
 

 

 

 

 

          

یی ملیۆن و نیوێک فێرخواز لە رهاوکا ،کەناڵی پەروەردەیی بە پەخشی ئاسمانی

 .هەرێمی کوردستان دەکات
 

 

 .بەشی مەڵتیمیدیا لێرەیە

 

قوتابخانەکان بە  ،بە جیهاندا ١٩-باڵوبوونەوەی پەتای کۆڤیید هۆیلە کاتێکدا کە بە  -٢٠٢٠ی ئایاری  ٥بەغداد، 

داخراوی ماونەتەوە، وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان بە پشتیوانیی یونیسێف، دەستی بە پەخشی کەناڵێکی 

 یەوە پاڵپشتی بۆ پێداویستییەکانی فێربوونی مندااڵن و نەوجەوانان دابین بکات. ائاسمانی کرد تا لەو رێگ 
 

 پەروەردەیپرۆگرامی  ، ی خوێندن١٢تا  ١منداڵ لە قۆناغەکانی ملیۆن  ١.٥ نزیکەی ،ێکی ئاسمانییەوەلە رێگای کەناڵ

 لە الیەن مندااڵنی ئاوارە و پەنابەری ناو هەرێمی کوردستانیشەوە دەخوێنرێت. کە  بۆ پەخشدەکرێتیان کوردستان
 

لەسەر ئەو بەرچاوی خانە، کاریگەرییەکی بحەمیدە السێکۆ، نوێنەری یونیسێف لە عێراق دەڵێت: "داخرانی قوتا

ئەو مندااڵنەی بە هەژاری دەژین یان ئەوانەی  بۆی هەیە کە  -مندااڵنە داناوە کە خۆیان مەترسییان لەسەرە و بەرزیانن

 نەگات." فێربوونی ئۆنالینچونکە رەنگە دەستیان بە دەرفەتەکانی ، لە خوێندن بە جێ بمێنن، لە کەمپدا نیشتەجێن
 

: "ئێمە بە گوێرەی ئەزموون، ئەوە دەزانین کە ئەو مندااڵنەی لە دۆخی  دەکاتەها زیاتر باسی دۆخەکە هەرو

ناهەمواردا دەژین، چەندە لە قوتابخانە دوور بن هێندە ئەگەری گەڕانەوەیان کەم دەبێتەوە. پێویستە هەموومان پێکەوە 

می بە خوێندنیان بدەن و رۆتینێکی بتوانن لە ماڵەوە بەردەواقوتابیان رێگای جیاواز بکەین تاوەکوو دابینکردنی کار بۆ 

 رۆژانەی بۆ دروست بکەن."
 

وەک دەستپێک بۆ ماوەی سێ مانگ رۆژانە بە زمانەکانی عەرەبی و کوردی و سریانی  ،کەناڵی پەروەردەیی

 ١٩-کۆڤیدکی تایبەت بە خوێندن، ئەم کەناڵە پەیامی هۆشیاریی لەسەر پەتای ۆبەرنامەکانی پەخشدەکات. جگە لە ناوەر

 باڵو دەکاتەوە. گرتنی کۆمەاڵیەتی(ردوووەک دەستشوشتن و )

 
 هەندێک خاڵ بۆ هەواڵسازان: 

ملیۆن منداڵ و نەوجەوان لە سەرتاسەری عێراقدا   ١٠داخستنی قوتابخانەکان کاریگەریی لەسەر نزیکەی  -

 داناوە. 
ئەو مندااڵنەی ناچنە قوتابخانە، لە بەردەم مەترسیی ئەوەدان کە بچەوسێنرێنەوە؛ ئەگەری ئەوەی کە کاریان  -

ییان تێدایە بۆ ئەوەی سەبارەت بە پتر ئامادە؛ هەروەها ، زیاترەپێ بکرێت و پێشوەخت بەشوو بدرێن

 داهاتوویان تووشی خەمۆکی ببن.
لە ئامادەسازی بۆ دووبارە کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان و هەروەها هەوڵەکانی دابینکردنی یونیسێف  -

پاڵپشتیی وەزارەتی پەروەردە خوێندن لە ماڵەوە )وەک خوێندنی ئۆنالین و تەلەڤزیۆن و تۆڕەکانی پەیوەندی(، 

 .اتدەک
لە ئاستی عێراقی فیدراڵدا، پالتفۆرمی خوێندنی  هەردوو وەزارەتی پەروەردە لە هەرێمی کوردستان و -

کە دەستیان بە ی ئۆنالینیان هەیە. ئەم کەناڵە ئاسمانییەی هەرێمی کوردستان هاوکار دەبێت بۆ ئەو فێرخوازانە

 ئینتەرنێت ناگات. 

 
 پەیوەندی:

Laila Ali, laali@unicef.org, +964 751 184 4086 

Zeina Awad, zawad@unicef.org, +964 7827820238 

https://www.dropbox.com/sh/rznqvjm4az4i591/AAAOFDpq7SlEW353auhpC5Xea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/rznqvjm4az4i591/AAAOFDpq7SlEW353auhpC5Xea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/rznqvjm4az4i591/AAAOFDpq7SlEW353auhpC5Xea?dl=0
mailto:laali@unicef.org
mailto:zawad@unicef.org

