رِاهيَناني ثيشةيي لة عيَراق
ئةطةر بة شيَوةيةكي خؤويستانة بطةرِ َييتةوة لة ووالتي سويسرا بؤ عيَراق وة مايف وةرطرتين يارمةتي طةرانةوةت هةبيَت ,ئةوة مايف ئةوةت دةبيَت
بةذداري بكةيت لة هةر جؤرة راه َينانيَكي ثيشةيي بؤ بة دةستهيَناني بةهرةيةكي نويَ .بؤ ئةم مةبةستة تؤ تةنها ثيَويستة ثةيرِةوي ئةم خالَانة
بكةيت:
➔ ثةيوةندي بكة بة ريَكخراوي  IOMلة يةكيَك لة نوسيطةكاني لة عيَرق( بةغداد ,بةسرا  ,دهؤك ,هةوليَر ,سوليَمانية)
➔ لة كاتي وةرطرتين رِيَنمايي و راويَذي دةتواني باس لةم جؤرة ثيشةية بكةيت كة تؤ ئارةزووت هةية ئةجنامي بدةيت لة داهاتوو,
كارمةنداني  IOMبة ثيَي توانا هةولَ دةدةن ئةو راهيَنانةي تؤ دةتةويَت وة بة هيوايت فيَري بيت بؤت دابني بكةن وة بيطوجنيَنن
لةطةل ئةو راهيَنانة ثيشةيانةي كة بةردةسنت
➔ ئةوةيي ثيَويستة تؤ ئةجنامي بدةيت تةنها بريتية لة ضوونت بؤ شويَين راهيَناني ثيشةيي وة بةذداربوون لةم خولي راهيَنانة ثيشةيةيي
كة خؤت هةلَت بذاردووة بة هةماهةنطي لةطةل ريَكخراوي .IOM
➔ لة كؤتايي هةر خوليَكي راهيَناني ثيشةيي برِوانامةي فيَربووني ئةو بةهرة نويَية دةبةخشريَت بة كةسي بةذداربوو .
دةتوانيت لة راهيَنانة ثيشة جياوازةكان كة بةردةسنت يةكيَك

بروانامةي فيَربووني يةكيَك لة بةهرةكان بةدةست بيَنة بة بيَ هيض

هةلبذيَريت بؤ منونة راهيَناني ثةرةثيَداني بةريَوةبردني كاري بضوك ,

تيَضونيَك ( تيَضوني خولةكة  ,ئامرازةكاني فيَربووني بةهرةكان وة

خولي فيَربوني كؤمثيوتةر  ,خولي فيَربوني زمان.

طواستنةوةت بؤ شويَين خوول لة اليةن ريَكخراوي  IOMدابني دةكريَت)

زانياري طرنط
تيَضوون  :ئةم راهيَنانة ثةيوةندي نابيَت بة هيض برة ثارةيةكي تر كة وةري دةطريت وةك يارمةتي طةرانةوةي خؤبةخشانة ,بة تةواوةتي بة خؤرايي
دةبيَت .
ماوةي خوول :ماوةي خوولي راهيَنانةكة لة نيَوان  4بؤ  12هةفتة دةبيَت (بة طويَرةي كاتي وانةكان دةبيَت لة هةفتةيةك)
ئامرازةكان :ئامرةزةكاني فيَربوون بةرجةستة دةكريَت
مايف بةذداري بوون  :هةر كةسيَك كة بة شيَوةيةكي خؤويستانة بطةريَتةوة لة ووالتي سويسرا وة سوودمةند بيَت لة يارمة تي طةرانةوةي خؤويستانة وة
تةمةني لة نيَوان  18بؤ  50سال بيَت مايف ئةوةي دةبيَت بةذدار بيَت لةم راهيَنانة ثيشةية.
ريَكخةرةكان :ريَكخراوي  IOMوة ريَكخراوة تايبةتةكان  ,وة هاوبةشة باوةرثيَكراوةكان
طواستنةوة  :تيَضوني طواستنةوة بؤ وة هةروةها طةرانةوة لة شويَين ئةجنامداني راهيَناني ثيشةيي لة اليةن ريَكخراوي  IOMدةبيَت .
شويَن  :شويَين راهيَناني ثيشةي دةكريَت لة هةر يةك لةم شويَنانة بيَت (بةغداد  ,بةسرا  ,دهؤك  ,هةوليَر  ,سوليمانية)
بروانامة :بروانامةي باوةرثيَكراو دةبةخشريَت بة كةسي راهيَنراو لة كؤتاي هةر خوليَكي راهيَنان.

ثةيوةندي بة ريَكخراوي  IOMبكة دواي طةرانةوت بؤ عيَراق بؤ ئةوةي بةذدار بيت لةم راهيَنانة!

