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Rêkefta 01 /09 /2020 li wargeha Berdereş 
du navendên girîngiya xizmetguzariyê ji bo 
penaberên wargehê hate vekirin.
Li dirêjahiya kar û çalakiyên Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî ya li wargeha penaberan, 
li çarçêweya projeyeke nû da bi hevkarî li gel 
kompanyayên Asiacell navenda gihandina 
Înternet û navenda Şêwirmendiya Pizîşkî li 
wargeha Berdereş hate vekirin ku xizmeteke 
ber bi çav bi pêşkêşkirina xizmetguzariya tora 
Înternetê û warê tendirustiyê de bi wargehê 
dike.

Du navendên Înternet û Pizîşkî li wargeha Berdereş hate vekirin

Hevkarîkirina kerta tendirustiya Dihokê

Li çarçêweya karên hevbeş 
û berdewamên Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî li gel 
rêxistina navxweyî û cîhanî 
da, li projeyek da kelupel 
û pêdiviyên navmalê ji bo 
malbatên wargeha Herşem 
hate dabîn kirin.
Rêkefta 01 .09 .2020 li 
wargeha Herşem ya li 
tixûbê parêzgeha Hewlêrê, 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
bi hemahengî li gel Heyva 
Sora Iraqî (285 paketên 
tendirustiyê, 285 betanî, 285 
termuz, 285 kon, 285 sêtên 
qap û amanan, 285 çole, 285 
cerên plastikên avê) ji bo 285 
malbatan dabîn kirin.

Hevkariyên cûr bi cûrên navmalê li wargeha Herşem kirin

Li çarçêweya hewlên Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
ya ji bo zêdetir palpiştîkirina kerta tendirustiya li 
Herêma Kurdistanê û bi taybetî jî piştî serhildana 
virusa Korona, rêkxistineke Almanya pêdiviyan 
pêşkêşî parêzgeha Dihokê kir.
01 /09 /2020 Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û 
rêxistina IEH ya Almanî li çarçêweya hewlên xwe 
yên ji bo rûbirûbûna virusa Korona û pêşkêşkirina 
pêdiviyên pizîşkî, li projeyek da 3.200 pişkinînên 
Korona pêşkêşî Birêvebiriya Tendirustiya Dihokê 
kirin.
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Li çarçêweya projeya hevkarîkirina 
wan malbatên ji wargehan ve vedigerin 
devera Şingal û dewrubera wê, Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî hevkariya xorekî û 
tendirustî û ciluberg pêşkîşî wan kir.
Bi dirêjahiya meha 09 /2020 tîmên 
Nivîsîngeha Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî ya li Şingalê li xala pişkinîna 
Bedriyê, Musil û Sihêla, paketên xorek 
û tendirustî û ciluberg li ser (5.124) 
malbatan dabeşkir ku ji wargehan ve 
vedigerin ser warê bab û bapîrên xwe 
yên li Şingal û dewrubera wê û dûbare 
dest bi jiyana wê deverê dikin.

Hevkariya (5.124) malbatên vegeriyayî 
Şingalê kirin

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hemahengî li gel Wezareta Koç û 
Koçberên Iraqê li çarçêweya projeyên berdewam da, pêdiviyên xorek 
û tendirustiyê pêşkêşî koçberên devera parêzgeha Hewlêrê kirin.
Li destpêka meha 9 ya 2020 dest bi bicîhkirina projeyek kirin ku bi 
hemahengî li gel Wezareta Koç û Koçberên Iraqê birêveçû û têda 
paketên xorek û tendirustiyê pêşkêşî (286) malbatên wargeha Herşem 
û 878 malbatên wargeha Behirkê 1 û 1089 malbatên wargeha Xazir 
û 942 malbatên wargeha Hesenşam U2 û 1183 malbatên wargeha 
Hesenşam U3 kirin û jê sûdmendbûn.

Hevkariya 4.378 malbatên koçber kirin

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hevkarî li gel rêxistina (HPIC) ya 
Kanadî karwaneke hevkariya tendirustiyê pêşkêşî nexweşxaneyên 
Rojavayê Kurdistanê kirin.
Rêkefta 03 /09 /2020 li dirêjahiya hewlên Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî ya ji bo dabînkirina derman û pêdiviyên tendirustiyê ya ji 
bo Rojavayê Kurdistanê, dehemîn karwana hevkariyê li projeyek da 
bi hemahengî li gel rêxistina (HPIC) ya Kanadî nêzîkî 2 ton û nîv 
derman û pêdiviyên pizîşkî ku ji heşt pêdiviyên cûr bi cûr yên warê 
hestiyariyê li mezin û zarok û hewkirin û qetreyê çavan û dermanê êş 
û jan şikanê pêkhatibûn, li tixûbê Pêşabûr ve pêşkêşî nexweşxane û 
binkeyên tendirustiyên Rojavayê Kurdistanê kirin.

Karwaneke hevkariyên tendirustiyê digihînin Rojavayê Kurdistanê
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Di dema serdana xwe ya Herêma Kurdistanê û piştî encamdana hevdîtin û civînên li gel serkirdayetiya siyasiya 
Kurdistanê, li rêkefta 10 /09 /2020 Mistefa Kazimî Serok Wezîrê Iraqê û şanda li gel ji bo nêzîk ve agahdarbûna rewş 
û jiyana koçberên Iraqê yên li Herêma Kurdistanê, serdana wargeha Rewange kirin û nêzîk ve rewşa koçberan pirsî û 
spas û pesnê Hikumeta Herêma Kurdistanê kir ku wargeheke nimûne û mînakî çêkirine.

Serdana Mistefa Kazimî ya li wargeha Rewange

Rêkefta 17 /09 /2020 ew malbata li rûdana 
bombebarana Kunê Masî hatibûn bombebaran 
kirin û ji ber wê sedemê jî yek ji endamên malbatê 
lingeke xwe ji dest dabû, serdana Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî kirin.
Di dema pêşwazîkirina malbata rûdana Kunê 
Masî Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî biryar da li 
çarçêweya projeyeke degmen da ku pêkhatibû 
ji dirustkirina pelê destkird, hevkariya malbatê 
û çareseriya pêwîst ya tendirustiyê ji bo wan 
bê encamdan. Li beranber da spasî Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî kirin ku berdewam li xema 
xelkê hejar û kêmderamet û lêqewimiyan daye û 
cihê xwe li dilê hemûyan da heye.

Malbata rûdana Kunê Masî serdana Dezgehê kirin

Li çarçêweya helmetên Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
li serdema serhildana virusa Korona ji bo malbatên 
kêmderamet, hevkariya 300 malbatên kêmderametên 
Be'şîqe û Behzan kirin.
Rêkefta 20 /09 /2020 li çarçêweya helmeteke berfireh ya 
wan navçeyên ku virusa Korona têda belav dibê, li tixûbê 
Be'şîqe û Behzanê, hevkariya xorek û tendirustiyê pêşkêşî 
300 malbatên kêmderamet kirin.

Hevkariya 300 malbatên 
kêmderametên Be'şîqe 

û Behzanê kirin
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5 ton pêdiviyên pizîşkî pêşkêşî 
tendirustiya Helebçeyê kirin

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî nêzîkî pênç ton pêdiviyên û amêrên 
pizîşkî pêşkêşî Birêvebiriya Giştî ya Tendirustiya Helebçeyê 

kirin.
Rêkefta 30 /09 /2020 Soran Xelef Berpirsê Nivîsîngeha 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li Silêmaniyê ragihand: Wekî 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hevkariya rêxistina (Human 
Bridge) yê Swêdî, nêzîkî pênç ton pêdivî û amêrên pizîşkî 
pêşkêşî Birêvebiriya Giştî ya Tendirustiya Helebçeyê kirin ku 
ji amêrên henasedan, pêdiviyên berdestê pizîşk û kelupelên 
nava nexweşxaneyan pêkhatibûn.

Her wiha da zanîn ku Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ne cara 
yekeme ku tê deverê û hevkarî pêşkêş dike, belkû berdewam 

hevkariyê pêşkêşî tendirustiya Helebçeyê kiriye. Hevkariyên me 
yên berê ji dermanan pêkhatibûn, lê belê îro li ser daxwaziya wan 

amêr û kelupelên nava nexweşxaneyan me ji bo wan aniye. Tekez jî kir 
ku ev hevkarî hengavên dawî nabê, belku berdewam dibîn û herdem hewl 

didîn bo ku hevkariyên zêdetir pêşkêşî parêzgeha Helebçeyê bikîn.
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Rêkefta 29 /09 /2020  şandeke Zanîngeha Amerîkî li Kurdistanê bi serokayetiya Dr Ratbell Rods serdana Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî kirin û ji aliyê birêz Musa Ehmed Serokê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ve hatin pêşwazî kirin.
Li hevdîtinê de rewşa mirovî ya li Herêma Kurdistan û navçeyê xistin berbehs û rola zanîngehê li ser civakê de girîng 
wesif kirin. Her wiha çendîn kar û projeyên hevbeş yên li warên mirovî ya li navbera her du aliyan de guftûgo kirin ku 
biryare li paşerojê da pêkve encam bidin.

Zanîngeha Amerîkî û Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî projeyeke 
hevbeş encam didin

Li wargeha Berdereş Vekirina 
xulên programên computerê

Bi mebesta pêşxistina şiyanan li wargeha Berdereş 
ku taybete bi penaberên Rojavayê Kurdistanê li tixûbê 
parêzgeha Dihokê, xuleke programên computerê hate 
vekirin.
Rêkefta 25 /09 /2020 Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi 
hemahengî li gel Binkeya Asiacell li çarçêweya projeyek 
da xuleke fêrbûna programên computerê (Mikrosoft û 
Excel) ji bo fêrxwazan hate vekirin.

Ji bo xwendingeheke Hewlêrê 
200 kursî hatin dabînkirin

Li dirêjahiya hewl û projeyên Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî li kerta perwerdeyê da, bi hemahengî li 
gel Birêveberiya Perwerdeya Hewlêrê kursî ji bo 
xwendingeheke Hewlêrê hate dabînkirin.
Rêkefta 30 /09 /2020 li çarçêweya kerta perwerdeyê 
de Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî, li projeyek da bi 
hemahengî li gel Birêvebiriya Perwerdeya Hewlêrê, 
200 kursî û texteyên rûniştina xwendekaran, ji bo 
xwendingeha Helgurd ya Bingehînê têkilhev li Hewlêrê 
hate dabînkirin.



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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