دەزگای سیید و وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی هاوبەشی نێوانیان پتەوتر دەکەن لە پێناو بەهێزکردنی
خزمەتگوزارییە بەردەستەکانی پارێزگاری کردن لە هەرێمی کوردستان
هەولێر ،کوردستانی عێڕاق :٢٠٢٢ /٧ /٤ ،خاتوو (کوێستان محمد عبدەللا) وەزیری کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی
حکومەتی هەرێمی کوردستان و خاتوو (شێری کراهام تاڵەبانی) سەرۆکی دەزگای سیید ،یاداشتێکی لێکتێگەیشتنیان
واژوو کرد کە پابەندبوونی هەردوو ال پتەوتر دەکات بۆ خزمەتکردنی مندااڵن و ژنان و پیاوان و ئاوارە و پەنابەران و
کرێکارانی بیانی کە لە کوردستان ژیان بەسەر دەبەن.
شێری کراهام تاڵەبانی ،سەرۆکی دەزگای سیید وتی( ،لەڕێگەی ئەم هاوبەشبوونەوە دەزگای سیید کار دەکات بۆ
پڕکردنەوەی داواکاریی خزمەتگوزاری هەنووکەیی بۆ کەسانی الواز لە داڵدەکانی سەر بە وەزارەت لە تەواوی
کوردستان ،کە یەکسەر پێویستییە بەپەلەکان پڕ دەکرێنەوە ،و لەگەڵ وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی کار دەکەین
بۆ خۆشکردنی رێگای پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری درێژخایەن و گۆڕانکاری دامودەزگایی مەودا درێژ).
بە هەمان شێوە ،خاتوو (کوێستان محمد عبدەللا) وەزیری کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان
گرنگی واژووکردنی ئەم یاداشتەی خستەڕوو و وتی( ،خۆشحاڵم کە دەزگای سیید و وەزارەتی کار و کاروباری
کۆمەاڵیەتی هاوبەشن لە ئەرکی بڵندکردنەوەی مافەکانی منداڵ ،مافەکانی ژنان ،و هەروەها مافەکانی مرۆڤ .دەستخۆشی
لە هەوڵەکانی دەزگای سیید دەکەین کە وا دەکات دەستڕاگەیشتن بە خزمەتگوزارییەکانی پاڵپشتی ژیان رزگارکەر ئاسانتر
بێت ،و بۆ بنیاتنانی زانیاری و باڵوکردنەوی هوشیاری لەسەر بابەتی گرنگ کە ئەمڕۆ کاریگەری دەکاتە سەر کۆمەڵگای
کوردی).
بە بەردەوامیدان بە هەماهەنگی زیاتر لە پێنج سال ،واژووکردنی ئەم یاداشتی لێکتێگەیشتنە بوارەکانی هەماهەنگی
فراوانتر دەکات بۆ ئەوەی ئەمەی خوارەوە لەخۆ بگرێت:
● پتەوکردنی رێگاکانی رەوانەکردن بۆ رزگاربووان و ئەوانەی لەژێر مەترسی توندوتیژی لەسەر بنەمای جۆری
کۆمەاڵیەتی ،بازرگانی کردن بە مرۆڤ ،و جۆرەکانی تر توندوتیژی لە هەولێر و دهۆک و سلێمانی و هەڵەبجە
و گەرمیان و ئیدارەی سەربەخۆی راپەڕین .ئەم یاداشتی لێکتێگەیشتنە پاڵپشتی دەزگای سیید دەبێت لە
دابینکردنی خزمەتگوزاری زیاتر لە الیەن دەزگای سییدەوە بۆ راژەخوازان لەو داڵدانەی کە وەزارەتی کار و
کاروباری کۆمەاڵیەتی بەڕێوەی دەبات ،لەوانە خزمەتگوزاری بەڕێوەبردنی کەیس ،دەرووندروستی ،پاڵپشتی
دەروونی-کۆمەاڵیەتی ،و هەروەها خزمەتگوزاری پاراستن و یاسایی.
● بنیاتنانی توانا و پەرەپێدانی کارامەییەکانی فەرمانبەرانی وەزارەت لەڕێگەی پێشکەشکردنی بەرنامەی راهێنان.
● شیکردنەوەی چڕ ،هاوکاری تەکنیکی ،پەرەپێدانی پەیڕەو ،و هەروەها بڵندکردنەوەی هوشیاری لەسەر
پێداچوونەوە و جێبەجێکردنی یاسا و رێنمایی و پرۆسەکانی هەرێمی کوردستان ئەوەی پەیوەستە بە ئەرکەکانی
وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی.

__________
دەزگای سیید رێکخراوێکی ناحکومی ناوخۆییە لە هەرێمی کوردستان  -عێڕاق کە پابەندە بە پاراستن و بەهێزکردن و
پاڵپشتی باشبوونەوەی رزگاربووانی توندوتیژی و ئەوانەی لە ژێر مەترسین .رێبازمان بۆ گەیشتن بەم ئامانجە گشتگیر و
بە دووبارە تێکەڵکردنەوەیە .خزمەتگوزاری گشتگیر و لە جۆری بەرز پێشکەش دەکەین وەک دەرووندروستی و پاڵپشتی
دەروونی-کۆمەاڵیەتی ،و هەروەها خزمەتگوزاری یاسایی و پارێزگاری کردن و داڵدەدان؛ و هەروەها راهێنان و بنیاتنانی
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تواناکان و راهێنان بۆ ئەوانەی لە خزمەتگوزاری و پاراستنی رزگاربوواندا کار دەکەن؛ و هەروەها داکۆکیکردن بۆ
پتەوکردنی یاسا و رێنمایی و رێکارەکان بۆ کەسانی الواز و برەودان بە گۆڕانکاری کۆمەاڵیەتی.

بۆ زانیاری زیاتر ،تکایە پەیوەندی بکەن بە:
● ماڕلیی تینۆک ،بەڕێوەبەری پەیوەندییەکان بە ئیمەیلی marley.tinnock@seedkurdistan.org :یان ژمارە
تەلەفۆنی٠٧٥٠٨٠٩٨٥٤١ :
● بەشی میدیایی دەزگای سییدmedia@seedkurdistan.org :
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