
 
 

 ئةو كةسانةي ضاودَيري دةكةن \, باوك دايكم ئازيز
 .2020 نؤ() ئةيلولن دةربارةي ئامادة بوون لة قوتاخبانة لة مانطي ي قوتابيانئةم نامةية بؤ دايك وباوكةكان

طةرانةوةي منداَلةكان بؤ  خبانةكان لة سةران سةري شارةكة بؤ بةخَير هاتيناوبةشي كار دةكات لة قؤتاةواني شاري كوظنرتي بة هجنومةني شارئة
وة دةكةين بؤ ئةو كارةي . ئيمة زؤر سؤثاسي ئيقورس بؤ باوان ومنداَلةكان وقتاخبانةكان قوتاخبانة لة مانطي ئةيلول لة ثاش ضةند مانطةكي زؤر

ؤخةكي دكة لة ذَير باروي باوان بوو ة زؤر حالةتخوَيندن وفَيربووني منداَلةكان لة ئةو كاتدا. طؤَي مان لبؤ دَلنيا بوون لة ان كردوتانة لةطةأل منداَلةك
 خوَيندكاران.دا بوون وهةموو هةولي خؤيان داوة بؤ ثالثشيت كردني منداَلي خؤ لة فَيربوون كاتي كة قوتاخبانةكان داخراو بوون بؤ زؤربةي زؤر قورس

اني سةرةكي بوون منداَلي كرَيكار ة ئةوانةية ضونكهنديك منداَل ضةنسيان هةبوو ودةهاتنة قوتاخبانة لة كاتي كة هةموو شتيك داخرا بوو. ئةو لةو
 مانطي شةش. 1يان منداَلي الواز بوون يان ضونكة لة ئةو قوناغة بوون كة زؤر طةرانةوة لة بةرواري 

 2020لي ووبارة دةكرَينةوة بؤ هةموو قوتابيان لة مانطي ئةيلورة كة هةموو قوتاخبانةكان دطةأل ئةو بريائيمة دَلنياين كة هةموو باوان دَلخؤشن لة
 ئةو شتانةي كة قوتاخبانةكان بؤيان دابني دةكات.ةلبطرن لة ومنداَلةكان دةتوانن بطةرَينةوة سةر روتيين خؤي جاران وسوود و

ديار  انةشاييؤب ئةوتا قوتاخبانةكان بتوانن  ,ري داخستين قوتاخبانةكانياطرنطي دارايي ثاش بِري ة بؤ تةرخان كردني ثالثشتيةكحكومةت بةلَيين داو
آلن سوودمةند دةبن لة ئةم بةرنامةية كة تةركيز دةكاتة سةر خوَيندن بة تايبةت لة ماوةي . هةموو منداناو خوَيندن وفَيربوون منداآلنبكات لة 

 لي يةكةم لة مانطي ئةيلول.خو
سزادان يان غةرامة  , حكومةت ئةوة روون كرد كة هيض باوكةك ناهَيتةد بووي( زيا19( كاتي كة كَيشةي ظايروسي كورونا )كوظيد ر )سَيلة مانطي ئازا

بؤ هنديك طروثي تايبةت ما منداَلةكان تةنها قوتاخبانةكان هاتنة داخسنت بؤ هةموو اخبانة ضونكة دواتر كردن ئةطةر منداَلي خؤي نة نَيرتة قوت
  بوو.

بطةرَينةوة بؤ بة سةالمةتي ئَيستا بارودؤخكة طؤراةوة وئةو بةِريارانةي كة حكومةت دةر كردي نيشانةي ئةوةية كة منداَلةكان ئَيستا دةتوانن 
كَيشةي ظايروسي ماوة درَيذي كاريطةري ني بتواندا هةية لة توانايي ئيمة. زؤر طرنطة هةموو منداَلةكان بطةرَينةوة بؤ قوتاخبانة تا قوتاخبانةكان

. ئيمة دةزانني كة منداَلةكان نةك تةنها خوَيندن لةدةست داينة لة ئةو ماوةية كةم بكةينبةرفراوان  بةرذةوةندي وثيشكةوتنلةسةر خوَيندن وكورونا 
 ةني تِري كؤمةآليةتي لة قوتاخبانة لة دةست داينة.هاوِرَيةكان والي هةروةها ئةوان بينيينآلم بة

ي ئامادة نةبوونيان هةية انةي كة رَيذةكي زؤر. ئةويكة منداَلةكان دةخرَيتة ذَير مةتِرسي دواكةوتين زياتِرلة دةست داني خويندن لة ناو ثؤل جار

دووبارة انة ئامادة بوون لة قوتاخبوثاتي كردوة كة بؤية بةشي خوَيندن دوقوتاخبانةي سةرةتايي وناوةند. هةردوو دةرجناميان باش نية لة 
 .لة دةست ثَيكةي وةرزي ثايززؤرةملَية )اجبارية( 

 , هةر وةك:لة قوتاخبانة جَيبةجَي دةكرَيت ئامادة بوونبارةي ياسايي جاران دةر, 2020ي مانطي ئةيلول 2ست لة ئةمة ئةوةية كة بةرواري مةبة
 ني زؤرةملَي قوتاخبانة بَيتئةوة ئةركي دايك وباوك كة منداَلي خؤيان بنَيرة قوتاخبانة ئةطةر لة تةمة •

 ئامادةنةبوون بكات.ات وثَيداضوونةوةي ئامادة بووني قوتابيان تؤمار بكئةوة بةرثِرسيارةتي قوتاخبانةية كة  •

بار بكرَيت تاوانسزايةكاني ياسايي جَييبةجَي بكات هةر وةك ئاطادراي سزادان زثِروسةي كة لةوانةية ت دووبارة دةسةالتي ناوضةيي دةتوانَي •
 لة دادطا ئةطةر ئامادةنةبوون بةردةوام بوو.



ي منداَلةكةت بؤ قوتاخبانة كاتي دووبارة دةكرَينةوة لة مانطي ئةيلول دةبَيت خةمةكاني خؤت بة بارةي طةرانةوةئةطةر هةر خةمةك هةتبَيت دةر
وو كاتةوة دةربارةي ثِروسةي ثاراسنت كة لة ذَير جَيبةجَي كردنة وهةمب دَلنيائيوة . قوتاخبانة دةتوانَيت راستةوخؤ لةطةأل قوتاخبانة طفتوطؤ بكةي

وبريكارةكاني تِر كة ئةوش دةتوانن يارمةتي بدةن ةالتي ناوضةيي تةندروسيت وخزمةتطؤزاريةكاني دةسلةن لة كار دةكقوتاخبانةكان بة نيزيكةوة 
 ئةطةر ثيويست بوو.

ثشووي خَيزاني يان  ةبَيت( بؤ امادة نئةوةية كة ئامؤذطاري ناكات تؤ منداَلي خؤت لة قوتاخبانة دةربكةي )يان ئ دةسةالتي ناوضةييبينيين  ,هةروةها
لة دةست ي بة تةركيز دثالثشيت زيا , ضونكة لةوانةية منداَلةكات ن دووبارة دةكرَينةوة, هةر كاتةك كة قوتاخبانةكاهةر كاتةكاني تري خول بَيت

هةر دايكةك يان ئةطةر  .بوون كة دروست بووة لة كاتي داخستين قوتاخبانةكاندابني دةكرَيت بؤ ثركردني ئةو بؤشايية لة فَير قوتابيان بؤ كة بدات 
ولطرتين مؤلةتي داواكاريةكاني قوتاخبانة بؤ ثَروسةي يي مؤلةت بكةن بةطوَيرة ةما بَيت منداَل خؤي نة نَيرتة قوتاخبانة دةبَيت ئةو داواباوكةك بةت

 رةضاو بكات كة ئايا ئةمة بارودؤخةكي جاوازة يان نا.بتوانَيت  تا بةرَيوةبةري قوتاخبانة كاتةكي كايف هةبَيتت تا ثَيش وةخت بَيودةبَيت نةهاتن 
ئامادةنةبوونةك بة بَي هيض شتيك لة دةست نادات. هةر خوَيندن وي وةلدةطرَيت تاخبانة ئةو زياتِر سوودضةند منداَلةكت زؤر ئامادة بَيت لة قو

 بكةن.وةلطرتين مؤلةت لة قوتاخبانة لةوانةية ئاطادري سزادان بؤت دةر
َيكةو ئيش بكةن كان ثضِرانةكي زؤر لة خوَيندني منداَلةكانت لة ماوةي ضةند مانطي رابردوو, شيت زؤر طرنط ئةوةية كة باوان وقوتاخبانةلة ثاش ب

ية طؤَي لة ئيوة بطرَيت بؤية تكاية ثةيوةندي بة ئةوان بكة ئةطةر هةر خةمةك هةتبَيت ان بؤ قوتاخبانة. قوتبخانة ئامادةكبؤ طةرانةوةي منداَلة
 وئةو هةلو دةدةن يارمةتي تؤ بدةن.

 
 ي خوَيندني دابَيت.ةو ساَللة ئخؤت وبؤ منداَلةكةت بة هيوايي هةموو شتيكي باش بؤ 

 
 

 

 


