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 پوختە
تێچوو، شەفافی شێوازێکی کەمScorocs Simple Poverty Scorecard هەڵسەنگاندنی هەژاری براندی  ئامرازی

تی خۆی بسەلمێنێت و بەشداربووانی خۆی بناسێت. بەرنامەکانی کارکردن بۆ هەژاری لە عيراقە بۆ ئەوەی کرداری کۆمەاڵيە

خولەک دا ئەنجام بدرێت و دواتر و بۆ مەزندەکردنی ڕێژە  10دانان دەکرێت لە پرسياری کارتی خاڵ 10وەەاڵمدانەوە بە 

بەکاربراوەکانی هەژانی بەکار بهێنرێت، بۆ ئەوەی گۆڕينی ڕێژەکانی هەژاری يان بۆ دابەشکردنی بەشداربووان بۆ 

 کارهێنانی چارەسەری جياجيابە

 

 

 و پێزانین سپاس
ناونديی ئامار و تەکنۆلۆژيای زانياری عێراق و ڕێکخراوی ئاماری کوردستان ئەم زانياريانەيان کۆ کردوەتەوە.  دامەزراوەی

  Ayad Jawalسەرچاوە دەگرێت. سپاس بۆ  World Bank’s Central Microdata Catalogزانياريەکە لە 

Hassan.ئەحمەدەوەوەرگێڕانی ئينگليزی بە کوردی سۆرانيە ئەنجام دراوە لە اليەن ڕۆژيار  ئەم. 

The translation from English to Sorani/Central Kurdish was done by Rojyar Ahmad. 
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 ەی پشتەوەی پەڕەی کاری:پەڕ
 

انان پڕ بکەوە. بريتی لە پێناسەکەری تايبەتی ديمانە )ئەگەر بزانرێت(، رۆژی ديمانە، نموونە سەردێڕی کارتی خاڵد سەرەتا

کێشی بەشداريکەر )ئەگەر بزانرێت(. دواتر ناوی تەواو و ژمارەی ناسينەوەی تايبەتی بەشداريکەر )چ کەسێک لە وەاڵمدەر 

تۆ جيا بێت پێوانەکەر(،و خاڵی خزمەت کە بەشداريکەر   جياوازە(، بريکاری خانەی بەشداريکەر )ئەو کەسەی کە لەوانەيە لە

بەکاری دەهێنێت )ئەگەر بزانرێت(. يەکەمين نيشاندەری کارتی خاڵدانان بە کێشانی بازنە وەاڵم بدەوە لەسەر ئەو پارێزگايەی 

 کە خێزانەکەی تێدا دەژيێت.

 

بڵێ، لە سەرپەرشتی بنەماڵەکە )بە انی خێزانم پێبۆ وەاڵمدەرەکەی بخوێنەوە: تکايە ناو )نازناو(ی هەموو ئەندام دواتر

بکە )ئەگەر هەبێت(. خێزان کەسێکی تاک يان کۆمەڵێک خەڵکن کە پێکەوە دەژين )بەبێ لە تەمەنترين( هاوسەرەکە دەست پێ

يەکانيان بەرچاوگرتنی پەيوەندی خوێنی يان هاوسەرگيری(، کە خواردن پێکەوە هاوبەش دەکەن، و پێکەوە پێداويستيە سەرەتاي

ڕۆژی  30ردن بخواست و النيکەم لە  وەاڵم دەدەنەوە. دەبێت ئەندامانی خێزان لە ئێستا دا زيندوو بێت و لەگەڵ بنەماڵەکە خوا

 ڕۆژ ئەم کارەی کردبێت يان چاوەڕێ بکرێت لەمەو بەدوا لەگەڵ بنەماڵەکە بژيێت. 15ڕابردوو دا 

 

تی بنەماڵەکە )بە تەمەنترين( هاوسەری سەرپەرشتەکە )ئەگەر کەسێک هەر ئەندامێک بنووسە، لە سەرپەرش ناو/نازناوی

بدە )ئەگەر هەيە(. ژمارەی ئەندامانی خێزانەکە لە سەردێڕی کارتی خاڵدانان لە  هەبێت( سەرپەرشتی پياو/هاوسەر تيک لێ

دووەمی کارتی خاڵدانان تەنيشت "ژمارەی ئەندامانی خێزان:" تۆمار بکە. دواتر بازنە بکێشە بە سەر وەاڵمی دياريکەری 

 دەربارەی ژمارەی ئەندامانی خێزان. 

 

بدە. وەاڵمی پرسيارەکانی پێنجەم و ژمارەی سێ و چوار بە دەنگی بەرز بخوێنەوە، وەاڵمی وەاڵمدەرەکان تيک لێ پرسيارەکانی

ە خۆت بينيوتە تۆمار بکە؛ شەشەم دەربارەی ماددەی ئەسڵيی کەفی ژوور و ديوارەکانی شوێنی نيشتەجێبوون بەپێی ئەو شتەی ک

تەنها ئەم پرسيارانە لە وەاڵمدەرەکان بپرسە ئەگەر وەاڵمەکە بۆ ئێوە ڕوون نيە. لە کۆتايی دا، پرسيارەکانی حەوتەم بو دە بە 

 بدە.دەنگی بەرز بخوێنەوە، وەاڵمەکانی وەاڵمدەران تيک لێ
 

 ە دا" بنووسە.لە بيرت بێ و وردەکاری زانياريەکە لە "ڕێنمايی ديمان هەميشە
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انەدیم ڕێنمایی  
 

 

 بژاردانەی کە لێرەدا هاتووە بەم شێوەيەی: ئەو

 

( "ڕێنماييەکانی 2012ناوەنديی ئامار و تەکنۆلۆژيای زانياری؛ و ڕێکخراوی ئاماری هەرێمی کوردستان. ) ڕێکخراوی

 /microdata.worldbank.org/index.phpپڕکردنەوەی پرسيارنامەی"، 

catalog/2334/download/34768ڕێنما[. 2019ـی جانيەوەری 10ەستهێنراو لە ، دووبارە بەد[ 

 

 

 بنەڕەتیەکانی دیمانە ڕێنما
خاڵدانان دەکرێت بە کاخەز لە ناو خانەکە دا پڕ بکرێتەوە، کە دواتر واڵمەکانت لە پەڕەی باڵوکردن يان پێگەی  کارتی

بگەڕ يان مۆبايلی ئەندرۆيد، ڕێگە بە زانياری خۆت دا دادەنرێت. ناوبەناويش، ئامرازی کۆکردنەوەی زانياری هەوريی لە وێ

پێدانی زانياری لە خانەکە يان ناو نووسينگەکە دەدات. ئەگەر هيچ پەيوەستبوونێک نەبێت، دواتر زانياريەکان بەشێوەی 

داوای حسابێکی  يان ئامرازی کۆکردنەوەی زانياری. خۆجێيی هەڵدەگيردرێن هەتا ئەو کاتەی پەيوەستبوون دروست دەبێت

 . تايبەت بکە

 

 ێکەوە کە ئەم "ڕێنما"يە ڕەچاو بکات پڕ بکرێتەوە.پێوانەکەرکارتی خاڵدانان بەشێوەی حوزوری لە اليەن  پێويستە

 

پەڕەی پشتەوەی  ی پشتەوەی پەڕەی کاری" پڕ بکەوە، بەپێی ڕێنماييەکانی "پەڕە سەردێڕی کارتی خاڵدانان و " سەرەتا

 پەڕەی کاری".

 

سەرەوەی کارتی خاڵدانان، ژمارەی ئەندامانی خێزان بەپێی ئەو ليستەی کە وەک بەشێک لە "پەڕەی کاريی پشتەوە"  لە

 ئامادەت کرد، پڕ بکەوە.

 

ۆ مەپرسە )"خێزانەکە لە کەم پارێزگا دا دەژيێت؟"(. لە جياتی ئەوە، يەکەمی کارتی خاڵدانان بەشێوەی ڕاستەوخ پرسياری

 ئەمە بەپێی زانياری خۆت لەوەی کە بنەماڵەکە لە کام پارێزگا دەژيێت پڕ بکەوە.

 

هەمان شێوە، پرسياری دووەمی کارتی خاڵدانان بەشێوەی ڕاستەوخۆ مەپرسە )"خێزانەکە چەند ئەندامی هەيە؟"(. لە   بە

پەڕەی پشتەوەی پەڕەی  تۆ لە "تيک بدە لە وەاڵمەکە بەپێی زانياری خۆت لەسەر ژمارەی ئەندامانی خێزان کە  جياتی ئەوە،

 کاری" ڕيزت کردووە.

 

سێيەم و چوارەم ڕاستەوخۆ لە وەاڵمدەر بپرسە )"سەرترين بڕوانامە کە سەرپەرشتی پياو/هاوسەر بەدەستی  پرسيارەکانی

 ی نووستنی تايبەتيان هەيە؟"(.خێزانەکە چەند ژوور" هێناوە؟" و

 

پێنجەم و شەشەمی کارتی خاڵدانان بەشێوەی ڕاستەوخۆ مەپرسە، )"ماددە ئەسڵيی پێکهاتەی کەفی ژوورەکان  پرسيارەکانی

ماددە ئەسڵيی پێکهاتەی ديوارەکان چيە؟ )بە هەمان شێوە کە کەسی " چيە؟ )بە هەمان شێوە کە کەسی پێوانەکەر بينيويە(" و

ر بينيويە"(. لە جياتی ئەوە وەاڵمەکان بەپێی ئەو شتەی کە خۆت لە کەفی ژوور و ديووارەکانی شوێنی نێشتەجێبوون پێوانەکە

بدە. تەنها لە حاڵەتێک ئەم پرسيارانە لە وەاڵمدەر بپرسە کە نەزانيت پێکهاتەی سەرەکی کەفی ژوور يان بينيوتە تيک لێ

 ديوارەکان چين.

 

 ە ماوە ڕاستەوخۆ لە وەاڵمدەر بپرسە.ئەو چوار پرسيارەی ک هەموو

 

https://enketo.ona.io/x/#PU7qug51
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 دیمانەی گشتیی ڕێنمای
ڕێنمايە بە وردی بخوێنەوە، کاتێک کە خەريکی کار دەکەيت لەگەڵ خۆت هەڵيبگرە. فێرکاريەکانی ئەم ڕێنمايە ڕەچاو  ئەم

 بکە )بريتی لەم يەکەيان(.

 

ت ئەندامی خێزانی بێت کە بەشداربووی ڕێکخراوەکەی بيهێنەوە بيرت کە کەسی وەاڵمدەری ئەم ديمانەيە پێويست ناکا تکايە

 تۆيە.

 

، بريکاری ئەو خانەيەی کە دەبێت لە سەردێڕی کارتی خاڵدانانەکە پڕ بکرێتەوە، پێويست ناکات وەک ئەوەی تۆ بێت هەروەها

ی هەژاريە لەگەڵ ئەو  ديمانەکەی ئەنجام داوە. لەجياتی ئەوە، بريکاری خانە کارمەندی پاڵپشتيکەری بەرنامەپێوانەکەر کە 

بەشداربووەی کە پەيوەندی بەردەوامی هەيە. ئەگەر وەها بريکارێکی خانە نەبوو، هەربۆيە بۆشاييەکانی ناو سەردێڕی کارتی 

 خاڵدانان بەجێ بهێڵە. 

 

 پرسيار وشە بە وشە بخوێنەوە، بۆ ئەوەی لە کارتی خاڵدانان دا پێشکەش بکرێت. هەر

 

" بەهای خاڵەکە بنووسە و دواتر بازنە scoreوەاڵمێکی پرسياری کارتی خاڵدانان. لە ستوونی "ئەوەی کە تيک دا لە  دوای

 بکێشە بە سەر بژاردەی وەاڵمی دياريکراو، و بەهای خاڵی پێشترچاپکراو، و خاڵە دەستنووسەکان، وەک ئەمە:

 

   
0 

، يان هيچئ. 

 يەک

 چەند ژووری نووستنی تايبەتيان هەيە؟ خێزانەکە4. 
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يان  سێپ. 

 زياتر

   

 کەمکردنەوە هەڵەکان پێويستە: بۆ

 

 خااڵنە بنووسە کە لە ستوونی ڕاستی پەيوەندييان بە وەاڵمەکەوە هەيە.  ئەو •

 بکێشە بە دەوری وەاڵمی پێشتر چاپکراو، خاڵە پێشتر چاپکراوەکان، و خاڵە دەستنووسەکان بازنە •

 

کە لەم ڕێنمايە دا باس نەکراوە، ئەوا دەبێت چارەسەرەکەی بسپێردرێت بە دادوەری بێاليەنی بابەتێک دێتە پێش  کاتێک

بوو. ئەمە، ڕێکخراوەيەک کە کارتی HSES 2012 لە   COSIT، بە هەمان شێوە کە ئاشکراو چاالکيی پێوانەکەرەکە

ناو ئەم ڕێنمايە( بۆ ئەوەی هەموو خاڵدانان بەکار دەهێنێت نابێت هيچ پێناسە يان ڕێسايەک دەربکات )جگە لەوانەی 

پێوانەکەرەکانی بەکار ببەن. هەرشتێک کە بە ڕوونی لەم ڕێنمايە دا باس نەکراوە پێويستە بسپێردرێت بە دادوەريی بێاليەنی 

 هەرکەسێکی پێوانەکەر.

 

ە؛ چاوەڕێی وەاڵم بکە. وەاڵمەکان بۆ وەاڵمدەر مەخوێنەوە. لەجياتی ئەمە، پرسيارەکە بخوێنەوە، و دواتر بوەست بژاردەی

ئەگەر کەسی وەاڵمدەر داوای ڕوونکردنەوەی کرد يان بەچەشنێک دوودڵ يان سەرلێشێواو بوو، ئەوا پرسيارەکەی جارێکی 

 بدە يان بەو شێوەی کە تۆ، پێوانەکەر بە گونجاوی دەزانن.تر بۆ بخوێنەوە يان يارمەتی زياتری بەپێی ئەم ڕێنمايە پێ

 

وەاڵمانە قەبووڵ بکەيت کە وەاڵمدەرەکان پێشکەشی دەکەن. سەرباری ئەمەيش، ئەگەر وەاڵمدەرەکە  پێويستە ئەو بەگشتی

کە دەڵێت وەاڵمەکە تەواو نيە، و وەاڵمدەرەکە دڵنيا نيە، -يان ئەگەر هەستە بە شتێک دەکەيت يان شتێک دەبينيت-شتێک دەڵێت

وەاڵمدانەوە، ئەوا دەبێت جارێکی ديکە پرسيارەکە بخوێنيتەوە  يان کەسی وەاڵمدەر پێويستە بە يارمەتيە بۆ دياريکردنی چۆن

 و بەپێی ئەم ڕێنمايە ئەو شتەی کە گونجاوە و يارمەتيدەر پێشکەش بکەيت.

زۆربەری پێوەرەکانی کارتی خاڵدانان جێی باوەڕن، لە زۆربەی حاڵەتەکان دا پێويست ناکات وەاڵمەکان  هەرچەند

وابێت وەاڵمەکە تەواو نيە و بەم چەشنە ئەم سەلماندنە دەتوانێت کواليتی بسەلمێنيت ئەگەر پێتبسەلمێنيت. پێويستە تەنها ئەوە 

زانياريەکە باشتر بکات. بۆ نموونە، پێويستە بيسەلمێنيت ئەگەر وەاڵمدەرەکە دوودڵ، نيگەران بوو، يان بە چەشنێکی ديکە 
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لێشێواوە، يان دڵنيا نيە. هەروەها، پشتڕاستکردنەوە هەندێ نيشانە لە خۆيەوە دەربخات کە خەريکە درۆ دەکات، سەری 

لەوانەيە شتێکی گونجاو بێت ئەگەر منداڵێک لە بنەماڵە يان دراوسێکان شتێک بڵێت کە يەکسان نەبێت لەگەڵ وەاڵمی 

 وەاڵمدەرەکە. 
 

ـی عێراق لە  COSITـی HSES 2012گشتی، بەرنامەی کارتی خاڵدانان دەبێت بە نزيکترين شێوەی مومکين بەرنامەی  بە

بەرچاو بگرێت. بۆ نموونە پێويستە ديمانەکان بەشێوەی حوزوری لە اليەن پێوانەکەرێکی ڕاهێنراو لە شوێنی نيشتەجێبوونی 

 ئەنجامی داوە. HSES 2012لە  COSITبەشداريکەر ئەنجام بدرێت، چونکە ئەمە ئەو شتەيەک کە 

 

 

 :وەرگێڕان
خاڵدانان، "پەڕەی پشتەوەی پەڕەی کاری"، و ئەم "ڕێنما"يە تەنها بە زمانەکانی  هەمان شێوەی ئەم نووسراوە، کارتی بە

ئينگليزی، عەرب، و سۆرانی )کورديی ناوەندی( بەردەستە. هێشتا وەرگێڕانی فەرمی، پسپۆڕانە بۆ زمانەکانی ديکە لە  

 scorocs.comتوانن سەردانی عێراق ئاخافتنی پێدەکرێت نەکراوە وەک کورمانجی )کورديی باکوور(. بەکارهێنەران دە

 بکەن بۆ ئەوەی بزانن لەدوای ئەم نووسراوە وەرگێڕان بە چ زمانگەلێک ئەنجام دراوە.

هێشتا وەرگێڕانی فەرمی، پسپۆڕانە بۆ زمانی خوازراو نەبوو، ئەوا دواتر بەکارهێنەران دەتوانن بۆ  ئەگەر 

 .Scorocsلە ئەنجامدانی وەها وەرگێڕانێک پەيوەندی بکەن بە  يارمەتيوەرگرتن

 

 

 دەبێت وەاڵمدەر بێت؟ کەسێکچ 
بيهێنەوە بيرت کە کەسی وەاڵمدەری ئەم ديمانەيە پێويست ناکات ئەندامی خێزانی بێت کە بەشداربووی ڕێکخراوەکەی  تکايە

 ندە وەاڵمدەرەکە ئەو کەسە بێت(.تۆيە )هەرچە

 

ـی "ڕێنماکە، پێويستە کەسی وەاڵمدەر بتوانێت زانياری تەواو لەسەر خێزانەکە پێشکەش بکات. پێشنيار 15پەڕەی  بەپێی

دەکرێت کەسی وەاڵمدەر سەرپەرشتی خێزانەکە بێت. ئەگەر سەرپەرشتی خێزانەکە لە بەردەست نەبوو، ئەوا هەر 

سااڵن يان گەورەتر( دەتوانێت وەاڵمدەر بێت. ئەگەر ئەويش بەردەست نەبوو، ئەوا  18خێزان ) گەورەساڵێکی ئەندامی

وادەيەکی چاوپێکەوتن دادەنرێت بۆ کاتێکی ديکە کە ئەوان بەردەست بن. هەوڵ مەدە، بۆ نموونە زانياری لە منداڵ يان  

 دراوسێيەک وەربگريت."

 

 

 کەسێک گەورە )سەرپەرشت(ی خێزانەکەیە؟ چ
بيهێنەوە بيرت کە لەوانەيە سەرپەرشتی خێزانەکە ئەندامی خێزانی بێت يا نەبێت کە بەشداربووی ڕێکخراوەکەی تۆيە  ايەتک 

 )هەرچەندە سەرپەرشتەکە ئەو کەسە بێت(.

 

وەک سەرپەرشت دەيناسن و بەرپرسی کاروباری کۆمەاڵيەتی و ئابووری خێزانەکە يە. بۆ نموونە، سەرپەرشتەکە  خێزانەکە

وانەيە، باوک، دايک، يان برايەکی گەورەبێت. پێويستە ناکات حەتمەن کەسەکە کاسبکاری سەرەکيی بێت. بۆ نموونە لە

وايدابنە منداڵێک تەنها ئەندامی خێزانەکە و لە دەرەوەيش کار دەکات.ئەگەر باوکی کوڕە ئەو کەسەکە کە کاروباری خێزانی 

 کەيە، تەنانەت ئەگەر کوڕەکەيش کاسبکاری خێزانەکە بێت."بەڕێوە دەبات، ئەوا باوکەکە سەرپەرشتی خێزانە

 

http://www.scorocs.com/
mailto:translation@scorocs.com
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 دیمانە ئەنجام بدرێت چۆن
ـی ڕێنماکە، "کاری تۆ وەک پێوانەکەرێک کۆکردنەوەی زانياريە لە پرسيارنامەی وەاڵمدەران. سەرکەوتنی 3-4پەڕەی  بەپێێ

شێوە ئەنجام بدە بۆ ئەوەی ديمانە لەگەڵ خێزانەکە   پرسيارنامەکە گرێدراوە بە کواليتی کارەکەی تۆوە. ئاستی خۆت بە باشترين

 پسپۆڕانە و پيشەگەرانە بێت، نەک شتێکی خراپ. پێويستە ئەم بنەمايانەی خوارەوە لە کارەکەت دا ڕەچاو بکەيت.

 

ت بە ڕەفتار و هەڵسوکەوتێک کە تۆ لە کاتی چاوپێکەوتن لەگەڵ وەاڵمدەر کە زانياری پێشکەش دەکات، ئەنجام ئەدەي "يەکەم

شێوەيەکی بەرچاو کار دەکاتە سەر کواليتی وەاڵمەکان. هەربۆيە، زۆر بە ڕێز و ميهرەبانانە ڕەفتار بکە. پێناسەکەت نيشان 

بدە کە تۆ پێوانەکەريت و کار بۆ ]دامەزراوەکەت[ دەکەيت. گرنگی پرسيارنامەکە بۆ خێزانەکە باس بکە. با وەاڵمدەرەکە لە  

ئەو چوارچێوەيەکی زيهنی باشی بۆ ديمانەکە دەبێت. زمانێکی سادە بۆ يارمەتيدان بە وەاڵمدەر دۆخێکی ئاسايی دا بەم چەشنە 

 بەکار بهێنە بۆ ئەوەی يارمەتی بدەيت تێبگات هەر پرسيارێک لەبارەی چيەوە دەپرسێت.

کاری لە  و پۆزەتيڤ بە کاتێک کە خێزانەکە داوەت دەکەيت بۆ بەشداريکردن. بە چەشنێک داوای هاو "متمانەبەخۆ

ببوێرێت. بۆ نموونە، مەڵێ "ڕێگەم پێدەدەيت کاتت بگرم؟" لەجياتی ئەمە بڵێ "دەمەوێت بۆ خێزانەکە مەکە کە ئەو خۆی لێ 

 ساتێک لەگەڵت قسە بکەم".

ڕێککەوتن لەسەر دەسپێکردنی ديمانەکە، لەوانەيە وەاڵمدەرەکە هەندێ پرسيار دەربارەی پرسيارنامەکە  بەرلە"

لە ناو ئەم هەموو خێزانەدا ئەمان هەڵبژێردراون. ڕاستەوخۆ و بەڕوونی وەاڵم بدەوە بۆ ئەوەی وەاڵمدەر بپرسێت و بۆچی 

هەست بە ئاراميی و ئاسوودەيی بکات. هەروەها بۆی ڕوون بکەوە کە هەموو زانياريەکان بە نهێنی دەمێننەوە و ناوی 

 کەسەکان هيچ پەيوەنديەکی نابێت بە دەرئەنجامی باڵوکراوەوە.

بەتاڵ يان پڕکراوە لەگەڵ هيچ کەسێک جگە لە ئەندامی باوەڕپێکراوی ]ڕێکخراوەکەت[ هاوبەش  "پرسيارنامەی

 مەکە.

بۆ ديمانە لەگەڵ وەاڵمدەر پەيدا بکە کە منداڵەکان يان کەسانێکی ديکە کە ديمانەکەری ئەندامی خێزانی  "شوێنێک

ەمی بەشدارينەکەر تەرکيزی وەاڵمدەر کەم بکاتەوە و کاريگەری نين سەرتان لێنەشێوێنن. لەوانەيە هەبوونی کەسی سێێي

 خراپ بکاتە سەر تەواوبوونی وەاڵمەکان.

و ئاسوودە بە. ئەگەر گومانت هەيە کە وەاڵمەکە تەواو نيە، ئەوا پرسيارەکە بە چەشنێکی ديکە بپرسە کە  "پۆزەتيڤ

 کەسی وەاڵمدر نەزانێت وەاڵمەکەی هەڵەيە. 

ارگەلێک مەکە کە وەاڵمی دڵنياکەر بە وەاڵمدەر پێشنيار دەکات. بۆ نـموونە، مەڵێ، 'ئايا تۆ لەبەر  ، پرسيبێاليەن بە"

ئەوەی خوێندکاری کار ناکەيت؟' لە جياتی ئەوە بژاردەی پێشترچاپکراوەکان بۆ وەاڵمدەر بخوێنەوە و بهێڵە خۆی لە نێوانيان 

بداتەوە. ئەگەر وەاڵمدەر ناڕوون يان سەرلێشێواو بوو، ئەوا هيچ بدە وەاڵم دا هەڵبژێتی، يان بەبێ ڕێنمايی دەرفەتی پێ

وەاڵمێک پێشنيار مەکە، نۆ نموونە، مەڵی 'واتە ئەمە يان ئەوە؟' ئەگەر ئەم کارە بکەيت، لەوانەيە وەاڵمدەر هەوڵ بدات خۆی 

ناڕاست بێت. لە جياتی ئەوەی هاوڕا نيشان بدات لەگەڵ ئەو شتەی کە تۆ لێی چاوەڕێ دەکەيت، تەنانەت ئەگەر وەاڵمەکەيش 

شتێکی وەک ئەمە بە وەاڵمدەرەکە بڵڵێ 'ببوورە، بەاڵم باش تێنەگەيشتم. دەکرێت دووپاتی بکەيتەوە چيت وت؟'. يان 'دەکرێت 

 زۆرتر بۆ منی ڕوون بکەيتەوە؟'

کە تێنەگات، ئەوا بە پرسيارانە کە بە ڕيز لە ]کارتی خاڵدانان[ دا هاتووە بپرسە. ئەگەر وەاڵمدەر لە پرسيارە ئەو"

وردی و بە ڕوونی دووپاتی بکەوە، ئاگادار بکە نە واتای پرسيارەکە بگۆڕيت نە ڕوونکردنەوەيەکی ديکە جگە لەوانەی کە  

 لە ]ئەم ڕێنما[يە دا هاتووە بدەيت.

ە حەزی  وەاڵمدەر خۆی دەبوێرێت لە وەاڵمدانەوە يان دەڵێت، 'نازانم'. لەم حاڵەتانە دا، هەوڵ بد "هەندێکجار

وەاڵمدەر بۆ بەشداريکردن لە ڕاپرسيەکە ببووژێنيتەوە، و ئەوەش لە بەرچاو بگرە کە هەندێکجار هەندێک کەس لە 

دۆزينەوەی وەاڵمەکانيان دا دەپەشۆکێن. هەلومەرجێک پڕ لە متمانە و نيازپاکی بخولقێنە بۆ ئەوەی کەسی وەاڵمدەر بتوانێت 

 . بەبێ هيچ پەشۆکان يان شەرمێک قسە بکات

مەکە، لە ديمانەکە دا پەلە مەکە. دوای پرسينی پرسيارێک بوەستە؛ کات بە وەاڵمدەر بدە بير بکاتەوە. ئەگەر  "پەلە

کەسی وەاڵمدەر هەست بە پەلەپەل بکار، ئەوا لەوانەيە کاتی پێويست بۆ پێدانی وەاڵمی ناڕاست دانەنێت يان لەوانەيە تەنها 

 بڵێت 'نازانم'.

بپرسە،لەگەڵ هەرکامێکيان بە جيددی وەربگرە، کاتێک کە پرسيارێک دەکەيت، هيچ  پرسيارەکان "هەموو

 شڵەژاوييەک دروست مەکە، يان بە چەشنێکی ديکە وەاڵمدەرەکە هەست بە شڵەژان دەکات.

پێدان )يان دەربڕين(ـی ئەو شتە يان ئەوەی کە دراوسێکە مەدە خێزانەکە ناچار بە هاوکاری بکەيت بە بەڵێن هەوڵ

 چ بێنەفيتەکی ڕاستەوخۆ وەردەگرێت.هي

 ئەو جێگەی دکرێت، پرسيار لەو ئەندامی خێزانيە بکە کە زۆرترين شت دەربارەی بابەتەکان دەزانێت. "هەتا
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 وشە بە وشە بە هەمان شێوە کە لە ]کارتی[ خاڵدانان دا نووسراوە بخوێنەوە. "پرسيارەکان

ت تەواوی بکات بۆ ئەوەی شتێکی ديکە بکات، ئەوا ديمانەکە ڕابگرە وەاڵمدەرەکە ماندوو بوو يان حەز دەکا "ئەگەر

 و وادەيەکی چاوپێکەوتنی ديکە بۆ بەردەوامکردن لە دواتر دابنە. 

 

 

 پێوانەکەر کوالیتی
 ـی ڕێنما ، پێوانەکەرێکی باش:5پەڕەی  بەپێی

 

 ڕاستەقينەخواز و جيدديە کەسێکی •

 تبە شێوازێکی بێاليەن دەپرسێ پرسيارەکانی •

 کار دەکات و لە کاتی تۆمارکردنی وەاڵمەکانی دا هيچ هەستێک لەبەرچاو ناگرێت ڕێکوپێک •

 بە ئاشکرا دياری دەکار وەاڵمەکان •

 کەسانی ديکە بەدەست دەهێنێت، و متمانەبەخۆبوونی بەوانی ديکە نيشان دەدات متمانەی •

 ، جلی باش لەبەر دەکات، و ڕووخۆشەخاوێنە •

 سانێک کە ئەزموون دەگرن هەڵسوکەوت ناکاتلێکۆڵەران يان کە وەک •

 متمانە وەاڵمی پرسيارەکان دەداتەوە، پرسيار و فێرکاريەکانی ]ئەم ڕێنما[يە بەباشی دەزانێت بە •

 کارە پێويستەکان بۆ ديمانەکە ئەنجام دەدات  هەموو •

 دەدات هەڵەيەک ڕوو نەەدات و شارەزاييەکانی باشتر دەکات هەوڵ •

 کانی کۆکردنەوەی زانياری پڕشەحن هەڵدەگرێت"ئەلکترۆنيکيە ئامێرە •

 

 

 پێشوەختەکانی پاراستن پێوەرە
ـی ڕێنماکە، "لەوانەی لە ماوەی کاری خانەکە دا تووشی کێشەی ئەمنيەتی بين. سەرباری ئەمەيش، 5پەڕەی  بەپێی

 مەترسيەکان بە ڕەچاوکردنی ئەم ڕێبازانەی خوارەوە ئاسان دەکرێن: 

 

 اسە لە هەموو کات داکارتی پێن هەڵگرتنی •

 جلوبەرگی باش لەبەرکردنی •

 وايە پێويستە، ئەندامێکی ديکەی تيمی ڕاپرسيەکە لەگەڵ خۆت بهێنە بۆ ديمانەکەپێت ئەگەر •

 لە حەوشەی بەر شوێنی نيشتەجێکردن يان شوێنێکی ئەمنی ديکە ئەنجام بدە ديمانە •

پەرشتی تيمەکەت دەزانێت کە تۆ سەردانی ئەم خێزانە  ئاگادار بکەوە کە تۆ بەشێکی لە تيمەکە، و سەر خێزانەکە •

 دەکەيت، و سەرپەرشتی تيمەکە لەوانەيە هەرکاتێک بيەوێت بۆ کۆنترۆڵکردنی کارەکەت ڕاتبگرێت

هەست بە مەترسی کرد، ديمانەکە ڕابگرە و شوێنەکە دەسبەجێ چۆڵ بکە، بە خێزانەکە بڵێ دواتر   هەرکاتێک •

 دەگەڕيتەوە

 اری يان نيشتمانی/تيرەگەريی مەکەبابەتی ڕامي باسی •
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 بۆ هەر پێوانەکەرێک لە کارتی خاڵدانان ڕێنمایی
 

 

 خێزانەکە لە کەم پارێزگا دا دەژيێت؟1.

  ئ. ئەلقادسيە، يان ئەلموتحەننە

 قار-ب. تی

  پ. بەغداد، نەينەوا، يان ميسان 

  ت. ديالە، يان دهۆک

  ج. هەوڵير، کەربەال، يان واست

  سەالحەددينچ. سلێمانی، يان 

  ح. بەسرە، بابل، کەرکووک، ئەنبار، يان نەجەف 

 

 

بەپێويستی بزانيت، دەنا ئەم پرسيارە ڕاستەوخۆ لە وەاڵمدەر مەکە. لەجياتی ئەوە، بەپێی زانياری خۆت لەو  مەگەر

 پارێزگايەی کە خێزانی ديمانەکەر تێدا دەژيێت، تيک بدە لە وەاڵمەکە. 
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 ە؟ خێزانەکە چەند ئەندامی هەي2.

 ئ. دە يان زۆرتر

 ب. نۆ

 پ. هەشت

 ت. حەوت

 ج. شەش

 چ. پێنج

 ح. يەک، دوو، سێ، يان چوار

 

 

پرسيارە ڕاستەوخۆ لە وەاڵمدەرەکە مەکە. لە جياتی ئەوە، تيک بدە لە وەاڵمەکە بەپێی زانياری خۆت لەسەر ژمارەی   ئەم

 .ئەندامانی خێزان کە تۆ لە "پەڕەی پشتەوەی پەڕەی کاری" ڕيزت کردووە

 

ـی ڕێنماکە، خێزان "يەک يان چەند کەسێکن کە خواردن هاوبەش دەکەن و پێکەوە دەژين بۆ دابينکردنی 14پەڕەی  بەپێی

 پێداويستيە سەرەکيەکانی خۆيان.

خێزان پێک دێت لە خەڵکێک کە پەيوەندی خوێنی يان هاوسەرگيرييان پێکەوە هەيە )وەک باوک، دايک،  "ئاساييان

وەيە(. هەروەها لەوانەيە خێزانەکەيش بريتی بێت لەو کەسانەی کە خزمايەتيان لەگەڵ ئەندامانی ديکەی  مندااڵن، و بەم شێ

خێزانەکە نەبێت واتە پەيوەندی خوێنی يان هاوسەرگيرييان نەبێت، بەاڵم بەمەيشەوە پێکەوە خواردن دەخۆن و پێداويستيە 

 ەکە دابين دەکەن.سەرەکيەکانی ژيانيان پێکەوە لەگەڵ ئەندامانی ديکەی خێزان

ودايکی لەالی خێزانێکی ديکە دەژێت کە شوێنەکەيان نزيکترە لەو نموونە، خوێندکارێک کە جيا لە باوک "بۆ

خوێندنگەی ئەو تێدا ئامادە دەبێت و ئەندامێکی ئەو خێزانەيش لەو خوێندنگەيە، ئەو لەوێ دەژيێت، خواردن دەخوات و پارە 

 ات.لەگەڵ ئەم خێزانە دا هاوبەش دەک

هەمان شێوە، ئەندامانی خێزانی ديمانەکەر بريتين لە شۆفێر، سەرپەرشت يان خزمەتکارانی ديکە کە لەوێ دا   "بە

ڕؤژ پێش ئەنجامدانی ديمانەکە لەوێ ژيابێتن و خواردنيان خواردبێت )تەنانەت  30ڕۆژ لە  15دەژين، ئەگەر ئەوان النيکەم 

اردبێت، بە مەرجێک خواردنەکە لە هەمان چێشتخانەی ئەندامانی خێزانەکە ئەگەر ئەگەر جيا لە خێزانەکەيش نانيان خو

 دروست کرابێت(.

ڕؤژ پێش ئەنجامدانی ديمانەکە لەوێ ژيابێت و بيەوێت بەردەوام  30ڕۆژ لە  15گشتی، هەر کەسێک کە النيکەم  بە

 ار. لەالی خێزانی ديمانەکەر بژيێت، ئەوا وەک ئەندامی خێزانی ديمانەکەر دێتە هەژم

ڕۆژ دوور لە خێزانی ديمانەکەر بێت، و ئەگەر  15کارێک پێويستی بەوە بێت کە کەسێک بۆ ماوەی  "ئەگەر

ڕۆژ لە الی خێزانی ديمانەکەر بمێنێتەوە، ئەوا ئەم کەسە   15چاوەڕی بکرێت ئەم کەسە لە ماوەی پشووی کاری کەمتر لە 

 وەک ئەندامی خێزانی ديمانەکەر هەژمار ناکرێت.

 

ـی ڕێنماکە، "ئەگەر کەسک خواردن هاوبەش بکات و پێداويستيە سەرەکيەکانی لەڕێگەی هاوبەشکردنی 12پەڕەی  بەپێی

ئامادەکاريەکان لەگەڵ خێزانی ديمانەکەر تەواو بکات، ئەوا ئەم کەسە وەک ئەندامی خێزانی ديمانەکەر دێتە هەژمار، تەنانەت  

 ئەگەر کارتی خۆراکی جيای لە خێزانەکە هەبێت.

 

، کاتێک کە تۆ ليستی ئەندامانی خێزانەکە وەک بەشێک لە "پەڕەی پشتەوەی پەڕەی HSES 2012پرسيارنامەی  ەپێیب

کاری" کۆ دەکەيتەوە، ئەوا پێويستە "سەرەتا ناوی سەرپەرشتی خێزانەکە، دواتر ناوی هاوسەری سەرپەرشت )بە 

پەرشت تۆمار بکەيت، سەرەتا ناوی ئەو مندااڵنە بنووسە تەمەنترين( بنووسيت. دوای ئەوەی بەڕيزی تەمەن منداڵەکانی سەر

کە هاوسەرگيرييان نەکردووە، دوای ئەوە هەر ئەندامێکی خێزانی کە هاوسەرگيری کردووە )لەوانە ژن/مێرد و 

منداڵەکانيان(. دواتر ناوی باوک/دايک سەرپەرشت، برا/خۆشک، خزمی سەرپەرشت، و لە کۆتايی دا هەر ئەندامێکی 

ە پەيوەندی خوێنيی/هاوسەرگيرييان لەگەڵ سەرپەرشتەکە نيە بنووسە.خێزانی ک
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 سەرترين بڕوانامە کە سەرپەرشتی پياو/هاوسەر بەدەستی هێناوە؟ .3

 ئ. هيچ

 ب. سەرەتايی

 پ. هيچکام لە سەرپەرشتی پياو/هاوسەر

  (.middle school) ت. ناوەندی

 ەزراوەيەکج. بنەڕەتی، دواناوەندی، پيشەيی، يان بەڵگەنامەی دام

 چ. بڕوانامەی بەکالريۆس، ديپلۆمی بااڵ، ماستەر، دکتۆرا، و ديکە

 

 

ـی ڕێنماکە " ئ. هيچکام" دەبێت ئەگەر سەرپەرشتی پياو/هاوسەرەکە "هيچ بەڵگەيەکی شياوبوون 44-46پەڕەکانی  بەپێی

 يان بڕوانامەی ئاکادێميکی نەبێت.

ين ئاستی خوێندنە کە ]سەرپەرشتی پياو/هاوسەر[ بە بڕوانامەی وەرگيردرا "بە وايا بەرزتر بەرزترين

سەرکەوتوويی تەواوی کردووە. ئەو پۆلە تەواوکراوانە لە بەرچاو مەگرە کە لە کۆتايی دا وەک بڕوانامە حساب ناکرێت. بۆ 

ی نموونە کە ]سەرپەرشتی پياو/هاوسەر[ کە پۆلی شەشەمی تەواو نەکردووە وەک کەسێک هەژمار ناکرێت کە بڕوانامە

خوێندنی سەرەتايی هەبێت. بە هەمان شێوە، ]سەرپەرشتی پياو/هاوسەر[ کە سێيەمی ناوەنديی )خوێندنگەی ناوەنديی( تەواو 

 نەکردووە وەک کەسێک حساب ناکرێت کە بڕوانامەی ناوەنديی )خوێندنگەی ناوەنديی( هەبێت. و هەتا کۆتايی.

رێت: شەش پۆلی سەرەتايی و سێ پۆلی ناوەنديی "واتە ئەو خوێندنگانە کە شەش پۆل لەخۆ دەگ بنەڕەتی

 )خوێندنگەی ناوەنديی(.

دەگەڕێتەوە بۆ خولەکانی خوێندنی )دووەم، بازرگانی، پيشەسازی، کۆلێجی مامۆستا( کە سێ ساڵ دوای   پيشەيی

 قۆناغی ناوەنديی )خوێندنگەی ناوەنديی( ئەنجام ئەدرێت.

ێندنگەی ئايينيی(، خوێندنگەی قادری، حەنەفی کە پەيوەنديدار نين "خوێندنگە ئايينيەکان وەک حەوزە )خو ديکەيش

 بە دەسەاڵتی پەروەردەی فەرميەوە، بەم چەشنە هەتا کۆتايی لەبەرچاو دەگرێت.

، ]سەرپەرشتی پياو/هاوسەر[ ئاستێکی خوێندنی کۆلێج تەواو بکات کە وەزارەتی خوێندنی بااڵ پەسەندی "ئەگەر

ڕوانامە حساب ناکرێت، دواتر ئەو بڕوانامە پەسەندکراوە هەژمار دەکرێت کە بەرلە وەرگرتنی نەکا، ئەوا وەک بەرزترين ب

پلەی )تەئيدنەکراو( تەواو کراوە. بۆ نموونە، ئەگەر ]سەرپەرشتی پياو/هاوسەر[ بڕوانامەی بەکالريۆسی تەئيدکراو و 

ەکالريۆس هەژمار دەکرێ. ئەگەر ]سەرپەرشتی ماستەری تەئيدنەکراوی تەواو کردبێت، ئەوا ئەو وەک هەڵگری بڕوانامەی ب

پياو/هاوسەر[ خوێندنی بەکالريۆس و ماستەری تەئيدنەکراوی تەواو کردبێت، ئەوا وەک کەسی هەڵگری بڕوانامەی خوێندنی 

 ئامادەيی هەژمار دەکرێت. بەم چەشنە هەتا کۆتايی"

 

ی )چونکە هەبووە( لە ناو کۆکردنەوەی "پەڕەی بيرت بێت کە تۆ پێشتر ناوی سەرپەرشتی پياو/هاوسەرەکەت دەزان لە

پشتەوەی پەڕەی کاری". هەربۆيە، ئەگەرسەرپەرشتی پياو/هاوسەر هەبوو، ئۆتۆماتيک مەپرسە "سەرترين بڕوانامە کە 

سەرپەرشتی پياو/هاوسەر بەدەستی هێناوە؟" چيە، لەجياتی ئەوە ناو و نازنازی سەرپەرشتی پياو/هاوسەرەکە بەکار بهێنە، بۆ 

 نموونە بڵێ: "سەرترين بڕوانامە کە ئەحمەد بەدەستی هێناو چيە؟" 

سەرپەرشتی پياو/هاوسەرێک نەبوو، ئەوا ئەم پرسيارە لە وەاڵمدەرەکە مەپرسە، بەالم لە جياتی ئەوە  ئەگەرهيچ

رەی تيک بدە لە بژاردەی "پ. هيچکام لە سەرپەرشتی پياو/هاوسەر" و بچۆ سەر نيشاندەری دواتر دەربارەی ژما

 ژوورەکانی نووستن.

 

 مەبەستی کارتی خاڵدانانەکە، سەرپەرشتی پياو/هاوسەر پێناسە دەکرێت وەک: بۆ

 

 خێزان، ئەگەر سەرپەرشتەکە پياو بێت سەرپەرشتی •

 هاوژينی مارەبڕاوی سەرپەرشتی خێزانەکە، ئەگەر سەرپەرشتەکە ژن بێت/هاوسەر •

 ينی مارەبڕاوی نەبێت کە ئەندامی خێزانەکەی بێت.، ئەگەر سەرپەرشتەکە ژن بێت و هاوسەر/هاوژنيە •

 

بيهێنەوە بيرت کە لەوانەيە سەرپەرشتی خێزانەکە ئەندامی خێزانی بێت يا نەبێت کە بەشداربووی ڕێکخراوەکەی تۆيە  تکايە

)هەرچەندە سەرپەرشتەکە ئەو کەسە بێت(.
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 خێزانەکە چەند ژووری نووستنی تايبەتيان هەيە؟ 4.

 ئ. هيچ، يان يەک

 ب. دوو

 پ. سێ يان زياتر

 

 

ڕێنماکە، ژوور "شوێنێکی نيشتەجێبوون يان بەشێک لە شوێنی نێشتەجێبوونە کە چواردەوری ديوارە، و  30پەڕەی  بەپێی

. ژوورەکانی خەو ژوورگەلێکن کە لە   . . خواردن، يان خوێندن بەکار دەهێنرێتميچێکی هەيە، کە بۆ خەوتن، دانيشتن، نان

 يان دەبێت بەکار بهێنرێت بۆ خەوتن.-دەهێنرێن ڕاستی دا بەکار

 

ـی ڕێنماکە، تۆی پێوانەکەر دەبێت تەنها ئەو ژووری نووستنانە حساب بکەيت کە خێزانەکە بەکار دەهێنێت و 33پەڕەی  بەپێی

 لەگەڵ خێزانەکانی ديکە هاوبەش نەکراوە.

کار بهێنرێت، ئەوا تەنها وەک ژووری ژوورێک بۆ هەردوو مەبەستی خەوتن و مەبەستەکانی ديکەيش بە ئەگەر

نووستن حساب دەکرێت، ئەگەر زۆرتر بۆ خەو بەکار دەهێنرێت.
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  ماددە ئەسڵيی پێکهاتەی کەفی ژوورەکان چيە؟ )بە هەمان شێوە کە کەسی پێوانەکەر بينيويە(5. 

 ئ. لەتە کۆنکرێت، خؤڵ، يان ديکە

 ب. کاشی، يان خشت

 

 

لە وەاڵمدەرەکە مەپرسە. لە جياتی ئەوە وەاڵمەکان بەپێی ئەو شتەی کە خۆت لە کەفی  پرسيارە بەشێوەی ڕاستەوخۆ  ئەم

بدە. تەنها لە حاڵەتێک ئەم پرسيارانە لە وەاڵمدەر بپرسە کە نەزانيت پێکهاتەی ژووری شوێنی نێشتەجێبوون بينيوتە تيک لێ

 سەرەکی کەفی ژوورەکە چيە.

 

دەبێت "شوێنی نيشتەجێکردن بپشکنيت و دواتر جۆری ماددەی پێکهاتەی کەفی  ـی ڕێنماکە، تۆی پێوانەکەر32پەڕەی  بەپێی

هاتبوو، ئەوا دواتر ئەو ماددە تۆمار بکە لە بەشێکی ژوورەکان تۆمار بکەيت. ئەگەر کەفی ژوورەکە لە چەندين ماددە پێک

زۆری کەفی ژوورەکە بەکار براوە.
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 ان شێوە کە کەسی پێوانەکەر بينيويە(ماددە ئەسڵيی پێکهاتەی ديوارەکان چيە؟ )بە هەم6. 

 ب. بەرد

 ئ. خۆڵ، بامبوو، يان ديکە

  پ. بلۆکی چيمەنتۆ، بەردی گەرم، يان کۆنکرێتی ئامادە/پێشترسازکراو

 ت. خشت

 

 

پرسيارە بەشێوەی ڕاستەوخۆ لە وەاڵمدەرەکە مەپرسە. لە جياتی ئەوە وەاڵمەکان بەپێی ئەو شتەی کە خۆت لە ديواری   ئەم

بدە. تەنها لە حاڵەتێک ئەم پرسيارانە لە وەاڵمدەر بپرسە کە نەزانيت پێکهاتەی سەرەکی نێشتەجێبوون بينيوتە تيک لێشوێنی 

 ديوارەکە چيە.

 

ـی ڕێنماکە، تۆی پێوانەکەر دەبێت "شوێنی نيشتەجێکردن بپشکنيت و دواتر جۆری ماددەی پێکهاتەی 32پەڕەی  بەپێی

هاتبوون، ئەوا دواتر ئەو ماددە تۆمار بکە لە بەشێکی زۆری يوارەکان لە چەندين ماددە پێکديوارەکان تۆمار بکەيت. ئەگەر د

ديوارەکان دا بەکار براوە.
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 ئايا هيچکام لە ئەندامەکانی خێزان سەالجە يان بەفرگر هەيە؟ 7. 

 ئ. نەخێر

 ب. تەنها سەالجە

 پ. بەفرگر )بەبێ سەالجە(

 

 

 مەخوێنەوە. لە جياتی ئەوە پرسياری بەڵێ/نەخێر بپرسە:پرسيارە بەو شێوەی کە نووسراوە  ئەم

 

 لە ئەندامی خێزانەکە سەالجەيان هەيە؟  ئايا هيچکام •

 هيچکام لە ئەندامی خێزانەکە بەفرگريان هەيە؟  ئايا •

 

 دوو وەاڵمەکە، بەم شێوەيە تيک بدە لە وەاڵمەکە لە پرسياری کارتی خاڵدانان:  بەپێی

 

 
ـيان <پارچە>ی خێزان هيچکام لە ئەندامان ئايا

 هەيە؟ 

 

  سەالجە  بەفرگر لێدانبۆ تيک وەاڵم 

  نەخێر نەخێر ئەلف 

  بەڵێ  نەخێر ب

  نەخێر بەڵێ  پ

  بەڵێ  بەڵێ  پ

 

 

ـی ڕێنماکە، پێويستە تۆ تەنها سەالجە و بەفرگرەکان لە بەرچاو بگريت "کە ئەندامانی خێزان هەيانە و بەکار 92پەڕەی  بەپێی

ێنرێت يان دەکرێت بە تێچووی گونجاو چاک بکرێتەوە."دەه
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 ئايا هيچکام لە ئەندامانی خێزانەکە ماشينی جلشۆريان هەيە؟8. 

 ئ. نەخێر

 ب. بەڵێ

 

 

ـی ڕێنماکە، پێويستە تۆ تەنها ئەو ئامێرە جلشۆرە ئەلکتريکيانە لە بەرچاو بگريت "کە ئەندامانی خێزان 92 بەپێی پەڕەی

ێنرێت يان دەکرێت بە تێچووی گونجاو چاک بکرێتەوە."هەيانە و بەکار دەه
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 ئەندامانی خانووەکە چەند تەلەفزيۆنيان هەيە؟  9. 

 ئ. هيچ، يان يەک

 ب. دوو

 پ. سێ يان زياتر

 

 

ـی ڕێنماکە، پێويستە تۆ تەنها ئەو تەلەفزيۆنانە لە بەرچاو بگريت "کە ئەندامانی خێزان هەيانە و بەکار 92پەڕەی  بەپێی

ت يان دەکرێت بە تێچووی گونجاو چاک بکرێتەوە."دەهێنرێ
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 ئەندامانی خێزانەکە چەند فەنی کارەباييان هەيە؟10. 

 ئ. هيچ، يان يەک

 ب. دوو

 پ. سێ

 ت. چوار يان زياتر

 

 

ـی ڕێنماکە، پێويستە تۆ تەنها ئەو پانکەگەلە لە بەرچاو بگريت "کە ئەندامانی خێزان هەيانە و بەکار  92پەڕەی  بەپێی

ێنرێت يان دەکرێت بە تێچووی گونجاو چاک بکرێتەوە."دەه
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 هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی هەژاری بۆ خێزانەکان و خەڵکانی شار/الدی/هەموو(:  عێراق) 1 خشتەی
خێزانەکانهێڵ

یانیان

ژەشوێن کڕێ 80ـم60ـەم50ـم40ـەم20ـەم10ـەمn100%150%200%$1,90$3,20$5,50$21,70خەڵ

ر کهێڵشا 3,6835,5247,3662,1223,5746,14324,2363,0193,6924,8625,4586,1598,262خەڵ

ژە انڕێ زانەک 14,83510.635.658.80.69.444.198.64.310.725.834.844.466.9خێ

ژە کڕێ 14.844.968.51.013.354.099.56.415.033.743.954.376.0خەڵ

ێ کهێڵالد 3,2254,8376,4501,8583,1305,37921,2232,6433,2334,2574,7795,3937,235خەڵ

ژە انڕێ زانەک 10,10925.556.977.53.423.865.199.714.325.746.455.965.383.5خێ

ژە کڕێ 30.664.383.54.628.672.299.817.830.853.763.372.488.6خەڵ

وو کهێڵهەم 3,5385,3077,0762,0393,4345,90223,2842,9003,5474,6715,2445,9177,938خەڵ

ژە انڕێ زانەک 24,94414.641.463.91.413.349.898.97.114.831.440.550.171.5خێ

ژە کڕێ 19.851.073.32.118.159.799.610.020.040.050.060.080.0خەڵ

HSES 2012 :اوە سەرچ

ژەی. ی ڕێ ژەی هەژار سەدین ڕێ

ی. ان ی هێڵەک ی هەژار ی دینار راق ێ ک بۆ ع سێ ک لە هەرکە یە دا ڕۆژێ

ک دا . رێت ڕێ انHSES 2012دەک ە بە هێڵەک ان بۆ ناوچ رخەک و ن گ  ی لە مان ار ی ک  خانە

PPP 2011 .ی ی لەسەر هێڵەکاننێونەتەوەی ی ئەساس  ژە سەدی ڕێ

ی ی هێڵەکان ی و هەژار ژە لەسەد ڕێ

ی نیشتمان
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 هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی هەژاری بۆ خێزانەکان و خەڵکانی شار/الدی/هەموو(:  ئەنبار) 1خشتەی 
خێزانەکانهێڵ
یانیان

80ـم60ـەم50ـم40ـەم20ـەم10ـەمn100%150%200%$1,90$3,20$5,50$21,70خەڵکڕێژەشوێن
3,2604,8906,5201,8793,1645,43821,4552,6723,2684,3044,8325,4527,314خەڵکهێڵشار

1,0257.230.159.50.16.041.898.91.47.521.129.342.070.9خێزانەکانڕێژە
10.138.870.00.18.451.999.71.910.628.737.852.180.2خەڵکڕێژە

3,1154,6726,2301,7953,0235,19620,4992,5533,1224,1124,6175,2106,988خەڵکهێڵالدێ
67313.246.573.60.511.557.399.85.813.330.244.957.680.2خێزانەکانڕێژە
17.255.080.00.515.565.199.97.417.237.252.965.686.2خەڵکڕێژە

3,1864,7796,3721,8363,0925,31420,9662,6113,1934,2064,7225,3287,147خەڵکهێڵهەموو
1,69810.138.166.30.28.749.399.33.510.325.536.849.675.4خێزانەکانڕێژە
13.747.175.10.312.158.799.84.714.033.145.559.083.3خەڵکڕێژە

HSES 2012 :سەرچاوە
ڕێژەی هەژاری ڕێژەی سەدین.

سێک لە ڕۆژێک دا یە. هێڵەکانی هەژاری دیناری عێراقی بۆ هەرکە
هێڵەکان بە ناوچە بۆ نرخەکان و مانگ لە کاری خانەی HSES 2012 دا ڕێک دەکرێت.

PPP 2011 .هێڵەکان لەسەر ئەساسی ڕێژەی سەدینێونەتەوەیی
هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی لەسەد

نیشتمانی
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 هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی هەژاری بۆ خێزانەکان و خەڵکانی شار/الدی/هەموو(: موتحەنا) 1خشتەی 
خێزانەکانهێڵ
یانیان

80ـم60ـەم50ـم40ـەم20ـەم10ـەمn100%150%200%$1,90$3,20$5,50$21,70خەڵکڕێژەشوێن
3,2814,9216,5611,8903,1845,47221,5892,6893,2884,3314,8625,4877,360خەڵکهێڵشار

40223.656.678.52.321.263.399.610.723.648.356.064.483.9خێزانەکانڕێژە
32.669.286.44.530.374.699.916.232.661.268.575.690.5خەڵکڕێژە

3,0534,5796,1051,7592,9625,09220,0892,5023,0604,0304,5245,1056,849خەڵکهێڵالدێ
44652.879.491.78.450.385.3100.033.453.273.778.685.395.1خێزانەکانڕێژە
60.887.395.512.458.791.7100.042.161.481.886.691.797.7خەڵکڕێژە

3,1534,7296,3051,8173,0605,25920,7472,5843,1604,1624,6725,2737,073خەڵکهێڵهەموو
84838.167.985.15.435.774.299.822.038.360.967.274.889.5خێزانەکانڕێژە
48.479.391.59.046.284.2100.030.748.872.778.784.694.5خەڵکڕێژە

HSES 2012 :سەرچاوە
ڕێژەی هەژاری ڕێژەی سەدین.

سێک لە ڕۆژێک دا یە. هێڵەکانی هەژاری دیناری عێراقی بۆ هەرکە
هێڵەکان بە ناوچە بۆ نرخەکان و مانگ لە کاری خانەی HSES 2012 دا ڕێک دەکرێت.

هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی لەسەد
هێڵەکان لەسەر ئەساسی ڕێژەی سەدینێونەتەوەیی. PPP 2011نیشتمانی
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 هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی هەژاری بۆ خێزانەکان و خەڵکانی شار/الدی/هەموو(: نەجەف) 1خشتەی 
خێزانەکانهێڵ
یانیان

80ـم60ـەم50ـم40ـەم20ـەم10ـەمn100%150%200%$1,90$3,20$5,50$21,70خەڵکڕێژەشوێن
3,1504,7266,3011,8153,0575,25520,7332,5823,1584,1594,6695,2697,068خەڵکهێڵشار

3824.618.739.90.04.324.696.52.24.611.317.924.648.9خێزانەکانڕێژە
5.522.849.60.05.231.798.62.75.513.621.731.758.9خەڵکڕێژە

2,9074,3605,8131,6752,8214,84819,1282,3822,9143,8374,3084,8616,521خەڵکهێڵالدێ
25715.047.577.00.013.161.098.94.315.033.146.461.484.2خێزانەکانڕێژە
18.455.684.10.014.069.499.25.218.439.254.469.889.8خەڵکڕێژە

3,0734,6106,1461,7712,9825,12620,2232,5193,0804,0574,5545,1396,894خەڵکهێڵهەموو
6397.426.549.90.06.734.497.22.87.417.225.634.658.4خێزانەکانڕێژە
9.633.260.60.08.043.798.83.59.621.832.143.868.7خەڵکڕێژە

HSES 2012 :سەرچاوە
ڕێژەی هەژاری ڕێژەی سەدین.

سێک لە ڕۆژێک دا یە. هێڵەکانی هەژاری دیناری عێراقی بۆ هەرکە
هێڵەکان بە ناوچە بۆ نرخەکان و مانگ لە کاری خانەی HSES 2012 دا ڕێک دەکرێت.

هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی لەسەد
هێڵەکان لەسەر ئەساسی ڕێژەی سەدینێونەتەوەیی. PPP 2011نیشتمانی
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 هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی هەژاری بۆ خێزانەکان و خەڵکانی شار/الدی/هەموو (: ئەلقادسیە) 1خشتەی 
خێزانەکانهێڵ
یانیان

80ـم60ـەم50ـم40ـەم20ـەم10ـەمn100%150%200%$1,90$3,20$5,50$21,70خەڵکڕێژەشوێن
3,1314,6976,2631,8043,0395,22320,6072,5673,1394,1344,6415,2377,025خەڵکهێڵشار

45423.559.277.62.121.066.399.811.123.647.257.766.483.6خێزانەکانڕێژە
29.268.283.52.926.074.399.813.729.456.566.874.488.2خەڵکڕێژە

2,9634,4455,9271,7082,8764,94319,5022,4292,9713,9124,3924,9566,648خەڵکهێڵالدێ
39150.978.489.914.549.783.2100.038.351.572.678.283.293.6خێزانەکانڕێژە
57.483.893.218.356.387.8100.043.457.979.083.687.895.9خەڵکڕێژە

3,0594,5896,1191,7632,9695,10320,1332,5083,0674,0394,5345,1176,864خەڵکهێڵهەموو
84534.366.982.57.032.373.099.921.934.657.365.873.187.6خێزانەکانڕێژە
41.374.987.69.539.080.199.926.441.666.274.080.191.5خەڵکڕێژە

HSES 2012 :سەرچاوە
ڕێژەی هەژاری ڕێژەی سەدین.

سێک لە ڕۆژێک دا یە. هێڵەکانی هەژاری دیناری عێراقی بۆ هەرکە
هێڵەکان بە ناوچە بۆ نرخەکان و مانگ لە کاری خانەی HSES 2012 دا ڕێک دەکرێت.

هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی لەسەد
هێڵەکان لەسەر ئەساسی ڕێژەی سەدینێونەتەوەیی. PPP 2011نیشتمانی
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 هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی هەژاری بۆ خێزانەکان و خەڵکانی شار/الدی/هەموو(: بابل) 1خشتەی 
خێزانەکانهێڵ
یانیان

80ـم60ـەم50ـم40ـەم20ـەم10ـەمn100%150%200%$1,90$3,20$5,50$21,70خەڵکڕێژەشوێن
3,2324,8486,4641,8623,1365,39121,2682,6493,2404,2664,7905,4057,250خەڵکهێڵشار

4145.724.044.80.24.528.897.93.25.915.123.528.853.2خێزانەکانڕێژە
8.332.955.20.26.538.599.24.38.621.832.038.564.0خەڵکڕێژە

3,0024,5046,0051,7302,9145,00819,7582,4613,0103,9634,4505,0216,736خەڵکهێڵالدێ
44713.948.474.40.212.358.6100.05.314.436.447.758.880.9خێزانەکانڕێژە
16.756.380.90.514.965.9100.06.417.242.455.666.087.6خەڵکڕێژە

3,1094,6636,2171,7913,0175,18520,4582,5483,1164,1044,6075,1996,974خەڵکهێڵهەموو
8619.635.658.90.28.243.098.94.29.925.235.043.066.4خێزانەکانڕێژە
12.845.469.00.311.053.299.65.413.232.944.753.276.7خەڵکڕێژە

HSES 2012 :سەرچاوە
ڕێژەی هەژاری ڕێژەی سەدین.

سێک لە ڕۆژێک دا یە. هێڵەکانی هەژاری دیناری عێراقی بۆ هەرکە
هێڵەکان بە ناوچە بۆ نرخەکان و مانگ لە کاری خانەی HSES 2012 دا ڕێک دەکرێت.

هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی لەسەد
هێڵەکان لەسەر ئەساسی ڕێژەی سەدینێونەتەوەیی. PPP 2011نیشتمانی
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 ڕێژەی هەژاری بۆ خێزانەکان و خەڵکانی شار/الدی/هەموو هێڵەکانی هەژاری و (: بەغداد) 1خشتەی 
خێزانەکانهێڵ
یانیان

80ـم60ـەم50ـم40ـەم20ـەم10ـەمn100%150%200%$1,90$3,20$5,50$21,70خەڵکڕێژەشوێن
3,8635,7947,7262,2263,7496,44325,4203,1663,8725,0995,7256,4608,666خەڵکهێڵشار

1,60510.637.660.60.49.146.198.93.710.726.736.746.568.3خێزانەکانڕێژە
15.847.970.90.613.357.199.65.916.035.947.057.578.0خەڵکڕێژە

3,5785,3667,1552,0613,4725,96723,5442,9323,5864,7235,3025,9838,026خەڵکهێڵالدێ
52728.266.983.43.026.674.199.815.729.353.766.674.488.8خێزانەکانڕێژە
33.272.887.93.331.379.599.918.234.460.872.579.791.8خەڵکڕێژە

3,8275,7407,6542,2053,7146,38325,1833,1373,8365,0525,6716,4008,585خەڵکهێڵهەموو
2,13212.440.863.00.610.949.099.04.912.729.639.949.470.5خێزانەکانڕێژە
18.051.173.00.915.659.999.67.518.339.150.260.379.7خەڵکڕێژە

HSES 2012 :سەرچاوە
ڕێژەی هەژاری ڕێژەی سەدین.

سێک لە ڕۆژێک دا یە. هێڵەکانی هەژاری دیناری عێراقی بۆ هەرکە
هێڵەکان بە ناوچە بۆ نرخەکان و مانگ لە کاری خانەی HSES 2012 دا ڕێک دەکرێت.

هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی لەسەد
هێڵەکان لەسەر ئەساسی ڕێژەی سەدینێونەتەوەیی. PPP 2011نیشتمانی
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 خێزانەکان و خەڵکانی شار/الدی/هەموو هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی هەژاری بۆ (:  بەسرە) 1خشتەی 
خێزانەکانهێڵ
یانیان

80ـم60ـەم50ـم40ـەم20ـەم10ـەمn100%150%200%$1,90$3,20$5,50$21,70خەڵکڕێژەشوێن
3,1334,6996,2651,8053,0405,22520,6162,5683,1404,1354,6435,2397,028خەڵکهێڵشار

1,1048.232.859.20.57.545.699.53.08.322.031.645.868.7خێزانەکانڕێژە
11.542.069.21.010.556.099.84.611.729.139.856.277.0خەڵکڕێژە

2,9644,4455,9271,7082,8764,94319,5032,4292,9713,9124,3924,9566,649خەڵکهێڵالدێ
37813.339.064.91.412.647.499.27.013.331.538.448.773.5خێزانەکانڕێژە
17.546.972.11.816.655.199.49.017.539.546.556.079.2خەڵکڕێژە

3,0984,6476,1961,7853,0075,16820,3892,5403,1064,0904,5925,1826,951خەڵکهێڵهەموو
1,4829.234.060.30.78.546.099.53.89.323.832.946.469.6خێزانەکانڕێژە
12.743.069.81.111.755.899.75.512.831.241.256.277.4خەڵکڕێژە

HSES 2012 :سەرچاوە
ڕێژەی هەژاری ڕێژەی سەدین.

سێک لە ڕۆژێک دا یە. هێڵەکانی هەژاری دیناری عێراقی بۆ هەرکە
هێڵەکان بە ناوچە بۆ نرخەکان و مانگ لە کاری خانەی HSES 2012 دا ڕێک دەکرێت.

هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی لەسەد
هێڵەکان لەسەر ئەساسی ڕێژەی سەدینێونەتەوەیی. PPP 2011نیشتمانی
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 کانی شار/الدی/هەمووهێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی هەژاری بۆ خێزانەکان و خەڵ(: دیالە) 1خشتەی 
خێزانەکانهێڵ
یانیان

80ـم60ـەم50ـم40ـەم20ـەم10ـەمn100%150%200%$1,90$3,20$5,50$21,70خەڵکڕێژەشوێن
3,2544,8806,5071,8753,1575,42721,4122,6673,2614,2954,8225,4417,299خەڵکهێڵشار

6019.934.259.90.28.843.198.92.89.925.033.343.769.1خێزانەکانڕێژە
13.041.568.20.311.951.299.44.013.131.440.551.676.0خەڵکڕێژە

3,0334,5506,0671,7482,9445,05919,9622,4863,0414,0044,4955,0736,805خەڵکهێڵالدێ
67018.949.171.40.916.758.499.810.018.941.248.558.478.0خێزانەکانڕێژە
22.554.877.01.320.364.399.912.022.547.654.264.382.9خەڵکڕێژە

3,1384,7066,2751,8083,0455,23320,6482,5723,1454,1424,6505,2477,039خەڵکهێڵهەموو
1,27114.341.565.60.512.750.699.36.314.333.040.750.973.5خێزانەکانڕێژە
18.048.572.80.816.358.199.78.218.039.947.758.379.7خەڵکڕێژە

HSES 2012 :سەرچاوە
ڕێژەی هەژاری ڕێژەی سەدین.

سێک لە ڕۆژێک دا یە. هێڵەکانی هەژاری دیناری عێراقی بۆ هەرکە
هێڵەکان بە ناوچە بۆ نرخەکان و مانگ لە کاری خانەی HSES 2012 دا ڕێک دەکرێت.

هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی لەسەد
هێڵەکان لەسەر ئەساسی ڕێژەی سەدینێونەتەوەیی. PPP 2011نیشتمانی
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 هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی هەژاری بۆ خێزانەکان و خەڵکانی شار/الدی/هەموو(:  دهۆک) 1خشتەی 
خێزانەکانهێڵ
یانیان

80ـم60ـەم50ـم40ـەم20ـەم10ـەمn100%150%200%$1,90$3,20$5,50$21,70خەڵکڕێژەشوێن
5,3127,96910,6253,0615,1558,86134,9604,3545,3257,0137,8738,88511,918خەڵکهێڵشار

88913.041.465.90.711.050.298.94.713.131.340.550.673.8خێزانەکانڕێژە
16.550.474.11.014.259.499.56.416.738.449.659.781.5خەڵکڕێژە

4,7697,1549,5392,7484,6287,95531,3863,9094,7816,2967,0687,97610,700خەڵکهێڵالدێ
45725.861.179.02.624.268.099.613.025.851.060.868.286.1خێزانەکانڕێژە
32.569.585.43.730.775.999.816.632.558.869.276.291.3خەڵکڕێژە

5,1637,74510,3272,9755,0118,61233,9794,2325,1766,8167,6528,63511,584خەڵکهێڵهەموو
1,34616.346.569.31.214.454.899.16.916.436.445.855.177.0خێزانەکانڕێژە
20.955.677.21.718.764.099.69.221.144.055.064.284.2خەڵکڕێژە

HSES 2012 :سەرچاوە
ڕێژەی هەژاری ڕێژەی سەدین.

سێک لە ڕۆژێک دا یە. هێڵەکانی هەژاری دیناری عێراقی بۆ هەرکە
هێڵەکان بە ناوچە بۆ نرخەکان و مانگ لە کاری خانەی HSES 2012 دا ڕێک دەکرێت.

هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی لەسەد
هێڵەکان لەسەر ئەساسی ڕێژەی سەدینێونەتەوەیی. PPP 2011نیشتمانی
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 هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی هەژاری بۆ خێزانەکان و خەڵکانی شار/الدی/هەموو(: هەولێر) 1خشتەی 
خێزانەکانهێڵ
یانیان

80ـم60ـەم50ـم40ـەم20ـەم10ـەمn100%150%200%$1,90$3,20$5,50$21,70خەڵکڕێژەشوێن
5,1907,78510,3812,9915,0378,65734,1574,2545,2036,8527,6928,68011,644خەڵکهێڵشار

1,3546.627.753.10.45.835.997.53.16.619.727.235.961.8خێزانەکانڕێژە
9.233.660.40.68.241.998.74.69.224.632.941.968.9خەڵکڕێژە

4,9757,4639,9512,8674,8288,29932,7424,0784,9876,5687,3748,32111,162خەڵکهێڵالدێ
57222.455.679.41.719.966.299.49.722.438.953.766.486.2خێزانەکانڕێژە
26.362.084.92.323.473.599.513.126.345.860.273.790.3خەڵکڕێژە

5,1537,73010,3062,9695,0018,59533,9124,2245,1656,8037,6378,61811,561خەڵکهێڵهەموو
1,9269.232.357.30.68.140.897.84.19.222.831.540.865.8خێزانەکانڕێژە
12.238.564.60.910.947.398.86.112.228.337.647.372.6خەڵکڕێژە

HSES 2012 :سەرچاوە
ڕێژەی هەژاری ڕێژەی سەدین.

سێک لە ڕۆژێک دا یە. هێڵەکانی هەژاری دیناری عێراقی بۆ هەرکە
هێڵەکان بە ناوچە بۆ نرخەکان و مانگ لە کاری خانەی HSES 2012 دا ڕێک دەکرێت.

نیشتمانی
هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی لەسەد

PPP 2011 .هێڵەکان لەسەر ئەساسی ڕێژەی سەدینێونەتەوەیی
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 هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی هەژاری بۆ خێزانەکان و خەڵکانی شار/الدی/هەموو (: کەرکووک) 1خشتەی 
خێزانەکانهێڵ
یانیان

80ـم60ـەم50ـم40ـەم20ـەم10ـەمn100%150%200%$1,90$3,20$5,50$21,70خەڵکڕێژەشوێن
3,4275,1406,8541,9753,3265,71622,5512,8093,4354,5245,0795,7317,688خەڵکهێڵشار

3773.321.240.90.03.329.698.21.73.312.620.129.650.1خێزانەکانڕێژە
5.426.950.20.05.438.099.32.75.416.525.638.060.1خەڵکڕێژە

3,0444,5666,0881,7542,9545,07720,0322,4953,0514,0184,5115,0916,829خەڵکهێڵالدێ
44912.749.074.50.411.857.299.43.712.734.745.557.280.3خێزانەکانڕێژە
13.955.479.60.413.163.899.95.013.941.051.963.884.5خەڵکڕێژە

3,3044,9566,6081,9043,2075,51121,7452,7083,3124,3624,8975,5267,413خەڵکهێڵهەموو
8265.527.748.70.15.336.098.52.15.517.826.036.057.1خێزانەکانڕێژە
8.236.059.60.17.946.399.53.48.224.334.046.367.9خەڵکڕێژە

HSES 2012 :سەرچاوە
ڕێژەی هەژاری ڕێژەی سەدین.

سێک لە ڕۆژێک دا یە. هێڵەکانی هەژاری دیناری عێراقی بۆ هەرکە
هێڵەکان بە ناوچە بۆ نرخەکان و مانگ لە کاری خانەی HSES 2012 دا ڕێک دەکرێت.

نیشتمانی
هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی لەسەد

PPP 2011 .هێڵەکان لەسەر ئەساسی ڕێژەی سەدینێونەتەوەیی
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 هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی هەژاری بۆ خێزانەکان و خەڵکانی شار/الدی/هەموو(: کەربەال) 1خشتەی 
خێزانەکانهێڵ
یانیان

80ـم60ـەم50ـم40ـەم20ـەم10ـەمn100%150%200%$1,90$3,20$5,50$21,70خەڵکڕێژەشوێن
3,3174,9756,6331,9113,2195,53221,8272,7193,3254,3784,9155,5477,441خەڵکهێڵشار

3168.337.160.50.07.744.899.44.08.325.836.144.970.7خێزانەکانڕێژە
10.044.969.50.09.453.399.85.410.030.644.053.578.9خەڵکڕێژە

3,0924,6376,1831,7813,0005,15720,3462,5343,0994,0814,5825,1716,936خەڵکهێڵالدێ
2929.044.873.10.17.055.9100.02.29.033.342.356.282.2خێزانەکانڕێژە
11.751.678.00.19.861.4100.02.911.841.049.061.785.4خەڵکڕێژە

3,2424,8626,4831,8683,1465,40721,3322,6573,2494,2794,8045,4217,272خەڵکهێڵهەموو
6088.539.364.20.07.548.099.53.58.527.937.948.274.0خێزانەکانڕێژە
10.647.172.40.09.656.099.94.610.634.145.656.281.0خەڵکڕێژە

HSES 2012 :سەرچاوە
ڕێژەی هەژاری ڕێژەی سەدین.

سێک لە ڕۆژێک دا یە. هێڵەکانی هەژاری دیناری عێراقی بۆ هەرکە
هێڵەکان بە ناوچە بۆ نرخەکان و مانگ لە کاری خانەی HSES 2012 دا ڕێک دەکرێت.

نیشتمانی
هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی لەسەد

PPP 2011 .هێڵەکان لەسەر ئەساسی ڕێژەی سەدینێونەتەوەیی
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 هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی هەژاری بۆ خێزانەکان و خەڵکانی شار/الدی/هەموو(:  میسان) 1خشتەی 
خێزانەکانهێڵ
یانیان

80ـم60ـەم50ـم40ـەم20ـەم10ـەمn100%150%200%$1,90$3,20$5,50$21,70خەڵکڕێژەشوێن
2,9544,4315,9081,7022,8674,92719,4412,4212,9613,9004,3784,9416,627خەڵکهێڵشار

73217.653.774.41.816.360.698.99.817.741.351.761.078.9خێزانەکانڕێژە
24.466.184.83.223.172.399.714.024.552.363.672.788.1خەڵکڕێژە

3,0164,5246,0321,7382,9275,03019,8472,4723,0233,9814,4705,0446,766خەڵکهێڵالدێ
54561.686.895.813.959.590.299.945.461.681.086.590.396.6خێزانەکانڕێژە
70.091.397.419.067.793.7100.055.870.086.191.193.898.2خەڵکڕێژە

2,9734,4595,9451,7132,8854,95819,5632,4372,9803,9244,4064,9726,669خەڵکهێڵهەموو
1,27729.862.980.35.228.368.899.219.729.852.361.369.183.8خێزانەکانڕێژە
38.273.788.68.036.678.799.826.638.262.571.879.091.2خەڵکڕێژە

HSES 2012 :سەرچاوە
ڕێژەی هەژاری ڕێژەی سەدین.

سێک لە ڕۆژێک دا یە. هێڵەکانی هەژاری دیناری عێراقی بۆ هەرکە
هێڵەکان بە ناوچە بۆ نرخەکان و مانگ لە کاری خانەی HSES 2012 دا ڕێک دەکرێت.

نیشتمانی
هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی لەسەد

PPP 2011 .هێڵەکان لەسەر ئەساسی ڕێژەی سەدینێونەتەوەیی
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 هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی هەژاری بۆ خێزانەکان و خەڵکانی شار/الدی/هەموو(: نەینەوا) 1خشتەی 
خێزانەکانهێڵ
یانیان

80ـم60ـەم50ـم40ـەم20ـەم10ـەمn100%150%200%$1,90$3,20$5,50$21,70خەڵکڕێژەشوێن
3,1284,6926,2551,8023,0355,21720,5832,5643,1354,1294,6355,2317,017خەڵکهێڵشار

85920.751.474.31.519.361.299.09.820.741.151.062.080.1خێزانەکانڕێژە
25.159.480.21.823.767.699.713.225.147.559.068.285.2خەڵکڕێژە

3,0684,6026,1361,7682,9775,11720,1902,5153,0754,0504,5475,1316,883خەڵکهێڵالدێ
99034.763.078.83.432.569.599.818.634.754.462.169.783.8خێزانەکانڕێژە
42.171.786.44.939.377.599.923.942.163.770.777.790.8خەڵکڕێژە

3,1044,6566,2081,7893,0125,17720,4272,5443,1114,0974,6005,1916,964خەڵکهێڵهەموو
1,84925.955.776.02.224.264.399.313.025.946.055.264.981.5خێزانەکانڕێژە
31.964.382.63.029.971.599.817.531.953.963.772.087.4خەڵکڕێژە

HSES 2012 :سەرچاوە
ڕێژەی هەژاری ڕێژەی سەدین.

سێک لە ڕۆژێک دا یە. هێڵەکانی هەژاری دیناری عێراقی بۆ هەرکە
هێڵەکان بە ناوچە بۆ نرخەکان و مانگ لە کاری خانەی HSES 2012 دا ڕێک دەکرێت.

نیشتمانی
هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی لەسەد

PPP 2011 .هێڵەکان لەسەر ئەساسی ڕێژەی سەدینێونەتەوەیی
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 هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی هەژاری بۆ خێزانەکان و خەڵکانی شار/الدی/هەموو(: سەالحەددین) 1خشتەی 
خێزانەکانهێڵ
یانیان

80ـم60ـەم50ـم40ـەم20ـەم10ـەمn100%150%200%$1,90$3,20$5,50$21,70خەڵکڕێژەشوێن
3,3725,0586,7441,9433,2725,62422,1912,7643,3804,4514,9975,6397,565خەڵکهێڵشار

7956.830.755.80.15.439.498.42.47.222.429.939.564.8خێزانەکانڕێژە
9.238.765.60.17.748.799.53.710.129.837.848.873.8خەڵکڕێژە

3,1114,6676,2221,7933,0195,18920,4742,5503,1194,1074,6115,2036,980خەڵکهێڵالدێ
90914.143.668.41.412.852.898.97.314.433.042.352.975.9خێزانەکانڕێژە
17.850.976.21.915.960.999.28.818.039.949.761.082.7خەڵکڕێژە

3,2304,8456,4601,8613,1355,38821,2582,6483,2384,2644,7875,4027,247خەڵکهێڵهەموو
1,70410.537.362.30.89.246.398.64.910.927.836.346.470.5خێزانەکانڕێژە
13.945.371.31.112.255.399.36.514.435.344.355.578.6خەڵکڕێژە

HSES 2012 :سەرچاوە
ڕێژەی هەژاری ڕێژەی سەدین.

سێک لە ڕۆژێک دا یە. هێڵەکانی هەژاری دیناری عێراقی بۆ هەرکە
هێڵەکان بە ناوچە بۆ نرخەکان و مانگ لە کاری خانەی HSES 2012 دا ڕێک دەکرێت.

نیشتمانی
هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی لەسەد

PPP 2011 .هێڵەکان لەسەر ئەساسی ڕێژەی سەدینێونەتەوەیی
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 هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی هەژاری بۆ خێزانەکان و خەڵکانی شار/الدی/هەموو(: پارێزگای سلێمانی) 1خشتەی 
خێزانەکانهێڵ
یانیان

80ـم60ـەم50ـم40ـەم20ـەم10ـەمn100%150%200%$1,90$3,20$5,50$21,70خەڵکڕێژەشوێن
4,8377,2569,6752,7874,6948,06831,8343,9654,8496,3867,1698,09010,852خەڵکهێڵشار

2,1344.921.745.00.34.528.697.61.84.913.421.228.954.4خێزانەکانڕێژە
6.426.852.70.55.934.999.22.36.416.826.235.362.6خەڵکڕێژە

4,5106,7669,0212,5994,3777,52329,6823,6974,5215,9546,6857,54310,119خەڵکهێڵالدێ
1,14910.737.561.21.49.145.199.65.510.728.836.745.171.9خێزانەکانڕێژە
12.443.066.51.610.751.399.96.512.434.142.351.377.4خەڵکڕێژە

4,7827,1749,5652,7564,6417,97731,4733,9204,7946,3137,0887,99810,729خەڵکهێڵهەموو
3,2835.824.047.40.45.231.197.92.45.815.723.531.457.0خێزانەکانڕێژە
7.429.655.00.76.737.699.33.07.419.728.938.065.1خەڵکڕێژە

HSES 2012 :سەرچاوە
ڕێژەی هەژاری ڕێژەی سەدین.

سێک لە ڕۆژێک دا یە. هێڵەکانی هەژاری دیناری عێراقی بۆ هەرکە
هێڵەکان بە ناوچە بۆ نرخەکان و مانگ لە کاری خانەی HSES 2012 دا ڕێک دەکرێت.

نیشتمانی
هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی لەسەد

PPP 2011 .هێڵەکان لەسەر ئەساسی ڕێژەی سەدینێونەتەوەیی
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 هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی هەژاری بۆ خێزانەکان و خەڵکانی شار/الدی/هەموو(: قار-زی) 1خشتەی 
خێزانەکانهێڵ
یانیان

80ـم60ـەم50ـم40ـەم20ـەم10ـەمn100%150%200%$1,90$3,20$5,50$21,70خەڵکڕێژەشوێن
3,1484,7236,2971,8143,0555,25220,7202,5813,1564,1564,6665,2667,063خەڵکهێڵشار

67018.350.070.41.616.957.199.27.118.640.048.957.576.7خێزانەکانڕێژە
24.059.778.32.322.366.599.69.424.549.858.766.784.5خەڵکڕێژە

2,9684,4525,9361,7102,8804,95119,5332,4332,9753,9184,3994,9646,659خەڵکهێڵالدێ
40049.881.393.19.348.286.9100.031.650.073.180.987.195.5خێزانەکانڕێژە
56.586.795.512.755.191.3100.038.156.778.786.591.597.2خەڵکڕێژە

3,0784,6166,1551,7732,9875,13320,2542,5233,0854,0634,5615,1476,905خەڵکهێڵهەموو
1,07029.561.078.44.428.067.799.515.829.751.760.267.983.4خێزانەکانڕێژە
36.870.385.16.335.276.399.720.637.161.169.676.589.5خەڵکڕێژە

HSES 2012 :سەرچاوە
ڕێژەی هەژاری ڕێژەی سەدین.

سێک لە ڕۆژێک دا یە. هێڵەکانی هەژاری دیناری عێراقی بۆ هەرکە
هێڵەکان بە ناوچە بۆ نرخەکان و مانگ لە کاری خانەی HSES 2012 دا ڕێک دەکرێت.

نیشتمانی
هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی لەسەد

PPP 2011 .هێڵەکان لەسەر ئەساسی ڕێژەی سەدینێونەتەوەیی
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 هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی هەژاری بۆ خێزانەکان و خەڵکانی شار/الدی/هەموو(:  واست) 1خشتەی 
خێزانەکانهێڵ
یانیان

80ـم60ـەم50ـم40ـەم20ـەم10ـەمn100%150%200%$1,90$3,20$5,50$21,70خەڵکڕێژەشوێن
3,2004,8006,3991,8443,1055,33721,0572,6233,2074,2244,7425,3517,178خەڵکهێڵشار

72214.337.560.52.013.445.699.17.314.629.636.945.867.8خێزانەکانڕێژە
18.946.970.32.917.955.299.89.219.237.846.255.476.8خەڵکڕێژە

3,0044,5066,0081,7312,9155,01119,7712,4633,0113,9664,4525,0246,740خەڵکهێڵالدێ
55727.256.476.86.725.564.799.216.327.246.655.964.982.2خێزانەکانڕێژە
30.563.683.67.029.072.799.618.630.552.462.772.888.3خەڵکڕێژە

3,1184,6776,2361,7973,0265,20120,5202,5563,1264,1164,6215,2156,995خەڵکهێڵهەموو
1,27919.044.566.53.817.952.699.110.719.335.943.952.873.1خێزانەکانڕێژە
23.753.975.94.622.562.599.713.123.943.953.062.781.6خەڵکڕێژە

HSES 2012 :سەرچاوە
ڕێژەی هەژاری ڕێژەی سەدین.

سێک لە ڕۆژێک دا یە. هێڵەکانی هەژاری دیناری عێراقی بۆ هەرکە
هێڵەکان بە ناوچە بۆ نرخەکان و مانگ لە کاری خانەی HSES 2012 دا ڕێک دەکرێت.

نیشتمانی
هێڵەکانی هەژاری و ڕێژەی لەسەد

PPP 2011 .هێڵەکان لەسەر ئەساسی ڕێژەی سەدینێونەتەوەیی
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: هەڵەکان لە ڕێژەی پێشبینیکراوی هەیە بۆ نموونەیەک لە حەشیمەتی خێزانەکانی کۆمەڵگە لەو قۆناغەدا، ڕێک  7خشتەی 

 بۆ دروستی αو فاکتەری 

80ـم60ـەم50ـم40ـەم20ـەم10ـەم100%150%200%$1,90$3,20$5,50$21,70
+2.8+1.1+1.2+1.1–0.2+0.00.2+0.01.3+0.1+1.6+1.0–0.2هەڵە )پێشبینی بەبێ نرخی دیتراو(

0.40.60.60.10.40.60.20.30.40.60.60.70.6دروستی پێشبینی

0.900.951.070.880.941.001.260.890.910.940.950.991.12فاکتەری ئاڵفا بۆ دروستی

هێڵەکانی هەژاری
هێڵەکان لەسەر ئەساسی ڕێژەی سەدینێونەتەوەیی. PPP 2011نیشتمانی

انی 1000 خۆڕێکخەری n = 256، 512، 1,024، 2,048، 4,096، 8,192،  و  16,384ـە. ئاڵفا بەپێی نموونەک

کارتی خاڵدانان بۆ 1000 خۆڕێکخەر بە n = 16,384 لە نموونە سەلماندن دا کاری پێکراوە.
ان دان. هەڵەکان )جیاوازی لە نێوان پێشبینیەکان و بەهای دیتراو( لە ناو خاڵەکانی ڕێژەی سەدی یەکەک

انی ±خاڵی پێشبینی پێوانە دەکرێت. او لە یەکەک پێشبینی وەک 90-لەسەدی متمانەی ناوبەن
هەڵەکان و پێشبینی لە 1000 خۆڕێکخەر بە n = 16,384 پێشبینی دەکرێن.

 


