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بە ئامادەبوونی نوێنەرانی  (٧٠٣)لە هۆڵی  (بەیانی ی   8,45 سەعات )کارەکانی کۆنسێرتۆم   
      ، پرۆگرامی هەنگاو بە هەنگاو وەک، سلۆڤاکیا، فینالند، دانیمارکچەند وەاڵتێکی بەشدار لە 

(کۆمیتەی مندااڵن   CFC USA )بە سەرپەرەشتی  نۆروێژ، ،ئەڵمانیا، ژاپۆن ،    ،کوردستان،لیتوانیا 

  کەس، دەستی بە کارەکانی کرد. ١٨بە بەشداری 
 

 
 ئااڵی واڵتانی بەشداربوو

 

 
بوون.  وێ ئاماده ک و کوردستان، له تی ڕێکخراوی کۆمه رایه نوێنه  فا، به ریم مسته د مدیری و که مه موحه  

 
 

  ١٠٠١/ ١٠/٩، که وه می کۆبوونه سێیه ڕۆژی
 

بۆ مندااڵن   فه لسه ی فه فا، تا باسی پرۆژه ریم مسته که  ت درا به رفه ده (50،11تا  54:61 سەعات)
ردوو   ی بکات و هه که کورتی باسێکی پرۆژه اڵم ناوبراو توانی به مبوو، به که  که رچی ماوه بکات. گه

  که  ڕه و ماڵپه ها ئه روه ڕوو. هه  بخاته« فی لسه ی فه وت وانه نجا و دوو پرسیار و حه په »کتێبی 
. پێشانی ئامادەبووان بداتکورد یبۆ مندااڵن  فه لسه فه  به  ته تایبهو ڕێوه یبات به ر ناوبراو ده هه



منداڵ   نگاو داوا له هه  نگاو به پرۆگرامی هه  له  که  وه که ناو باسه  چووه  وه و خاڵه فا له ریم مسته که
کانیان  بۆچوونه  رک بکات و ڕێز له ده  کهسانی دی ستی که یی خۆی بگرێت و هه وی توڕه کرێت جڵه ده

  له س  که  ک تاکه وه  که ، تا منداڵه مه سته بۆ منداڵ ئه  / کاره رکه م ئه نجامدانی ئه اڵم ئه بگرێت، به
 -خۆ ست به م هه کردبێت، ئه ی خۆی نهکان سته بوون و هه  رکی به یشتبێت و ده گه ناخی خۆی تێنه

  وه بۆ مندااڵنه  فه لسه تی فه ی تایبه کردنی وانه ی پیاده ڕێگه  نها له ش ته رککردنه دهکردن و خۆ
ی  )پرۆژه  وه که نده که  ی ڕۆژگار له فێرگه  ند منداڵێکی پۆلی دوو له اڵمی چه بێت. دیسان وه ده

ی  مایه  بووان دا، بووه نجا و دوو پرسیار، نیشانی ئاماده کتێبی په  ک( له کۆمه -ئاسترێد لێندگرین
یان بدرێتێ  ڕێگه  ن کرد، کهری ژاپۆن و سلۆڤاکیا داوایا ردوو نوێنه رسامییان. هه رنج و سه سه

ن. کانی خۆیان چاپ بکه اڵته وه  له  که هکتێب   
 

 
م دەکاتندااڵن، بۆ بەشداربووانی کۆنسۆرتیۆۆ مکەریم مستەفا، باسی پرۆژەی فەلسەفە ب  

 
ویستی خۆی نیشاندا، کە دوای هەڵسەنگاندن، ئەو پرسیارانەی کتێبی  هەروەها کۆمیتەی مندااڵن،

پرسیار، لە پرۆگرامەکانی هەنگاو بەهەنگاودا جێبکەنەوە. ٢١  
  نجا و دوو پرسیاریان بۆ بکات به کتێبی په  وت، که دا ڕێککه نه و سێ الیه ڵ ئه گه ناوبراو له

ون. بکهکان رێک کاریه ر ورده سه واتر لهئینگلیزی و د  
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Developing and managing education programs that benefit Kurdistan’s children is KOMAK’s mission، 

the organization has implemented the Kurdish Second Step program in six local schools and hopes to 

find the funds to bring the program to more schools. 

Since 2009 • Website: KOMAK 

        

وەرگیراوە ( ااڵندلە ماڵپەڕی ) کۆمیتەی من  

 کۆنسێرتیۆم : 
بوونەتە ئەندام و  ساڵی ڕابووردوودا لەیان اڵتە ئەندامانە بەشداردەبن، کە ، تەنها ئەو وکۆنگرەی گچکەیە
گرامی هەنگاو بە هەنگاو، یان چاالکی تایبەتییان لە بەکارهێنانی پرۆژەکەدا هەبووە.بەکارهێنەری پرۆ  

  www.cfchildren.org   بۆ زانیاری زۆرتر، بڕوانە ماڵپەڕی ) کۆمیتەی مندااڵن(  
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