
 :بۆ ئاگاداری

ئوانی ک لم الپڕە دا نووسراوەبس وەرگانک نزیک ب نووسراوەی الپڕەکانی وبسایت بۆ ئوەی ب ئاسانی 
  .ککی لوەر بگرن

 

  :)حقوقی سلب مسئولیت(ناھستویی 

الزم است جھت ھر گونه تفسیر . انگلیسی است) سایت(تنھا زبان حقوقی و قابل استناد در مجامع حقوقی در این پایگاه 
فراھم کردن برای ارائه ترجمه در این صفحه تنھا . به متن ھای انگلیسی پایگاه مراجعه شودمحتوا و ارجاع حقوقی 

ھر دلیل  که بهاست کار آن، و الزاماتش برای متقاضیانی  ۀیش، نحوو قابلیت ھا" ھم افزا"تصویری نزدیک به واقعیت از 
این بدین معنی است که به رغم وجود این ترجمه در اینجا، . انگلیسی خودداری کنند ممکن است از خواندن متن ھای

و ھر  منافع مالی، الزم است که شما متن ھای انگلیسی داخل پایگاه را بخوانید تا به این اطمینان برسید که حریم خصوصی،
ترجمه ھا . که دارید، با امکانات موجود پایگاه ھم افزا، به میزان کافی محافظت شده است ونه حق یا منفعت دیگریگ

توسط افراد داوطلب ھوادار ایده ھم افزا انجام شده است و ما امکان تضمین تطابق کامل آنھا با متن ھای انگلیسی را 
  !بخوانید MUST READs حهفصرا در" حتمن خوانده شود" که الزم است ییخواھشمند است متن ھا. نداریم

 

 )MUST READs( آنچه الزم است بخوانید

 ماموریت و اھداف 

فزا یئامانجی کانام ئھ 

 ھوباشکان ک گرتنو ناردنی ،ئاشتی جیھانی ژینگ سالمو چاک،یان بکارھاتوو بۆ کۆمڵ، ناساندنی مروڤی ب ئازار،
 کمکردنوەی خرجو زیاد بوونی موچ یانیارمتی ب  پوەندی ب فرستکان بۆ خۆیانو

 )STRATEGIES( راھبردھا

o زایز بوونی فھکتر *بی ندامانی گروپ بباوەڕی ئ 
o ز بوونی خواستی کارو زۆری میزانی ھیواھب 
o گردش بیشتر پول در میان اعضا 
o کانی ژیان رجوەی خم کردنک 
o  وەندی بپ دا ککانا زووترین کاتھاتو چونی ئیتتالعات ل جۆراو جۆرەکان ،ب تفرس 
o گای یاساڕ ش چوونی زیاتر لرەو پب 



o نناوی ئامانجی کاناڵ کار دەکپ ل ی کندامانو ئپاداش دادن ب 
o تی کاناڵ دانخزم ل ک ندامانئپاداشی زیاتر دان ب 
o ،نماییڕ ری،دورخستننواوە،ھ پ ک و شتانانوەی ئھلی و روون کردنندامانی ئئ ب یوەندییان ھ

 ئامانجی کاناڵ •ناکۆک لگڵ

 

  (*):  دووپات کردنوە

وایی که خۆی ناساندوەشایانی بو پلدا ناونووسی کردوەو بکانا ل ک کتیان شیرک سانندامانی کاناڵ کیان  ئ سانرککارب
 .   ............. ب نووسیان ئنجام نداوەو کانایش نیتوانیوە بیانناس شیرکتکن ک ل ئیمکاناتی کاناڵ کک وەر دەگرن و ھشتا ناو

   مراجعه نمایید)". ، عموم، یا مھمان1 هکاربرھای رتب(تعریف رتبه ھا "به

  ):•(  دووپات کردنوە

 بۆ زانست ل معناکان،ل یاساو ڕەوشتکانی بکارھنانی کان کک وەر بگیردرێ

 ھواناردنو ڕونکردنوەی کارە کراوەکان بۆھمو ئندامان تا ئو شونی ک یاسای ئو کیشوەرە ئیزن ئدابۆوچونی 

 

 ئامانجی درژ خاین

o کی شیاوسبووکارک ی کسانو کالش بۆ ناساندن ئکی بقامگیر کردنی کانای کاناڵ.(سر ئاژ و )ل
ایی و فرھنگ ب کمترین کات و دەرچوونی کمترین پارە ل یارمتی دان بۆ زیاد بوونی سرمای و شارەز

 ستحی جیھانی دا بۆ زۆر بوونی ئینسانھایکی شیاو بۆ درووسکردنی دونیایکی ئمنتر و چاکتر
o نانی ھۆکار بۆک ھندامان :پوکاری ئوەی زییاترو ھو  نزیک بوونوەی  ئمدانندامان بۆ وھاندانی ئ

 بۆ درووس کردنی کسبوو کار یانی داوەکس ی ک یارمتی
o ندامانی کاناڵ بالش :ھاندانی ئو بخشانتگوزای خۆبجیاوازەکاندا خزم کات ل ندامانئ ب 
o  ھاو ی بازار بپ ترل زینم ھتگۆزاری باشتر و کندامان بۆ خزمھاندانی ئ  
o کان سانی  گرووپییی ککی ماوەی کۆمرخوازکۆکردنن(خبیان ھزھقیدەی دینی و مع ی کوانئ (

 ی کسو کو ناساندنی ئ ندامان ناساندویانو ئ ییان ھئیحتیاجی ما ی کندامانو ھاو گرووپیو ئب
 یارمتی دەدا ب ئندامان

o شارەزاکان ردی گروپبۆ کار ک جکی بتی ئیجرایی، دروست کردنی ھۆکارولیدو  یابی، بازاڕ دانانی شیرکت
 دانانو ب ھز کردنی گروپ فرھنگی کانی ئھلیو ئازاد ب دەستی ئندامان، تیجارەت

o حریمنمایی و تکی کۆکراوو دائیم بۆ پاداش و ڕسار دانان( دانانی نیزامح ( وە لڕانۆڵ وخو گر کۆنتب ل
 انی ک بۆ خزمت گۆزارییان پارە وەر دەگرنپناو کیفییتی خزمتگۆزاری ئندامان ،بتایبت ئو ئندام



o  تگۆزاریوانی خزمی چۆن بونی پقت و سابندی باشو خراوی خزموە و ڕەدە بکدانبۆ ل دانانی نیزام
 کان کنسافئ یارەکان و پاداش دانی فرۆشیارە بینی کچۆنو چی ک ک کردن بکۆم ندامانی فرۆشیاربئ

یی چاکیان ھقساب 
o بواری دا ی دەژین لل ن کتو ونو ئو شوکی ئت خیسئ ی کندامانو ئتی ئنانی ھۆکارێ بۆ یارم

 فرھنگیو ئقتسادی و گرنگتر ل گشتی کۆمک ب ب ھز بوونی ئاشتی ل جیھان
o ئیش ندامی بنانی ئکار ھت ئیش و کار بۆ بڕوون کردنی فرس ندامانی گرووپ بناساندنی  ھاندانی ئ

ڕنمایی ئو  ئندامان ل مڕاحلی قبوڵ بونیان بۆ  ئندامان ک ئیشیان نی ب ساحب کاران بۆ ب کارھنانیان
 کۆمک ب بسر کار چونی ئندامان ب زوترین کاتو ب کمترین ھزین ل بازاڕی کارو سرمای کار

o ندام بتی ئمی یارمتیو وگا و ھاتو  دانانی ھۆکاری یارمکۆم نگ لرھندی فزیاد بوونی زانست و چ
 چونی بجی ئرزش ئسیلکان ل فرھنگ کانی تر دا

 
 

 )CONSTITUTION( اساسنامه

خواھشمند است به متن انگلیسی مراجعه . این قسمت به دلیل بار حقوقی مطلب ترجمه نشده است
 .فرمایید

 

 ) & CONDITIONSTERMS( مسئولیت ھا و شرایط حقوقی

خواھشمند است به متن انگلیسی مراجعه . این قسمت به دلیل بار حقوقی مطلب ترجمه نشده است
 .فرمایید

 

 )PRIVACY POLICY( سیاست حریم خصوصی
خواھشمند است به متن انگلیسی مراجعه . این قسمت به دلیل بار حقوقی مطلب ترجمه نشده است

 .فرمایید

  

 

 

  .توسط آقای بھروز محمد نژاد انجام شده است" اھدافماموریت و "ترجمه صفحه 



HAMAFZA appreciates the support provided by Mr. Behrouz Mohamadnedjad in translating the 
page “MISSION & OBJECTIVES”. 

  

  :درخواست کمک

 ی بینیدزا ھر متنی را به انگلیسی مفحه متنی را به انگلیسی یا پارسی، یا در صفحات وبگاه ھم افدر صورتی که در این ص
به  ھا ، بدین معنی است که ما ھنوز موفق به ترجمه آن متنکه ترجمه آن در این صفحه به زبان کوردی وجود ندارد

در صورتی که شما امکان . ما نیاز داریم که آن بخش ھا نیز به دقت به کوردی ترجمه شوند. کوردی نشده ایمزبان 
در صورت با کمک شما به ما در این امر مھم،  .خواھشمند است با ما تماس بگیرید امر مھم را داریدکمک به ما در این 

اران شبکه اضافه ست ھمیاجازه شما و به عنوان قدردانی، نام شما به عنوان یکی از مترجمین در این صفحه درج و به فھر
  .و شبکه برای شما مزایایی قائل خواھد شد خواھد شد


