
 بۆ پیتەدان ب ١٦ ڕۆژێن چاالكیا دژی توندوتیژی لسەر بن�یێ رەگەزی و پشتەڤانیا بهێزكرنا ئێكسانیا رەگەزی و وێنەیێن ئەرێنی یێن ئافرەتا

 و كچان. دەزگەهێ سید ڕابوویە بڕاگەهاندنا بەریكانەكا هونەری لەوما هونەرمەندێن ژێهاتی داخازكرینە بۆ پێشكێشكرنا كارێن هونەری

 بتەكنیكێن جیاواز، كو رەنگ ڤەدان بن بۆ ئێكسانیا جێندەری دروست كرنا وێنێن ئافرەتان و كچان بئاوایەكێ ئەرێنی و باش. دوماهیك

 رێكەفتنا پێشكێشكرنێ ل٢٩ێ ترشینا دوویێ ٢٠٢٠. بڕیار دێ هێتەدان ژالیێ دەستەیەكا دادوەرا و بەرپرسێن دیارێن حكومی و دبلوماسی

  .و جڤاكیێن مەدەنی. ناڤێن سەركەفتیا دێ هێنە ڕاگەهاندن لـ ١٦ ڕوژێن كەمپینا چاالكیا

رێن�یێن بەریكانێ

بەریكانە یا ڤەكریە بو هەموو ژیێن ١٥-٣٥ ساڵی 

بەرهەم پێدڤیە یێ رەسەن بیت، هاتبیتە بەرهەم ئینان لـ ٢٠٢٠، وبەری نوکە نەهاتبیتە بەªڤكرن 

 پێشكێشكار دێ شێن هەمی ئەمرازێن وێنەكێشانێ بكاربینن وەك: قەلەمێن داریێن رەنگدار و رەنگێن ئاڤی و زەیتی و پاستیل و 

كوالجینا وەرەقی و گرافیكێن كومپیۆتەری و تابلۆیێن پەروكی و قوڕ و نەصبكرن و هتد

هەر پشكدارەك بكارەكی دێ پشكداربیت و ئەو كارێ هونەری پێدڤیە بەرهەمێ ماندیبوونا پشكداری بخوبیت نەیا كەسەكێ دی 

 هونەر پێدڤیە وێنەكێشانا ئافرەتان و كچان بئاوایەكێ ئەرێنی و شكۆدار بیت، و پێدڤیە یێ گرێدای بیت ببابەتێن یەكسانی و 

باشرتكرنێ، و دشێن  بێنەبكارئینان بو بەرەنگاربوونا داب و نەریتێن جڤاكی و شەرمێ

دەزگەهێ سید مافێ بەªڤكرنا وان كارێن هونەری هەیە ل وێبسایت و تورا جڤاكی یا خو 

لـ ١٠ كانوونا ئێكێ دێ ناڤێن سەركەفتیا هێنە ڕاگەهاندن

www.seedkurdistan.org/art تەڤایا پێزانینا لسەر وێبسایتێ مە هەیە

ڤرێکرنا بەرهەما

ناڤێ تە و ئیمێل و ژمارا تەلەفونێ 

وەسفەكا كورت دەربارەی كارێ تەیێ هونەری، ئێكسانیا رەگەزی چەوا دێ رولێ خو بینیت دناڤ پروسێسا داهێنەرانە 

 چەوا كارێ هونەری دێ دەربرینا ئافرەتان و كچان كەت بئاوایەكێ ئەرێنی، و 

چەوا وێنەكێشانا ئافرەتان و كچان هاریكارن بۆ بەرەنگاربوونا داب و نەریتان و شەرمێ 

 سێ هونەرمەندێن سەركەفتی دێ هێنە خەالتكرن بربوانامەیەكێ و كوژمێ ١,٠٠٠$ بۆ سەركەفتیێ ئێكێ و ٥٠٠$ بۆ یێ دوویێ 

و ٢٥٠$ بۆ یێ سێیێ

 بڕیار لسەر سەركەفتیا دێ هێتەدان ژالیێ دەستەیەكا دادوەرا و ½ایشا حالەتی لتورا جڤاكیا سیدێ و وێبسایت و ل دەستپێکا 

هەلكەفتێن دەستنیشانكرنا ١٦ رۆژێن توندوتیژیێ

 ھونەرێ
ئێكسانی

media@seedkurdistan.org
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پێشكێشكرنا كارێ هونەری هەمی پێشكێشكرن لـ ٢٩ێ ترشینا دوویێ پێدڤیە بێنە هنارتن بو

 وێنێن وی كارێ هونەری پێدڤیە بهێتە پێشكێش كرن وەك          یان ژی بكوالێتیەكا بلند بفایال           هیڤیە ئەڤ

           پێزانینە دناڤ ئیمێلیدا هەبن:ن

وێنەیێن ئەرێنی یێن ئافرەتان و كچان


