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Rêkefta 04 - 09 - 2019  li dirêjahiya encamdana 

projeya taybet bi xwediyê pêdiviyên taybet, 

ku li navbera Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û 

Dezgeha LDS ya Xêrxwaziya Amerîkî birêve 

diçê, Nivîsîngeha Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li 

parêzgeha Mûsil, wîlçeyr û pêdiviyên cûr bi cûr 

li ser (40) xwediyê pêdiviyên taybet da dabeşkir. 

Her wiha li parêzgeha Silêmanî 11 kes û wargeha 

Derkar (11) xwediyê pêdiviyên taybet li bajarê 

Kifrî (16) kes hatin hevkarîkirin.

78 Xwediyê pêdiviyên taybet têne hevkarî kirin

Rêkefta 03 - 09 - 2019 bi navê xizmetkirina zêdetirê koçberan û 

dabînkirina pêdiviyên wan, li dû helmetan da Dezgeha Xêrxwaziya 

Barzanî bi hevkarî li gel Wezareta Koç û Koçberên Iraqê, li her dû 

wargehên Dîbege û Herşem henikker li ser (361) malbatan da 

dabeşkir.

Dabeşkirina 361 amêrên hênikker ji bo koçberan

Rêkefta 11 - 09 - 2019 li dirêjahiya encamdana projeya taybet bi hevkarîkirina malbatên hejar û kêmderametên li Herêma Kurdistanê, 

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hevkarî li gel Navenda Hemahengiya Qeyranan li Hewlêr EJCC li bajarê Rewanduz paketên xorekê li ser 

250 malbatan da dabeşkir.

250 malbatên hejar û kêmderametên navxweyî hatin hevkarî kirin

Rêkefta 04 - 09 - 2019  bi mebesta xweparastin û bihanaveçûna 

rûdanên ji nişka ve li nav wargehan da, Dezgeha Xêrxwaziya 

Barzanî bi hevkariya rêxistina Heyva Sora Iraqî xulekî hawar 

hatina destpêkî ji bo 24 fêrxwazan li wargeha Basirme vekir.

 Vekirina xulekî hawar hatina destpêkî
li nav wargeha koçberan
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Rêkefta 14 - 09 - 2019 bi helkefta nêzîkbûna destpêkirina 

proseya xwendinê, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hevkarî li 

gel kesayetiyekî xêrxwaz, bi diruşma (Vegerana Xwendingehê) 

çanta û pêdiviyên xwendinê li ser 110 xwendekarên sêwî 

(azîz) dabeşkirin.

Çanta û pêdiviyên xwendinê 
ji bo 110 zarokên sêwî hate dabînkirin

Rêkefta 12 - 09 - 2019  li çarçêweya projeya dabînkirina wîlçeyr ji bo xwediyê 

pêdiviyên taybet, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hevkarî li gel rêxistina 

MRDS wîlçeyr li ser 12 xwediyê pêdiviyên taybet dabeşkir û li gel pêdana 

rênimayiyên taybet bi çawayiya bikaranîna pêdiviyên ji bo sûdmendan.

 Rêxistina MRDS
hevkariya xwediyê pêdiviyên taybet dike

Rêkefta 16 - 09 - 2019  di dema projeyekî hevbeş da, DXB û Dêra Katolîkî ya bajarê Tuyfn ya Swîsre parka yariya zarokan ya wargeha Herşem 

nûjen kirin ku demeke zêdeye hatibû dirustkirin, lê belê beşekî zêdeyê yariyan tûşî şikestin û xerabûnê bibûn. Ev proje bûye cihê xweşhaliya 

zarokên wargeha Herşem.

Parka yariya zarokan ya li wargeha Herşem hate nûjen kirin
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Rêkefta 15 - 09 - 2019 şandekî bilinda 

rêxistina LDS û PASS ku pêkhatibûn ji 

Antony Berkenz Serokê şandê û Buys Fîtzcîr 

Birêveberê Herêmî ya rêxistinê û Danial 

Bols Birêveberê Bicîhkarê rêxistina PASS û 

xanima Kristy Beknz û xanima Mujgan Rasîl 

serdana Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî kirin 

û ji aliyê Serokê DXB û endaman ve hatin 

pêşwazî kirin.

Di destpêka hevdîtinê de Musa Ehmed 

Serokê DXB bi germî pêşwaziyê li wan kirin 

û behsa rewşa dawî ya koçber û penaberan 

kir, pesnê karên rêxistina LDS ya Amerîkî 

ya beramber wan hewl û karan kirin ku li bi 

cîhkirina projeyan û palpiştîkirina wan ku li 

xizmeta koçber û penaberan û xelkê Herêma 

Kurdistanê dane, bi taybet projeya çavdêriya 

xwediyê pêdiviyên taybet û dabînkirina 

dermanan ji bo navendên tendirustiyên 

wargeha penaberan. Her wiha Serokê DXB 

rola rêxistina LDS ya Amerîkî bilind nirxand 

ku berdewamin li xizmetkirinê di demek 

da zêdetirê rêxistinan Herêma Kurdistanê 

bi cîh hiştine. Li beramber da birêz Berknz 

spasî hemû karmendên DXB kir ku wan 

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û rêxistina LDS û PASS peywendiyên xwe bihêztir dikin

Rêkefta 16 - 09 - 2019 bi mebesta gihandina hevkariyê ji bo wan malbatên ku bi sedema aloziyên sînor malên xwe bi cîh hiştibû, DXB 

hevkariya xorekî û navmalê û tendirustiyê pêşkêşî (200) malbatên newala Baleyiyan ya li bajaroka Qesrê kir ku bi sedema nearamiya sînor 

û berdewamiya topbarana welatê Tirkiyê neçarbûn warên xwe bi cîh bihêlin.

Hevkarî pêşkêşî 200 malbatên koçberên nearamiyên sînor kirin

karên ku bi navê xizmeta mirovayetiyê encam 

didin û got: "Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 

baştirîn hevbeşe heta niha me muamele li gel 

kiribê li navçeyê ku karmendên wê hemû 

hewlekê ji bo xizmetkirina kêmderametan 

didin û wekî yek malbatek kar dikin.
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Rêkefta 21 - 09 - 2019 li yekem roja destpêka sala nû ya 

xwendinê, DXB bi hevkariya kompanya Elbît Grup, çanta 

û pêdiviyên xwendinê pêşkêşî 1300 xwendekarên qonaxa 

bingehîn kir.

1300 xwendekarên qonaxa bingehîn 
çanta û pêdiviyan werdigrin

Rêkefta 21 - 0 9 - 2019 li roja cîhanî ya aştî, DXB konferansa (Paşaroja Pêkvejiyanê li piştî Da'îş) li bajarê Hewlêrê li hola Mamosta Se'ed Abdula 

bi amadebûna hejmarek Wezîrê Hikumeta Herêma Kurdistanê û Parlementer û nûner û konsolxaneyên welatan li Hewlêr û berpirsên îdarî û 

mamostayên zanîngehê birêvebir. Li konferansê da her yek ji Musa Ehmed Serokê DXB û Dr Piştîvan Sadiq Wezîrê Ewqaf û Karubarê Olî gotar 

pêşkêşkirin û paşê lêkolîneke taybet bi jiyana Krîstiyan û Kurdên Êzîdî xistin rû li gel birêvebirina dû panelên bi navên (Paşaroja Pêkvejiyan) û 

(Rola Olan li pêkvejiyanê de) ji aliyê mamostayan û şarezayên warê olî û pêkvejiyanê ve ku têda bîr û raman û nêrînên xwe yên li ser paşaroja 

pêkvejiyana civakî ya li navbera ol û neteweyên cûda li Herêma Kurdistan û Iraqê xistin rû û çendîn pêşniyar ji bo rêxistinên cîhanî û aliyên 

peywendîdarên hikumî xistinrû û bi navê hengavên bi lez ji bo asayîkirina pêkvejiyana neteweyan piştî dawî hatina Da'îş û vegerana wan ji bo 

warên xwe hatin nirxandin. Li vê konferansê da her yek ji (Banka Kurdistana Navdewletî, Elbît Grup, Hêmin Grup, Kok, Tarîn Net, Darîn Grup) 

ve sponserî hatibû kirin.

Konferansa Paşaroja Pêkvejiyanê li piştî Da'îş li Iraqê birêveçû
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Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî hevkariya darayî li (4.356) zarokan kir
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi berdewamiya kar ji bo hevkarîkirin û palpiştiya 

zêdetirê zarokên sêwî (azîzan) yên li seranserê Herêma Kurdistanê dike, li vê çarçêweyê 

da li sala 2012 projeya çavdêriya azîzan ya qonaxa Kurdistanê ragihand û heta niha 

bi rêjeyeke zêdeyê zarokan bi bê cûdahî hevkariya mehane werdigrin. Ev proje bi 

palpiştî û hevkariya berdewam ya kesayetiyên xêrxwaz û karsaz û kompanyayên 

navxweyiyên Herêma Kurdistanê birêve diçê û li qonaxekî nû da li rêkefta 23 - 09 

09 - 2019 bi (871.200) dolarên Amerîkî li ser (4.356) zarokên sêwî dabeş dike ku her 

zarokek (200$) dolarên Amerîkî werdigrin, li gel pêşkêşkirina semînerek di derbarê 

çawayiya perwerdekirin û muamelekirina malbatan li gel zarokên wan.
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Total No of IDP & Refugee in KRG

179,262 836,067

36,521 4,837 6,690 13,8489,841

181,495 21,351 35,618 71,57745,444

NenevehGarmian + kirkukDuhok Al-SulaimanyahErbil

BCF in September and through (10) working sectors, the BCF conducted (440) activities which benefited (256,637) persons. In 
addition, BCF activities at its major cultural and social centres benefited (5,143) persons.

 KRI Host Community

 Iraqi Host Community

IDP

REF

Total Total number of beneficiaries from IDP,
 refugee and host communities during
 September 2019 in Kurdistan Region and

other parts of Iraq 256,637

10,136

1,356

232,425

12,720

2,511

28,698

20,791

130,687

5,22865,553

132

2109   

571

357

BCF Total No. activities

440

No. of family Beneficiaries
49,398

No. of individual Beneficiaries
256,637

0

Total of Activities & Beneficiaries
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Beneficiaries from Cultural Centers

Office Activities
No. ActivitiesOffices

Qushtapa

Dibaga

Rawshan Badirkhan

Harsham

jaladat Badirkhan

Darashakran

kawrgosik

Barika

Debagah

Domez 2

Terezh

Baharka

    Shiladze
Khanke

Domez 1

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter

BCF Donors And Partners in September  2019


