
 لە یادی ١٦ رۆژ چاالکی لەدژی توندوتیژی لەسەر بنەمای جێندەری و پاڵپشتی بەرزڕاگرتنی یەکسانی جێندەری و وێناکردنی ئەرێنی کچان

کارە ناردنی  بۆ  دەکات  داواتیان  و  گەنجەکان  هونەرمەندە  بۆ  کێبڕکێیەک  رێکخستنی  بە  هەڵدەستێت  سیید  دەزگای  ئافرەتان،   و 

 هوندەرییەکانیان کە بە تەکنیکی جۆراوجۆر ئەنجامیان داوە و وێنای یەکسانی جێندەری دەکات و بەشێوەیەکی ئەرێنی و بە هێزکردن کچان

 و ئافرەتان نیشان دەدات. کۆتا بەروار بۆ رەوانەکردنی کارە هونەرییەکان رۆژی ٢٩/ ١١/ ٢٠٢٠ ە. کەسە براوەکان لەالیەن دەستەیەک

 بڕیاری لەسەر دەدرێت کە پێک دێن لە کەسایەتی ناوداری نێو حکومەت و نوێنەری دیبلۆماسی و کۆمەڵگای مەدەنی، و لەکاتی کەمپینی

١٦ رۆژ چاالکی براوەکان رادەگەێ¡ێن.ن

رێن�ییەکانی کێبڕکێ

کێبڕکێیەکە کراوەیە بۆ بەشداری کردنی هەرکەسێک کە تەمەنی لەنێوان ١٥ بۆ ٣٥ ساڵی بێت.ت

پێویستە بەرهەمەکان رەسەن بن و لەساڵی ٢٠٢٠ بەرهەم هات¦ و پێشرت ب¤و نەکرابنەوە.ە

 دەکرێت بەرهەمەکان بەهەر یەک لەم شێوازانە بن: پێنووسی کریۆن، رەنگی ئاوی، زەیتی، پاستێل، کاغەزی رەنگاوڕەنگ، گرافیکی

کۆمپیوتەر، کانڤاس، قوڕی دەستکرد، هونەری جێگیرکردن                     ، هتد.د

̄م دەشکرێت پەیوەندی هەبێت بە  پێویستە کارە هونەرییەکە وێنای کچان و ئافرەتان بکات بەشێوەیەکی ئەرێنی و شکۆ پارێزی، بە

دۆزی یەکسانی و بەهێزکردن، و دەکرێت بەکاربێت بۆ رووبەڕووبوونەوەی نەریتی کۆمە¯یەتی و پەڵەی شەرمەزاری.ی

پێویستە کارە هونەرییەکە تەنها ئەرک و ماندووبوونی بەشداربوو بێت، نەک کەسانی تر.ر

دەزگای سیید مافی ب¤وکردنەوەی بەرهەمە هونەرییەکەی دەبێت لەسەر ماڵپەڕ و الپەڕەی خۆی لەتۆڕە کۆمە¯یەتییەکان

(installation)

١٠/ ١٢/ ٢٠٢٠ براوەکان رادەگەێ�ێن

www.seedkurdistan.org/artتەواوی زانیارییەکان لەسەر ماڵپەرەکەمان هەیە

ناردنی بەرهەمەکان

media@seedkurdistan.org تا بەرواری  ٢٩/ ١١/ ٢٠٢٠ پێویستە هەموو کارە هونەرییەکان رەوانە بکرێن بۆ ئیمەیل

 پێویستە وێنەی کارە هونەرییەکە وەک        یان          بەکواڵیتی بەرز رەوانە بکرێت. تکایە ئەم شتانەی خوارەوە لە

ئیمەیلەکەت بنووسە:ە

(pdf )(jpeg)

ناوت، ئیمەیلەکەت، ژمارە تەلەفۆنت

پووختەیەک سەبارەت بە کارە هونەرییەکەت، یەکسانی هونەری چۆن تێکەڵ بووە بەو کارەوە

کارە هونەرییەکە چۆن وێنای کچان و ئافرەتان دەکات بەشێوەیەکی ئەرێنی، و

چۆن وێناکردنی ئەرێنی کچان و ئافرەتان یارمەتی دەدات رووبەڕووی نەریتی کۆمە¯یەتی و پەڵەی شەرەمەزاری ببێتەوە

سێ هونەرمەندی براوە بڕوانامە و خە¯ت دەکرێن بەبڕێ ١٠٠٠ دۆالر بۆ پلەی یەکەم، و ٥٠٠ دۆالر بۆ پلەی دووەم، و ٢٥٠ بۆ پلەی سێیەم

 براوەکان لەالیەن دەستەیەکەوە هەڵدەبژێردرێن و لەسەر ماڵپەر و تۆڕە کۆمە¯یەتییەکانی دەزگای سیید ·ایش دەکرێن و لە بۆنەکانی

یادی ١٦ رۆژ رووبەڕووبوونەوەی توندوتیژی. ١٠/ ١٢/ ٢٠٢٠ براوەکان رادەگەێ¡ێن

ھونەری
یەکسانی

وێناکردنی کچان و ئافرەتان بەشێوەیەکی ئەرێنی


