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دوو  بردەڕەش  كمپی   ل   ٢٠٢٠/٩/١ رككوتی 
پنابرانی  بۆ  خزمتگوزاری  گرنگی  ناوەندی 

كمپك كرایوە.
خرخوازیی  دەزگای  چاالكییكانی  كارو  لدرژەی 
لچوارچوەی  پنابران،  كمپی   ل بارزانی 
كۆمپانیای  لگڵ  بھاوكاری  نودا  پرۆژەیكی 
ئاسیاسل، ناوەندی گیاندنی ئنترنت و ناوەندی 
 وە، كردەڕەش كرایمپی بك ژكاری پزیشكی لراو
خزمتكی برچاو ب پشكشكردنی خزمتگوزاری 
 كمپك ب تندروستی  بواری  ئینترنت و  تۆڕی 

دەكات.

دوو ناوەندی ئینترنت و پزیشكی ل كمپی بردەڕەش كرایوە

ھاوكاریكردنی كرتی تندروستی دھۆك

و  ھاوبش  كارە  لچوارچوەی 
بردەوامكانی دەزگای خرخوازیی 
ناوخۆیی  ركخراوە  لگڵ  بارزانی 
پرۆژەیكدا   ل جیھانییكاندا،  و 
كلوپل و پداویستی ناوما بۆ 
خزانكانی كمپی ھرشم دابین 

دەكرت.
کمپی   ل  ٩-٩-٢٠٢٠- -١-١- ركکوتی 
پارزگای  لسنووری  ھەرشم 
خرخوازی  دەزگای  ھولر، 
لگڵ  ھەماھەنگی   ب بارزانی 
ھەسان  عراقی  سووری  مانگی 
کارتۆنی   ٢٨٥) دابشکردنی   ب
٢٨٥ بتانی،   ٢٨٥ تندروستی، 
دان ترمز، ٢٨٥ چادر، ٢٨٥ ست 
٢٨٥  ،چۆل  ٢٨٥ قاچاغ،  و  قاپ 
 (٢٨٥) بۆ  ئاو)  جلیکانی   دان

خزان دابین دەكن.

ھاوكاری جۆراوجۆری ناومای كمپی ھرشم دەكرت

خرخوازیی  دەزگای  ھوكانی  لچوارچوەی 
كرتی  زیاتری  پاپشتیكردنی  بۆ  بارزانی 
بتایبتیش  و  كوردستان  ھرمی   ل تندروستی 
ركخراوكی  كۆرۆنا،  ڤایرۆسی  سرھدانی  دوای 
ئمانیای پداویستی پشكشی پارزگای دھۆك 

دەكات.
٢٠٢٠/٩/١ دەزگای خرخوازیی بارزانی و ركخراوی 
بۆ  ھوكانیان  لچوارچوەی  ئمانی  IEHی 
برەنگاربوونوەی ڤایرۆسی كۆرۆناو پشكشكردنی 
٣,٢٠٠ پرۆژەیكدا   ل پزیشكییكان،   داویستیپ
میای پشكنینی كۆرۆنا پشكش ب بڕوەبرایتی 

تندروستی دھۆك دەكن.
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لچوارچوەی پرۆژەی ھاوكاریكردنی ئو خزانانی 
ل كمپكانوە دەگڕنوە بۆ دەڤری شنگال و 
ھاوكاری  بارزانی  خرخوازیی  دەزگای  دەوروبری، 
پشكش  جلوبرگیان  و  تندروستی  و  خۆراكی 

دەكات.
ئۆفیسی  تیمكانی   ٢٠٢٠/٩ مانگی  بدرژایی 
خای   ل بارزانی  خرخوازیی  دەزگای  شنگالی 
پشكنینی بدری،موس و سحال، پارسلی خۆراك 
و تندروستی و جلوبرگیان بسر (٥,١٢٤) خزان 
دابشكرد ك ل كمپكانوە دەگڕنوە زدی باب 
و باپیرانیان لشنگال و دەوروبری دووبارە دەست 

ب ژیان دەكنوە.

ھاوكاری (5.124) خزانی گڕاوە بۆ شنگال دەكرت

بارزانی  خرخوازیی  دەزگای 
كۆچ  وەزارەتی  لگڵ  بھماھنگی 
لچوارچوەی  عراق،  كۆچبرانی  و 
پداویستی  بردەوامكاندا،  پرۆژە 
پشكشی  تندروستی  و  خۆراك 
ئاوارەكانی سنووری پارزگای ھولر 

دەكن.
دەست   ٢٠٢٠ ٩ی  مانگی  لسرەتای 
 ك كرا  پرۆژەیك  جبجكردنی   ب
بھماھنگی لگڵ وەزارەتی كۆچ و 
كۆچبرانی عراق بڕوەچوو و تیایدا 
تندروستیان  و  خۆراك  پارسلی 
كمپی  خزانی   (٢٨٦) پشكشی 
كمپی  خزانی   ٨٧٨ و  ھرشم 
كمپی  خزانی   ١,٠٨٩ و   ١حركب
خازر و ٩٤٢ خزانی كمپی حسن.
كمپی  خزانی   ١,١٨٣ و   U٢ شام 

حسن شام U٣ سوودمندبوون.

ھاوكاری 4.378 خزانی ئاوارە دەكرت

دەزگای خرخوازیی بارزانی بھاوكاری لگڵ ركخراوی 
تندروستی  ھاوكاری  كاروانكی  كندی  ی   (HPIC)
پشكشی نخۆشخانكانی رۆژئاوای كوردستان دەكن.

دەزگای  ھوكانی  لدرژەی   ٢٠٢٠/٩/٣ رككوتی 
خرخوازیی بارزانی بۆ دابینكردنی دەرمان و پداویستی 
كارواني  دةيةمين  كوردستان،  رۆژئاوای  بۆ  تندروستی 
ركخراوی  لگڵ  بھماھنگی  پرۆژەیكدا   ل ھاوكاري 
(HPIC) ی كندی نزیكی ٢ تۆن و نیو دەرمان و 
پداویستی پزیشكی ك پكھاتوون ل ھشت پداویستی 
مندان  گورەو   ل ھستیاری  بواری  بۆ   ك جۆراوجۆر 
ئازارشكن  دەرمانی  و  چاو  قترەی  و  ھوكردن  و 
 بنك نخۆشخانو  پشكشی  بیشابوورەوە  لسنووری 

تندروستییكانی رۆژئاوای كوردستان دەكرت.

كاروانك ھاوكاری تندروستی دەگینرت رۆژئاوای كوردستان
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لمیانی سردانكی دا بۆ ھرمی كوردستان و پاش ئنجامدانی دیدارو كۆبوونوەكانی لگڵ سركردایتی سیاسی كوردستان، لرككوتی ٢٠٢٠/٩/١٠
مستفا كازمی سرۆك وەزیرانی عراق و شاندی یاوەری بۆ لنزیكوە ئاگاداربوون ل رەوش و گوزەرانی ئاوارەكانی عراق ل ھرمی كوردستان، سردانی 
كمپی روانگی كرد و لنزیكوە لدۆخی ئاوارەكانی كۆیوە و سوپاس و ستایشی حكومتی ھرمی كوردستانی كرد كمپكی نمونییان دروستكردووە.

مپی روانگفا كازمی بۆ كردانی مستس

رووداوی   ل خزانی  ئو   ٢٠٢٠/٩/١٧ رككوتی 
بھۆیوە  و  بۆردوومانكران  ماسی   كون بۆردومانكی 
لدەستدا،  قاچكی   كزانخ ئندامانی   ل یكك 

سردانی دەزگای خرخوازیی بارزانی دەكن.
 كون رووداوەكی  ماباتی   ل پشوازییكردن  لمیانی 
ماسی، دەزگای خرخوازیی بارزانی بیاریدا لچوارچوەی 
پرۆژەیكی دەگمندا ك بریتیی ل دروستكردنی پلی 
پویستی  چارەسری  و   كزانخ ھاوكاری  دەستكرد، 
لبرانبردا سوپاسی  دەدرت.  ئنجام  بۆ  تندروستی 
 ل بردەوام   ك كرد  بارزانییان  خرخوازیی  دەزگای 
و   وماواندایقل و  كمدەرامت  ھژارو  خمی خكی 

.موواندایی ھدی لگج

خزانی رووداوەكی كون ماسی سردانی دەزگا دەكن

لچوارچوەی ھمتكانی دەزگای خرخوازیی بارزانی لسردەمی سرھدانی 
ڤایرۆسی كۆرۆنا بۆ خزانی كمدەرامت، ھاوكاری ٣٠٠ خزانی كمدەرامتی 

بعشیق و بحزانی دەكرت.
 ك ناوچانی  ئو  فراوانی  ھمتی  لچوارچوەی   ٢٠٢٠/٩/٢٠ رككوتی 
بحزانی،  و   عشیقب لسنووری  دەبتوە،  بو  تدا  كۆرۆنای  ڤایرۆسی 
كمدەرامت  خزانی   ٣٠٠ پشكشی  تندروستی  و  خۆراك  ھاوكاری 

دەكرت.

 300
خزانی كمدەرامتی بعشیق و بحزانی 

ھاوكاری دەكرن

4

لچوارچوەی ھمتكانی دەزگای خرخوازیی بارزانی لسردەمی سرھدانی 
ڤایرۆسی كۆرۆنا بۆ خزانی كمدەرامت، ھاوكاری 

بعشیق و بحزانی دەكرت.
رككوتی 

بحزانی،  و   عشیقب لسنووری  دەبتوە،  بو  تدا  كۆرۆنای  ڤایرۆسی 
پشكشی  تندروستی  و  خۆراك  ھاوكاری 

دەكرت.
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5  تۆن پداویستیی پزیشكی 
پشكه ش به تندروستی  ھه ه بجه  ده كرت
ئامری پزیشكیی  نزیكه ی پنج تۆن پداویستی و  بارزانی،  ده زگای خرخوازیی 

پشكه ش به  به ڕوه به رایه تیی گشتیی ته ندروستیی ھه ه بجه  كرد.
ده زگای  سلمانیی  ئۆفیسی  برپرسی  خه ه ف،  سۆران   ٢٠٢٠/٩/٣٠ رككوتی 
ھاوكاریی  به   بارزانی  ده زگای خرخوازیی  وه ك  رایگه یاند:  بارزانی  خرخوازیی 
ركخراوی (Human Bridge)) ی سویدی، نزیكه ی پنج تۆن پداویستی 
ته ندروستیی  گشتیی  به ڕوه به رایه تیی  به   پشكه ش  پزیشكیمان  ئامری  و 
ھه ه بجه  كرد، كه  بریتین له  ئامری ھه ناسه دان، پداویستیی به رده ستی پزیشك 

و كه لوپه لی ناو نه خۆشخانه كان.
روونیشیكرده وه : ده زگای خرخوازیی بارزانی جاری یه كه می نییه  كه  دته  سنووره كه  

ته ندروستی  به   پیشكه ش  ھاوكاریی  به رده وام  به كوو  ده كات،  پشكه ش  ھاوكاری  و 
ھه ه بجه  كردووه ، ھاوكارییه كانی پشووترمان بریتی بوون له  دەوا و ده رمان، به م ئه مۆ 

لسر داواکاریی خۆیان ئامر و كه لوپه لی ناو نه خۆشخانه كانمان بۆ ھناون. جه ختیشیكرده وه : 
ئه م ھاوكارییانه  ھه نگاوی كۆتاییمان نابت، به كو به رده وام ده بین و ھه میشه  له  ھه وداین بۆ ئه وه ی 

ھاوكاریی زیاتر پشكه ش به  پارزگای ھه ه بجه  بكه ین.

پشكه ش به تندروستی  ھه ه بجه  ده كرت

روونیشیكرده وه : ده زگای خرخوازیی بارزانی جاری یه كه می نییه  كه  دته  سنووره كه  
ته ندروستی  به   پیشكه ش  ھاوكاریی  به رده وام  به كوو  ده كات،  پشكه ش  ھاوكاری  و 

ھه ه بجه  كردووه ، ھاوكارییه كانی پشووترمان بریتی بوون له  دەوا و ده رمان، به م ئه مۆ 
لسر داواکاریی خۆیان ئامر و كه لوپه لی ناو نه خۆشخانه كانمان بۆ ھناون. جه ختیشیكرده وه : 

ئه م ھاوكارییانه  ھه نگاوی كۆتاییمان نابت، به كو به رده وام ده بین و ھه میشه  له  ھه وداین بۆ ئه وه ی 



6

w w w . B C F . c o m

شاندکی زانکۆی ئمریکی ل کوردستان ب سرۆکایتی د. راتب رۆدس سردانی دەزگای خرخوازیی بارزانی کرد و لالین بڕز  رككوتی ٢٠٢٠/٩/٢٩
موسا ئحمد سرۆکی دەزگای خرخوازیی بارزانی پشوازییان ل کرا.

ل دیدارەکدا بارودۆخی مرۆیی ل ھرمی کوردستان و ناوچک خرای برباس و رۆی زانکۆ ل کایکانی کۆمگا گرنگ وەسفکرا، ھروەھا تاوتوی 
چندین کار و پۆژەی ھاوبش ل بواری مرۆیی ل نوان ھردووالدا کرا ك وابیارە ل ئاییندەدا پكوەی ئنجامی بدەن.

زانكۆی ئمریكی و دەزگای خرخوازیی بارزانی پرۆژەی ھاوبش ئنجام دەدەن

كردنوەی خولی پرۆگرامكانی كۆمپیوتر 
ل كمپی بردەڕەش

 ب تتایب ردەڕەش كمپی بك تواناكان ل دان برەپستی پبمب
پنابرانی رۆژئاوای كوردستان ل سنووری پارزگای دھۆك، خولكی 

پرۆگرامكانی كۆمپیوتر كرایوە.
ھماھنگی   ب بارزانی  خرخوازیی  دەزگای   ٢٠٢٠/٩/٢٥ رككوتی 
لگڵ بنكی ئاسیاسل لچوارچوەی پرۆژەیكدا خولكی فربوونی 
فرخوازان  بۆ  ئكس)یان  و  كۆمپیویتر (مایكرۆسۆڤت  پرۆگرامكانی 

كردەوە.

دابینكردنی 200 كورسی 
بۆ قوتابخانیكی شاری ھولر

لدرژەی ھوڵ و پرۆژەكانی دەزگای خرخوازیی بارزانی ل سكتری 
ھولر  پروەردەی  بڕوەبرایتی  لگڵ  بھماھنگی  پروەردەدا، 

كورسی بۆ قوتابخانیكی شاری ھولر دابینكرا.
دەزگای  پروەردەی  سكتری  لچوارچوەی   ٢٠٢٠/٩/٣٠ رككوتی 
خرخوازیی بارزانی، ل پرۆژەیكدا بھماھنگی لگڵ بڕوەبرایتی 
بۆ  قوتابیان،  دانیشتنی  تختی  و  كورسی   ٢٠٠ ھولر،  پروەردەی 

قوتابخانی ھگوردی بنڕەتی تكو ل ھولر دابینكرا.



BCF in August and through (8) working 
sectors, the BCF conducted (209) activities 

which benefited (342,932) persons. 
In addition, BCF activities at its major cultural 

and social centres benefited (0) persons.
Total No of IDP & Refugee in KRG

 61,440  303,211 

Erbil

43.291

9.466

Duhok

160.756

31.912

Sulaimanyah

19.408

4.321

Kirkuk

8.989

1.666

Germyan

5.773

1.293

Neneveh

64.994

12.782
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Khazir M1 Neneveh

Hasansham U3 Neneveh

Harsham Erbil

Baharka Erbil
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3,108 
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15,000 
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 2,220 

-
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-
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-
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