ئاكنجیبونێ ل پاشەروژێ

خێزان

(ئەگەر بەلێ بیت) بو كیرێ تو پالنێ ددانی/ تو یان ئەندامێن خێزانا 
تە بچنێ؟ (ئەگەر ئەندامێن خێزانا تە یێن مایی بچنە جهێن جودا 

جودا، بەرسڤا ڤێ پرسیارێ بدە ل دور ئەندامێ چاالكرت ژ الیێ 
ئابۆریڤە)

J1

بەالڤبونا خوجهێن پەنابەر 
یێن نە توماركری ل 

دەڤەرێن ئارمانج كری ل 
دویڤ ئەگەران

خێزان
ئەرێ سەروك خێزانێ چ ژ ڤان بەلگەنامێن ل خوارێ هەنە؟ (پرت ژ 

بەرسڤەكێ)

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 
دویڤ هەبونا بەالڤبونا 

خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ل دویڤ 

هەبونا بەلگەنامێن كەسی

خێزان

I16-1 /(ئەگەر بەلێ بیت) مەرجێ سەرەكییێ ئیكێ چییە دڤێت 
هەبیت بەرێ خێزانا تە بڤەگەریتە وەالتی تەیێ رەسەن؟

H16-2 / مەرجێ سەرەكییێ دوویێ چییە دڤیت هەبیت بەری 
خێزانا تە بڤەگەریتە وەالتی تەیێ رەسەن؟

K2
K2 ئەرێ تە چ ژ ڤان كەلوپەلێن ل خوارێ هەنە د دەمێ نوكەدا ل 

جهی ئاكنجیبونا تەیا نوكە ؟

2. نەخێر خێزان

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندا

K1

K1-1/ ئەرێ خێزانا تە چ ژ مال و مولكێت عەینی یان گران بها 
هێالینە ل جهێ تە یێ رەسەن ؟

ئاوارەێن عیراقی پشتی 2013/12/30 و پەنابەرێن سوری

K1-2 / ئەرێ خێزانا تە چ ژڤان مال و مولكێت عەینی یان گران بها 
هێالنیە ل جهێ تە یێ رەسەن؟

ئاوارێن عیراقی پشتی30/12/2013 و پەنابەرێن سوری

I16

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

رێژا ئاوارەیێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن خانی 
و ئەرد و/ یان كەلوپەل ل 

پشت خو هێالین

J2 رێژا ئاوارەێن دەڤەرێن
ئارمانج كری ئەوێن بێ 

لگەنامێن سەملاندنا 
خودانییا مال و مولكێ ژ 

دەستدایی هەی

خێزان
(بو ئاوارە و پەنابەرێن مولەتا ئاكنجیبونێ نەی) ئەگەرێ سەرەكییێ 

نەبونا بەلگەنامێن ئاكنجیبونێ چنە؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار پالنێ ددانیت بو فەگوهاستنێ

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار پالنێ ددانیت بو فەگوهاستنێ ئەگەرێ سەرەكییێ ڤەگوهاستنێ بو جهێ هەلبژارتی چییە؟ خێزان
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A. پرسيارێن بو ڕوپيڤا خێزاىن )ته واوكه ر(

هەلبژارتنا بەرسڤێپرسیار

 دهۆكA.1_1 پارێزگەه

 . هەلبژارتن ژ لیستێA1_2 A1_2 قەزا

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤە . هەلبژارتن ژ لیستێA1_3 A1_3 ناحیە

 . هەلبژارتن ژ لیستێA1_4 A1_4 گەرەك

   A1_5A1_5  جورێ خێزانێ

1.پەنابەرێن سوری 2.ئاوارە 3.جڤاكێ مێڤاندار A1_6 ژمارا خێزانێ

A1_6 پێناسەكرنا كودان

ناڤێ ڤەكولەری

ژمارا ڤەكولەری

1.بەلێدێ دەستیوریێ دەی ئەم چاڤپێكەفتنێ دگەل تە

2. نەخێرئەنجام بدەین؟

1. سەروك خێزان

2. مێر - ژن

3. كور/كچ

4. برا/خوشك

5. باب/دەیك

6. زاڤا (مێرێ كچێ)/بیك (ژنا كوری(

7. نەڤی

8. خەزیر/خەسی

9. كەسوكارێن دیرت

10. بیانی

B1پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارناڤێ ئیكێ چییە؟. (ژ سەروك خێزانێ دەسپێبكە)تاكەكەسلیستا ئەندامێن خێزانێ

1. سەروك خێزان

2. مێر - ژن

3. كور/كچ

4. برا/خوشك

5. باب/دەیك

6. زاڤا (مێرێ كچێ)/بیك (ژنا كوری(

7.نەڤی

8.خەزیر/خەسی

9.كەسوكارێن دیرت

10. بیانی

1. نێر

2. مێ

0= كێمرت ژ سالەكێ

95= ژ 95 ساال پرت

99= نزانم

1.بەری نوكە ژن نە ئینایە

2.یێ ب هەڤژینە

3. بێوەمێرد /بێوەژن

4. ژێك جودا

5. بەردایی

ژمارا هەیڤان

بنڤێسە – 0 ئەگەر ژ هەیڤەكێ كێمرت بیت

1. عیراقی

2. سوری

3. یێن دیرت

1. كورد

2.عەرەب

3. توركومان

4. كلدان

5. رسیان

6. ئاشوری

7. ئەرمن

8. یێن دیرت

9. نەڤێت دیار بكەت

1. د شێت بخونیت وبنڤێسیت

3. بتێ دشێت بخونیت

3. نەشێت بخونیت وبنڤێسیت

1. بەلێ، 4 روژ د حەفتییێ دا یان پرت

2. بەلێ، كێمرت ژ 4 روژ د حەفتییێ دا

3. نەخێر

1. سەرەتایی (6-1)

2. ناڤنجی (9-7)

3. ئامادەیی (12-10)

4. پەیامنگەه

5. بەكالوریوس

6. خاندنا بلند

1. نەشێت ب ساناهی بگەهیتە قوتابخانێ

2. خرابیا جورێ خاندنێ/ نە پێگریا ماموستایا ب دەوامێ

3. دەمێ قوتابخانێ نە دكونجای بین

4.خرابیا سەرەدەریكرنێ ژ الیێ ماموستایی یان قوتابیێن دیرت ڤە

5.دڤێت ئەو كار بكەت داكو هاریكارییا خێزانێ بكەت

6. نەڤێت / هزر ناكەت كو زارۆك پێدڤی فیركرنێ یە

7. هەڤژینییا بەروەخت           8. نەخوشی یان هنگافنت

9. هاریكاری د ئەركێن ناڤ مالێ دا     10. قوتابخانە د پربون

11. قوتابخانێ قوتابی وەرنەگرت

12. قوتابخانێن تێكەل

13. د زمانی ناگەهیت

14. دشیانێن خیزانێ دا نینە بو بەردەستكرنا تێچوێن خواندنێ

15. نەبونا بەلگەنامێن پێدڤی

16. خێزان د وێ باوەریێ دا نینە كو بو ماوەیەكێ درێژتر مبینتە ل ڤێرە

17. قوتابخانە د گرتینە/ كارناكەن

18. ئەگەرێن دیرت

1. چ قوناغ نە

2. سەرەتاێی (6-1)

3. ناڤنجی (9-7)

4. ئامادەیی (10-12)                                    5. دبلوم

6. بەكالوریوس

7. خاندنا بلند

1. بەلێ

1. خودانێ كارییە

2. پێشەیەكا سەربەخو(خودان كار)

3 .بكرێ كاردكەت

4. كار بو خێزانا خو دكەت - بێ بەرامبەر

5.قوتابییە و هەروەسا كاردكەت

6. قوتابییە

7. ژنا ل بەر مالێ

8.كارناكەت و ل شولی د گەریت (بەری نوكە یێ كاركری)

9.كارناكەت و ل شولی د گەریت (بەری نوكە كار نە كریە)

10. ل كاری ناگەریت ژ بەر نەبونا بەلگەنامێن پێدڤی

11. ل كاری ناگەریت ژ ئەگەرێ بێزارییێ

12. حەز ل كاری نینە

13. گەلەكێ بناڤسالڤەچویە/ خانەنیشنە

14. نەخوشی/ هنگافنت

15. نەوجوان (دبن ژیێ یاسایی دا)

16. یێن دیرت

1. رێڤەبەر

2. بسپۆر

3. پیشەگەرێ تەكنیكی و پشكدار

4. هاریكار وفەرمانبەرێن ئوفیسان

5. فەرمانبەر، خزمەتگوزار و فروتن

6. كرێكارێ شارەزا یێ چاندنێ، دارستان، راڤا ماسیا

7. كرێكارێن كارێ دەستی و كرێكارێن بازرگانی

8. كرێكارێن لێكدانێ وئیشپێكەرێ ئامیران و كارگەهان

9. پێشەیەكا بساناهی

10. پێشەیێن هێزێن چەكداری

1. كەرتێ چاندنێ، دارستان، خودانكرنا ماسیا

2. كانزاكرن و دەرهێنانا بەرا

3. درووست كرن (تصنیع)

4. ئامادەكرنا كارەبێ، هەمل، گاز، و تەزیاتی و كەرم كرنا هەوای

5. دەستەبەركرنا ئاڤێ، سولینا، چارەسەركرنا پاشامێن گلێشی، چاالكیێت چارەسەركرنێ

6. ئاڤاكرن

7. بازرگانیا كت و كوم، چاككرنا ترومبێال و ماتورسكال

8. ڤەگوهاسنت و عومباركرن

9. خوجهكرن وخزمەتگوزاریێن خوارنێ

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئامادەبون (6) سال و پرت، ئامادەبون 
ل قوتابخانێ

ئەگەرێ سەرەكییێ نەچونا (ناڤ)ی بو قوتابخانێ ب شێوەیەكێ 
ریكوپێك یان نەچونا وی ب ئێكجاری؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ئامادەبونا نەیا ب رێكوپێك (6-18) 
ساالن

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرت

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و د سەردا

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت و( هێزا كاری یا 
چاالك)

A1خێزانجه

A2دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤەداتایێن پێناسەكرنێ

كومەكا نیشاندەرێن پروفایلی

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤە

A4پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤانداربەرسڤدان

دێ هێتە پركرن ژالیێ ڤەكولەریڤەپێشكێشكرنا روپیڤی و رازیبون ل سەر چاڤپكەفتنێداتایێن پێناسەكرنێ A3

پەیوەندییا بەرسڤدەری ب سەروك خێزانێڤە

B2
بەالڤبونا خوجهێن جهێ 

كاری ل دویڤ پەیوەندییا 
وان ب سەروك خێزانی ڤە

پەیوەندییا (ناڤ) ب سەروك خێزانێڤە؟تاكەكەس

B3
بەالڤبونا خوجهێن

دەڤەرین ئارمانج كرین ل 
رەگەزی دویڤ

رەگەزێ (ناڤ) چییە ؟تاكەكەس

داتایێن پێناسەكرنێ

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرین ئارمانج كرین ل 

دویڤ باری خێزانی
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. (12) سال و پرتبارێ هەڤژینییێ یێ (ناڤ)ی چییە؟تاكەكەس

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكی مێڤاند

B4
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرین ئارمانج كرین ل 
دویڤ ژی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندارژیێ (ناڤ) ب سالێن تەمام ؟تاكەكەس

B7
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ نەتەوەی

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤانداررەگەزناما ناڤی چییە؟ ( پرت ژ بەرسڤەكێ)تاكەكەس

B6
بنەجهبونا پێكاتەیێن 

خێزانێ
تاكەكەس

د ماوێ (12) هەیڤێن بوریدا، (ناڤ) چەند هەیڤا ژیایە دناڤ ڤێ 
خێزانێدا؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرت

C2پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (6) سال و پرتئەرێ (ناڤ) نوكە یێ بەردەوامە دخاندنی دا؟تاكەكەسئامادەبون ل قوتابخانێ

B8
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ نەژادی

باگرەوەندێ سەرەكییێ كەلتوری و نەژادی یێ (ناڤ ) چییە؟تاكەكەس

C1
ئاستێ زانینا خواندنێ و 

نڤێسانێ
ئەرێ (ناڤ) دشێت بخوینیت وبنڤێسیت ؟تاكەكەس

C5

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ دەستڤەئینانا 
بلندترین ئاستێ خواندنێ

بلندترین قوناغا خاندنێ (ناڤ)ی تەمام كری چییە؟تاكەكەس

C6

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

راهێنانێن پیشەی 
وەرگرتین

تاكەكەس
ئەرێ (ناڤ)ی پشكداری دچ خولێت راهینانێن پیشەیێ دا كریە؟ 

وەك دروار، دارتاشی، چاككرنا ئامیرێن تێلەفونێ؟

C3
ئامادەبونا نوكە ل 

قوتابخانێ
(ئەگەر بەلی بیت) چ ئاستە؟تاكەكەس

C4

ئەگەرێ نەئامادەبونا 
زارۆكێن ژیێ قوتابخانێ 

(ب شێوەیەكێ ئێكجاری، 
یا ب شێوەیەكێ نەیێ 

رێكوپێك)

تاكەكەس

D2

بەالڤبونا كارێ خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 

دویڤ بارێ كاری ل 
دویڤ جورێ پیشەیا 

سەرەكی دماوێ هەیڤێن 
بوری دا

پیشەیا سەرەكییا (ناڤ)ی د (30) روژێن بوریدا؟تاكەكەس

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار. ژ (15) سال و پرت

D1
بەالڤبونا خوجهێن 

دەڤەرێن ئارمانج كرین ل 
دویڤ بارێ كاری

بارێ (ناڤ)ی یێ كاری چییە دماوێ 30 روژێن بوریدا؟تاكەكەس

#

ەر
ند

شا
نی

ت
س

ئا

پرسیارێن بو ڕوپیڤا خێزانی
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هەلبژارتنا بەرسڤێپرسیار
كومەكا نیشاندەرێن پروفایلی #

ەر
ند

شا
نی

ت
اس

ئ

پرسیارێن بو ڕوپیڤا خێزانی

1. بەلێ

2. نەخێر

1. سەروك خێزان

2. كور/كچ

3. باب یان دەیك / باپیر یان داپیر

4. خوشك/ برا

5. كەسوكارێن دیرت

6. یێن دیرت یێن بیانی

.1   2016

.2   2015

.3   2014

.4   2013

.5   2012-2010

6.   بەری 2010ێ

1. دەلیڤا كارەكێ باشرت

2. هەبونا كوالێتیەكا باشرت یافێركرنێ

3. هەبونا كوالێتیەكا باشرت یا خزمەتێن تەندوروستی

4. هەبونا هاریكاریێن مروڤایەتی

5. داكو تەڤلی ئەندامێن خێزانێن دیرت

6. هەڤال/كەسوكارێن نوكە ل ڤێرە هەروەسا

7. لێچویێن ژیارێ/كرێ ل ڤی جهی یا كێمە

8. جهەكێ ئیمن یێ باشرت

9. خانیەكێ مەزنرت و باشرت

10. جه ئێمنرتە

11. یێن دیرت

1. بەلێ

2. نەخێر

1. دەلیڤا كارەكێ باشرت

2. هەبونا كوالیتیەكا باشرت یافێركرنێ

3. هەبونا كوالیتیەكا باشرت یا خزمەتیێن تەندوروستی

4. هەبونا هاریكاریێن مروڤایەتی

5. داكو بهێتە دگەل ئەندامێن خێزانێن دیرت

6. هەڤال/كەسوكارێن نوكە ل ڤێرە هەروەسا

7. هەڤژینی

8. تێچوێن كێمرت/كرێەكا كێمرت

9. جه ل وێرێ ئێمنرتە

10. خانیەكێ مەزنرت/ باشرت ل وێرە

11. هەست ب ئارامیێ ناكەت ل ڤێرێ/ رویربیێ جوداهیێ / دوژمنكاری بویە

 12. خانی /ئەرد یێ هەی ل وێرە

  13. یێن دیرت(دیار بكە)

1. بەلێ

2. نەخێر

1. د چارچوڤێ هەرێام كوردستانێ دا

2. جهەكێ دیرت دناڤ عیراقێ دا

3. وەالتێن جیران (هەڤسنور)

4. ڤەگەریتە ڤە بو وەالتێ رەسەن

5. ئەوروپا

6. یێن دیرت

1. دەلیڤا كارەكێ باشرت

2. هەبونا كوالێتیەكا باشرت یافێركرنێ

3. هەبونا كوالێتیەكا باشرت یا خزمەتێن تەندوروستی

4. هەبونا هاریكاریێن مروڤایەتی

5. داكو بیتە دگەل ئەندامێن خێزانێ یێن دیرت

6. هەڤال/كەسوكارێن نوكە ل ڤێرە هەروەسا

7. هەڤژینی

8. كرێەكا كێمرت ل وێرێ

9. جه ل وێرێ ئێمنرتە

10.هزر دكەت دێ هێتە دەرئێخسنت ژ الیی خودانێ ئەردی ڤە

11. هزر دكەت دێ هێتە دەرئێخسنت ژ الیی باژێرڤانێ ڤە یان حكومەتا ناڤخویی ڤە

12. خانیەكێ مەزنرت/باشرت ل وێری

13. هەست ب ئارامیێ ناكەت ل ڤێرێ/ رویربیێ جوداهیێ /دوژمنكاری بویە

   14. خانی/ئەرد یێن هەین ل وێرە

  15. یێن دیرت

ئاوارەێن عیراقی پشتی 1/30/12. بەلێ

و پەنابەرێن سوری 22013. نەخێر

3. نزانم

ئاوارەێن عیراقی پشتی 1/30/12. ئازادكرنا دەڤەرێ

2. ڤەگەریتە ئەرد/ خانی
 و پەنابەرێن سوری ئەوێن هزر د ڤەگەریانێ دا دكەن بو جهێ خویێ 2013

رەسەن

3. دوبار ئاڤاكرنا خانی

4. . هاریكاریێن دارایێ/ عەینی

5. یێن دیرت

1. ئازادكرنا دەڤەرێ

2. ڤەگەراندنا ئەرد/خانی

3. دوبار ئاڤاكرنا خانی

4. . هاریكاریێن دارایێ/عەینی

5. یێن دیرت

1. رەگەزناما عیراقی

2. رەگەزناما بارێ شارستانی

3. پاسپورت

4. پلێتێن ئاَهێن خوارنێ

5. دەستویرییا ئاكنجیبونێ (گەشتیار، 3، 6، یان 12 هەیڤ)

6. پلێت یان ناڤ و نیشانێین خێزانێ (پلێتا ئاكنجیبونێ)

(UNHCR) 7. بەلگەناما كومیسیونا باال یا كاروبارێن پەنابەران

8. چ بەلگەنامە نینن

1.  ئاگەه ژ پروسێ نینە

2.  نزانیت دێ چەوا پێشكێشكەت

3. تێچو، دیراتی، یان زەحمەت گەهشنت بو جهێ توماركرنێ

4. نا بینم چ مفا د توماركرنێ دا هەبیت

5. خو دگرم بو مەرەما توماركرنێ

6. رەتكرنا داخوازییێ

7. نەبونا بەلگەنامێن پێدڤی

8. پالنا پێشكێشكرنا داخوازیێ

 9. یێن دیرت

1. بەلێ

1. خانی

2. ئەردێ نەیێ چاندنێ

3. ئەردێ چاندنێ، تەرش و تەوال، ئامیرێن چاندنێ

4. مال و مولكێن عەینی یێن بازرگانی

5. پارێ كاش، پاشەكەوت (پارێ هەلگرتی)، زێروزینەت

6. ئوتومبیل

7. یێن دیرت

8. نەڤێت بەرسڤێ بدەت

1. خانی

2. ئەردێ نەیێ چاندنێ

3. ئەردێ چاندنێ، تەرش و تەوال، ئامیرێن چاندنێ

4. مال و مولكێن عەینی یێن بازرگانی

5. پارێ كاش، پاشەكەوت(پارێ هەلگرتی)، زێروزینەت

6. ئوتومبیل

7. یێن دیرت

8. نەڤێت بەرسڤێ بدەت

 9. چ ژ ڤان نینن

ئاوارێن عیراقی پشتی 30/12/2013 ژێك ڤەبونا خێزانێن پەنابەرێن سوری

ئاوارەێن عیراقی پشتی 30/12/                                               2013 و 
پەنابەرێن سوری

ئەگەرێ سەرەكی چ بو بوهەلبژارتنا خێزانا تە بو ڤی جهێ نوكە بو 
مەرەما ئاكنجیبونێ؟

(ئەگەر بەلێ بیت) بۆچی ئەندام/ ئەندامێن خێزانا تە باركریە؟خێزان
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار ئەو ئەندامێن چوین (فەگوهاسنت) د 

ماوێ 12 هەیڤێن بوریدا

ئاوارەێن عیراقی پشتی 30/12/                                               2013 و 
پەنابەرێن سوری

رێژا نیشتجێین دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

ئەندامەكێ خێزانێ ئەوێن 
پالن هەی بو گهورینا 

جهێ ئاكنجیبونێ دماوێ 
چەند هەیڤێن بهێت دا

I7

بەالڤبونا ئاوارەیێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 
دویڤ درێژاهییا مانا وی 

ل جهێ نوكە

خێزان
(ئەگەر نەخێر بیت) كیژ ئەندامێن خێزانێ(پەیوەندی ب سەروك 

خێزانێڤە) بەرێ ئاوارەكرنێ ژ وەالتی تە یێ رەسەن دگەل تە 
نەهاتبو پارێزگەها دهۆكێ؟ (پرت ژ بەرسڤەكێ)

I8

بەالڤبونا ئاوارەیێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ ئەگەرێ دەستپێكی 
بو هەلبژاتنا جهێ نوكە 

یێ ئاكنجیبونێ

ژ كەنگی وەرە خێزانا تە گەهشتیە ڤی جهی/ گەرەكێ ؟خێزان

I6

بەالڤبونا ئاوارەیێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری 

ئەوێن ئەندامێن خێزانی 
تەڤلی نەبوینێ پاشان ل 

دویڤ جورێ ئەندامێ 
خێزانێ

خێزان
(ئەگەر ئاوارە بیت) ئەرێ هەمی ئەندامێن خێزانا تە بەری 

ئاوارەكرنێ ژ وەالتی تەیێ رەسەن، دگەل تە هاتنە پارێزگەها 
دهۆكێ؟

I12

بەالڤبونا خوجهێن
دەڤەرێن ئارمانج كری 

ئەوێن ئەندامەكێ خێزانێ 
پالن هەی بو گوهورینا 

جهێ ئاكنجیبونێ ل 
دویڤ جهێ پاشەروژی بو 

ئاكنجیبونێ

خێزان
ئەرێ ئێك ژ ئەندامێن خێزانا تە چ پالنێن گوهورینا جهێ ئاكنجیبونێ 

ژ جهێ نوكە تو لێ دماوێ 6 هەیڤێن بهێت دا هەنە؟(د ناڤ یان 
دەرڤەی كوردستانێ دا)

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

I9

رێژا خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن 

ئەندامەكێ خێزانێ خێزان 
ب جه هێالی دماوێ ساال 

بوریدا

خێزان

I10

بەالڤبونا ئاوارەیێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ ئەو خێزانێن 
ئەندامەكێ وێ خێزان ب 

جه هێالیی

خێزان
ئەرێ چ ئەندام ژ ئەندامێن خێزانا تە باركرییە داكو بژیت ل جهەكێ 

دیرت دماوێ 12 هەیڤیین بوریدا؟
پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

I11

I15

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 
دویڤ مەرجێ سەرەكییێ 

بەرچاڤ وەرگرتنا 
ڤەگەریانێ بو جهێ 

رەسەن

خێزان
(ئەگەر ئاوارە بیت) تو هزر دویێ چەدێدا دكەی دێ ڤەگەرییە 

وەالتێ خویێ رەسەن؟

رێژا ئاوارەیێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ل دویڤ 

بەرچاڤ وەرگرتنا 
ڤەگەریانێ بو جهێ 

رەسەن

I14

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

I13

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 

دویڤ ئەگەرێ هەلبژارتنا 
جهێ ئاماژە پێكری بو 

ئاكنجیبونێ ل پاشەروژێ

خێزان

(ئەگەر بەلێ بیت) بو كیرێ تو پالنێ ددانی/ تو یان ئەندامێن خێزانا 
تە بچنێ؟ (ئەگەر ئەندامێن خێزانا تە یێن مایی بچنە جهێن جودا 

جودا، بەرسڤا ڤێ پرسیارێ بدە ل دور ئەندامێ چاالكرت ژ الیێ 
ئابۆریڤە)

J1

بەالڤبونا خوجهێن پەنابەر 
یێن نە توماركری ل 

دەڤەرێن ئارمانج كری ل 
دویڤ ئەگەران

خێزان
ئەرێ سەروك خێزانێ چ ژ ڤان بەلگەنامێن ل خوارێ هەنە؟ (پرت ژ 

بەرسڤەكێ)

بەالڤبونا خوجهێن 
دەڤەرێن ئارمانج كری ل 
دویڤ هەبونا بەالڤبونا 

خوجهێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ل دویڤ 

هەبونا بەلگەنامێن كەسی

خێزان

I16-1 /(ئەگەر بەلێ بیت) مەرجێ سەرەكییێ ئیكێ چییە دڤێت 
هەبیت بەرێ خێزانا تە بڤەگەریتە وەالتی تەیێ رەسەن؟

H16-2 / مەرجێ سەرەكییێ دوویێ چییە دڤیت هەبیت بەری 
خێزانا تە بڤەگەریتە وەالتی تەیێ رەسەن؟

K2
K2 ئەرێ تە چ ژ ڤان كەلوپەلێن ل خوارێ هەنە د دەمێ نوكەدا ل 

جهی ئاكنجیبونا تەیا نوكە ؟

2. نەخێر خێزان

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندا

K1

K1-1/ ئەرێ خێزانا تە چ ژ مال و مولكێت عەینی یان گران بها 
هێالینە ل جهێ تە یێ رەسەن ؟

ئاوارەێن عیراقی پشتی 2013/12/30 و پەنابەرێن سوری

K1-2 / ئەرێ خێزانا تە چ ژڤان مال و مولكێت عەینی یان گران بها 
هێالنیە ل جهێ تە یێ رەسەن؟

ئاوارێن عیراقی پشتی30/12/2013 و پەنابەرێن سوری

I16

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار

رێژا ئاوارەیێن دەڤەرێن 
ئارمانج كری ئەوێن خانی 
و ئەرد و/ یان كەلوپەل ل 

پشت خو هێالین

J2 رێژا ئاوارەێن دەڤەرێن
ئارمانج كری ئەوێن بێ 

لگەنامێن سەملاندنا 
خودانییا مال و مولكێ ژ 

دەستدایی هەی

خێزان
(بو ئاوارە و پەنابەرێن مولەتا ئاكنجیبونێ نەی) ئەگەرێ سەرەكییێ 

نەبونا بەلگەنامێن ئاكنجیبونێ چنە؟

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار پالنێ ددانیت بو فەگوهاستنێ

پەنابەرێن سوری، ئاوارە، جڤاكێ مێڤاندار پالنێ ددانیت بو فەگوهاستنێ ئەگەرێ سەرەكییێ ڤەگوهاستنێ بو جهێ هەلبژارتی چییە؟ خێزان
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هەلبژارتنا بەرسڤێپرسیار
كومەكا نیشاندەرێن پروفایلی #
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پرسیارێن بو ڕوپیڤا خێزانی

K3-2/ ژمارا تێلەفونێ؟

L1ێ ل سەر نەخشەیخێزانGPS توماركرنا خاال

 /K3-1تو حەز دكەی پشكدارییێ د گەنگەشەكرنا گروپێن 
دەستنیشانكری دا بكەی یا گرێدایی ب ڤێ توێژینێڤە نێزیكی 2 

هەیڤێن دیرت؟
K3

1. بەلێ

2. نەخێر
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٨٦

 

 

   یشانكر یستنەن دپێروگكرنا ەشگەنگەبو  ەارنامیسپڕ . B ەڤپێچێه            
    

 2ارا ژ م ار:یرسپ

 ا؟پوروە. بو ئەبو منوون ی،التەو  ڤەیر ەد ەنچب ەنیالن داناپدا كو وان  ێكەر گەد  ەنەزانهێس/خەك كەهند ێر ەئ 

 ؟ییەكرچكو  ەنوك یر ەدا كو وان ب ێكەر گەد  ەنەزان هێس/خەك كەهند ێر ەئ 

 ردبن؟ەبچم كو ەردەه یزانێن خێندامەئ ێژك ،نیبوێوه لگ/یاسین تو دنێو ەئ ەیزانا دا دكیسان/خەتو هزر د ك ێمەد 
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ێاز 
ن 
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كرن

 ێ
  

 3ارا ژ م ار:یرسپ

 ڤێ دن ێزانیا خی ەانژ انا روژیر ەرنرت ل سگان یمەه ژكرن ێكارت چ ەی،دا دكەانوكی یرانا ئابور ەیق یربار ەتو هزر د ێمەد 
 ؟ەیەدا ه ێكەر گە

 ن؟ەت دا دكەحمەز  یێ یئابور  ێبار  ڤیل گەد  یێرەدەر ەزان سێوا خچە 

  ؟ەنچ ەانوكی یرانا ئابور ەیق ڤێن یێ یكەر ەن سێر ەگەكو ئ ەیدك هزر چتو 

چبو 
 س

 ل
ون

ە
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ار 
ب
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ور 
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ئا

  ی

 

 

  1ارا ژ م ار:یرسپ

  ڤەرا ێنیوهورگ ڤێوا چەم دا؟ و تو ێن كێان سالڤ ێد ماو نیوهورگ یەا هاتی ەكا تەر گەكو  ەیتو هزر دك ەو یش چب 
 ؟ نەدك

كپێ
 ڤە

ژی
رو

نا 
ا
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كەر گە
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كپێ- -د 
 ڤە
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 یێمناهێست ب ئەرت هین دیێ ێزانێن خێندامەان ئیدا ێن تین هێف بارودوخەئ ێر ە؟ئەمنیا ئیند چە ەكا تەر گە 
 ن؟ەدك ڤەرا ڤێوا چەو تو  ،دا ین بور ێان سالڤد یەمن بوێرت ئپان یمرت ێك ەكا تەر گە ێر ەن؟ئەناك

  ن؟ەدك ێكەر ەل ك ێكرنێان كارتەیهشتنا ئاوار گەكو  ەیوا هزر دكچەتو 

  ؟ەیان دكەیل ئاوار گەكرن د ێكان/بارودوخان تو كارلێر  چب 

 ؟ینیارتنان تو دبژ لبەه چ ە،ر نەگە؟ ئەیەا نیكا راستەتناژ لبەان هەیانا ئاوار یرڤەگ ینیتو دب 

 ؟ێندچە ڤێدان بو  ەتێب یێت كو ریب چك ێن ر یباشرت ێد ،ك ساالنەلگەمان بو  ەر ئاوار ەگەئ 

 ەی: تو هزر دكەدا؟ بو منون یاكڤرت كربوو د جین دیێ ژ اوازترێج ێكەو یێشب  یر ەدەر ەس ەو  ەنیبوەك بارودوخ هەهند 
ل ەدك یێرەدەر ەس ەكو قوتابخان ەیواز؟تو هزر دكێج ێكەو یدكن ب ش یلكەل خگەد  ییێرەدەر ەكو خودان كار س

ل گەد  یێرەدەر ەس یێمەن ساخلێر ەنتەكو س ەین؟تو هزر دكەاواز تر دكێج ێكەو ێان)ب شیقوتاب ،ك و بابانی(دایلكەخ
 ك؟ ێر  چن؟ ب ەاوازتر دكێج ێكەو ێب ش یلكەخ

 ن یێ ژرت یساناه ێكەو یب ش ەنینایئڤەست خو ەدا كار بد ێكەر گە ڤێد ی؟ كینیب ڤەست خو ەبد یكەكو تو كار  گەرنگ چ

 ؟چیرت و بو ید

 یسەیك ڤیوا هزر د چەن؛ تو ەتا كاردكەا ئافر یم ێكا كێژەار بوو) كو ر یت(دید ەم ێكیا دوماهی یزانێا خپیڤید رو 
 ؟ەیدكدا
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 یێمناهێست ب ئەرت هین دیێ ێزانێن خێندامەان ئیدا ێن تین هێف بارودوخەئ ێر ە؟ئەمنیا ئیند چە ەكا تەر گە 
 ن؟ەدك ڤەرا ڤێوا چەو تو  ،دا ین بور ێان سالڤد یەمن بوێرت ئپان یمرت ێك ەكا تەر گە ێر ەن؟ئەناك

  ن؟ەدك ێكەر ەل ك ێكرنێان كارتەیهشتنا ئاوار گەكو  ەیوا هزر دكچەتو 
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 ؟ینیارتنان تو دبژ لبەه چ ە،ر نەگە؟ ئەیەا نیكا راستەتناژ لبەان هەیانا ئاوار یرڤەگ ینیتو دب 

 ؟ێندچە ڤێدان بو  ەتێب یێت كو ریب چك ێن ر یباشرت ێد ،ك ساالنەلگەمان بو  ەر ئاوار ەگەئ 

 ەی: تو هزر دكەدا؟ بو منون یاكڤرت كربوو د جین دیێ ژ اوازترێج ێكەو یێشب  یر ەدەر ەس ەو  ەنیبوەك بارودوخ هەهند 
ل ەدك یێرەدەر ەس ەكو قوتابخان ەیواز؟تو هزر دكێج ێكەو یدكن ب ش یلكەل خگەد  ییێرەدەر ەكو خودان كار س

ل گەد  یێرەدەر ەس یێمەن ساخلێر ەنتەكو س ەین؟تو هزر دكەاواز تر دكێج ێكەو ێان)ب شیقوتاب ،ك و بابانی(دایلكەخ
 ك؟ ێر  چن؟ ب ەاوازتر دكێج ێكەو ێب ش یلكەخ

 ن یێ ژرت یساناه ێكەو یب ش ەنینایئڤەست خو ەدا كار بد ێكەر گە ڤێد ی؟ كینیب ڤەست خو ەبد یكەكو تو كار  گەرنگ چ

 ؟چیرت و بو ید

 یسەیك ڤیوا هزر د چەن؛ تو ەتا كاردكەا ئافر یم ێكا كێژەار بوو) كو ر یت(دید ەم ێكیا دوماهی یزانێا خپیڤید رو 
 ؟ەیدكدا



٨٧

C  :ییێالواز ێلێمود  

ا ی یلیا هێژییل ێلیمبود نتیدڤە یەن. هاتەشان دكیست نەد ێزانێن خێندامەئ یێایرەلو ەه ێن كو دوخێ یێستنەب پێشت پن چێناو  وێ زانێن خێر ەفاكت

ل  ەڤێئ ێكرنڤەشلو  نێركێوهگكوما  ن)ێبكارده ێانیرەلو ەنا هی(شو یكەسەر كەبو ه ەن ێزانێن خیێزاختەم ێلێمود ییخوەربەس ێركێوهگت. ەر ەبن

  :ەن ێخوار 

  ت.ەدك ێن مێزانێروك خەل سگەر د ێن نێزانێروك خەس كرنااورد ەڕ ب یدوان ێكەكر ێوهگ ،زانێروك خەس ێز ەگەر  

  بخودانكرن ەنیهەبخودانكرن و ن ەنێن دهێزانێن خێندامەشك بو ئەداب یەبها ەڤئ یێ،شتپالپ اێژ ر.  

  ێزانێخێ بار ەقف یت ل دەش دكەدا داب ین دخانێور ژ مارا ژ  یێبها ییێ،بالغەلەا قێژ ر.  

  ێزانێن خیێزاختەم ێمەرجەف سیت) ل دیربگ ێب كر  یخان ێزانێرخەكەئت(ەش دكەداب ەانەیڤا هێیكر یدەا سێژ ر  ێ،ن كر ێو ێچا تێژ ر.  

 ا ییز) و ماەح ێكانزما فروتنا بیم كە(و یواركەهن ێبو كار  یرتگر ەرز و ەن قێزانێخ اییاوردەڕ جوت ب ێكەروكێوهگ ی،واركەن هێبو كار  یرزار ەق

  زانان.ێخ

  ێزانێخ ێداهات ێمەرجەوام ل سەردەب ەیێن ێن داهاتێر ەدژێ ژت ەش دكەداب ەنوك ێداهات ای یدەا سێژ ر  ،وامەردەب ەیێن ێا داهاتێژ ر.  

  ان.ێیجەشتین 1،000ر ەت دا بو هەبیتا ێرتەك ڤن دناێسەكەمارا تاكژ  بها بو ،تەبیتا ێرتەن كێا كار ی یێزاەا قێژ ر  

 ن.یان بوچمبونا مو ێك یرب یان رین یبو یست دانا كار ەد ژ یرب ین رێزانێا خی یدەا سێژ ر  یێ،زاەل ق ییرانا داراەیكرنا قێكارت  

 جوان. ڤن ناێجەشتین1،000ر ەت بو هیمام كربەت ییتاەر ەخواندنا س ێبجوان و ەنن ێسەكەمارا تاكژ بها بو  یێ،زاەان ل قڤا مرو یرماەن سێئاست  

 ان.ێیجەشتین 1،000ر ەرن بو هگەد  ین ل كار ێو ەجوان ئ ڤن ناێسەكەمارا تاكژ بها بو  ،انیزاەل ق ییێكارێب نێئاست  

 زانان.ێخ ێجه ێمەرجەس ێر ئاستەر ل سەنابپەو  ەن ئاوار ێزانێمارا خێ ژ مەرجەا سی یدەا سێژ ر  یێ،زاەل ق ەن ئاوار ێانسەك هاتنا شاویل 
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