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  . . ژینژین   ده دهندند  هۆههۆهی ی ZZooeetteerrmmeeeerrnn))     ( (رمیررمیر   شاری زوته شاری زوته  لهلهی ی   و کوردانهو کوردانه  موو ئهموو ئه  ئاگاداری بۆ ههئاگاداری بۆ هه  
  

  ،  سو و ڕز
  . ران  و کامه کی ئاسوده یه  هیوای ئاینده به، برایان، تان شاد خوشکان م کاته ئه

رمر  وتهندی کوردی ز ناوه، تان ماس و هاندانی زۆربه حه، وڵ و ماندوبوونکی زۆر پاش هه
،   دواوه  به18/9/2005   واته وه ه) 37 ( ی فته  هه له.   وه سمی و کارکردنه  قۆناغی ڕه وته که
  ه لOuterwaard 21   له که نده ناوه، 16:00تا  13:00  کاتژمر  له ممه کشه یهموو ڕۆژانی  هه
  . ڕزک  بۆ گشت به یه رگای کراوه  دهmeerzicht کی ڕه گه

  .  وه نه ر بکه سه تان به که نده  ناوه پیمان خۆشه، بوو ر کاتت هه هگ  ئه تکایه
  . دانان رنامه کترناسین و به زیاتر یه،  وه کۆفی خواردنه،  وه ڕاگۆڕینه، دانیشتن، ردان  بۆ سه
   یان نیازیانه که نده کانی ناوه  چاالکیه  له یه شداری کردنیان هه  به زووی  ئاره ی که وانه بۆ ئه

کترناسین و زیاتر  ن بۆ یه ردانمان بکه ن سه که زووده نھا ئاره ندام یان ته  ئه ببن به
  وه زانیاری و ڕاگۆڕینه، ش کردنی پشنیار ستی پشکه به  مه کتری یان به یه ئاشنابوون به

  . خربن ر به هه
  . ڕزک  بۆ گشت به رگا وایه ده

  
  بردنی ڕیوه ی به سته ڵ رزی ده گه له

  رمر  ندی کوردی زوته ناوه
12/09/2005   

  :تبینی
 18/9  رۆژانی له  له یه  کراوه 16:00 تا13:00کاتژمر ، کان ممه کشه یه، ر  مانگی سبتمبه له *

   . 25/9/2005  و له
 2/10  ڕۆژانی ی له  کراوه 16:00 تا13:00کاتژمر ،  همم کشه یه، ر  مانگی ئۆکتۆبه له *

  30/10/2005 له  و23/10  و له16/10  و له9/10 وله
   وله6/11 رۆژانی ی له  کراوه 16:00 تا13:00کانکاتژمر  ممه کسه یه، ر مانگی نۆڤمبه له* 
  . 27/11/2005 و 20/11   وله13/11
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