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ئایا بەدوای هەلی کار یان 
مەشق و ڕاهێناندا دەگەڕێیت 

بۆ بەهێز کردنی چانسی 
دەستکەوتنی کار؟

ئایا تۆ لە دەرەوەی 
واڵت گەڕاویتەوە؟

ئێمە پشتگیریتان دەکەین لە 
دۆزینەوەی هەلی کاری نوێ لە 

عێراق

ئێمە ڕێنامیی و ئامۆژگاری و 
ڕاهێنانتان پێشکەش دەکەین 

بۆ زیاد کردنی چانسی 
بەدەستهێنانی کار

)GMAC( هەردوو سەنتەری ئەڵامنی بۆ کار و کۆچ و تێکەڵکردنەوە بە کۆمەڵگا لە عیراق
 هەڵدەسنت بە پێدانی زانیاری و ڕێنامیی سەبارەت بە شوێنی کار ، دەرفەتی ڕاهێنان، 

 دەستپێکردنی بزنس و پەرەپێدانی بزنس. ئەم پشتگیریانە ئەو کەسانە دەگرێتەوە 
 کە پەنابەر بوون و گەڕاونەتەوە و پێویستیان بە یارمەتی  هەیە، ئاوارە ناوخۆییەکان 

 و تەنانەت هەموو ئەو کەسانەش دەگرێتەوە کە پێویستیان بە یارمەتییە.  
سەنتەرەکانی GMAC و هاوبەشەکانی لە هەوڵی پشتیوانیی ئەو کەسانەدان کە بەدوای 

بەهێزکردنی چانسی کار و پەرەپێدانی تواناکانیاندا دەگەڕێن. 

 هەروەها، سەنتەرەکانی GMAC ڕێنامیی پێویست سەبارەت بە پەروەردە، سیستەمی 
 تەندروستی و شێوازی ژیان لە عێراق پێشکەش بەو پەنابەرە گەڕاوانە دەکەن. 

هەروەها سەنتەرەکانی GMAC و هاوبەشەکانی پشتیوانیی یاسایی، تەندروستی و 
MHPSS( دەروونی و سایکۆلۆجیت پیشکەش دەکەن

 سەنتەرەکانی GMAC لە هەماهەنگیدان لەگەڵ زۆرێک لە ڕێکخراوە ناوخۆیی و 
 نێودەوڵەتیەکان و لە نزیکەوە  لەگەڵ دامەزراوە پەیوەندیدارە حکومییەکان 

هەماهەنگی دەکەن.

)



سەنتەرەکانی GMAC ئامادەن بۆ پشتگیریکردنتان بەم شێوازانە: 

ئەگەر لە دەرەوەی واڵت بەرەو عێراق بگەڕێیتەوە، یارمەتیتان دەدەین بە:

ئەگەر ئێوە بەدوای پێشکەوتن و گەشەی پیشەیی دا دەگەرێن لە 
عێراق، ئێمە ئامادەین بۆ فەراهەم کردنی: 

 هەموو خزمەتگوزارییەکانی سەنتەرەکانی
 GMAC بێ بەرامبەرن. 

   ڕێنامیی و یارمەتی لە دۆزینەوەی کار.

   کۆرسی فێرکردنی شارەزایی پیشە و پرۆگرام سازی

   پشتگیری لە دەست پێکردنی پیشەیەکی بچوک یان گەشەی بازرگانی

 )MHPSS( یارمەتی تەندوستی دەرونی و سایکۆلۆجی   

   پشتگیری یاسایی و تەندروستی

   پێدانی زانیاری و ڕاوێژ لەبارەی کەرتی پەروەردە، تەندروستی و شێوازی ژیان لە عێراق

   زانیاری و ئامۆژگاری سەبارەت بە ئۆفەرە بەردەستەکان بۆ پەنابەرە گەڕاوەکان لە عێراق.

   ئامۆژگاری و یارمەتی لە دۆزینەوەی کار وەک: کۆرسی فێر کردن سەبارەت بە شێوازی دۆزینەوەی کار، 
داواکاری بۆ کار، نوسینی CV، خۆ ئامادە کردن بۆ چاوپێکەوتنی کار. 

   ئامۆژگاری و ڕێنامیی سەبارەت بە فێرکردنی توانایی و لێهاتویی لە چەندین پیشەی جیاوازدا لە عێراق

   فێرکردنی شارەزایی لە بواری پرۆگرام سازی بۆ دۆزینەوەی چانسی زیاتر لە بازاڕی کاردا لە عێراق 

   ڕاوێژ و یارمەتی لە نوسینی پالنی بزنس بۆ دەست پێکردنی کاری بچووکی سەربەخۆ

   ڕێنامیی بۆ گەشەکردن لە کاری بازرگانی )بزنس( 

   رێنامیی بۆ بەیەک گەیاندنی کارخوازان و کۆمپانیاکانی خوازیاری هێزی کار

   بە یەک بەستنەوەی دامەزراوەکان بە کەسانی خۆبەخش و خوازیاری ئەزمونی کار

   کۆرسی فێرکردن بۆ قوتابیانی زانکۆ بۆ بەرز کردنەوەی تواناکانیان و هاوکاری کردنی گەشەی ناوەندە 
پیشەییەکانی زانکۆکان
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دەتوانن سەردانی سەنتەرەکامنان لە هەولێر و بەغداد بکەن یان لە 
ڕێگەی ئیمەیل ئەدرێس، مۆبایل، فەیسبوک پەیوەندیامن پێوە بکەن، 

بەو ناونیشانانەی خوارەوە:

ڕۆژ و کاتی کار کردن: 
بۆ زانیاریی زیاتر تکایە سەردانی ئەم ماڵەپەڕە بکەن: 

www.startfinder.de/gmac

ئۆفیسی            ی هەولێر 

سەنتەری ئەڵامنی بۆ کار و کۆچ و
تێکەڵکردنەوە بە کۆمەڵگا

لە هەرێمی کوردستانی عێراق.

ئۆفیسی            ی بەغدا   

سەنتەری عێراقی-ئەڵامنی بۆ
کار و کۆچ و تێکەڵکردنەوە

بە کۆمەڵگا  (GMAC)(GMAC)

GMACGMAC

+964(0)7517411655+964(0)7706685626
gmac-erbil@giz.degmac-baghdad@giz.de

Facebook.com/GMACErbilFacebook.com/GMACBaghdad

سەنتەری ئەڵامنی بۆ کار و کۆچ و تێکەڵکردنەوە
(GMAC) بە کۆمەڵگا

بەشێکە لە پڕۆگڕامی جیهانیی 
»گەڕانەوە بۆ هەلی نوێ«

بە پشتیوانی دارایی وەزارەتی فیدرالیی
بۆ هەماهانگیی ئابووری و گەشەپێدان

لە عێراق، پڕۆگرامەکە بە هاوبەشی لەگەڵ هەریەک لە 
وەزارەتەکانی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی لە حکومەتی 

عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان کارەکانی 
جێبەجێ دەکات

هەروەک ڤایرۆسی کۆرۆنا دەتوانێت هەندێک گۆڕانکاری 
درووستبکات، تکایە سەردانی )www.startfinder.de( بکە 

بۆ کاتەکانی کردنەوەی سەنتەرەکەمان یان پەیوەندیامن 
پێوەبکە. هەروەها تکایە ئەوە بزانە کە بەردەستبوونی 

خزمەتگوزارییەکامنان ڕەنگە سنووداربێت بەهۆی ڤایرۆسی 
کۆرۆناوە. تکایە پەیوەندیامن پێوەبکەن یان ئیمەیڵامن بۆ 

بنێرن بۆ زانینی ئەوەی کە خزمەتگوزارییەکامنان بە ئاسایی 
بەردەسنت یان ڕێوشوێنی دیکە گیراوەتە بەر.

باڵوکراوەتەوە لەالیەن:
 Deutsche Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

ئۆفیسە بڕوا پێکراوەکان: 
 Bonn and Eschborn

Global Programme Migration

 for Development (PME)I

Dag-Hammarskjoeld-Weg 1 – 5

 Eschborn, Germany

T +49 61 96 79 – 0

 F +49 61 96 79 – 1115
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