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 ڵموس ەیربارەد UNHCR یاندراوهياگڕ

 . نداربوونيو بر ستداەدهل انينياۆيخ ڵیو حا ڵو ما سوکارهک انشييرۆز یکێشهب و بوون ەئاوار سهک زارهھ دانهس ەوۆيهھ هب هینگهج وهئ 

 یکێشهب ه. چونکەوهننێبم داەييئاوار هداھاتووش ل یمانگ ندهچ ەیماو ۆب بووەئاوار یکهڵخ هل سهک زارانهھ هبکات ک ستيوێپ یچەدێپ وا
 هک کداێکات هل ،ەوهنهڕێبگ ۆیتا ب ەماوهن انيکێشت چيھ ،ەداويووڕ ەوهکهنگهج ۆیھ هبکه  هیفراوان ييهکاولکار وهئ لهبهر انيرۆز

 کانهشخانۆخهو ن هقوتابخان چهشنی هیکيد یکانييهتهڕەبن ييهرخانێژ ييهتگوزارهو خزم باەئاو، کار كەو کان،ييهتهڕەبن ەرهھ ييهتگوزارهخزم

 وهئ ەیوهنکردنەژۆن ەدووبار هک تێکرەد ەڕێچاو ەندهرچه. ھتێبەد ەوهنکردنەژۆن انيدروستکردن  ێنوهرلهس هب انيتيوسێپ ەوييهاينڵد هب
 هب نانێھييتاۆو ک یريقامگهس یرکردنهبهستەد ناوێپهل ڵرحاهھهب مه0ب ،ێبچێت یشيرۆز یکەيهو پار ێبچەوهڕێب یواشێھ هو ب ۆرخهسهل هنانێشو

 .   هستيوێپ رۆز ەيهوهنکردنەژۆن مهئ وامەردهب ینگهج

 کوەو کوەتاو تێنيهبخا كەيهماو هنگڕە ەوهتەماو داێت انيينهمهقهت ەیپاشماو اخودي ژکراونڕێنيم هیناوچان وهئ ەیوەپاککرد هیسڕۆپ ھا،ەروهھ

 تهالمهناس هیو ناوچ نێشو ۆب ەوهانهڕگ هناچار ب ینەدهم یانييت0ھاوو ێ. ناکرنێندرهيهابگڕ کانەئاوار ەیوهانهڕگ ۆب تهالمهس هیناوچ
 کراويپشتڵو پا تهالمهس ھاەروهو ھ یاکاريج ێو ب انۆيخ کانەئاوار یزووەئار ێیپهب هستيوێپ کانەئاوار یکەيهوهانهڕگ ەرۆج ره. ھنێبکر

 .  تێب

 هجيوهح كەو ت،0و یکێنێشو ندهچ ه. چونکتيهنا راقيع ھهموو یکانێملم5ن یھاتنييتاۆک یواتا هب ڵموس هل هڕش یھاتنييتاۆک شدا،همهئ هڵگهل
 هل شتاێھ كهڵخ شێيهپ مه. بنەوهکانەوڕەتوند هگرووپ ستەدهب ستاشێ(القائم) تا ئ كەو ،ڕنباهئ یرئاواۆخ یکانهو ناوچ رکوكهک یزگاێپار هل

 . وامنەردهب ،هيهھ ەیژێدر اندايايت هڕش هک ،ەوهناوچان وهل بوونەئاوار

 ۆيهربه. ھەھاتووهن هکۆييهمر هرانهيق یرچاوگرتنهبهل هب يیتاۆک هسات مهتا ئ مه0ب ت،ێب يیتاۆک ڵموس هل یربازهس ێیملم5ن هنگڕە کداێکات هل

UNHCR تێبەد وامەردهب کانەئاوار ييهراقيع یکردنيھاوکار هل ۆیخ ڕۆڵی یانێڕگ هل تێب ستيوێپ هک هیکات وهتا ئ  .  

  

  کۆتايی..

  

  :راتيز يیاريزان ۆب

    gluck@unhcr.org                     +964 780 920 7286                    کاڕۆڵێن گڵهك

  needham@unhcr.org        +964 780 920 7282                       (بهغداد) نيزام یئهند

  abdelkha@unhcr.org                         +964 772 616 27 39             (ھهولێر) ئهميرە عبدالخالق

    altatooz@unhcr.org                 +964 780 195 8468                (بهغداد) سهيف ئهلتهتووز
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 rasheedr@unhcr.org                    713 0014 750 +964                   ڕەشيد ڕەشيد (دھۆك)                  

  
   /https://www.facebook.com/UNHCRinIraqفهيسبوك: 

   UNHCRIraq@تويتهر: 

    https://www.instagram.com/unhcr_iraq/?hl=en ئينستاگرام:


