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 خە ڵك پێش
هە موو شتێك 

تە ندروستى

پە روه رده 

 كۆمە ڵگایە كى
گشتگیر 

بازاڕى كار



تە ندروستى

 سیستە مێكى توانادار كە  خزمە تگوزارى
 سە ره كى جۆرى بە رز بۆ هە موو تاكێك

 دابین ده كات بۆ رێگرتن و چاره سە ركردن و
بە ڕێوه بە ردنى نە خۆشی و برینى جە ستە یى و 

ده روونى

دانانى سستمێكى دروست بۆ  •
داراییكردنى چاودێرى تە ندروستى 

باشتركردنى بە رده ستە بوون و جۆرى  •
خزمە تگوزارى نۆڕینگە یى 

بره ودان بە  خزمە تگوزارى خۆپاراستن •

باشتركردنى بواره كانى بە ڕێوه بردن،  •
یاسایى و توانستى ڕامیاریكردن لە  

كە رتى تایبە ت 



زامنكردنى گە یشتن بە  12 قۆناغە كانى  •
خوێندن 

دابینكردنى پە روه رده یە كى ئاست بە رز  •
 K-12  لە

بە رزكردنە وه ى هاوڕێژه ى و  •
سە ركە وتووى پەروەردە لە  بوارى  

ڕاهێنانى تە كنیكى و فێركردنى پیشە یى 

بە رزكردنە وه ى ئاستى ِڕه وشە نى و  •
بە رپرسیارێتى 

بونیادنان لە سە ر چاكسازیە كانى   •
خوێندنى بااڵ 

پە روه رده 

سستمێكى پە روه رده یى كە  خە لك توانادار بكات 
بۆ هێنانە دى خواستە كانیان هە روه ها پشتگیرى 
بە ها دیموكراسیە كان، پە ره پێدانى ئابوورى و 

خۆشگوزه رانى كۆمە اڵیە تى بكات 



دڵنیاكردنە وه ى كۆمە ڵگایە كى 
گشتگیر 

كۆمە ڵگایە ك كە  تیایدا هە موو خە ڵكى 
هە رێمى كوردستان - عێراق بتوانن 

زۆرترین تواناكانیان بە  ئامانج بگە ینن 
بە  چاوپۆشین لە  ڕه گە ز، بارى ئابوورى 

كۆمە اڵیە تى، شوێنى لە  دایكبوون، تە مە ن، 
ئایین، یاخود ڕه چە ڵە ك 



دڵنیاكردنە وه ى ده رفە تى یە كسان بۆ  •
كچان و ئافره تان

كە مكردنە وه ى هە ژارى و باشتركردنى  •
تۆڕى ئاسایشى كۆمە اڵیە تى

هاندانى پەرەپێدانی رێکخراوە  •
ناحکومییەکان 

بە هێزكردن و سە پاندنى یاساكانى دژ بە   •
جیاخوازى

دڵنیاكردنە وه ى پە ره پێدان و بە شدارى  •
پێكردنى الوانمان 



بازاڕى كار
  

بازاڕێكى كار لە  كە رتى تایبە ت كە  تیایدا 
كارمە ندان بتوانن پیشیە ك بدۆزنە وه ، هە ر 
كاتێك بخوازن خۆیان بۆ كارێكى باشتر 
بگوازنە وه ، هە روه ها پاداشت بكرێن 
لە  بە رامبە ر كاره كانیان، لە و بازاڕه دا 
خاوه نكار بتوانێت كارمە ندى بە  توانا 
بدۆزێتە وه  و بە  ئازادى بتوانێت ئە و 

كە سانە  دابمە زرێنێت كە  ئە وان ده یانە وێت



ئە نجامدانى چاكسازى یاسایى  •

دڵنیابوون لە وه ى كە  هێزى كار  •
بە هره داره  

پێشكە شكردنى چاكسازى لە  موچە ى  •
خانە نشینى و سووده كانى 

پە ره پێدانى سستمێكى گشتگیر بۆ  •
بیمە ى بێكارى

یارمە تیدانى ئافره تان بۆ هاتنە  نێو  •
بازاڕى كار و سە ركە وتن


