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ده زگای خێرخوازیی بارزانی
BARZANI CHARITY FOUNDATION

مؤسسة بارزاني الخيرية

ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی دەزگایەکــی ناحكومیــی و ناسیاســی 
و قازانــج نەویســتە، لــه  ســاڵی 2005 لــه  هه ولێــری پایته ختــی 
هه رێمــی كوردســتان- عێــراق دامــه زراوه  و به ڕێــز )مه ســرور بارزانــی( 

دامه زرێنه رانــی ده زگاكەیــە. بــۆردی  ســه رۆكی 
ــر وتەیەكــی )مســتەفا بارزانــی( كــە دەفەرموێــت: )شــانازییه   ــە ژێ ل
بــۆ مــرۆڤ خزمه تــكاری میلله تــی خــۆی بێــت(، دەزگای خێرخوازیــی 
ــه ن  ــی له الی ــی كاركردن ــرد، مۆڵه ت ــردن ك ــە كارك ــتی ب ــی دەس بارزان
حكومه تــی هه رێمــی كوردســتان و حكومه تــی عێــراق وه رگرتــوو. 

له ســاڵی  ئه مه ریــكا  یه كگرتووه كانــی  ویالیه تــه   لــه   هەروەهــا 
پێــدراوە.  كاركردنــی  مۆڵه تــی   )2016(

ــی  ــی ئەنجوومەن ــاڵی 2016ـ ــانی س ــی نیس ــه وه ی مانگ ــه  كۆبوون ل
ده زگای  نه ته وه یه كگرتــووه كان،  هه ماهه نگــی  و  كارگێــڕی 
لــه  ئه نجوومه نــی  خێرخوازیــی بارزانــی وەك ئه ندامــی راوێــژكاری 

كــرا. قبــوڵ   )ECOSOC(كۆمه اڵیه تــی و  ئابــووری 
 لەســاڵی 2018 بەنوێنەری )ســفێر( لە كوردســتان دەستنیشانكراوە 
و پەرتووكــی رێبەرینامــەی )ســفێر(ی وەرگێڕاوەتــە ســەر زمانــی 

كــوردی كــە بــە بنەمــای كاری مرۆیــی لــە جیهــان دا دادەنرێــت.
ــەن كۆمیســیۆنی  ــی لەالی ــی 4ی 2020 بەفەرم ــە مانگ ــا ل  هەروەه
رێكخــراوە خێرخوازییەكانــی بەریتانیــاوە مۆڵەتــی كاركردنــی پێــدراوە. 
وەزارەتــی  لــە  2016دا  لەســاڵی  بارزانــی   خێرخوازیــی  دەزگا 
ــراوە. ــدا ن ــی پێ ــی دان ــراوی خێرخوازی ــت وەك رێكخ دەرەوەی كوەی

كارە مرۆییەكانــی دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی ســنووری هەرێمــی 
لــه   له هه ریــه ك  تێپه ڕانــدو وه ،  عێراقــی  دەوڵەتــی  و  كوردســتان 
واڵتانــی )توركیــا، ســوریا، یۆنــان، ئوســترالیا، ســعوودیە، بەنــگالدش 
و یەمــەن، لوبنــان( خزمەتــی مرۆڤایەتــی كــردووە، پرۆژەكانــی دەزگا 
و  دەكرێــن  پاڵپشــتی  دۆنەرەكان(یــەوە  و  )سپۆنســەر  لەرێگــەی 

ــە. ــەكان دا هەی ــە چاالكیی ــان ل ــەكان رۆڵی خۆبەخش
هەولێــری  لــە  بارزانــی  خێرخوازیــی  ده زگای  ســه ره كی  ئۆفیســی 
پایتەختــی هەرێمــی كوردســتان – عێراقــە و نوێنەرایەتــی لــە ئەورووپا 
و ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا هەیــە، لەهەر شــوێنێك پێویســت 

بــكات بــۆ جێبەجێكردنــی پرۆژەكانــی، ئۆفیــس دەكاتــەوە.

ناساندنی دەزگا

رێگاكانی پەیوەندیكردن بە بەشی چاودێریی ئازیزان

ئۆفیسی هەولێر: هەولێری نوێ، شەقامی 120م، تەنیشت ماس ستی
 07508313236      07508313235

ئۆفیسی دهۆك: ته ناهى، به رامبه ر زانكۆی نه ورۆز
07507291065      07515185712

ئۆفیسی سلێمانی: سلێمانی، سەروی فلكەی خاڵە حاجی 
07501035001       07501035003   

ئۆفیسی كەركوك: شۆراو ـ نوورستی2 ـ پشت پارکی باباگوڕگوڕ خانووی ژمارە168

 07730357150      07515019223 
ئۆفیسی گەرمیان: كه الر، شه هیدان- به رامبه ر نه خۆشخانه ی شێره ی نه قیب

07725464756       07703517306

پرۆژەی چاودێریی ئازیزان

مشروع رعاية األعزاء
Orphan Care Project

سپۆنسەران



ــی  ــی رێككه وتنێك ــاوك، به پێ ــی بێب ــاددی مندااڵن ــی م ــە بەهاوكاریكردن ــزان تایبەت ــی ئازی ــرۆژه ی چاودێری  پ
هاوبه شــی نێــوان ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی و مانگــی ســووری ئیماراتــی له ســاڵی )2011( ئیمزاكــرا، 

هــه ردووال پابەنــد دەبــن بــە جێبەجێكردنــی پرۆژەكــە.
لەپــرۆژەی مانگــی ســووری ئیماراتــی له ســاڵی )2009 تاكــو 2021( كــە دابەشــكردنی هــاوكاری ئــەم 
پرۆژەیــە ســااڵنە بــووە و بــڕی )32.175.055( دۆالری ئه مه ریكــی به ســه ر )66.208( ئازیــزدا 

دابه شــكراوە، لێــره دا به پێــی ســااڵنی دابه شــكردن روونــی ده كه ینــه وه :

دامه زرێنه رانــی  بــۆردی  ســه رۆكی  بارزانــی(  )مه ســروور  رێــزدار  به ئاماده بوونــی   )2012( له ســاڵی 
ــرۆژه  پشــت  ــەم پ ــرا، ئ ــزان ــــ كوردســتان راگه یه ن ــری ئازی ــرۆژه ی چاودێ ــی، پ ــی بارزان ده زگای خێرخوازی
ــاڵی  ــتێت، له س ــوازان ده به س ــكار و خێرخ ــتان و خاوه ن ــی كوردس ــه ری كۆمپانیاكان ــاوكاری و سپۆنس ــه  ه ب
به ســه ر )78.795(  ئه مه ریكــی  بــڕی )16.856.850( دۆالری  توانــرا  تاكــو 2020(   2012(
منداڵــی بێبــاوك )ئازیــز(دا به پێــی چه نــد قۆناغێكــی دابــه ش بكرێــت. بــۆ منداڵێكــی ئازیــز بــۆ هــەر 
مانگێــك بــڕی )$50( په نجــا دۆالری ئه مه ریكــی ته رخــان كــراوە. بــڕی هــاوكاری دابەشــكراو بەســەر 

ــە: ــێوەی خوارەوەی ــدا بەمش ئازیزان

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

الیەنــی تــری خزمەتگوزاریــی بــدات لەوانــە:

1 - الیەنی پەروەردەیی
دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی هەمیشــە هەوڵیــداوە پــەرە بــە تواناكانــی پەروەردەیــی ئازیزانــی بــێ 
بــاوك بــدات و هانیــان بــدات كــە بــەردەوام بــن لەســەر پرۆســەی خوێنــدن، هــەر لەكردنــەوەی خولــی 
ــی خوێنــدن )جانتــاو پێداویســتی خوێنــدن( و  ــی بەهێزكــردن و دابەشــكردنی كەلوپەل زمــان و خول

پێدانــی دیــاری بــە قوتابیانــی خــاوەن بەهــرەو دابینكردنــی جلوبــەرگ و هــاوكاری دیكــە.... 

2 - الیەنی خۆشگوزه رانی
دەزگای  دەكرێــن،  بێبــاوك  مندااڵنــی  پێشكەشــی  كــە  خزمه تگوزارییانــە ی  ئــه و  شانبه شــانی 
بێباوكیــش  مندااڵنــی  خۆشــگوزه رانی  الیه نــی  له وه شــكردۆته وه   بیــری  بارزانــی  خێرخوازیــی 
-2018-2017( له ســااڵنی  چوارچێوه یــه دا  لــه و  هه بێــت،  پــرۆژه ی  و  له به رچاوبگیرێــت 
له چه نــد  هەولێــر  ئەسپســواری  یانــەی  و  ئه كواتاریــن  یــاری  شــاری  به هــاوكاری   )2019
بۆنه یه كــی جیــاوازدا، كاتێكــی خۆشــیان بــۆ )2467( منداڵــی بێبــاوك )ئازیــز( بــە یاریكردنــی  

ره خســاندووه . جۆراوجــۆر 

فۆتۆكۆپی رەنگاوڕەنگی هەریەك لەمانەی خوارەوە:
1 - بەڵگەنامەی كۆچی دوایی )شهادة الوفاة(ی باوكی ئازیز.

2 - ناسنامەی ئازیز )بێباوك(. 
3 - ناسنامەی دایكی ئازیز.

4 - فۆرمی خۆراك. 
5 - پشتگیری نیشتەجێبوونی بەخێوكەر.
6 - كارتی دەرچوونی قوتابخانەی ئازیز.

7 - دوو وێنەی بچووكی ئازیز.
8 - یەك وێنەی منداڵی بێباوك بە بەژن و بااڵ. 

9 - دوو تا سێ ژمارەی تەلەفۆن بۆ كاتی پەیوەندیكردن.
10 - بەڵگەنامەی پێسپاردن )حجة الوصايا( ئەگەر بەخێوكەر دایكی نەبوو.

11 - راپۆرتی پزیشكی ئەگەر ئازیز نەخۆشییەكی تایبەتی هەبێت.

پرۆژه ی چاودێریی ئازیزان ــ مانگی سووری ئیمارات

پرۆژه ی چاودێریی ئازیزان ــ كوردستان

پێداویستی ناو تۆماركردن

پێداویستی بۆ راپۆرتی ساڵی مانگی سووری ئیماراتی

بڕیپارهیدابهشكراوبهدۆالرژمارهیسوودمهندانسااڵنیدابهشكردن

2011-20094.8943.701.219

20123.644815.683

20137.3531.702.477

20147.8071.605.304

20154.507893.183

20166.6192.974.314

20179.541882.492

201810.7228.284.798

202111.12111.315.585

بڕیپارهیدابهشكراوبهدۆالرژمارهیسوودمهندانسااڵنیدابهشكردن

201310.0122.001.400

201414.8592.971.800

20159.7651.753.000

201614.1392.827.800

20178.1472.036.750

20188.9152.674.500

20198.7321.746.400

20204.226845.200

چاالكی جۆراوجۆر

1 - وێنەی بااڵ )بە بەژن(.
ــز  ــت ئازی ــل دەكرێ ــی كاف ــدا سوپاس ــە تیای ــی ك ــی عەرەب ــە زمان ــی ب ــەی دەستخۆش 2 - نام

داواكاری هەبێــت لــە كافلەكــەی، بــەم شــێوەیە نووســرابێت )الــی الكافــل المحتــرم(.
3 - كارتی قوتابخانەی ئازیز.


