سەنتەری کۆمەاڵیەتی ( لیزا ) ی سەر بە ڕێکخراوی ڕیچ  REACHپێویستی بە وانەبێژ (مامۆستا)
و ڕاهێنەر هەیە لە ناحیەی بازیان و پیرەمەگروون لەم بوارانەی خوارەوە:
 .1مامۆستای زمانی عەرەبی.
 .2مامۆستای هونەر.
 .3مامۆستای کۆمپیوتەر
 .4مامۆستای تایبەت بە خوولی (یاریی ئاسن).
 .5مامۆستای تایبەت بە خولی خواردن درووستکردن.
 .6مامۆستای تایبەت بە فێرکردنی خولی زمانی ئینگلیزی مندااڵن  ،گەورە
 .7مامۆستای وەرزش بۆ پیاوان.
 .8مامۆستای تایبەت بە خوولی چنین
 .9مامۆستای تایبەت بە خوولی نەهێشتنی نەخوێندەواریی.
 .10مامۆستای تایبەت بە خوولی چاککردنی مۆبایل.
 .11مامۆستای تایبەت بە خوولی چاککردنی سپلیت و سەالجە.
 .12مامۆستای خولی مەنهەجی پۆلی نۆ بۆ بابەتەکانی ( فیزیا  ،کیمیا ،زیندەوەرزانی  ،بیرکاری ).
 .13مامۆستای خولی مەنهەجی پۆلی دوانزە بۆ بابەتەکانی ( فیزیا  ،کیمیا ،زیندەوەرزانی  ،بیرکاری،
عەرەبی).
 .14مامۆستای مۆسیقا بۆ ئالەتەکانی ( گیتار  ،کەمان  ،فلووت ،پیانۆ ،ساز).
 .15مامۆستای دورومان.
 .16مامۆستای فێربوونی زمانی کوردی سۆرانی
 .17مامۆستای تایبەت خوولی بە سەمای زوومبا
 .18مامۆستای تایبەت بە خوولی (برێک دانس .) Break Dance-
 .19مامۆستای تایبەت بە مەلەوانی.
 .20مامۆستای وەرزش بۆ خانمان بۆ (فیتنس.)women fitness -
 .21مامۆستای تایبەت بە خوولی دەبکە.
زانیاریی دەربارەی کارەکە:
• ڕۆزانی وانە وتنەوە  5رۆژە لە هەفتەیەکدا و ماوەی خولەکان  20رۆژە لە مانگێکدا  ،یاخود بەپێی
تەواوکردنی مەنهەجی دیارکراوی خولەکەیە.
• هاتووچۆ و نانخواردن لەسەر ڕاهێنەر خۆیەتی.
• تکایە لە ئیمەیڵەکەدا ئاماژە بە ناحیەکە بکە کە دەتوانی وانەکەی تێدا بڵێیتەوە.

مەرجەکان:
 خاوەن بڕوانامەی زانکۆ یاخود پەیمانگابێت یان شارەزایی تەواوی لە بوارەکەدا هەبێت. ئەزموونی لە بوارەکەدا لە دوو ساڵ کەمتر نەبێت. توانای هاتوچۆکردن و خۆ گونجاندنی هەبێت لەگەڵ کات و هەروەها لەگەڵ کار و ڕێنماییەکانیسەنتەرەکەدا.
 شارەزایی هەبێت لە زمانی کوردی و عەرەبی و ئینگلیزدا. تەمەنی لە نێوان  ۲۲تا  ٤٥ساڵدا بێت. ئەم هەلی کارە بۆ هەردوو ڕەگەز بەردەستە.تێبینی  :ناونیشانی کارەکە لە (  )Subjectدا بنووسە.
بۆ نموونە دەتەوێت بۆ پۆستی مامۆستای میوزیک یان کۆمپیوتەر پێشکەش بکەیت ،لە ناونیشان
()Subject-Lineی ئیمەیلەکە دەنوسیت (مامۆستای میوزیک بۆ سەنتەری لیزا) یان ( مامۆستای
کۆمپیوتەر بۆ سەنتەری لیزا) .
تکایە سیڤیەکانتان بنێرن بۆ ئەم ئیمەیل ئەدرێسە:
jobcenter@reach-iraq.org
بکەن.
سەنتەرەکەمان
سەردانی
دەتوانن
زیاتر
زانیاری
بۆ
ناونیشان /سەنتەری لیزا لە بازیان ( بازیان/شەقامی بازاری سەرەکی/تەنیشت خوێندنگای زۆزک) ،
ژمارەی پەیوەندی ( .)07501577498
کۆتا بەرواری پێشکەشکردنی سی ڤی (.)2020-8-16
عربي:
تعلن مركز لیزا االجتماعي التابعة لمنظمة ریج  REACHفي ناحیتین بازیان وبیرمكرون حاجتها
الي مدربین في المجاالت التالیة:
 .1مدرس /مدرسة لغة العربیة .
 .2مدرس /مدرسة ل العربیة الفن.
 .3مدرس /مدرسة تعلیم الكمبیوتر.
 .4مدرب كمال االجسام.
 .5مدرب /مدربة الطبخ.
 .6مدرس /مدرسة الغة االنجلیزیة.
 .7مدرس ریاضة للرجال.
 .8مدربة الحیاكة.
 .9مدرب /مدربة محو األمیة.
 .10مدرب تصلیح الموبایالت.
 .11مدرب تصلیح السبالت و ثالجة.

 .12مدرس/مدرسة خاص بدروس المنهجیة لصف التاسع في مجالت (فیزیاء ،كیمیاء،
ریاضیات)
 .13مدرس/مدرسة خاص بدروس المنهجیة لصف الثاني عشر في مجالت (فیزیاء ،كیمیاء،
احیاء ،ریاضیات ،اللغة العربیة).
 .14مدرب /مدربة موسیقي آلالت (بیانو ،جیتار ،فلوت  ،كمان  ،ساز).
 .15مدربة الخیاطة نسائیة.
.16
.17
.18
.19
.20

مدرس /مدرسة اللغة الكردیة سوراني.
مدربة زومبا لالطفال
مدرب/مدربة بریك دانس(.) Break Dance
مدرب السباحة
مدربة ریاضة (لیاقة البدنیة) للنساء (.)Women fitness

.21

مدربة الدبكة

تفاصیل الدورات:
عدد المشاركین/الكشاركات بین  15الى ، 20ایام الدورة  5ایام في االسبوع.
مكان الدورة  :مركز لیزا االجتماعي في ناحیة بازیان.
رجاء تكتب ناحیة اللي تستطیع تعطي دروس مذكورة.
شروط و المؤهالت:
• ان یكون حامال لشهادة بكالریوس او دبلوم او خبرة جیدة في المجال المذكور
• خبرة في العمل ال تقل عن سنتین.
•قدرة ترتیب دوام مع دوام المركز.
• یجید/تجید اللغة العربیة و الكردیة و خبرة في اللغة االنجلیزیة.
•ال یتجاوز العمر مابین .45-22
من هو المهتم ارسال السیرة الزاتیة الى البرید االلكتروني:
jobcenter@reach-iraq.org
مالحظة  /التنىس ان تكتب عنوان الوظيفة المقدمة يف خانة (موضوع  ) Subject -في االیمیل.
لمزبد من التفاصیل یرجى مراجعة المركز لیزا في بازیان حسب العنوان التالي:
مركز لیزا في بازیان ( بازیان /الشارع الرئیسي للسوق /بجانب مدرسة زوزك) ،تلفون المركز
(.)07501577498
مالحظة  /التنىس ان تكتب عنوان الوظيفة المقدمة يف خانة (موضوع  ) Subject line -في االیمیل.
اخر موعيد لتقديم ( ) 2020 / 08 / 16

