بڕگەی پێنجەم -زانیاری لەسەر پێداچونەوە بۆ پرۆسەی داواکردن
ی
قۆناغ نوسینەوەی ربیۆکە
.1
ی
بانگهێشت سەرجەم داواکارە شیاوەکان ئەکەین کە ربیۆکەی خۆیان پێشکش بکەن ،داواکاریەکە پێوویستە وەالیم ئەو
ئێمە
پرسیارانەی خوارەوە بداتەوە .داواکارەکان پێویستە کە پێشینەی زانیاری خۆیان پێشکەش بکەن بە رێگەی ئۆنالینەوە بۆ ئەوەی
ی
ی
ی
پئوانەکان شایستە بوون کە لە ی
کەمین
بەش جوارەم خراوەتە روو نیشان بدەن ،وەالیم پرسیارێک پێوەستە لە  ٢٥٠وشە
کەمیین
نەبێت و لە  ٥٧٠زیاتر نەبێت .
ی
اوەکان
 .1ناوی ڕێکخراو ،ئەگەر لەگەل هاوبەشێک داواکاری پێشکەش دەکەیت ،تکایە ناوی رێکخراوە رابەرەکە و رێکخر
دیکە رێز بکە.

ی
نیشان نوێگەری دیارکراو ئەگەر بەردەستە .
 .2ناو

ی
ناونیشان داواکار
.3
ی
أ .والن هاوکاری کەر
ب .ئەو والتەی کە بنکەی سەرەیک لێیە
ج .ئەو والتەی کە ربیۆکەکەی ێ
ل ئەنجام دەدات

.4

ی
نیشان هاو ی
بەش سەرەیک داواکار
ناو
ی
أ .والن هەوکاری کەر
ب .ئەو والتەی کە بنکەی سەرەیک لێیە
ج .ئەو والتەی کە ربیۆکەکەی ێ
ل ئەنجام دەدات

هەموو ئەو پرسیارانەی کە رووبەرووی رێکخراوی داواکار دەبنەوە
 .5مالپەر
ی
ی
داهان پێشەیک )
دەستپێکردن کار (
 .6سال

ی
یاسایەکان تۆمارکردن)
 .7سال هاوکاریکردن ( بەلگەنامە

 .8جۆری رێکخراوە /دامەزراوە
أ .بۆ سوود و قازانج☐ :
ب .ئەگەر بۆ قازانجە تکایە جۆری کۆمپانیاکە بخەرە روو (وەک کۆگای هاوبەش  /ئێڵ ش  /تر – تکایە ئاماژە
بکە)
ج .قازانج نەویست☐ :
ی
د .ئەگەر سوود و قازانج نەویستە ئەوا ئەگەر هەر سوودێک هەیە بۆ هابەشەکان دیکە بخەرە روو  ،ئەوانەی
سوودیان دەوێت.
ی
هیی -تکایە دیاریکە
ه.

ی
سەرەکیەکان زانیاری پەیوەندی کردن :
 .9خالە
أ .ناوی سیانی
ی
ناونیشان کار
ب.
ج .ژمارەی مۆبایل
د.

ژمارەی فاکس (ئەگەر هەیە)

ه .ئیمیەل

ی
الوەکیەکان زانیاری پەیوەندی کردن :
 .10زانیاریە
أ .ناوی سیانی
ی
ناونیشان کار
ب.
ج .ژمارەی مۆبایل
د.

ژمارەی فاکس (ئەگەر هەیە)

ه .ئیمیەل

 .11وردەکار ی
یەکان رێکخراو:
أ .ژمارەی فەرمانبەرە پیاو و ئافرەتە هەمیشەیەکان
ب .ژمارەی دامەزرێنەرە پیاو و ئافرەتەکان
ی
ندامان دەستەی بەڕێوەبەرن پلەبەرزی ن رێی و ێ
یم
ج .ژمارەی ئە
ی
ندامان بۆردی ن رێی و ێ
یم
د .ژمارەی ئە
ه .رێژەی خاوەندار ی
یەن ئافرەت

 .12پەیوەندی ناوچە گرنگەکان :
أ .ئاو و خۆراک ☐
ب .وزە و خۆراک ☐
ج .ئاو – وزە -خۆراک ☐
 .13تکایە ئەو نوێگەریەی لە هەمووی زیاتر لە تۆوە نزیکە لە پاشکۆی چوارەم بخەرە روو  ،لە دوو زیاتر نەبێت.

 .14ژمارەی دروست و تەوای ئەو کڕیارانە بخەرە روو کە بەرهەمەکان یان خزمەتگوزار ی
یەکان تۆیان بەکارهێناوە لە سال
دامەزراندنەوە ،ئەو کڕیارانەی کە راستەوخۆ بەرهەم یان خزمەتگوزاری تۆیان کریووە .کڕیارەکانت یان جوتیار و
بەکاربەری خۆراکن ،یان ئەو بازرگانانەن کە بەرهەم بە جوتیاران ئەفرۆشن.

ی
دروست بە کارهێنەر یان بەرهەم یان خزماتگوزاریەکان لە سال دامەزراندنەوە( بەکارهێنەرەکان
 .15پێشکەشکرد ین ژمارەی
ی
روون لە نوێگەری تۆ سودمەند بوون .ئەو تاکانەی کە داهاتیان زیادی کردووە و دەتوانن
ئەو کەسانەن پێشکەشکە کە بە
بەرهەیم خزمەتگوزاریەکان دەستەبەر بکەن ،یان دەتوان ئەوانەی کە دەتوان خەرجیان پاشەکەوت بکەن بە هۆی
نوێگەری تۆەوە ئەوا بەکارهێنەرن .ئەمە ئەو ڕاستییەیە کە ئەوان دەتوانن بە شێوەیەیک ێ
ن وێنە دیاری بکرێن .ئەگەر تۆ
شیاویت بۆ داواکردن بۆ  ،WE4Fکڕیارەکانت یان جووتیار/بەکارهێنەری خۆراکن یان ئەو بازرگانیانەی بەرهەم
دەفرۆشن بە جووتیاران/بەکارهێنەر یان خۆراک .لەگەڵ ئەوەشدا ،بەکارهێنەر یان کۆتان دەتوانن دابینکەرە ی
کان تۆ بن
ی
ندامان خ ر ێ یی یان جووتیاران کە سوود لە بەرهەم یان
ئەگەر دابینکەرەکانت جووتیار بن یان خۆراک دۆزەر بن .ئە
ی
خزمەتگوزاریەکەت وەردەگرن ،ئایا دابینکەر یان بەکارهێنەری کۆتاییش دەتوانن وەک بەکارهێنەری کۆتان بە تایبەن بۆ
کان پرۆسە ی
جووتیار یان بچوک هەژمار بکرێن کرێکاران لە کێڵگەکان یان دامەزراوە ی
کردن خۆراک سودمەندن لە
نوێکارییەکەت هەروەها دەکرێت بە بەکارهێنەر یان کۆتان هەژمار بکرێن).
ی
بەسیاوە سود
 .16بە تێکرا تا ئێستا چەند تاک بە شێوەی راستەوخۆ لە بەرهەم یان خزمەتگوزاریەکانت کە بە نوێگەریەکت
مەند بوون ( هەر بەکەرهێنەرێیک یەکێک لە بەرهەم یان خزمەتگوزاریەکانت)
 .17لە ژمارەی ی
گشت ئەو بەکارهێنەرانەی لە والتان خزمەتیان کردیە ،چەندیان دانیشتوی ئەو والتانەن ( ژمارەیان بە رێژەی
سەدی دەربرە ئەگەر ژمارەی دروستیان ناز یان).
 .18لە رێژەی ی
گشت بەکارهێنەرانت لە سەرجەم والتان ،ژمارەی بەکارهینەرە ئافرەتەکان چەندە؟
"ئایا نورساوی فەریم نوێگەری بەکارهێنەرانت هەیە؟ "
☐ بە ێ
ل
رێ
نەخی
☐
ی
ێ
أ .ئەگەر بەل ،ئایا هیچ داتا و پۆلیسیەیک بەکارهێنەرانت هەیە کە پێوست بە گۆرانکاری هەبێت بەر لەوەی لەگەل
رێکخراو رێ
شی بکرێت؟.
ب .ئەگەر ێ
بەل" ،ئایا هیچ داتا و بەلگەنامەیکەت هەیە کە ناو نیشان و زانیاری بەکارهێنەر یان تێدا بێت؟ "
☐ بە ێ
ل
رێ
نەخی
☐
ی
ج .ئەگەر ێ
بەل ،ئایا ئەو داتا و بەلگەنامەیکەت تەبیت بۆ رەگەزی بەکارهێنەرانت دەدات؟
☐ بە ێ
ل
رێ
نەخی
☐

ی
دەتوان بەلگەنامەی پالپشتیکەری کریار و بەکارهێنەرانت
 .19ئایا داتا و بەلگەنامەکان بۆ بەکارهێنەرەکان دەخەنە روو؟ ئایا
ی
گیای ،پێشکەشکردن ئەو داتایانە گرنگە
پێشکەش بکەیت ،وەک زانیاری پەیوەندیکردن .ئەگەر لەو پرۆگرامە وەر ر

☐ بە ێ
ل
نەخیێ
☐
ر
ی
 .20ئایا پێشبینیدەکەیت کە هیچ رێگریەک یان ئاستەنگێک بێتە پێشت لە کۆکردنەوەی داتا ،وەک پێشکەشکردن رێژەی
ی
ی
سەرچاوەکان پار ی
استت ئاو و وزە ،کۆکردنەوەی زانیاری کەش
فرۆش ئێستات ،کۆکردنەوەی داتا دەربارەی
ێ
نەخی -یان لەوانەیە) ئەگەر ێ
دابەشکارەکانت ( ،ێ
بەل یان لەوانیە ،تکایە ئاستەنگ و بەربەستەکان لە چەند دێر
بەل-
ر
بخەرە روو( .ئەمە هەژمار نەکراوە).

 .21نوێگەریەکەت کامە لەو بەشە کاریگەریە ژینگەیانە لە خۆ دەگرێت کە لە الیەن بەکارهێنەرانەوە بەکار هێندراون؟ هەموو
ی
رێ ی
دەگونجێ .
هەلیێرە کە
ئەوانە
ی
أ .بەکەرهێنان وزە ☐
ب .دەردان گازی خانووى شوشەن )☐ (GHG
ی
بەکارهێنان ئاو ☐
ج.
ی
ی
ی
 .22ئەگەر بەکارهێنان ئاو بێت ،چۆن نوێگەریەکەت کاریگەری لەسەر چۆنیەن بەکارهێنان ئاو هەیە لە الیەن
بەکارهێنەرانەوە؟
ی
ی
یادکردن ئاوچۆنیەن گلدانەوەی ☐
أ .ز
ی
ب .بەکارهێنانەوەی ئاو بۆ مەببەست کشتوکالکردن ☐
ی
ی
بەکارهێنان ئاو لە رێگەی ئاو دێریەوە ☐
جۆنیەن
ج .پەرە دان بە
ی
د .چارەسەرکردن ئاوی سوێر ☐
ی
ی
الیەن داران ریکخراو
جێبەچیکردن
.23
ی
ی
قازانج نەویست /دامەزراوەی ئەکادییم /ئەوان تر  :سال و جێبەجێکردن بودجە ،خەرجیەکان بەدۆالری
أ.
ی
ێ
ئەمرییک[ .تکایە ژمارەی سفر بۆ هەر خانەیەک دابت کە لەگەل ناگونجێت یان بەردەست نابێت].
 .iسال [ :٢٠٢١ژمارە] بە دۆالر
[: ٢٠٢٠ .iiژمارە] بە دۆالر
[ :٢٠١٩ .iiiژمارە] بە دۆالر
[: ٢٠١٨ .ivژمارە] بە دۆالر
[: ٢٠١٧ .vژمارە] بە دۆالر
[ :٢٠١٦ .viژمارە] بە دۆالر
ی
ی
هەلسەنگاندن ساالنەی داهات( داهات لە فرۆش ی
ب .بۆ قازانچ:
ێ) بە دۆالر[ .تکایە ژمارەی سفر بۆ هەر خانەیەک
یێ
دابت کە لەگەل ناگونجێت یان بەردەست نابێت].
.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi

سال [ :٢٠٢١ژمارە] بە دۆالر
[: ٢٠٢٠ژمارە] بە دۆالر
[ :٢٠١٩ژمارە] بە دۆالر
[: ٢٠١٨ژمارە] بە دۆالر
[: ٢٠١٧ژمارە] بە دۆالر
[ :٢٠١٦ژمارە] بە دۆالر

ی
پالپشت دارایت بۆ نوێگەریەکەت یان رێخراوەکەت وەرگرتووە؟
 .24تا ئێستا
☐ بە ێ
ل
رێ
نەخی
☐
ێ
 .25ئەگەر بەل ،تکایە ناوی پارەدەرەکان  ،بری پارەکە ،بەروار خەشتەی پالپشتیەکە و مەبەستەیک پالپشتیەکە بنوسە ؟
ی
هاوبەش ناوەخۆت هەیە؟
عیاق دانەمەزراوە ،ئایا
 .26ئەگەر رێکخراوەکەت لە ر
☐ بە ێ
ل
رێ
نەخی
☐
 .27ئەگەر ێ
بەل ،ماوەی چەند سال هاوبەش بوون؟
ی
ی
چاالکەیەکان گەشەی خاک لە
پێویست بە هێج بنیات نانەوەیەک هەیە وەک
 .28ئایا نوێگەریەکەت یان چارەسەرەکەت
هەر قۆناخێیک ئەنجامدانەوە؟
☐ بە ێ
ل
نەخیێ
☐
ر
ێ
 .29ئەگەر بەل ،وردەکاری تەواو لەسەر چاالکیەکان بخەرە روو

بەکارهێنان هەیە ،وە یاخۆد ی
ی
ێ
 .30ئایا نوێگەریەکەت/چارەسەرەکەت/
هان
مۆدێل بازرگانیت بەکار دێنێت یان نیازی
دەرمانەکان قر ی
ی
ی
کردن حەشەرات بە شێوەی رشاندن بە راوستەوخۆ یان ناراستەوخۆ دەدات
بەکارهێنان
☐ بە ێ
ل
رێ
نەخی
☐
ی
ی
ی
 .31ئەگەر بەڵ ،وردەکاری جۆری دەرمانەکە ،پێکهاتەکەی ،چری و قۆناخەکان بەکارهێنان بخەرە روو.

 .32ئایا دەتەوێت بری سەرمایەی تایبە ین دەرەیک (دادپەروەری  /قەرز  /ئە ی
وان تر) زیاد بکەی لە ێ
ش سال داهاتوودا؟
ی
پالپشت لە خۆ ناگرێت.
ئەمە یارمە ین و
☐ بە ێ
ل
نەخیێ
☐
ر

ی
ی
پالپشت داران ساڵ ( ٢٠٢٤ ،٢٠٢٣ ،٢٠٢٢بە دۆالری ئەمرییک) تەرخانتکردووە بخەرە
 .33تکایە بری ئەو پارەیەی کە بۆ
روو [ .تکایە ژمارەی سفر بۆ هەر خانەیەک ی ێ
دابت کە لەگەل ناگونجێت یان بەردەست نابێت]
أ[ :٢٠٢٢ .ژمارە] بە دۆالر
ب[: ٢٠٢٣ .ژمارە] بە دۆالر
ج[ :٢٠٢٤ .ژمارە] بە دۆالر
ی
ی
ی
چۆنیەن وەرگرتت پالپشت داران دەست نیشان بکە:
 .34تکایە شێوازی دلخوازی
ی
خاوەنداریەن ☐
أ.
ب .قەرز ( بازر ی
گان) ☐
ج .قەرز و خاوەندار ی
یەن ☐
د .تێکەل ( قەرزی گۆراو یان هاوشێوە) ☐
ی
ئەوان دیکە ☐
ه.
ێ
 .35ئایا هیچ بەرهەمێیک خۆت هەیە؟ ئەگەر بەل ،ئایا تۆ وابەستە نیت بە هیچ بابەتێیک یاسان تایبەت بە بەرهەم یان
خاوەنداریەک

ی
ی
نوسیت ربیۆکە
توانست نوێگەری ٪٣٥-نمرەی
ی
وەسف نوێگەری ،بەرهەم ،خزمەتگوزاری یان چارەسەرەکەت بکە ،گواستنەوە و گۆرانکاریەکان دەربارەی ئەو بابەتانە
.1
ی
چێ؟ ج تۆ جیا دەکاتەوە لە ئۆفەری رکابەرەکانت بۆ موشتەری و بکارهینەری بەرهەمەکانت؟ ٪١٠
ر
ی
ی
ی
پێوەرەکان هەلسەنگاندن:
وەسف ئەوە بکات کەوا جۆن بەرهەمەیک تۆ یاریەکە دەگۆرێت و جۆن
پێشکەشکردن وەالیم رازیکەر
ی
بەرهەمەکان دیکە جیادەکرێنەوە جۆری کاریگەری بەرهەمەکانت لەسەر وەکیلەکان و کاریگەریان لەسەر پار ی
استت ئاو
لە بازار لە
ی
ی
ی
ی
و وزە  ،وە جۆنیەن زیادکردن بەرهەمەکان خۆراک و بەرهەمەکان کشتوکال .

ی
لۆگجست و دارایانە چیە کە روو بەروی موشتەریەکانت دەبنەوە؟ جۆن ئەو
 .2ئەو ئاستەنگە تەکنەلۆج و یاسان و
ئاستەنگانە رێگری لە دەستەبەر ی
کردن ئاو -وزە و خۆراک دەکەن؟ چۆن پرۆژەکەی تۆ بەسەر ئەو ئاستەنگانە زال
دەبێت؟ ()٪١٠
ی
ی
روون دیاری بکەو وە بخەرە روو کە پرۆژەکەت ئاستەنگەکان وزە و ئاو و خۆراک
پێوەرەکان هەلسەنگاندن :ئەو ئاستەنگانە بە
بخەرە روو .

بەرهەمەکان /خزمەتگوزار ی
ی
یکان/
 .3بازاری تۆ :کریار یان بەکارهێنەر (ئەگەر جیاوازبن) .کریار ئەو کەسانەن کە
ی
چارەسەرەکان تۆ دەکرن ()٪١٠
وەسف کریارە سەرکیەکان و بەکارهێنەرەکان و شوێنیان بکە (لە ناوچە سەرەکیە ی
ی
کان ناو ع ر ێیاق) ()٪٢.٥
أ.

ی
سەرەکیەکان کریارەکانت و بەکارهێنەرەکانت ر ی
چێ بۆ گونجان لەگەل پرۆژە نوێەکەت؟ ()٪٢.٥
ب .پێداویستیە

گونجێێ ،ی
یی
سیاتیج تۆ چیە
ج .چۆن کریارەکانت و بەکارهێنەرەکانت لەگەل بەرهەمەکانت مامەلەی حال حازر دە
ی
ی
ئاستەنگەکان گونجاندن لەگەل نوێگەریەکت لە بازاری دیاریکراو)٪٥( .
پتەوکردن گونجاندن و کەمکردنوەی
بۆ

ی
ی
ئاستەنگەکان بەردەم
پێوەرەکان هەلسەنگاندن :وەسفێیک ورد و روون بۆ بەکارهێنەرانت و پالنەرەکانیان بخەرە روو،
بەکارهێنەرانت بۆ خۆ گونجاندن لەگەل بەرهەمەکانت بخەرە روو  ،وەالمەکان ئەبێت لەگەل ژینگەی ئەو ناوچەیە یەکبگرێتەوە.

 .4تكايه بەکارهێنەرە تایبەتەکان بر و ئامانجیان دیاری بکە (ئەگەر جیاواز بن) یەک بە دوای یەک هەتا سال  ،٢٠٢٤وە
ی
پالپشت ئەو ئامانجانە)٪٥( .
بەشداری ئافرەت و خەلیک هەژار دیاری بکە ،ربیۆکەی رازیکەر پێشکەش بکە بۆ
ی
پێوەرەکان هەلسەنگاندن :زانیاریەکە تەواوە و بەشداری ژن و گروپە الوازەکان لە خۆدەگرێت،کە کۆکردنەو و بۆچوون و سەرچاوە
لە خۆ دەگرێ ،ئامانجەکە بۆ ئەوەیە کە بگەینە دەیان هەزار بەکارهێنەر پێش سال 2024

توانست داران /بازر ی
ی
ی
نوسیت ربیۆکە.
گان  ٪٣٥نمرەی
ی
ێ
ٔ
 .1کۆی بازاڕی ناونیشاندار ( )TAMلە ناوچە يامانجدارەکان لە ع ریاقدا چییە بۆ داهێنان تۆ ( i eهەموو بەکارهێنەرە
گونجاوەکان کە دەتوانن بەرهەمەکەت بکڕن و هەموو بەرهەمە گونجاوەکان کە دەتوانن بیفرۆشن کە پەیوەندی پشیک
بازاڕی ٔيێستات ()Y2021؟ تکایە جەخت بکە لەسەر تام و پشیک بازاڕ لە ع رێیاق بە تایبە ین .بنەمای چیە بۆ بانگەشەکەت
بۆ پشیک بازاری ٔيامانجدار (سەرچاوە) ؟ (.)٪٥
پێوەرە ی
کان هەڵسەنگاندن :بانگەشەکان بە ی
باش پاساون .قەبارەی بازاڕی ناونیشان زۆر بەرچاوە و پشیک بازاڕی شاراوە وەرگ رێیدراوە
بۆ دەیان یان سەدان بەکارهێنەری کۆتان.

ی
ی
داهان ساڵنەت نیشان دەدات بەم بەرهەمەی ناکسوش ٔياو  -وزە  -خۆراک  /خزمەتگوزاری ؟ ٔيایا
 .2چ ڕێژەێک لە کۆی
ی
ٔيەمە بەشێیک ناوەندی فرۆش ڕێکخراوەکەتە ،یان یەکێک لە چەندین بەرهەم یان خزمەتگوزاری جیاواز پێشکەش
ی
ندروست کاردەکات
دەکرێت ؟ ٔيەگەر ٔيەم بەرهەم  /خزمەتگوزاریە شکست بهێنێتٔ ،يایا ڕێکخراوەکەت هێشتا بە تە
(. )٪٥
پێوەرە ی
کان هەڵسەنگاندن :داواکارەکە وەسفێیک ڕوون پێشکەش دەکات لەسەر چەند جۆگە داهاتێک کە ڕێکخراوەکە هەیە ین و
بە ڕ ی
وون ناونیشانەکان دەکات کە بەرهەم/خزمەتگوزاری چەندە گرنگە یان نا بۆ بەردەوایم ڕێکخراوەکە.

ی
 .3چۆن پالنتان هەیە بۆ پێوەرکردن/فراوانکردن لە ع رێیاق؟ ٔيایا دەیانەوێت لە سەرانسەری وڵت فراوان بکەن یان لە ناوچە
دیاریکراوەکان ؟ (.)٪٥
ی
کان هەڵسەنگاندن :ی
پێوەرە ی
اوانکردن ورد و واقییع لەگەڵ ٔيامانج ڕوون.
پالن فر

 .4چەند وەبەرهێنان/پارەدان (بە دۆالری ٔيەمرییک) پێویستت پێیە ین ٔيەگەر تۆ نوێکاریەکەت بۆ هەزاران یان دەیان هەزار
نان وەبەرهێ ی
بەکارهێنەری کۆتان بدۆزیتەوە ؟ چۆن پالنت هەیە بۆ بەکارهێ ی
نان پێویست بۆ گەشەکردن (تکایە نموونە
بدە و ٔيەوەندەی کە دەکرێت وردەکاریەکان) ؟ (.)%٢.٥
کردن الیەنە گرنگە ی
نان پارە .چارەسەر ی
روون لە کۆکردنەوەی پارە داواکردن و بەکارهێ ی
ی
پێوەرە ی
کان هەڵسەنگاندن:
کان گەشەکردن
باشی ی
(وەک سەرمایەکان ،گەورە ی
بوون تیمەکە ،ی
کردن کردار؛ تەنها بازاڕکردن بۆ نمونە سفرێک وەردەگرێت).

 .5سەرچاوەی چاوەڕوانکراوت چیە بۆ پارە و/یان بەشداریە ناجۆرەکان بۆ بینی یت ٔيەم ٔيامانجە بە پشتگ ریی WE4F؟
(..)%٢.٥
پێوەرە ی
کان هەڵسەنگاندن :داواکارەکە وەسفێیک ڕوون لە سەرچاوە(ەکان) ی دەرماڵە (دادپەروەری/قەرز/بەخشینەکان) ،پارەدان
بەخۆی ،و/یان لە جۆرەکان پێشکەش دەکات و ٔياستێیک بەرزی وردەکاری هەیە ،و وە ی
سف هەر هاوتایەیک نەقدی/نەقدی دەکات
ج بکرێت) وەک بەشێک لە پێوی ی
ٔ(يەگەر جێبە ێ
ست هاوتاکردن.

 .6تێکڕای ی
نرج بەرهەم/خزمەتگوزاریەکەت بۆ هەر یەکەیەک بە USD؟ ٔيایا کڕیارەکان دەتوانن پارە بدەن بۆ بەرهەمەکە
 /خزمەتگوزاریەکەت بە تەواوی ،یان پێویستیان بە پارە ی
دان کڕینەکە هەیە ؟ ٔيەگەر ب ی ێ
ەڵ ،چۆن پارەدان بەڕێوەدەبەن؟
(.)٪٥
ێ دەکات سەبارەت بە ٔيامرازە ی
پێوەرە ی
کان هەڵسەنگاندن :داواکارەکە تێگەیشتنێیک ڕوون لە بنکەی کڕیارەکەی داب ر ی
کان پارەدانیان،
توانای پارەدان بۆ بەرهەمەکە/خزمەتگوزاری ،و سەرچاوەی پارەدانٔ ،يەگەر جێبە ێ
ج بکرێت.

 .7تکایە ژیاننامەی کورت لە تییم سەرکردایەتیەکەت داب ر ی
ێ بکە (وردەکاری بدە لەسەر باکگراوندٔ ،يەزموون ،کارامەن،
ی
شاندان ٔيامادەن تیمەکەت بۆ پێوانەکردن))٪٥( .
ڕۆڵەکان و بەرپرسیارێتیەکان ،نی
ی
کان هەڵسەنگاندن :تییم تەواو و هاوسەنگ لە بازر ی
پێوەرە ی
زموون پەیوەندیدار.
گان ،داران ،الیەنە تەکنیکییەکان لەگەڵ ٔيە

 .8تکایە وردەکاری لەسەر مۆدێل حوکمڕانیەکەت پێشکەش بکە ٔ(يایا بۆردێکت هەیۀ ،يایا بۆردەکە بە شێوەیەیک ڕێک و
پێک کۆدەبێتەوۀ ،يایا لێ ی
کیازی هەیە لە نێوان ٔيەریک بەڕێوەبردن و ٔيیشکردن) ؟ (.)%5
کان هەڵسەنگاندن :بەڵگەی توخمە ی
پێوەرە ی
کان حوکمڕ یان تەندروست.

ی
کاربەرنامە و بەردەوام ی
نوسیت ربیۆکە.
ێت ٪ ٣٠ -ESG/نمرەی
ٔ .1يایا هیچ ڕێکخستنێک هەیە کە تۆ ٔيەنجامت داوە ،یان پالنیان هەیە بۆ بێسەروبەرکردن ،بۆ دڵنیابوون لەوەی کە نوێکاری
(ەکان) بەردە ی ی
سێ و/یان گونجاون بۆ گرووپە الوازەکان و هەژارەکان ٔ(يەم جۆرە ڕێکخستنانە دەتوانن تایبەتمەندی
پالن پارەدان ،کەناڵە ی
نرج تایبەت /ی
بەرهەم/چارەسەر لەخۆ بگرێت ،ی
کان پەیوەندی ،هتد؛ تکایە جیاوازی بکە لە نێوان
ئەو شتانەی کە لە ڕابردوودا جێبەجێت کردووە و پالنت هەیە لە داهاتوودا ج بکەیت (.)٪٤.٢٥
ی
پێوەرە ی
ادکردن توانای گەی ی ی
ی
شێ و/یان توانای
پوخت هەڵگ ریاو یان پالن بۆ زی
کان هەڵسەنگاندن :داواکارەکە کرداری ڕوون و ورد و
داهێنانەکە لەالیەن گرووپە هەژارەکان یان الوازەکان .داواکارەکە دەری دەخەن لە تێگەی ی ی
شێ دەربارەی چۆن نۆرم/باوەڕە
ی
شێ بە  /و کۆ ینیۆڵکردن بەسەر سامانەکان ،و شێوازە ی
کولتوورییەکان ،گەی ی ی
کان دەسەڵت و بڕیاردان لەوانەیە ببێتە هۆی ٔيەم
بۆشاییانە ،وە نوێکارییەکەیان چۆن ٔيەو بۆشاییانە بچووک دەکاتەوە.

ی
باسکردن ٔيەو بەربەستانەی ڕووبەڕووی گرووپە هەژارەکان یان الوازەکان دەبنەوە لە چوونەژوورەوە یان بەشداریکردن
.2
لە بازاڕ .تکایە باس لە هەر کردارێک/دەستپێشخەرییەکان بکە کە وەرگیاوە یان پالن بۆ تێکەڵ ی
کردن گرووپە الوازەکان لە
ر
ه رێ ییی کارەکەت و/یان وەک دابینکەر ،کڕیار یان بەکارهێنەری کۆتان (تکایە جیاوازی بکە لە نێوان ٔيەو شتانەی کە لە
ڕابردوودا جێبەجێت کردووە و پالنت هەیە لە داهاتوودا ج بکەیت) (.)%٤.٢٥
ی
کان هەڵسەنگاندن :داواکارەکە تێگەیشتنێیک ڕ ی
پێوەرە ی
ادکردن
وون هەیە لە بەربەستەکان و کرداری ڕوون و ورد گ ریاوە یان پالن بۆ زی
تێکەڵ ی
کردن گرووپە هەژارەکان یان الوازەکان .داواکارەکە دەری دەخەن لە تێگەی ی ی
شێ دەربارەی چۆن نۆرم/باوەڕە کولتوورییەکان،
ی
شێ بە  /و کۆ ینیۆڵکردن بەسەر سامانەکان ،و شێوازە ی
گەی ی ی
کان دەسەڵت و بڕیاردان لەوانەیە ببێتە هۆی ٔيەم بۆشاییانە ،وە
نوێکارییەکەیان چۆن ٔيەو بۆشاییانە بچووک دەکاتەوە.

ٔ .3يایا هیچ ڕێکخستنێک هەیە کە تۆ جێبەجێت کردووە ،یان پالنتان هەیە بۆ دڵنیابوون لەوەی کە نوێکاری (ەکان)
ی
بەردە ی ی
نرخکردن
سێ و/یان گونجاون بۆ ژنان ٔ(يەم جۆرە ڕێکخستنانە دەتوانن تایبەتمەندی بەرهەم/چارەسەر،
ی
تایبەت/پالن داران ،کەناڵە پەیوەندیە دروستکراوەکان و هتد;) تکایە جیاوازی بکە لە نێوان ئەو شتانەی کە لە ڕابردوودا
جێبەجێت کردووە و پالنت هەیە لە داهاتوودا ج بکەیت؟ (.)%٥
ی
پێوەرە ی
ادکردن توانای گەی ی ی
ی
شێ و/یان
پوخت هەڵگ ریاو یان پالن بۆ زی
کان هەڵسەنگاندن :داواکارەکە کرداری ڕوون و ورد و ڕوون و

شێ دەربارەی چۆن نۆرم/باوەڕە کولتوورییەکان ،گەی ی ی
توانای داهێنان لەالیەن ژنانەوە داناوە .داواکارەکە دەری دەخەن لە تێگەی ی ی
شێ
ی
بە  /و کۆ ینیۆڵکردن بەسەر سامانەکان ،و شێوازە ی
کان دەسەڵت و بڕیاردان لەوانەیە ببێتە هۆی ٔيەم بۆشاییانە ،وە نوێکارییەکەیان
چۆن ٔيەو بۆشاییانە بچووک دەکاتەوە.

ی
باسکردن ٔيەو بەربەستانەی ڕووبەڕووی ژنان دەبنەوە لە چوونە ناوەوە یان بەشداریکردن لە بازاڕ .تکایە باس لە هەر
.4
ی
ێ
ی
/
/
کردارێک دەستپێشخەرییەکان بکە کە وەرگ ریاوە یان پالن بۆ تێکەڵکردن ژنان هەیە لە ه ریی کارەکەت و یان وەک
دابینکەر ،کڕیار یان بەکارهێنەری کۆتان (تکایە جیاوازی بکە لە نێوان ٔيەوەی کە لە ڕابردوودا جێبەجێت کردووە و پالنت
هەیە لە داهاتوودا ج بکەیت).)%٤.٢٥( .
کان هەڵسەنگاندن :داواکارەکە تێگەیشتنێیک ڕ ی
پێوەرە ی
وون هەیە لە بەربەستەکان و کرداری ڕوون و ورد و ڕوونیان داناوە بۆ
ادکردن تێکەڵ ی
ی
شێ دەربارەی چۆن نۆرم/باوەڕە کولتوورییەکان ،گەی ی ی
بوون ژنان .داواکارەکە دەری دەخەن لە تێگەی ی ی
شێ بە  /و
زی
ی
ی
ٔ
ی
کۆنیۆڵکردن بەسەر سامانەکان ،و شێوازەکان دەسەڵت و بڕیاردان لەوانەیە ببێتە هۆی يەم بۆشاییانە ،وە نوێکارییەکەیان چۆن
ٔيەو بۆشاییانە بچووک دەکاتەوە.

 .5وە ی
ی
ئەرێت بەردەست یان شاراوە و پالنەکەت بکە بۆ پێوەری کاریگەری ژینگەن ٔيەرێ یت
سف کاریگەری ژینگەن
نوێکاریەکەت.)%٣.٥( .
ی
پێوەرە ی
اوانکردن ٔيەم
کان هەڵسەنگاندن :داواکار هۆشیاری بەه ر ێ ییی هەیە لە کاریگەری ٔيەرێ یت و شێوازەکان بۆ بەردەوامبوون یان فر
کاریگەریە.

 .6وە ی
سف ژینگەن نەر یێت بەردەست یان شاراوەی داهێنانەکەت بکە لە سەر زنج ریەی دابینکردنەکەت (بۆ نموونە لە
دابینکردنەوە بۆ بەرهەمهێنان بۆ دابەشکردن بۆ کۆتان ژیان) ,بەتایبە ین پەیوەست بە بەڕێوە ی
بردن سامانە رسوشتیەکان,
شی) هەر مەترسیە نەرێنیە ی
لەوانە ٔياو ,و بیۆگۆرن ,و چۆن تۆ نیازت هەیە بۆ (یان پێ ی
کان ٔيێستا و داهاتوو کەم بکەیتەوە
( .)٪٢.٥نمونەیەیک وێنەگر :چارەسەری پەمپێ یت خۆری مۆبایلمان لەوانەیە ببێتە هۆی بەکارهێ ی
نان زیادە لە ڕادەبەدەر،
نان ٔياو بکە لە ی
ێ و چاودێری بەکارهێ ی
بەکارنەهێ ییاوی ٔياو .میتیگیت :مەتری ٔياوی دیجیتاڵ دامەزرێ ی ی
کان راستیدا .تکایە
ی
سەرنج بدە کە سەرەڕای بەرهەم/خزمەتگوزاری سەرەیک کە بە ژینگە دۆستانە بێت ،بەڵم کاریگەریە نەرێنیە
سیاوە ی
نەوی ی
کان حەسانەوەن دەکرێت ڕوو بدات.
پێوەرە ی
ی
خواست هەیە
کان هەڵسەنگاندن :داواکار ٔياگان بەه ر ێ ییی هەیە لە کاریگەری نەرێ یت و کەمکردنەوە .ڕێکخراوەکە ڕاهێنان یان
دانان کردارەکان لە شوێ یت خۆی کە تێگەیشتنێک لە بازر ی
بۆ ی
گان ٔيەگەری کاریگەری خران ژینگەن پیشان دەدات.

 .7وە ی
سف هەر مەترسیەیک کەش و هەوا بکە کە لەوانەیە داهێنانەکەت هە ێ
ن و چۆن پالنت هەیە بۆ ٔيەوەی ٔيەوان
چارەسەر بکەیت و چۆن خۆڕاگری کەش و هەوا دروست دەکەیت ( )٪٢٥؟ مەترسییە ی
کان کەش و هەوا لەوانەیە
ببێتە هۆی گرفتە ی
کان کەش و هەوا کە ڕێکخراوەکەت ،کڕیاران/بەکارهێنەر یان کۆتان ،و/یان دابینکەرەکان دەتوانن
ی
ڕووبەڕووی ببنەوە ٔيەم مەترسیانە لەوانەیە بری یت بێت لە وشکەساڵ ،الفاو ،باری گەرم رت زۆر (شەپۆل گەریم بۆ
نموونە) ،بەرزبوونەوەی پلە ی
ی
بپشکت:
کان گەرما و هتد – ).بۆ وردەکاری زیاتر دەتوانیت
https://www.climatelinks.org/resources/climate-risk-screening-and-management-tools
پێوەرە ی
ی
خواست هەیە
کان هەڵسەنگاندن :داواکار ٔياگان بەه ر ێ ییی هەیە لە کاریگەری نەرێ یت و کەمکردنەوە .ڕێکخراوەکە ڕاهێنان یان
دانان کردارەکان لە شوێ یت خۆی کە تێگەیشتنێک لە بازر ی
بۆ ی
گان ٔيەگەری کاریگەری خران ژینگەن پیشان دەدات.

 .8چ جۆرە هاوبەشێک بەکاردێت یان پێویستە بۆ بەڕێوە ی
بردن ٔيۆپەراسیۆنەکانت بە بەردەوایم؟ (.)%٥
پێوەرە ی
کان هەڵسەنگاندن :داواکارەکە ڕوون ووردەکاری کردووە لە جۆری ٔيەو هاوبەشیانەی کە پێویستیە ین ،وە پەیوەندیەکەی بۆ
بەردەوایم و گەشەکردنەکەی.

کان پێشنیاری تەواو هەڵدەسەنگێ ییێت لە دژی پێوەرە ی
تێبی یت :تێبی یت کۆنسێپت و و یەڵمە ی
کان هەڵسەنگاندن ،نەک دژی یە ی
کی.

