
 
 

 

ەی  ئەم بەخشینەی کە نوسینگەی گەشەپێدانی نێودەوڵەنی والیەتە یەکگرتوەکان پێشکەشی دەکات دەبێتە مای
 ڤایرۆش کۆرۆنا

ی
اق ر

 پتەوبوونی بەرەنگاربوونەوەی نیشتیمانی عێ 

 ٢٠٢٠مموزی  ته ی  ١

ر  
 حوزەیران، ٣٠تاکو  -هەولێ 

ی
اق ڕاگەیەنراوە، کە ئەمە دە هێندە    ٤٩,١٠٩ی مانگ ر

حاڵەتی کۆرۆنای دووپات کراوە لە عێ 
 ئایارەوە. ڕێکخراوی تەندروستی جیهاتی  زیادبووتی زیاتر لە تووشبووتی حاڵەتەکان نیشاندەدات بەراورد بە سەرەتا

ی
ی مانگ

(WHO  بەم دواییە ڕایگەیاند، کە زیاتر لە )تی ناوچەی دەریای   ٢٢ملێۆن حالەتی کۆرۆنا دووپات کراوەتەوە لە   ١
ا
ووڵ

".  ناوەراستی رۆژهەالت، کە بەجۆرێك بایس دەکات وەك "ڕووداوێکە لەو پەڕی جت ر نیگەراتی

اکان وهەروەها نزمبوونەوەی    سیستەیم چاودێری تەندروستی  نە الوازبووە ، سی
ا
اقی بەهۆی ملمالنت ر  چەندین ساڵ ر

عێ 
، کە تا ئێستا کەم و کوڕی تواناتی هەیە بۆ بەرەنگاربوونەوەی کۆرۆنا. تەنگەژەکە هەڕەشەی  

وەبەرهێنان لە بواری تەندروستی
 الوازەکان لە نێو کۆمەڵگەی ئاوارەو پەنابەرو هەروەه

ا
کردتی خاڵ اق. خراپێی ر

 ا کۆچبەرەکان دەکات لە عێ 

 مرۆتی )
ی  USAIDگەشەپێداتی نێودەوڵەتی ووالتەیەکگرتوەکان )   ( سەر بە نوسینگەیBHAنوسینگەی یارمەتیەکاتی ( پشتگێر

 داراتی کە لەالیەن 
اق. پاڵپشتی ر

وبونەوەی کۆرۆنا لە عێ 
ا
ئەرکەکاتی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ دەکات بۆ وەستاندتی بڵ

اق لە  نوسینگەی یار  ر
 مرۆتی پێشکەش کراوە، دەبێتە هانداتی بەرنامەڕێژی بەردەوایم ڕێکخراوی نێودەولەتی کۆچی عێ 

مەتیەکاتی
، دهۆك و نەینەوا.  ر

ی لە: ئەنبار، بەغداد، هەولێ   کەمپەکان و شوێتی ومۆڵگە نافەرمیەکان لەسەرتاسەری پێنج پارێزگا کە بریتیر

 تواناتی حک
مدانەوەیەیک کاریگەر بۆ کۆرۆنا، بەتایبەتی لەنێو  ئامانجی ئەم پڕۆژەیە پتەوکردتی

ا
اق و کۆمەڵگاکانە بۆ وەڵ ر

ومەتی عێ 
وبونەوەی پەتاکە، وەهەروەها برەودانە بە توانای  

ا
گروپە الوازەکان، پتەوکردتی چاودێری کردتی نەخۆیسی لە کاتی بڵ

ڵەتە دووپات کراوەکان بە شێوەیەیک  خزمەتگوزاریەکاتی چاودێری تەندروستی بۆ دیاری کردن وهەروەها بەڕێوبردتی حا
 کاریگەر. 

اقی و ڕێکخراوی  وەیه لەم بارە  ر
، "حکومەتی عێ  ارد وایت گووتی ر

اق، گێ  ر
دەی رێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ لە عێ  ر

، سەرۆیک نێ 
تی ئەم پەتا  نێودەوڵەتی کۆچ پێویستی بە هێشتنەوەی پەیڕەوێگ نەرم و نیانە بۆ پاراستتی سەالمەتی خەڵکە الوازەکان بەدرێژا

 مرۆتی دەکەین بۆ بەردەوامبوونیان لە  
، "ئێمە سوپایس نوسینەگەی یارمەتیەکاتی گەشەسەندووە ". وەهەروەها گووتی

 ئاوارەکان، پەنابەرو هەروەها کۆمەڵگا خانەخوییەکان بە درێژاتی  
ی کردن بۆ رووبەرووبونەوەی بەرەنگاریەکاتی پشتگێر

 وەهەروەها دوای ماوەی تەنگەژەکە."

 نیساتی ل
ی

اق بانگهێشتی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد بۆ وەدەستهێناتی ٢٠٢ە مانگ ر
  ٢٠.٤، ڕێکخراوی نێودەولەتی کۆچ لە عێ 

یکردتی    پەتاکە وەهەروەها پشتگێر
 مرۆتی وئابووری و کۆمەالیەتی

ملیۆن دۆالری ئەمریگ بۆ سنوردارکردتی کاریگەریەکاتی
ی تایبەت بە  کۆمەڵگا زیانلێکەوتوەکان بۆ ئامادەکردن ب ی اتێر

مدانەوەی سێی
ا
ۆ چاكبوونەوەی مەودا درێژتر. بەپت ر پالتی وەڵ

اق سوود وەردەگرێت لە تۆڕی فراواتی کارمەند و نوسینگەکاتی تایبەت بەخۆی   ر
کۆرۆنا، ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ لە عێ 

دیە پتەوەکاتی لەگەڵ هاوتاکاتی  لەسەرتاسەری هەموو پارێزگاکان، ئەزموتی کار لە ژینگەیێگ کارکردتی سەخت و پەیوەن
، گشت حکومەت وهەروەها   ، بۆ دامەزراندتی پەیڕەوی فرە کەرتتر ، پارێزگا و خۆجت ر حکومەت لەسەر ئاستی نیشتیماتی

 کۆمەڵگا. 

 و هاوبەیسی کردن، بەدواداچووتی کاریگەریەکاتی گواستنەوە، ڕاگەیاندتی مەترستر و بەشداری  
ی

سەرنجخراوەتە سەرهەماهەنگ
ی لە  کردتی   کۆمەڵگا، سیستەیم چاودێری کردتی نەخۆشیەکان، توانای تەندروستی گشتی لە دەروازە سنووریەکان، پاراسیی

 و  
ی

، بەڕێوبردتی حاڵەتەکان و بەردەوامبووتی پێشکەشکردتی خزمەتگوزاریە بنەرەتیەکان، هەماهەنگ ۆل کردتی پەتاکە و کۆنێی



 
 

 

، چارەسەرکردتی کا ی یەتی تەنگگژەکە. تیمەکاتی ڕاگەیاندن لەگەڵ  -ریگەریەکاتی ئابووریبەرێوەبردتی کەمپەکان، پاراسیی
ا
کۆمەڵ

ی دەکەن لە هەموو   وکردنەوەی پەککەوتە لە ڕێکخراوەکە، پاڵپشتی و ئاراستەکاری دابیر
ا
ی تیمەکاتی تێکەڵ کۆمەڵگاکان و پاراسیی

 پشکداریکردنێک. 

 

اق: تەلەفۆن:  بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن بە بەیسی زانیاری گشتی  ڕ ر
لە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی كۆچ لە عێ 
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