سپۆنسەران

ناساندنی دەزگا

رێگاكانی پەیوەندیكردن بە بەشی چاودێریی ئازیزان
ئۆفیسی هەولێر :هەولێری نوێ ،شەقامی 120م ،تەنیشت ماس ستی
07508313235

07508313236

07515185712

07507291065

07501035003

07501035001

07515019223

07730357150

07703517306

07725464756

ئۆفیسی دهۆك :تهناهى ،بهرامبهر زانكۆی نهورۆز

ئۆفیسی سلێمانی :سلێمانی ،سەروی فلكەی خاڵە حاجی

ئۆفیسی كەركوك :شۆراو ـ نوورستی 2ـ پشت پارکی باباگوڕگوڕ خانووی ژمارە168

ئۆفیسی گەرمیان :كهالر ،شههیدان -بهرامبهر نهخۆشخانهی شێرهی نهقیب

دهزگای خێرخوازیــی بارزانــی دەزگایەکــی ناحكومیــی و ناسیاســی
و قازانــج نەویســتە ،لــه ســاڵی  2005لــه ههولێــری پایتهختــی
ههرێمــی كوردســتان -عێــراق دام ـهزراوه و بهڕێــز (مهســرور بارزانــی)
ســهرۆكی بــۆردی دامهزرێنهرانــی دهزگاكەیــە.
لــە ژێــر وتەیەكــی (مســتەفا بارزانــی) كــە دەفەرموێــت( :شــانازییه
بــۆ مــرۆڤ خزمهتــكاری میللهتــی خــۆی بێــت) ،دەزگای خێرخوازیــی
بارزانــی دەســتی بــە كاركــردن كــرد ،مۆڵهتــی كاركردنــی لهالیــهن
حكومهتــی ههرێمــی كوردســتان و حكومهتــی عێــراق وهرگرتــوو.
هەروەهــا لــه ویالیهتــه یهكگرتووهكانــی ئهمهریــكا لهســاڵی
( )2016مۆڵهتــی كاركردنــی پێــدراوە.
لــه كۆبوونــهوهی مانگــی نیســانی ســاڵی 2016ـــی ئەنجوومەنــی
كارگێــڕی و ههماههنگــی نهتهوهیهكگرتــووهكان ،دهزگای
خێرخوازیــی بارزانــی وەك ئهندامــی راوێــژكاری لــه ئهنجوومهنــی
ئابــووری و كۆمهاڵیهتــی( )ECOSOCقبــوڵ كــرا.
لەســاڵی  2018بەنوێنەری (ســفێر) لە كوردســتان دەستنیشانكراوە
و پەرتووكــی رێبەرینامــەی (ســفێر)ی وەرگێڕاوەتــە ســەر زمانــی
كــوردی كــە بــە بنەمــای كاری مرۆیــی لــە جیهــان دا دادەنرێــت.
هەروەهــا لــە مانگــی 4ی  2020بەفەرمــی لەالیــەن كۆمیســیۆنی
رێكخــراوە خێرخوازییەكانــی بەریتانیــاوە مۆڵەتــی كاركردنــی پێــدراوە.
دەزگا خێرخوازیــی بارزانــی لەســاڵی 2016دا لــە وەزارەتــی
دەرەوەی كوەیــت وەك رێكخــراوی خێرخوازیــی دانــی پێــدا نــراوە.
كارە مرۆییەكانــی دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی ســنووری هەرێمــی
كوردســتان و دەوڵەتــی عێراقــی تێپهڕانــدووه ،لهههریــهك لــه
واڵتانــی (توركیــا ،ســوریا ،یۆنــان ،ئوســترالیا ،ســعوودیە ،بەنــگالدش
و یەمــەن ،لوبنــان) خزمەتــی مرۆڤایەتــی كــردووە ،پرۆژەكانــی دەزگا
لەرێگــەی (سپۆنســەر و دۆنەرەكان)یــەوە پاڵپشــتی دەكرێــن و
خۆبەخشــەكان رۆڵیــان لــە چاالكییــەكان دا هەیــە.
ئۆفیســی ســهرهكی دهزگای خێرخوازیــی بارزانــی لــە هەولێــری
پایتەختــی هەرێمــی كوردســتان – عێراقــە و نوێنەرایەتــی لــە ئەورووپا
و ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا هەیــە ،لەهەر شــوێنێك پێویســت
بــكات بــۆ جێبەجێكردنــی پرۆژەكانــی ،ئۆفیــس دەكاتــەوە.

دهزگای خێرخوازیی بارزانی
BARZANI CHARITY FOUNDATION

مؤسسة بارزاني الخيرية

پرۆژەی چاودێریی ئازیزان
Orphan Care Project
مشروع رعاية األعزاء

barzanifoundation
barzanifoundation
www.bcf.krd

info@bcf.krd

barzanicharityfoundation
twitter.com/BarzaniCF

Headquarter: Kurdistan Region-Iraq, Erbil, Hawleri Nwe Qtr.,120m Road,
Next to Mass City

Tel: +964 7515019400

پرۆژهی چاودێریی ئازیزان ــ مانگی سووری ئیمارات
پــرۆژهی چاودێریــی ئازیــزان تایبەتــە بەهاوكاریكردنــی مــاددی مندااڵنــی بێبــاوك ،بهپێــی رێككهوتنێكــی
هاوبهشــی نێــوان دهزگای خێرخوازیــی بارزانــی و مانگــی ســووری ئیماراتــی لهســاڵی ( )2011ئیمزاكــرا،
هـهردووال پابەنــد دەبــن بــە جێبەجێكردنــی پرۆژەكــە.
لەپــرۆژەی مانگــی ســووری ئیماراتــی لهســاڵی ( 2009تاكــو  )2021كــە دابەشــكردنی هــاوكاری ئــەم
پرۆژەیــە ســااڵنە بــووە و بــڕی ( )32.175.055دۆالری ئهمهریكــی بهســهر ( )66.208ئازیــزدا
دابهشــكراوە ،لێــرهدا بهپێــی ســااڵنی دابهشــكردن روونــی دهكهینــهوه:

چاالكی جۆراوجۆر
دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی لەچوارچێــوەی پــرۆژەی چاودێریــی ئازیزانــدا ،جگــە لــە دابینكردنــی
هــاوكاری مــاددی لەڕێگــەی خێرومەندانــی كوردســتان ،كــە بەشــێوەی وەرزیــی واتــا ( )4مانــگ جارێــك
بــڕی ( )200$بەســەر هــەر ئازیزێــك دابــەش دەكرێــت ،هەوڵیــداوە بایــەخ بــە كۆمەڵێــك ســێكتەر و
الیەنــی تــری خزمەتگوزاریــی بــدات لەوانــە:

 - 1الیەنی پەروەردەیی

سااڵنی دابهشكردن

ژمارهی سوودمهندان

بڕی پارهی دابهشكراو ب ه دۆالر

دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی هەمیشــە هەوڵیــداوە پــەرە بــە تواناكانــی پەروەردەیــی ئازیزانــی بــێ

2011-2009

4.894

3.701.219

بــاوك بــدات و هانیــان بــدات كــە بــەردەوام بــن لەســەر پرۆســەی خوێنــدن ،هــەر لەكردنــەوەی خولــی

2012

3.644

815.683

2013

7.353

1.702.477

2014

7.807

1.605.304

2015

4.507

893.183

2016

6.619

2.974.314

2017

9.541

882.492

2018

10.722

8.284.798

2021

11.121

11.315.585

زمــان و خولــی بەهێزكــردن و دابەشــكردنی كەلوپەلــی خوێنــدن (جانتــاو پێداویســتی خوێنــدن) و
پێدانــی دیــاری بــە قوتابیانــی خــاوەن بەهــرەو دابینكردنــی جلوبــەرگ و هــاوكاری دیكــە....

پێداویستی ناو تۆماركردن
فۆتۆكۆپی رەنگاوڕەنگی هەریەك لەمانەی خوارەوە:

پرۆژهی چاودێریی ئازیزان ــ كوردستان
لهســاڵی ( )2012بهئامادهبوونــی رێــزدار (مهســروور بارزانــی) ســهرۆكی بــۆردی دامهزرێنهرانــی
دهزگای خێرخوازیــی بارزانــی ،پــرۆژهی چاودێــری ئازیــزان ــــ كوردســتان راگهیهنــرا ،ئــەم پــرۆژه پشــت
بــه هــاوكاری و سپۆنســهری كۆمپانیاكانــی كوردســتان و خاوهنــكار و خێرخــوازان دهبهســتێت ،لهســاڵی
( 2012تاكــو  )2020توانــرا بــڕی ( )16.856.850دۆالری ئهمهریكــی بهســهر ()78.795
منداڵــی بێبــاوك (ئازیــز)دا بهپێــی چهنــد قۆناغێكــی دابــهش بكرێــت .بــۆ منداڵێكــی ئازیــز بــۆ هــەر
مانگێــك بــڕی ( )50$پهنجــا دۆالری ئهمهریكــی تهرخــان كــراوە .بــڕی هــاوكاری دابەشــكراو بەســەر
ئازیزانــدا بەمشــێوەی خوارەوەیــە:
سااڵنی دابهشكردن

ژمارهی سوودمهندان

بڕی پارهی دابهشكراو ب ه دۆالر

2013

10.012

2.001.400

2014

14.859

2.971.800

2015

9.765

1.753.000

2016

14.139

2.827.800

2017

8.147

2.036.750

2018

8.915

2.674.500

2019

8.732

1.746.400

2020

4.226

845.200

 - 2الیەنی خۆشگوزهرانی

شانبهشــانی ئــهو خزمهتگوزارییانــەی كــە پێشكەشــی مندااڵنــی بێبــاوك دەكرێــن ،دەزگای
خێرخوازیــی بارزانــی بیــری لهوهشــكردۆتهوه الیهنــی خۆشــگوزهرانی مندااڵنــی بێباوكیــش

لهبهرچاوبگیرێــت و پــرۆژهی ههبێــت ،لــهو چوارچێوهیــهدا لهســااڵنی (-2018-2017
 )2019بههــاوكاری شــاری یــاری ئهكواتاریــن و یانــەی ئەسپســواری هەولێــر لهچهنــد
بۆنهیهكــی جیــاوازدا ،كاتێكــی خۆشــیان بــۆ ( )2467منداڵــی بێبــاوك (ئازیــز) بــە یاریكردنــی
جۆراوجــۆر رهخســاندووه.

 - 1بەڵگەنامەی كۆچی دوایی (شهادة الوفاة)ی باوكی ئازیز.
 - 2ناسنامەی ئازیز (بێباوك).
 - 3ناسنامەی دایكی ئازیز.
 - 4فۆرمی خۆراك.
 - 5پشتگیری نیشتەجێبوونی بەخێوكەر.
 - 6كارتی دەرچوونی قوتابخانەی ئازیز.
 - 7دوو وێنەی بچووكی ئازیز.
 - 8یەك وێنەی منداڵی بێباوك بە بەژن و بااڵ.
 - 9دوو تا سێ ژمارەی تەلەفۆن بۆ كاتی پەیوەندیكردن.
 - 10بەڵگەنامەی پێسپاردن (حجة الوصايا) ئەگەر بەخێوكەر دایكی نەبوو.
 - 11راپۆرتی پزیشكی ئەگەر ئازیز نەخۆشییەكی تایبەتی هەبێت.

پێداویستی بۆ راپۆرتی ساڵی مانگی سووری ئیماراتی
 - 1وێنەی بااڵ (بە بەژن).
 - 2نامــەی دەستخۆشــی بــە زمانــی عەرەبــی كــە تیایــدا سوپاســی كافــل دەكرێــت ئازیــز
داواكاری هەبێــت لــە كافلەكــەی ،بــەم شــێوەیە نووســرابێت (الــی الكافــل المحتــرم).
 - 3كارتی قوتابخانەی ئازیز.

