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  ETTC"باكطراوندى" ثاشخانى

ةكانى كاريخزمةتطوزارى و ئاسان (ETTC) ئةوروثي  راهيَنانى و تةكنةلؤجيا سةنتةرى
ثى جياواز. ى عيَراق لة ضةندين ووآلتى ئةورواوةكانتيَكهةلَكيَشانةوة دابني دةكات لة عيَراق بوَ طةرِ

ية لة بةرنامةى  بوَ رةخساندووة بريتهةىل (ETTC)يةكيَك لة بةرنامةكانى تيَكهةلَكيَشانةوة كة 
(ERIN) ( تيَكهةلَكيَشانةوةى رايةلَةىبةرنامةى  )بؤ كراوة  هاوبةشىكة كؤمةكى دارايي ئةوروثى

 تيَكهةلَكيَشكردن.كؤمةكى و   كؤضكردن ةرى ئةوروثىثةناب لةاليةن
يةكةى بةرِيَوةبردنى  بة هةماهةنطى و هاوكارىجيَ كراوة و ئةجنام دراوة ئةم بةرنامةية جيَبة

 لة ووآلتى هوَلَةندا. (ERIN)بةرنامةى 

 ئةرك نامة
دامةزراوة لة عيَراق وةكو دةزطايةكى  2009ئةوروثي لة سالَى   راهيَنانى و تةكنةلؤجيا سةنتةرى

, خوىل بونيات نانى توانست ETTC ثةرةثيَدان بوَ دابني كردنى ضةندين ثرِوَذةى جياواز.
يَذريَن دادةرِ ثرِوَذةكانةكات لة عيَراق. دتيَكهةلَكيَشانةوة و مروَظايةتى دابني  ضاالكيةكانى

لة اليةن دوور و دريَذى بؤ دةكريَت وورد و   ثيشةيى ريَكدةخريَن ثاش ئةوةى هةلَسةنطاندنيَكى
 ةكان.يثيا بة ثشتطريى ريَكخراوة ئةوروكةسانى شارةزا و كارامة لةو بوارانةد

ETTC  و تيَكهةلَكيَشانةوة و ضةندين ثرِوَذةى ئةزموونيَكى زوَر باشى هةية لة بوارةكانى طةرِانةوة
 ".  ERIN" ووآلتة بةشدارةكانى جياوازى تيَكهةلَكيَشانةوة بةرِيَوة دةبات لةطةأل 

 ثرؤسةى بةردةوامى دان بة لة ثَيناو ةكانهاوبةش رَيضكة
 طةِرانةوة

 ةكانكراو ئامانجئاماجنى بةرنامة و طروثة بة 
كة لة  دةكات ثشتطريى ئةو طةرِاوانة (ERIN)ئةوروثى  تيَكهةلَكيَشانةوةى رايةلَةىبةرنامةى 
 بوَ هةريَمى كوردستانى عيَراق. يَنةوةكة دةطةرِ نن،  " ERIN" بووىبةشدارجياكانى ووآلتة جيا

 بيَت يان زوَرةملىَ, هةىل ئةوةيان ثيَهةوةسى )خود ويستى( جا ئةطةر بة هةموو جوَرة طةرِاوةيةك ، 
  .وةةن بةرنامةكةكة ثشتطريى بكريَن لة اليدراوة 

يان هةية,كة لة نيَوانيان ئةم جوَرة خةلَكانة هةن: انةى كة ثيَداويستى تايبةتكراو ئامانجبة ئةو طروثة 
اويستى خيَزانيَك كة مندالَى خوار تةمةن هةذدة سالَيان هةية, خةلَكى بة تةمةن و ئةو كةسانةى ثيَد

ةكانيان بوَ دابني بكرىَ بوَ ئاسانكارى كردن لة يكهاتةو شتة ثيَويستيثزيشكيان هةية دةكريَ ثيَ
 .تيَكهةلَكيَشانةوةثرِوَسةى 

 

 ووآلت )بآلوكراوةى (ناميلكةى
 رايةَلةى تَيكهةَلكَيشانةوةى ئةوروثى

(ERIN)حكومةتى هةرَيمى ى 
 عَيراق /كوردستان

 

دةتوانريَ ئةم خزمةتطوزاريانة ثيَشنياز بكريَن لة سةرجةم ثاريَزطاكانى هةريَمى 
زانيارى بة خوَشحالَييةوة ئيَوة دةتوانن ثةيوةندى بة تيمةكةمانةوة بكةن بوَ كوردستان.

 انةوة و دواى طةرِانةوة.تاكة كةسى ثيَش طةرِِِ زياتر و داواكارى

 ثيئةوروسةنتةرى تةكنةلؤجيا و راهيَنانى  

 (ETTC)  
 

ى ثيَكهاتة سةرةكييةكانى بةشي يارمةت
 تيَكهةلَكيَشانةوة

بة ثيَى ئةو بنةمايانةى كة لة   ETTCى تيَكهةلَكيَشانةوةتيمى 
دةتوانيَ ثشتطرييت بكا بةم خزمةتطوزارريانةى  بةرنامةكةدا هةية

 خوارةوة:
 :يارمةتى طةياندن بوَ مالَةوة )بة ثيَى داخوازى طةرِاوة(  ثيَشوازى فرِوَكةخانة. 
 :هةلَبذاردنى بوَ  ي تيَكهةلَكيَشانةوةيثشتطري روونكردنةوةى راويَذ كردن

 .يانباشرتين
 :خانووييَكى  يان طةيشنت بة يارمةتى دانى طةرِاوة بوَ دوَزينةوةى نيشتةجيَ بوون

 .لةبار و طوجناو
 يارمةتى دانى طةرِاوة بة ثيَدانى بريوَكةيةكى  :دةستثيَكردنى كارطوزارى

 .بازرطانى كارطوزارى لةسةر بنةماي ثالنيَكىثيَشكةوتووى 
 :دابني كردنى زانيارى لةسةر هةىل كار و هةىل كرِين و فروَشنت لة  دامةزراندن

 .ثيَشكةشكردنى داواكارى بوَ دوَزينةوةى كاربازارِ و ضوَنيةتى 
 :راهيَنان و ثةرةثيَدانى  احالةكردن بؤ خولَةكانى خوىل ثيشةيى و ثةروةردةيى

 .كارامةيى ثيشةيى
 :دابني كردنى زانيارى لةسةر شويَن و  ثشتطرييي كوَمةآليةتى و تةندروستى

 ضاوديَرىيان تايبةت, لةطةأل  طشتىضوَنيةتى ضوون بوَ نةخوَشخانةى 
 .تةندروستى دةروونى

 ثيَداويستى سةبارةت بة  دن و ثشتطرييكردنراسثار  ياسايي: ثشتطرييي
 .بةرِيَوةبردن لة ووآلت

 :يارمةتى دانى ئةو خيَزانانةى كة مندالَيان  دوَزينةوةى قوتاخبانةى طوجناو
 .هةية بوَ ئةو بابةتة

  :زمةتطوزارى بةدواداضوونى خيَزانى بوَ دابينكردنى خبةدواداضوونى خيَزانى
 .مناآلنى خوار تةمةن هةذدة سالَ

 :بةدواداضوون و ضاوديَرى كردنى هةر كةيسيَك بوَ ماوةى يةك سالَ  ضاوديَرى كردن
 .)خوايشتى(
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  24/7ذمارة تةلةفوَنى فرياطوزارى 

+964 750 727 90 95 

 

 ETTCى تَيكهةَلكَيشانةوةخاَلى ثةيوةندى كردن بة تيمى 
 هةرَيمى كوردستان حكومةتى ى ERINمةى  بَو بةرنا

 

 

 خاتوو. ضنار موستةفا

 85 24 457 750 964+تةلةفوَن: 

 iraq.net-erbil@ettc  :ئيمةيل

 ETTC-Erbil-Chnarسكايث: 

 دهوَك  ETTC  ئوَفيسى

 . جاسم قاسمبةرِيَز

 01 70 331 750 964+تةلةفوَن: 

 iraq.net-dohuk@ettc: ئيمةيل

 ETTC Duhok - Jasimسكايث: 

 نةوزاد حمةممةدبةرِيَز. 

 39 58 104 750 964+تةلةفوَن: 

 iraq.net-sulem@ettc: ئيمةيل

 ettc-suly-nawzadسكايث: 

حكومةتى هةريَمى ى  ERINثرِوَذةى  بةرثرسى هةوليَر,  ETTCئوَفيسى سةرةكى
 كوردستان

 سليَمانى  ETTC  ئوَفيسى

 )هةوليَر, سليَمانى و دهوَك(:  ETTCروَذ و كاتذميَرةكانى كاركردن لة 

بة ثيَى كاتى  17:30تاكو  8:30يةك شةممة تاكو ثيَنج شةممة, لة كاتذميَر  روَذى  لة
 ناوخوَى عيَراق.

 ليستى ووآلتانى ميواندار

 

 ئوسرتاليا و ثاريَزطارى سنوورةكان بةشى كوَضكردن

 نةمسا (MoIنةمسا )خوَى  فيدرِاىل وةزارةتى ناوة

ئوَفيسى كوَضكردنى فيدرِاىل و دةزطاى فيدرِاىل بوَ وةرطرتنى 
 ثةنابةرة سياسييةكان

 بةجليكا

 دانيمارك وةزارةتى كاروبارى دةرةوة

 فنلةندا (MIGRIخزمةتطوزارى كوَضكردنى فنلةندى )

 - كوَضكردن و تيَكهةلَكيَش كردنئوَفيسى فةرةنسى بوَ 
(OFII) 

 فةرةنسا

 ئةلَمانيا (BAMF) –ئوَفيسى فيدرِاىل بوَ كوَضكردن و ثةنابةرى 

 يوَنان (EDPD) –بةشى بةرنامةكانى ثةرةسةندن و ئةوروثى 

 ئيتالَيا خوَةوةزارةتى ناو

 لوَكسمبوَرط ئةوروثىوةزارةتى كاروبارى دةرةوة و 

 مالَتا وةزارةتى كاروبارى ناوةخوَ و ئاسايشى نةتةوةيى

( R&DSجيَهيَشنت و طةرِانةوة بوَ نيشتمان )خزمةتطوزارى 
 وةزارةتى ئاسايش و دادى هوَلَةندا –

 هوَلَةندا

 نةرويج كوَضكردنى نةروجيىبةرِيَوبةرايةتى 

 روَمانيا ثشكنينى طشتى بوَ كوَضكردن

 ئيسثانيا كوَضى كوَضبةرانتيَكهةلَكيَش كردنى  بؤردي 

 سويد دةزطاى كوَضكردنى سويدى

 سويسرا دةولَةت بوَ كوَضكردن سكرتاريةتى

 شانشينة يةكطرتووةكان جيَبةجيَكردنى كوَضكردن – ناوةخوَئوَفيسى 

 

   ETTCئوَفيسى سةرةكى, تيَكهةلَكيَشانةوةجيَبةجيَكارى بةرنامةى 

 بةرِيَز. حةججاج موستةفا

  67 57 423 750 964+  تةلةفوَن:

 iraq.net-drei@ettc: ئيمةيل

 hajaj.mustafaسكايث: 
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