
  2010ک  ڕاپۆرتی کاری کۆمه

وانی  رفره وام و بوچان، تۆڕی به رده م سادا به ، له وه سای کار کردنه دەهمینچوار  نته ک پ ده کۆمه
ر سیستمی فرکاری  سه ندین بواری جیاوازدا کاریان له چه  له  ران نده ندی هه وه کوردستان و تۆڕی ڕه

  .  کردووه

  مساڵ، کانی ئه کییه ره سه  ی کاره کورتهڵ  گهن ل رموو فه

 .ل بواری جیاوازدادرژایی ساڵ   ندین خولی ڕاهزان بۆ مامۆستایان به ی چه وه کردنه •

تی  ی حکوومه رده روه تی په زاره پشتیوانیی وه  به 2010مامۆستا، پاییزی خولی ڕاهزانی  )1

 26/10/2010  رشتیار له رپه ر و سه به ڕوه مامۆستا و به 400ی  کوردستان، بۆ نزیکه

 . 17/11/2010تا  هه

ری  ڤه ری ده به ڕوه مامۆستا و به 100ی  بۆ نزیکه 2010مامۆستا، هاوینی خولی ڕاهزانی  )2

 .ڕۆژ 6ی  بۆ ماوه ،UNICEFر داوای ڕکخراوی  سه تی له کایه سۆران و باه

  ڕوه به  وه که کانی کۆمه مامۆستایانی پرۆژهن  الیه  ری جیاواز له ڤه ده  ما له ی بنه خولی دیکه )3

 .چوون

  : ی فرکاریی کوردستان، بۆ نموونهارجۆر بۆ بو مه می هه رهه کردنی به  ئاماده •

پرلمانی   ربه ی سه رده روه ی په لیژنهبۆ   کراوه  ئاماده »دەستووری فرکاری«ڕەشنووسی  )1

 .تۆژینوە بۆ  مانی کوردستانه رله پهل   شنووسه م ڕه ئه  وه ه 2010هاری  به  له .کوردستان

 »سای مندای  خزان و ناسکه«چاپ کردنی کتبی  )2

 »ر ندسازیی ڤستانده یوه ی په ڕنامه«چاپ کردنی کتبی  )3

 »ری بیری سیاسی ڕگوزه«کتبی  کارهنانی ش کردن و به دابه )4

 »رخ ئایدیۆلۆژیی سیاسیی هاوچه«کتبی  کارهنانی بهش کردن و  دابه )5

 .»شکاری ری پشکه هونه«بواری جیاوازدا، بۆ نموونه   له ت سازدانی خول و سمیناری تایبه •



تی  حکوومهی  رده روه کانی په تییه رایه به ڕوه و به  رده روه زارتی په وهڵ  گه هاوئاهانگی و هاوکاری له •

  .بردەوام کوردستان

 . شاری ڕانیه  له» رخ ی شایی هاوچه باخچه«  له »رخ هچی هاو زارۆخانه«بردەوامی پرۆژەی  •

بۆ ناو سروشت، بۆ مامۆستایان و و  جۆر بۆ شونوار، کارگ، پرۆژەی تایبتی جۆراوشت سازدانی گه •

  .فرخوازان

• ی ڕانینگخانرهڵ فگنگی لهاوئاه ندیل بهاوکاری ئاوارەکانی بناری ق.  

• مپی کۆیک ت لنی ڕۆژهت بۆ منداوەی خولی تایبکردن.  

ری  ڤه ده  له دەربارەی دابشینی فرگ و مامۆستایان  یهتۆژینوە - » ی فرگه وه کۆ کردنه«ی  پرۆژه •

 2010هاری  به  ڕاپۆرت و له  ته کراونه  ک نموونه وه  خموور و ڕانیه ری مه ڤه ده. جیاوازی کوردستان

   .کراون  رده روه تی په زاره وه  ش به پشکه  وه ه

  ئاماده اهنگی لگڵ وەزارەتی پروەردەسانامی خوندن ب هاوئ ی رباره دهتۆژینوەی تایبت  •

  . رده روه تی په زاره وه  هت دراوه  وه ه 2010هاوینی   له و  کراوه

   کارایه وام رده بهخشی زانیاری،  بۆ په ،ک کۆمهشی کوردی سایتی  به •

دا،  2010مسای  هار و هاوینی ئه به  له  ر بۆ نموونه هه –مدیای کوردستاندا   له  شداری چاالکانه به •

ی کوردستان » یانی باش به«ی  رنامه به  ده  زیاتر له  شدابوون له ک به کانی کۆمه مامۆستایانی پرۆژه

 . تیڤی

 Committee forپشتیوانی   به» نگاو هه  نگاو به هه«ی  رنامه کردنی به  شه وامی و گه رده به •

Children - CfC 

  .پرەپدانی پیوەندی لگڵ فرگکانی وەتی نۆروژ، بمبستی هاوکاری و ئزموون وەرگرتن •

  



ستوور و پالنی فرکاری،  کردنی ده  رخان بوو بۆ خولی ڕاهزانی مامۆستا، ئاماده ته 2010سای گشتی   به

ودا  وان و درژمه رفره ها به کاری وه. کاندا فرگه  له  و سانامهپالنژی ساختاری خوندن،   وه ڕکخستنه

  .  ی ڕزداره ئوه یهاوئاهنگی هاوکاری و  ویستی بهپ

  

  راز بن رفه سه

  دەستی ڕبری کۆمک

 


