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يهتی    دەروازەيهک بۆ کار کۆمه

رگ ح کهريم سيوەيلی، نيان نامق سابر، ژيا عهباس قادر، کريستين سۆنب   ئامادەکردنی: چنور قادری، لوقمان سا

وکراوە:  می کوردستان   2021ب   سولهيمانی ههر

به بهرههمی  مرۆڤايهتييهکان و زانکۆی (پرۆتستانت بۆ زانسته  هاوبهشی زانکۆی سولهيمانی، کۆليجی زانسته ئهم کت
شهکييهکی   Bochum یشاری بۆخۆم  ) لهwww.evh-bochum.de/welcome.htmlکردارييهکان بهکه پ مانه. کت تی ئا   ١٥و

بهکهوە له  خۆی دە الپهڕەيی ڕوونکهرەوە له نووسينی چنور قادری و  ح کهريم سيوەيلی له جياتی نووسهرانی کت   . گرێلوقمان سا

بهکه بۆ  يهتی خراوەته   ناساندنی بهرەههمهکه نووسيويانه:<< نووسهرانی کت شهکييهکی سهرەتا بۆ کاری کۆمه له بهشی يهکهمدا پ
سته  و يهتی و هه وەی کاری کۆمه شکهشکراوە له سهر چوارچ ک پ يهم   ڕوو، له بهشی دووەمدا باس پيشهييهکانی، بهشهی س

پيادەکردنی کاری پيشهيی و بهشی چوارەمی تايبهت کراوە بۆ بواری پراکتيک له کاری   تهرخان کراوە بۆ ههموارەکانی
ت.>>  ک له خۆدەگر يهتيدا. کۆتاييهکهشی ژياننامهی نوسهران و فهرههنگۆک   کۆمه

کهوە بهست  به پ شن:<< ئهم کت بهکه ههر له بهشی ناساندنی بهرههمهکهدا ئهنگوست بۆ ئهم بابهته ڕادەک نهوەی  نووسهرانی کت
شهکان و چۆنيهتی   ت و خۆرئاوايه، دواندنی ک وان خۆرهه اليهنی تئۆری و مهيدانيه،رووونکردنهوەی ديدگا جياوازەکانی ن

ين  ت ئهوەش ب يهتيدا. خۆ دەب کهوەييه له بواری کاری کۆمه چارەسهريانه له ڕوانگهيهکی کرداريانهوە، وەههروەها پڕۆژەيهکی پ
به ئهوە نييه کو ئهوەيه که توانيومانه.>>  که ئهم کت   که ويستومانه، به

نهر هان دەدەن که لنهوە و خو ه دەه کی زانستی ئاوا بهکه، باسهکه وەک باس   ئهم ڕستهی کۆتايی دەريدەخات که نووسهرانی کت
گهيشتنی نووسهران و کاری هاوبهشی دوو زانکۆی سولهيمانی و بۆخوم بچن. ههر  بهکه و ت ندنهوەی کت ک ب  بهرەو خو چۆن

کی سودمهند و پڕ نڕخه.   ، کار مانی خۆرئاوايی ب تی و ئا   کاری لهو چهشنه که بهرههمی هاوکاری کوردی خۆرهه

يهتی ههيه.  کهڵ به کاری کۆمه ک ت ک که بهچهشن ندکارانی زانستگا و ههر کهس بک بۆ خو   کت

ت  پهڕی ڕۆژهه  بۆکان  -ما


