
بةمةبةســيت ِرةخســاندين زةمينةيــةكي تةندرووســت بــؤ نزيــك  @@
خستنةوةي تواناكان و هةولَدان بؤ درووست كردين ديالؤطي زانسـيت      

ســيت بةلةمةيدانــة جؤراوجؤرةكــاين ِرؤشــنبريي دا، هــةروةها بةمة
مةِرةنطي ئةدةيب و هونةري و بةشداري كردن لةو     سازداين ضاالكي هة  

بةشيَك . ِرةوةندةدا كةئةمِرؤ بةضاالكيةكاين تاراوطة ناوديَر دةكريَت     
لةتوانستة ِرؤشنبرييةكاين شاري ظانكؤظةر لةضـةند دانيشـتنيَك دا         
بامسان لة طرنطيةكاين ثيَكهيَناين سةنتةريَكي ِرؤشنبريي كـرد كـة          

ــت هةولَدانــة جياواز  ةكــان بــة جيــاوازي جيهــانبيين و    بتوانيَ
ــةبتوانن   ــةوة ك ــدا كؤبكات ــةكي هاوبةش ــةوة لةثرؤذةي تواناكانيان
داهيَنان و ديالؤطةكانيان منايش بكةن و دواجـاريش ببنـة بةشـيَك            
لةو كاروانة ِرؤشنبرييةي كةئـةمِرؤ بةشـكلَة هةمةجؤرةكانيـةوة لـة           

نخوازي دةرطاكاين مةعريفة دةدات و مزطيَين فةرهةنطيَكي ثيَشـكةوت       
 .لة دووتويَي داهيَنانةكانيدا هةلَطرتووة

هةرليَرةوة بانطيَشيت ئةو هةموو ئةو بةِريَزانة دةكةين كةثرسـيار و          
طةِران لةدووي بةرهةم هيَناين طوتـاري داهيَنةرانـة بؤتـة بةشـيَك            
لةخةم و خةون و خوليايان و لةم غوبـارو تةمتومانـةوة مؤميَكيـان             

ـ     ةكي باشـتر هـةنطاودةنيَن كـةبيَن لـة       هةلَطرتووة و بةرةو ئايندةي
سةرخستين سةنتةردا بةشداري بكةن، تا لة ثرؤذةيةكي هاوبةشـدا         
دةست بةمجوجولَيَكي فةرهةنطي بكةين و ئاراسـتةي طوتارةكامنـان         

 .لةسةنتةري ِرؤشنبرييةوة دةست نيشان بكةين
ــةك لةِريَطــةي ضــةند   ســةنتةري ِرؤشــنبريي ســةردةم، وةك ثِرؤذةي

اكي هونةريةوة خؤي منايش دةكات، جـاريَكي تـريش         سيمينارو ضاال 
بانطهيَشتان دةكةين بؤ ئامـادةبوون لةوضـاالكيانةدا تـا ديـالؤطي           
ِراستةوةخؤ درووست بكةين ض سةبارةت بةضاالكيةكان و ض سـةبارةت        

كة دةخيةينة  ) ثالتفؤرمي سةنتةري ِرؤشنبريي سةردةم     ( بة ثرؤذةي   
 طفتوطؤكــاين بــةِريَزتانني بــؤ بةردةســتتان و ضــاوةِريَي ثيَشــنيارو
 .دةولَمةندكردين دةستوركاري سةنتةر

 ناوةندي ِرؤشنبريي سةردةم
  كةنةدا-لةشاري ظانكؤظةر
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 ِراطةياندين
 ناوةندي ِرؤشنبريي سةردةم
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  سةردةم ناوةندي ِرؤشنبريي
  ضاالكي يةكضةند بة

 دةست ثيَ ئةكات
 

 
 
 
   بـة نـاوي     ِرزطـار حةمةِرةشـيد   سيميناريَك بـؤ كـاك         •

كؤمــةلَطاي مــؤديَرن و، خــةوين طــةِران لــةدووي  (
 ).ثةناطة

ئةم باسة لة دوو بةش ثيَك هاتووة، لة بةشي يةكةم دا هةولَ            
دةدات ميتؤديَك بؤ تويَذينةوة دةربارةي ميَذوو بةسـةر ضـةمكة          

لة بةشـي دووةمـيش دا لـة        ن دا ثراكتيزة بكات،     فةلسةفيةكا
ميكانيزمةكاين طةِران بـةدواي ويَنـةي ِرزطاركـةر دةثرسـيَت و           

 .هةولَ دةدات قسة لةكارةساتةكاين جيهانطةري بكات
  ي ئيَوارة لة هؤلَي٨ كاتذميَر ٢٤/٥ئةم سيمينارة ِرؤذي هةيين 

 
Trout Lake Community Centre
3350 Victoria Dr  Vancouver

 

           ***              ***                *** 

 ...بةم نزيكانة
 .ئيَوارةيةكي شيعر خويَندنةوة  •
 .ثيَشانطايةكي شيَوةكاري، دةربارةي كارةسايت ئةنفال •

..... 

             ***          ***         *** 
com.yahoor_serdem@@:  Email@

PHONE:(604) 873-9972 
FAX:(604) 419-4442      
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