راهيَنانا ثيشةيي ل عرياقيَ
ئةطةر حبةزا خو ظةطةريَيةظة ذ ووالَتيَ سويسرا بو عرياقيَ و مافىَ وةرطرتنا هاريكاريا ظةطةراندنىَ هةبيت ئةظجا تة ئةو ماف ذي هةية بةذدارييَ
بكةى دهةر جورة راهيَنانةكا ثيشةيي دا بو بدةستظة ئينانا بةهرةيةكا نوى .بتينَ ثيَدظية تو ثيَطرييَ بظان خاالَن بكةى:
➔ ثةيوةندييَ بكة بكارمةنديَ ريَكخراوا  IOMلئيَك ذ نظيسينطةهيَت جوراوجور ل عرياقيَ (بةغدا ،بةسرا ،دهوك ،هةوليَر ،سوليَمانية)
➔ لدةميَ وةرطرتنا ريَنمايا و راويَذيَ تو دشيَي بةحس ل وان جورة ثيشةيا بكةى كو تة ئارةزوو يا هةي ئةجنام بدةى ل ئاييندةى،
كارمةنديَن ريَكخراوا  IOMلديف شيانيَت خو ديَ هةول دةت كو ئةو راهيَنانيَت تةدظيَن و حةزدكةى فيَر بيب بوتة دابني بكةن و
بطوجنن دطةل وان راهيَنانيَت ثيشةيي كو د بةردةسنت.
➔ بتينَ يادمينيت كو تو ئةجنام بدةى ئةوة كو بضية جهيَ راهيَنانا ثيشةيي و بةذدار بيب ل ويَ راهيَنانا ثيشةيي ئةوا تة هةلبذارتي ب
هةماهةنطي دطةل ريَكخراوا .IOM
➔ ل دوماهيا خووال راهيَنانيَ باوةرناما بدةستظة ئينانا ويَ بةهرةييا نوى ديَ هيَتة دان.

تو دشيَي د راهيَنانيَت ثيشةيي ييَت جوراوجور كو د بةردةسنت ئيَكيَ

باوةرناما فيَربوونا ئيَك ذ بةهرةييان ب دةستظة بينة بيَي هيض تيَضويةكي

ب هةلبذيَري بو منونة راهيَنانا ثةرةثيَدانا بريَظةبرنا كاريَ بضويك،

(تيَضويا خووليَ ،ئامرازيَت فيَربونا بةهرةييان و ظةطوهاستنا تة بؤ جهيَ

خوال فيَربونا كومثيوتةرى ،خوال فيَربونا زمانان.

خووليَ كو ديَ هيَنة دابني كرن ذ الييَ ريَكخراوا  IOMيَ ظة)

زانيارييَت طرنط
تيَضوون  :راهيَنان ديَ بيَ بةرامبةربيت ذ هةر تيَضويةكي ،بتةمامي بيَ بةرامبةرة.
ماويَ خووليَ :ماويَ خووال راهيَنانيَ ديَ د ناظبةرا  4بو  12حةفتيا بيت (ل ديف دةميَت وانان د حةفتييَ دا)
ئامرازيَت خووليَ :ئامرازيَت فيَربوونيَ ديَ هيَنة بةردةست كرن.
مايفَ بةذداري بوونيَ  :هةر كةسةكيَ سوودمةند بيت ذ هاريكاريا ظةطةراندنا ب حةزا خو كو ظةطةرياية ذ ووالتيَ سويسرا و ذييَ وى/ويَ د ناظبةرا  18بو
 50سال بيت مايفَ هةي كو بةذدار ببيت د ظان راهيَنانان دا.
ريَكخراو :ريَكخراوا  IOMو ريَكخراويَت تايبةت ،و هةر اليةنةكيَ ريَطةثيَداي.
ظةطوهاسنت  :ظةطوهاسنت و هةروةسا ظةطةراندن ل جهيَ ئةجنامدانا راهيَنانا ثيشةيي ديَ هيَتة بةردةستكرن ذالييَ ريَكخراوا .IOM
جهـ  :جهيَ راهيَنانا ثيشةيي ديَ هيَتة كرن ل هةر ئيَك ذ ظان جها (بةغدا ،بةسرا ،دهوك ،هةوليَر ،سوليَمانية)
باوةرنامة :ل دوماهيا هةر خوولةكا راهيَنانيَ باوةرناما باوةرثيَكري ديَ هيَتة دان بو وى كةسيَ بةذداربوى د راهيَنانيَ دا.

➔ ثةيوةندي َي ب ريَكخراوا  IOMبكة ثشيت ظةطةريانا تة بو عرياقيَ دا كو بةذدار بيب ل ظان
راهيَنانا!

