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بمبستی دەربینی ھاوخمی برانبر بأوبوونوەو تووشبوون و گیانلدەستانی 
ھاووتیانی چینی بھۆی ڤایرۆسی كۆرۆنا، شاندكی دەزگای خرخوازیی بارزانی 

سردانی كۆنسوگری وتی چینی میللی ل شاری ھولر دەكن.
رككوتی ٢٠٢٠/٣/٢ بمبستی لنزیكوە ئاگاداربوون ل بارودۆخی دانیشتوانی 
وتی چین و ھروەھا ھوكانی ئو وت بۆ برگرتن ل تشن نسندنی 
زیاتری ڤایرۆسی كۆرۆنا و ھاوكات دەربینی ھاوخمی بۆ قوربانیان، شاندكی 
دەزگای خرخوازیی بارزانی بسرۆكایتی كاررزان نوری برپرسی بشی پرۆگرام 
ھولر  ل شاری  میللی  وتی چینی  كونسوگری  پیوەندییكان سردانی  و 
دەكن و لالین بڕز (نی روچی) كۆنسوی گشتی ئو وتوە پشوازییكی 

گرمیان لكرا.

دەزگای خرخوازیی بارزانی ھاوسۆزی ئاڕاستی كۆنسوگری وتی چین دەكات
لدیداری ھردووالدا شاندی دەزگا، پرسو سرەخۆشی و ھاوخمی ئاڕاستی 
كونسوگری كرد و پاپشتی دەزگای بۆ وتی چین دەربی و ھیوای خواست 
بزووترین كات ئم نخۆشیی چارەسركی گونجاوی بۆ بدۆزرتوەو مرۆڤایتی 

پارزراوتربت.
لبرانبردا كۆنسوی گشتی وتی چین سوپاس و پزانینی ئاڕاستی دەزگای 
 ختانیاند، خۆشبوەشی راگكانیان و ئپشتییرخوازیی بارزانی كرد بۆ پاخ
ئامادەكاری  لكمبوونوەدایو   ڤایرۆس بم  تووشبووان  رژەی  ئستادا   ل
تواوكراوە لوتكیان بۆ برگرتن لبوبوونوەی زیاتری ڤایرۆسكو ئامادەیی 
تواوی نیشاندا بۆ ھاوكاریكردنی كرتی تندروستی ھرمی كوردستان لپناو 

رگریكردن و خۆپارزی ل تووشبوون ب ڤایرۆسی كۆرۆنا.
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لدرژەی دابشكردنی پرۆژەی كانی خر ك بھاوكاری دەزگای خرخوازیی 
دارایی  یارمتیدانی   ب  تتایب و  دەچت  بڕوە  خرخوازان  و  بارزانی 
ئافرەتانی بسرپرشت، لرككوتی ٢٠٢٠/٣/١٢ ل ئۆفیسی  مانگانی 
دابشكردنی  دیكی  قۆناغكی  بارزانی  خرخوازیی  دەزگای  نینوای 
ھاوكارییكان بڕوەچوو و تیایدا ٢٩٠ خزان ھاوكارییان پدرا، ھاوكات 
پاككرەوەیان  پداویستی  و  ماسك  كۆرۆنا،  ڤایرۆسی   ل خۆپارزی  بۆ 

بسردا دابشكرا.

ھاوكاريكردنی 290 خزانی بسرپرشت 
ل پارزگای نینوا

بمبستی  بارزانی،  خرخوازیی  دەزگای   ٢٠٢٠/٣/٩ رككوتی 
بوکردنوەی ھۆشیاری تندروستی و رگری ل بوبوونوەی ڤایرۆسی 
کۆرۆنا ل تواوی ھرمی کوردستاندا ھمتکی بوکردنوەی ماسک، 

برۆشر و فلکس و رۆئپی رنمایی تندروستی بڕوەدەبات.
چاالكییك بمجۆرەبوو، ل شارەكانی ھولر، شقوە، كۆی، خبات، 
دھۆك، سلمانی، پۆستری رنماییكانی خۆپارزی ل ڤایرۆسی كۆرۆنا 
و ھروەھا دابشكردنی برۆشری تایبت بم پتای لگڵ دابشكردنی 
ماسكی خۆپارزی و جی پاكوخاونی دەستی پكرد. تكا ل شارەكان 
خۆپارزی  ماسكی  ھزار   ٥ و  برۆشۆر  ھزار   ١٠ پۆسترو  ھزار   ٤

دابشكران.

ھمتی خۆپارزی لدژی ڤایرۆسی كۆرۆنا 
لسرتاسری كوردستان ئنجامدرا

كمپی ئاوارەكان لسنووری پارزگای ھولر، لالین دەزگای خرخوازیی 
نزیكبوونوەی  بھۆی  چوارچوەیداو  لو  دەبردرن،  بڕوە  بارزانییوە 
كمپكان،  دانیشتوانی  خۆپارزی  و   دراوس وتانی  بۆ  كۆرۆنا  ڤایرۆسی 
كمپكانی   ل بارزانی  خرخوازیی  دەزگای    ٢٠٢٠/٣/١٢ لرككوتی 
ھرشم و بحركو بردەڕەش و كمپكانی دیكش دەستكرا ب رشاندنی 

پاككرەوەی كیمیایی بۆ خاونكردنوەی كمپكان.

ھمتی رشاندن و پاكوخاون راگرتنی كمپكان 
لدژی ڤایرۆسی كۆرۆنا

تووشبووكی  ھر   ل پشوازیكردن  تواو  ئامادەكاری  بمبستی 
د.  ئامادەبوونی   ب  ٢٠٢٠/٣/١٧ ھولر،  شاری   ل كۆرۆنا  ڤایرۆسی 
فرست سۆفی پارزگاری ھولر، د.دلۆڤان محمد، بڕوەری گشتی 
تندروستی ھولر و موسا ئحمد سرۆكی دەزگای خرخوازیی بارزانی 
ل كۆنگرەیكی رۆژناموانیدا دەستپكی دروستكردنی نخۆشخانیكی 
خرخوازیی  دەزگای  الین   ل كۆرۆنا  نخۆشی  بۆ  قرەویی   ٧٠
بارزانی و خرخوازانی ھرمی كوردستان راگینرا ك لماوەی ٤٥ بۆ 

دوو مانگ دروست دەكرت.

دروستكردنی نخۆشخانیكی 70 قرەویی 
بۆ تووشبوانی نخۆشی كۆرۆنا
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پاش راگیاندنی قدەغی ھاتووچۆ و ھروەھا داخستنی بازاڕەكان لالین حكومتی ھرمی كوردستانوە، دەزگای خرخوازیی بارزانی ب ھماھنگی لگڵ 
پارزگای ھولر، بھاوكاری كۆمپانیا نوخۆییكان و چند كسایتیكی خرخواز، ھی گرمیان بۆ ھاوكاریكردنی خزانی كمدەرامت ل ھرمی كوردستان 
راگیاندن، ئم ھمت ل ٢٠٢٠/٣/١٧ دەستی پكرد، ك سرەتا ل شاری ھولر ئنجامدراو لڕگی س ھی تلفۆنوە ناوی خزانی ھژارەكان وەردەگیران 
 كاندا ھاتڕەكگكان لزانر خسكان بوە، ھاوكارییڕۆكی تیمی گگڕكان دەكرا، ئینجا لزاننگاندن بۆ بارودۆخی خسوە ھكی فۆرمگڕو دواتر ل
دابشكردن، دواتر ئم پرۆژەی فراوانتربوو و لسرجم شارو شارۆچككانی ھرمی كوردستان دەستی پكرد، بشوەیكی گشتی تا كۆتایی مانگی ٣ تكای 

خزانی سوودمند بریتی بوو ل (١١٤٦١) خزان.

راگیاندنی ھی گرم بۆ دابشكردنی پارسلی خۆراك لرۆژانی قدەغی ھاتووچۆ
دەزگای خرخوازیی بارزانی ل شار و شارۆچككانی ھرمی كوردستان بڕوەی دەبات
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 ل كمپكان  دانیشتوانی  خۆپارزی  بمبستی   ٢٠٢٠/٣/١٨ لڕككوتی 
 وە لكانیپزیشكی ی تیمگڕرخوازیی بارزانی لڤایرۆسی كۆرۆنا، دەزگای خ
كمپی ئاوارەكانی حسن شام، بحرك، خازر، ھرشم)ی سنووری پارزگای 
 ندروستی بنمایی تو برۆشۆر و روەی پۆستوكردنب ستان بر، ھولھ

دانیشتوانی كمپكان.

بڕوەچوونی ھمتی خۆپارزی 
ل كمپی ئاوارەكان

رككوتی ٢٠٢٠/٣/٢٠ بھۆی دروستبوونی الفاو ل پارزگای دھۆك و قزای 
زاخۆ، تیمكانی دەزگای خرخوازیی بارزانی پارسلی خۆراك و تندروستی و 
بتانی پشكشی لقوماوانی الفاوەكان دەكن و ل قزای زاخۆ ٥٠٠ خزان 
ھاوكاریكران. ھروەھا ل پارزگای دھۆكیش بھمانشوە بھۆی باران بارینی 
ماڵ  و  خزان   ل زۆر  ژمارەیكی  بھۆیوە  روویداو  زۆر  الفاوكی  بخوڕەوە 
زیانمندبوون و لو چوارچوەیدا تیمی دەزگای خرخوازیی بارزانی ل ئۆفیسی 
و  تندروستی  و  پارسلی خۆراك  دابینكردنی   ب ھستان   جدەستب دھۆك 

بتانی بۆ نزیكی ٤٥ خزانكی زیانلكوتووی الفاو.

ھاوكاری گینرای زیانلكوتووانی الفاوەكانی 
دھۆك و زاخۆ

رككوتی ٢٠٢٠/٣/٣١ دەزگای خرخوازیی بارزانی نخۆشخانیكی ٥٠ قرەولییان پشكشی بڕوەبرایتی گشتی تندروستی تندروستی ھولر كرد.
ل روڕەسمكدا ب ئامادەبوونی د. دلۆڤان محمد بڕوەبری گشتی تندروستی ھولر و كارزان نوری برپرسی پرۆگرام و پیوەندییكانی دەزگای خرخوازی 
خرخوازیی  دەزگای  لالین  ھولر   ل كۆرۆنا  ڤایرۆسی  نخۆشانی  چارەسری  بۆ  نخۆشخانیك  ترخانكردنی  لبارەی  لكتگیشتنیان  نووسراوی  بارزانی 
ئیماراتی دروستكراوە و بۆ چارەسری نخۆشانی كۆرۆنا ترخان  بارزانی و مانگی سووری  لالین دەزگای خرخوازیی   كخۆشخانواژوو كرد. ن بارزانییوە 

دەكرت.

نخۆشخانیكی 50 قرەولیی پشكش ب تندروستی ھولر كرا
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Total No of IDP & Refugee in KRG

168,507 780,757

35,413 4,717 3,056 15,4659,808

174,546 21,048 15,625 76,04045,203

NenevehKirkuk + GermyanDuhok Al-SulaimanyahErbil

BCF in March and through (8) working sectors, the BCF conducted (229) activities which benefited (353,187) persons. In addition, BCF 
activities at its major cultural and social centres benefited (764) persons.

 KRI Host Community

Persons of Another Countries

 Iraqi Host Community

IDP

REF

Total Total number of beneficiaries from IDP,

 refugee and host communities during

 March. 2020 in Kurdistan Region and

other parts of Iraq

353,187

127.100

-

1.913

218.896

5.278

82

73,038

14,854

136,365

104,60324,060

0

0

162

23

BCF Total No. activities

229

No. of family Beneficiaries
53,076

No. of individual Beneficiaries
353,187

0

Total of Activities & Beneficiaries
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Beneficiaries from Cultural Centers

Office Activities

No. Activities Offices

Qushtapa

Hassan Sham U3

Darashakran

kawrgosik

Barika

Domiz 1

    

    Basirma

    Baharka

    Shiladze

Akre

Domez 2 54

18

467

225

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter

دەزگای خێرخوازیی بارزانی 

LDS

MOMD

Kuwait

CCCM Coordination

IRCS

UNHCR

 Total Number of Beneficiaries Per Implementors in March. 2020


