ريَكخراوا هيظى
ثروذة و ضاالكييَن ساال 2020ىَ

بةشيُ  5ذ 5

ضاالكييُن دي ييُن ساال 2020
 .1ضاالكييَن خوثاريَزى بو بةرهةنطاربون و ريكطرتنا ظايروسىَ كورونا

دطةل بارودوخىَ نوكة ل دةظةرىَ سةبارةت ب مةترسيا توشبونىَ ب ظايروسىَ كورونا و ذبةر روىلَ طرنط يىَ سيستةميَن بةرطريىَ دا د ريطةكرتنا ظىَ ئيَشىَ ،ريَكخراوا هيظى
رابو ب جيَبةجيَكرنا هندةك ريَكاريَن توند د ناف هةمى ثروذيَن خو دا وةك ثيَنطاظةك بو ثاراستنا فةرمانبةريَن خو و هةر وةسا نةخوش و ئاكنجييَن كةمثا ذ توشبونىَ ب
ظىَ نةخوشيىَ .ئةف ضةندة هاتة جبه ئينان ل ريَكا دابني كرنا كةلوثةليَن خوثاراستنا كةسايةتى بو فةرمانبةران و هةر وةسا هةمى كارمةندان ل كلينيكيَن طةروك و ييَن
جيَطري .ذظان كةلوثةالن ماسك و دةسكيَش وجليَن تايبةت و ضةند ئاالظةكيَن دى ب خوظة طرتن ،زيَدةبارى ثاقشكةرو و كةلوثةليَن تافيلكرنىَ .هةر وةسا ،ريَكخراوا هيظى
رابوية ب تافيلكرنا ئاظاهييَن هةمى سةنتةريَن خوييَن ساخلةمى دطةل دابينكرنا ريَك و ثيَك و بةردةوان يا كةلوثةليَن ثاقشكرن و تافيلكرنىَ ب مةرةما ئةجنامدانا ريَكاريَن
خوثاريَزى و ثاقشكرنىَ ب شيَوةيةك َى روذانة و بةردةوام.
دطةل ظان هةمى ثيَنطاظا ،ريَكخراوا هيظى يا رذدة لسةر بةشيداريكرنا هةمى كارمةنديَن خو ييَن ساخلةمى د خوليَن مةش و راهيَنان و رةوشةنبريكرنىَ ييَن كو دهيَنة
ريَكخسنت ذاليىَ ريَظةبةريا ساخلةميىَ ظة و هةروةسا ئالييَن دى ب مةرةما وةرطرتنا ثيَزانينيُن باشرت د بوارىَ سةرةدةريكرنىَ دطةل بارودوخىَ نوكة دا و هةروةسا
جيَبةجيَكرنا ثريُنسيثيَن سةرةكى د كارىَ خو يىَ روذانة دا و ضاالكييَن طريَداى ب خو ثاراستن َى ذ نةخوشيىَ.
د ظى بوارى دا ،هيظي رابوية ب تةرخانكرنا هةمى ضاالكييَن خوييَن هشياركرن و رةوشةنبرييا ساخلةمى ل كةمثيُن جوراو جور بو بابةتىَ خوثاريزيىَ ذ نةخوشيا كورونا ب
ريَكا ئةجنامدانا روينشتنيَن ريكخستى بو سةرةدانكةريَن سةنتةريَن ساخلةمى و هةر وةسا ب ريَكا سةرةدانا خيظةت و ماالن ب مةرةما ئاطاداركرنا زيَدةترين ذمارا خةلكى
لسةر ظى بابةتى.
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ضاالكييَن خوثاريَزى بو بةرهةنطاربون و ريكطرتنا ظايروسىَ كورونا

 .2نوذةنكرنا بنطةهيَن (خةتارىَ ،سريضكا و دوغاتا) ييُن ساخلةميا دةستثيَكى ل قةزا تلكيّف
ريَكخراوا هيظى رادبيت ب ئةجنامدان ثروذةكىَ تايبةت بو دابينكرنا خزمةتيَن ساخلةميا دةستثيَكى بو ئاكنجييَن كومةلطةهيَن خةتارىَ ،سريضكا و دوغاتا ل قةزا تلكيَف ل
ثاريَزطةها نةينةوى ،ئةو ذي ب ريَكا ثشتةظانيكرنا بنطةهيَن ساخلةميا دةستثيَكى ل جهيَن ناظربى كو ثرتيا خةلكى وان ئاوارة ببون د دةمىَ شةرىَ داعش دا و نوكة زظرينة
سةر جه و واريَن خو .خةلك َى ظان دةظةرا ثرتيا وان ذ كةمينةييَن ئيَزدى كريستيانن كو ضةند جاران هاتينة ئاوارةكرنا ذبةر بارودوخىَ شةرى ل دةظةر َى د ماوىَ رابردوو
دا .مةرةما ريَكخراوا هيظى ذ ظى ثروذةى ئةوة كو ثشتةظانيا ثيَتظى دابني كةت بو ريَظةبةريا ساخلةميا نةينةوا ب مةرةما بلندكرنا ئاستىَ خزمةتيَن ساخلةمى ل دةظةرىَ،
ئةو ذى ب ريَكا ظان خاليَن ل خوارىَ دياركرى:
 .1نوذةنكرنا ئاظاهييَن بنطةهيَن ساخلةمى ب مةرةما ئامادةكرنا وان ب باشرين شيَواز بو ثيَشكيَشكرنا خزمةتيَن ساخلةمى
 .2دابينكرنا ذيَدةريَن دارايى و لوجيستيى ييَن ثيَتظى بو ريَكخستنا ثروطراميَن ساخلةمييَن طرنط و ثيَتظة وةكى ضاظديَريا خامنيَن دووطيان ،ساخلةميا دةروونى،
هشياركرنا ساخلةمى و ساخلةميا قوتاخبانا  ...هتد
 .3زيَدةكرنا هةذمارةكا فةرمانبةريَن ساخلةمى و ب تايبةت نوذدارا ب مةرةما ئامادةبونا روذانة ل ظان بنطةهيَن ساخلةمى
 .4دابينكرنا دةرمان و ثيَداويستييَن ثيَتظى بو كارىَ بنطةهيَن ناظربى
ذ ئةطةرىَ بارودوخىَ شةرىَ دذى ريَكخراوا داعش يا تريوريستى و هةروةسا ذ ئةجنامىَ نةبونا شيانيَن دارايى ،بنطةهيَن ساخلةمى ل دةظةرىَ توشى زةرةرةكا مةزن بوينة ب
شيَوةيةكى كو شياو نينن بو ثيَشكيَشكرنا خزمةتيَن ساخلةمى ب شيَوةيةك َى باش و ل ديف ستاندارديَن ساخلةمى .ذبةر ظان ئةطةران ،ريَكخراوا هيظى رابو ب نوذةنكرنا
ئاظاهييَن بنطةهيَن ساخلةمى ل هةرسىَ جهيَن دةستنيشانكرى ،و ثروسا نوذةنكرنىَ ثيَكهاتبوو ذ ئامادةكرن و سةخبيَركرنا ئاظاهى ،كاروباريَن كارب و ئاظ و سولينان
زيَدةبارى دابينكرنا كةرةستيَن ئوفيسا
وةك دةسثيَكةك بو ثروذةى ،هيظى رتبو ب ئةجنامدانا ثيَرابونيَن ل خوارىَ دياركرى:

بنطةهيُ ساخلةميا دةستثيَكى ل خةتارىَ
 -1نوذةنكرنا ئاظاهى
 دابةشكرنا ذورا ثيَشرت يا دةرماخنانىَ بو دوو ذوران ،ب مةرةما ب كارئينان وان ئيَك بو برينثيَضيا زةالمان و يا دى بو ذنان.
 بوياغكرنا ئاظاهى و ضيَكرن و ضارةسةر كرنا ديواران
 ئامادةكرنا ذوورا دةرماخنان َى بو كارى و دابينكرنا رةفاتكا بو دانا دةرمانا
 سةخبيَركرنا دةرطةه و ثةجنةرا
 دانانا ثةردا
 دابينكرنا ئاميَر و ثيَداويتسييَن ثزيشكى
 نووكرنا و دابينكرنا ثيَداويستييَن ئوفيسي (ميَز ز كورسى  ..هتد)
 -2كيَشان و دروستكرنا ئاظ و سوليَنان
 كيَشانا بورييَن ئاظىَ
 دانا حةنةظيان
 زيَدةكرنا دةستشوويان
 -3نوذةكرنا هيَال كارةبىَ و دابيكرنا روناهيا ثيَتظى
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بنطةهيَ ساخلةميا دةستثيَكى ل سريشكا
 -1نوذةنكرنا ئاظاهى
 سةخبيَركرنا بان َى ئاظاهى
 دانانا ثةردا
 بوياغكرنا ئاظاهى و ضيَكرن و ضارةسةر كرنا ديواران
 سةخبيَركرنا دةرطةه و ثةجنةرا
 دابينكرنا ئاميَر و ثيَداويتسييَن ثزيشكى
 نووكرنا و دابينكرنا ثيَداويستييَن ئوفيسي (ميَز ز كورسى  ..هتد)
 -2كيَشان و دروستكرنا ئاظ و سوليَنان
 كيَشانا بورييَن ئاظىَ
 دانا حةنةظيان
 زيَدةكرنا دةستشوويان
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 -1نوذةنكرنا ئاظاهى
 سةخبيَركرنا بان َى ئاظاهى
 دانانا ثةردا
 بوياغكرنا ئاظاهى و ضيَكرن و ضارةسةر كرنا ديواران
 سةخبيَركرنا دةرطةه و ثةجنةرا
 دابينكرنا ئاميَر و ثيَداويتسييَن ثزيشكى
 نووكرنا و دابينكرنا ثيَداويستييَن ئوفيسي (ميَز ز كورسى  ..هتد)
 -2كيَشان و دروستكرنا ئاظ و سوليَنان
 كيَشانا بورييَن ئاظىَ
 دانا حةنةظيان
 -3نوذةكرنا هيَال كارةبىَ و دابيكرنا روناهيا ثيَتظى
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 .3نوذةنكرنا بنطةهيَ قاديا ييُ ساخلةميا دةستثيَكى ل كةمثا روانطة يا ئاواران
ريَكخراوا هيظى رابوو ب ئةجنامدان ثروذةكىَ تايبةت بو دابينكرنا خزمةتيَن ساخلةميا دةستثيَكى بو ئاكنجييُن كةمثا روانطة ل قةزا سيُميُليُ ل ثاريَزطةها دهوكيُ ،ب ريَكا
ي ئاوارة ببون د دةم َى شةرىَ داعش دا  .خةلكىَ وان دةظةران ثرتيا وان ذ كةمينةييَن ئيَزدى
ثشتةظانيكرنا بنطةهيَ ساخلةميا دةستثيَكى ل كةمثا ناظربي كو ثرتيا خةلكىُ و ُ
و زوربةيا موسلمانان ثيُك دهات كو ضةندين خيَزان هاتينة ئاوارةكرن ذبةر بارودوخ َى شةرى ل دةظةر َى د ماوىَ رابردوو دا .مةرةما ريَكخراوا هيظى ذ ظى ثروذةى ئةوة كو
ثشتةظانيا ثيَتظى دابني كةت بو ريَظةبةريا ساخلةمييُ ب مةرةما بلندكرنا ئاستىَ خزمةتيَن ساخلةمى ل دةظةرىَ ،ئةو ذى ب ريَكا ظان خاليَن ل خوارىَ دياركرى:
 .1نوذةنكرنا و ثاقذكرنا ئاظاهييُ بنطةه َي ساخلةمى ب مةرةما ئامادةكرن ب باشرتين شيَواز بو ثيَشكيَشكرنا خزمةتيَن ساخلةمى
 .2دابينكرنا ذيَدةريَن دارايى و لوجيستيى ييَن ثيَتظى بو ريَكخستنا ثروطراميَن ساخلةمييَن ثيَتظي وةكى ساخلةميا دةروونى ،هشياركرنا ساخلةمييُ و بةدخوراكي
و ...هتد
 .3زيَدةكرنا هةذمارةكا فةرمانبةريَن ساخلةمى و ب تايبةت نوذدارا ب مةرةما ئامادةبونا روذانة ل بنطةه َي ساخلةمييُ
 .4ظةكرنا خوالن بو كارمةنديُن هةمي بةشيُن بنطةهي وةك (ساخلةميا دةرووني ،هشياركرنا ساخلةمييُ ،بةدخوراكي و ثةرستاران)
 .5دابينكرنا دةرمان و ثيَداويستييَن ثيَتظى بو كارىَ بنطةه َي ناظربى
ريَكخراوا هيظى ل 2020/6/1دةست ب ئةجنام دانا ظي ثروذةي كرية ب ثالثشتيا ريُكخراوا ساخلةميا جيهاني و دهةمان بةروار دا دةست ب نوذةنكرنا ئاظاهييَ بنطةهيَ
ساخلةمييَ ل كةمثا ناظربي كرية  ،ئةظ ثروسة ثيَكهاتبوو ذ ثاقذكرن و ئامادةكرن و سةخبيَركرنا ئاظاهى زيُدةباري كاروباريَن كارةب و ئاظ و سولينان زيَدةبارى دابينكرنا
كةرةستيَن نظيسينطةهان وةك دةسثيَكةك بو ثروذةى ،ريُكخراوا هيظى رابو ب ئةجنامدانا ثيَرابونيَن ل خوارىَ دياركرى:













سةخبيُريكرن و بوياغكرنا ليُظ و طوشيُن ئاظاهى ييُن زيان ليُكةفيت
ئامادةكرنا ذوورا دةرماخنانىَ بو كارى و دابينكرنا رةفاتكا بو دانانا دةرمانا و ثيُداويستييُن تةندروسيت
سةخبيُريكرنا كورسيك و ئامرييُن ذوورا نوذداريُ ددانا
سةخبيَركرنا دةرطةه و ثةجنةرا
دانانا ثةردا بو هةمي ثةجنةران كو ذ  25ثةجنةران ثيُك دهيُت
دابينكرنا ئاميَر و ثيَداويتسييَن ثزيشكى
نووكرن و دابينكرنا ثيَداويستييَن نظيسينطةهان (ميَز و كورسى و دوالب  ..هتد)
دووبارة داطرتنا ئامرييُن ظةمراندنا ئاطري و دابةشكرنا وان جلهيُن ثيُدظي
دابني كرنا سندوقا ثيُشنياران و هيُال تلةفون ُي يا طةرم يا ريُكخراويُ
ريُك و ثيُك كرنا باخضيُ بنطةهي
ين يا جودا ذ تاقيطةهيُ و دابني كرنا ثيُداويستييُن ويُ و دابني كرنا بةفرطرةكي ُو دةست شوويةك ُي بو تاقيطةه ُي
دروست كرنا ذوورةكيُ بو كيُشانا خوي ُ
نوي كرن و سةخبيُري كرنا كةل و ثةليُن كارةبيُ و ئاظيُ

بنطةهيَ قاديا ييُ ساخلةميا دةستثيَكى ل كةمثا روانطة يا ئاواران ل دةميُ وةرطرتينُ

بنطةهيَ قاديا ييُ ساخلةميا دةستثيَكى ل كةمثا روانطة يا ئاواران ل دةميُ وةرطرتينُ

نوذةنكرنا بنطةهيَ قاديا ييُ ساخلةميا دةستثيَكى ل كةمثا روانطة يا ئاواران

نوذةنكرنا بنطةهيُ قاديا ييُ ساخلةميا دةستثيَكى ل كةمثا روانطة يا ئاواران

نوذةنكرنا بنطةهيُ قاديا ييُ ساخلةميا دةستثيَكى ل كةمثا روانطة يا ئاواران

.4نوذةنكرن و سةخبيُريكرنا ئاظاهييُ بنطةهيُ ساخلةميا دةستثيُكي ل كةمثا ئاشيت يا ئاواران
هةولدان ذ بو ثاراستنا ئاظاهييُن ساخلةمييُ ل كةمثا و بةرهةظكرنا وان ذ بو ثيُشكيُشكرنا خزمةتيُن ساخلةمييُ ،و وةك بةشةك ذ نوذةنكرنيُن بةردةوام ييُن ئاظاهييُن ويُ،
ريُكخراوا هيظي رابو ب كاريُ نويكرن و ئامادةكرنا ئاظاهييُ بنطةهيُ خو ي ُي ساخلةميا دةستثيُكي ل كةمثا ئاشيت يا ئاواران ل ثاريُزطةها سليُمانييُ ب ريُيا طهورينا ذيُريا
قاتيُ ئةردي و هةروةسا دابني كرنا هندةك كةرةستيُن ثيُتظي

.5ظةكرنا سةنتةرىَ هيظى يىَ ضارةسةريا سروشتى و شياندنا ثزيشكى
ل روذا س َى شةمبى ريَكةفتى  ،2020/2/18و د ريَورةمسةك َى تايبةت دا ب ئامادةبونا نويَنةر َى ريَكخراوا ساخلةميا جيهانى ل عرياق َى بةريَز د .أدهم رشاد امساعيل ،و
هيَذا ريَظةبةرىَ طشتيىَ ساخلةميا ثاريَزطةها دهوكىَ د .نزار عسمت و نويَنةريَن ضةندين ريَكخراو و ئالييَن دى ،سةنتةرىَ هيظى يىَ ضارةسةريا سروشتى و شياندنا
ثزيشكى هاتة ظةكرن .سةنتةر َى ناظربى دكةظيتة كومةلطةها تةناهي ل قةزا سيَميَلىَ ودىَ رابيت ب ثيَشكيَشكرنا خزمةتيَن ضارةسةريا سروشتى بو ئاوارة وثةنابةر وهةر
وةسا خةلكىَ دةظةرىَ ل ثاريَزطةهىَ كةت.

.6ئاهةنطا ظةكرنا نةخوشخانا سوتن و نشتةرطةرييَن جوانكارى ل ثاريَزطةها سليَمانيىَ
وةك بةشةك ذ ضاالكييَن ريَكخراوا هيظى بو ثشتةظانيا سيستةم َى تةندروستى ي َى نافخويى ،و ل روذا دووشةمبى ريَكةفتى  ،2020/11/23و ب ئامادةبوونا بةريَز د.
أدهم امساعيل نوينةر َى ريَكخراوا ساخلةميا جيهانى ل عرياقيَ و هةر وةسا بةريَز د .صباح هةورامى ،ريَظةبةرىَ طشيت ي َى ساخلةمى ل ثاريَزطةها سليَمانيىَ ،ئاهةنطا ظةكرنا
هوليَن نشتةرطةريىَ ل نةخوشخانا سوتن و نشتةرطةرييَن جوانكارى ذ الي َى ريَكخراوا ساخلةميا جيهانى و ريَظةبةريا طشيت يا ساخلةميىَ ل ثاريَزطةها سليَمانيىَ و ريَكخراوا
هيظى ظة هاتة طيَران ثشتى ب دمياهى هاتنا ثروذ َى ريَكخراو َى بو نويذةنكرن وسةخبيَركرنا نةخوشخانىَ ب دمياهى هاتني.
ثروذ َى نافهاتى نويذةنكرنا متام بو سىَ هوليَن نشتةرطةريىَ ل نةخوشخانىَ ب خوظة طرتن دطةل بةرفرةهكرنا بةشى ب زيَدةكرنا هولةكا دي ب هةمى ثيَتظييَن خوظة ذ
ئامريو و ثيَداويستيان ،و هةروةسا بةش َى تافيلكرنىَ و ذوريَن بهيَنظةدان و طهورينا كارمةندان.
د ظى ثروذةى دا ،ريَكخرا هيظى ثيظةريَن هةرة باش و ثيَشكةفتى ب ثروسا نويذةنكرنىَ دا ب كار ئينان دطةل ب كار ئينان باشرتين جوريَن كةرةستان .ثروذة ب شيَوةيةكىَ
ئيَكسةر ذ اليىَ بةش َى ئةندازيارى يىَ هيظى ظى هاتة ب جه ئينان ب ثالثشتيا دارايى يا ريَكخراوا ساخلةميا جيهانى.

.7ئاهةنطا ظةكرنا نةخوشخانا تةنطاظيا روذهةالت ل باذيَرىَ هةولريىَ
ل روذا س َى شةمبى ريَكةفتى  ،2020/11/24و ب ئامادةبوونا بةريَز د .أدهةم امساعيل نوينةر َى ريَكخراوا ساخلةميا جيهانى ل عرياقيَ ،ريَورةمسيَن تايبةت هاتنة طيَران
ب هةلكةفتا ظةكرنا بةشةك ذ نةخوشخانا تةنطاظيا روذهةالت ل باذيَرىَ هةوليُرىَ ثشتى ب دمياهي هاتنا ثروذ َى ريَكخراوا هيظى بو نويذةكرن و بةرفرةهكرنا نةخوشخانىَ.
ثروذ َى ناظربى كاريَن نويذةنكرنا ذوريَن نظاندنا نةخوشان و بةشيَن ضاظديريا ضر ب خوظة طرتن دطةل دانا  57يةكةييَن تايبةت ييَن ئوكسجني ييَن تةختيَن نةخوشان.
ثروذة ب شيَوةيةكىَ ئيَكسةر ذ اليىَ بةش َى ئةندازيارى يىَ ريُكخراوا هيظى ظة هاتة ب جه ئينان ب ثالثشتيا دارايى يا ريَكخراوا ساخلةميا جيهانى و بةشةكة ذ ثروذيَن
ريَكخراوا هيظى بو ثشتةظانيا دةزطةهيَن تةندروستى ييَن نافخويى كو خزمةتيَن ساخلةمى ثيَشكيَشى خةلكىَ دةظةرىَ دكةن ،زيَدةبارى ئاوارة و ثةنابةريَن ئاكنجى ل
دةظةرىَ ،كو دبيتة ئةطةر َى ثةيدابوونا ثةستانةكا مةزن لسةر ظان دةزطةهان و د ئةجنامدا كيَم وكاسييَن جوراو جور دهيَنة ثيَش ذ ئةطةر َى كيَميا ذيَدةريَن ثشتةظانيكرنىَ.
نةخوشخانا تةنطاظيا روذهةالت دهيَتة هذمارتن ذيَدةرىَ سةرةكى يىَ خزمةتيَن تةندروستى ل باذيَرىَ هةولريىَ ب تايبةت ثشتى هةمى نةخوشخانيَن دى هاتينة
تةرخانكرن بو نةخوشيَن ثةتايا كورونايىَ.

.8سةرةدانيَن فةرمى ييَن شانديَن جوراو جور بو ثروذيَن ريَكخراوا هيظى
د ماوىَ بوريدا ،طةلةك ذ ئاىل و اليةنيَن فةرمى بةردةوام بون د سةرةدانيَن خوييَن مةيدانى بو ثروذيَن ريَكخراوا هيظى ل جهيَن جوراو جور .د ضان سةرةدانان دا ،هةمى
ئةو ليذنيَن سةرةدانا ظان ثروذان كرين ريَز و ثيَزانينيَن خو ئاراستةى ريَكخراوا هيظى كرن ذبةر وان خزمةتيَن كو ريَكخراو ثيَشكيَشى خةلكىَ ليَقةوماى دكةت و ئةو
ستاندارديَن ناياب ييَن كو دهيَنة ثةيرةو كرن ذاليىَ هيظى ظة بو دابينكرن و ثيَشكيَشكرنا خزمةتيَن ساخلةمى .ل ضةند ديَريَن داهاتى دا ،ضةند ثيَزانينةك لسةر وان
سةرةدانيَن كو د ماوى مةها ضريا ئيُكيُ 2020ىَ دا هاتينة ئةجنام دان:
ل روذا دووشةمبى ريَكةتى  ،2020/10/19شاندةك َى بلند ذ ريَكخراوا ساخلةميا جيهانى سةرةدانةك مةيدانى برة ذمارةك ذ ثروذيَن ريَكخراوا هيظى ،و ذ وانا:
-

شانديُ نافربى سةرةدانا بنطةهىَ ساخلةمي يىَ ريَكخراوا هيظى ل كةمثا بيَرسظىَ يا ئاوارن ل قةزا زاخو كر ،كو ريَخراوا مة رادبيت ب ثيَشكيَش كرنا خزمةتيَن
ساخلةميا دةستثيَكى ييَن جوارو جور خةلكىَ ئاوارة ل كةمثا ناظربى دكةت .شاندىَ نافربى ذ نيَزيك هادارى ضةوانيا بريَظةضوونا كارى بوو و ضاف ب ستافىَ كارى
كةفت و هةر وةسا بةشةك ذ نةخوش و خةلكىَ كةمثىَ كةفت.

-

هةروةسا شانديُ نافربى سةرةدانا بنطةه َى ساخلةمي يىَ ريَكخراوا هيظى ل كةمثا روانطة يا ئاوارن ل قةزا سيَميَلىَ ل ثاريَزطةها دهوكىَ كر ،كو ذ نيَزيك هايدارى ب
ريَظةضوونا كارى و جوريَ خزمةتيَن دهيَنة ثيَشكيَشكرن بوون

-

شانديُ ريُكخراوا ساخلةمي يا جيهاني طةشتا ب سةرةدانا بنطةهىَ هيظى يىَ ضارةسةريا سروشتى و شياندنا ثزيشكى ل كوملطةها تةناهى ل دهوكىَ ب دمياهى ئينا

.9بةالظكرنا ثيُتظييُن زارووكيُن نوي ذدايكبوين ل كةمثيُن ئاواران
ل روذا ضوارشةميب ريُكةفيت  15.7.2020ريُكخراوا هيظي رابوو ب بةالظكرنا سيُتان ل سةر زارووكيُن نوي ذدايكبوين  ،هةر سيُتةك ثيُكدهيُت ذ (بةتةني ،كريُم بو
سةروضافا  ،حةفازة  ،سابونيُن زارووكان  ،كلينكس)
ذ هةذي طوتينَ ية كو ئةظ كةل و ثةلة هاتبوونة دابني كرن ذ الييَ ريَكخروا ) (Medairظة .بةالظكرنا ظان سيُتان بنطةهيُن ريُكخراوا هيظي خبوظة طرتن ل كةمثيُن
ثاريُزطةها دهوكيُ و لدويف داخازي و ثيُتظيا وان هاتنة دابينكرن .
ي بوون -:
هةذمار بظي شيُويُ خلوار ُ
 .1بنطةه ُي ساخلةمييُ ل كةمثا شاريا يا ئاواران ( 35سيُت)
 .2بنطةه ُي ساخلةمييُ ل كةمثا كةبةرتو 2يا ئاواران ( 25سيُت)
 .3بنطةه ُي ساخلةمييُ ل كةمثا مام رةشان يا ئاواران ( 25سيُت)
 .4بنطةه ُي ساخلةمييُ ل كةمثا بيُرسظ ُي يا ئاواران ( 25سيُت)
 .5بنطةه ُي ساخلةمييُ ل كةمثا روانطة يا ئاواران ( 25سيُت)

بةالظكرنا ثيُتظييُن زارووكيُن نوي ذدايكبوين ل كةمثيُن ئاواران

.10ثشتةظانيكرنا دةزطةهيَن ساخلةمييُن نافخويى
ذ ئةطةرىَ قةيرانيَن بةردةوام و كيَمي يا ذيَدةريَن دارايى ،زيَدةبارى وىَ طظاشا مةزن ياكو نةخوشيَن جوراو جور ذ خةلكىَ خوجه وئاوارة و ثةنابةران دهيَتة سةر كةرت َى
ساخلةمى ل دةظةرىَ ،ئاستةنطيَن مةزن لبةردةم دةزطةهيَن ساخلةمييَ هةنة بو دابينكرنا هةمى دةرمان و ثيَداويستييَن ساخلةمى بو خةلكىَ ثيَتظى .د ضارضوظىَ ثيَكوليَن
ريَكخراوا هيظى دا بو ثركرنا هندةك ذ ظاالهييَن د ظى بوارى دا هةين ،هيظى و ب شيَوةك َى بةردةوام رادبيت ب دابينكرن و بةخشينا هةذمارةكا زور ذ دةرمان و
ثيَداويستييَن ساخلةمى ييَن جوراو جور بو نةخوشخانة و سةنتةريَن ساخلةمى ييَن سةر ب ريَظةبةرييَن ساخلةمى ل طةلةك ثاريَزطةهان ظة.

.11نوذدارةكا ريَكخراوا هيظى بو ئةطةرىَ قورتالكرنا ذيانا زاروكةكىَ نوي ذدايك بوي
نوذدارا ريَكخراوا هيظى د .روزا حممد صابر ،يا كو كار دكةت ل كلينيكا ريَكخراوىَ ل كةمثا ئاشتى يا ئاواران ل ثاريَزطةها سليَمانييَ ،بو ئةطةرىَ قورتالكرنا زاروكةك َى
نيبووى د روذيَن ئيَك َى ييَن ذيانا خو دا كو توشي بلندبوونا ريَذا كةرةست َى زةركىَ دناظ خينىَ دا كو د سةر ( 26ملطم/ديسيلسرت) دابو ،كو دا بيتة ئةطةرىَ توشبونا
زاروكى ب زةرةريَن مةزن ل ميَشكى كو دطةهيتة راد َى ئيفليجا ميَشكى و هندةك جاران هةتا راديُ مرنىَ ذى .بو ضارةسةركرنا ظى حالةتى ،نةخوش ثيَتظى ب طوهورينا
خوين َى ية و ثاشان دانانا وى دبن ئامريىَ فوتو ي َى تايبةت ب زةركىَ ظة ،كو ئةف جورة ضارةسةرية بتنىَ ل نةخوشخانا هةنة ،و ذبةر كاودانيَن تايبةت ييَن ثاريَزطةها
سليَماني َى ذبةر مانطرتنا ستافىَ ساخلةمى ،هيض ستافةك َى تايبةمتةند ل نةخوشخانا زاروكان ل باذيَر َى سليَمانيىَ ي َى ئامادة نةبو ظىَ ثروسيَ ئةجنام دةت،
نوذدارا مة د .روزا رابو ب طةهاندنا نةخوشى بو نةخوشخانىَ و ب دانا ضارةسةريا ثيَتظى تا ريَذا زةركىَ هاتية د بن ( 18ملطم/ديسيلسرت) دا ،كو ريَذةيةكة نةخوشى
توشى وان دةرئةجناميُت نةباش ييَن نافهاتى ناكةت .د دةمىَ نهادا نةخوش هاتية هنارتن بو مال و د ساخلةميةكا باش داية.

