
 ن عالأ

 ضمن برنامج الهنغارية ( HIA) وبمساعدة منظمة  وصحة المجتمعلتعليم عمار واال  منظمة  (REACH)منظمة تقوم  

(Qudra 2)  الصغيرة جدا المشاريع او تطوير  أنشاءبمساندة(Micro Business) الصغيرة المشاريع و(Small  
Business) اركة والستفادة  على الراغبين بالمشمحافظة كركوك   لسكنة 

 في محافظة كركوك )الكائن في حي البعث (  المهني  التدريب  لعمل وا  قسم مقر  في  وملئها يدويا  المشاريع  استمارة استالم 

 ------  تالي رابط الالعلى الخاصة الستمارة اللكترونية ئ او مل

https://ee.humanitarianresponse.info/x/l4QE1kiq 

وع  ة  والمواد المطلوبة للمشاري    ع يجب ان ال تكون مواد أستهالكية عىل ان يتم تحديد نوع المشر ي حالة المشاري    ع الصغير
وف 

ح سيقوم بتوظيفهم مستقبال  ن  الذييتوجب عىل المتقدم تحديد عدد الموظفير   وع المقير ويفضل ان يكونو من   ضمن المشر
  الشباب والنساء والنازحير  وذوي االحتياجات الخاصة

 

 :  اتظ مالحال

   يتم ملى الستمارة واعادتها الى مركز التدريب المهني   ➢

  حتاجة ويقوم فريق من منظمة ريج بعمل مسوحاتالمناسبة للعوائل الم فرز الستمارات المقدمة يتم اختيار المشاريعبعد  ➢

م كل مشروع حسب  يللعوائل المتقدمة من اجل التاكد من المعلومات وملى استماره المنافسة لكل عائلة حيث يتم تقي ميدانية

لتدريب في معهد التدريب التلقي وابط معينه يتم تحديدها من قبل المنظمة من اجل اختيار الشخاص الذين يتاهلون ض

 المهني  

 KABشخص من اجل تلقي التدريب  40يتم اختيار  ➢

 (   KAB/  Know About Business –ريادة العمال )دورة ال عنوان •

 . ساعات لكل يوم  4 بمعدل  يوم 25 الدورة مدة •

 مصاريف الدورة  تقوم منظمة ريج بتغطية  •
 بالدورة يتم تحديد مبالغ مالية موحدة لتغطية نفقات النقل للمشاركين  •
 سنة    45- 18من  للمشاركين يكونشرط العمر •

 .نهاية الدورة شهادة رسمية يمنح المشارك في  •

منظمة ريج وموظف من   مكونه من المدرب وموظف من  من قبل لجنة بعد النتهاء من التدريب يوجد تقييم لكل المشاركين ➢

مشارك   29حيث يتم اختيار مالية الالمنح غير   تقديم   ويتم اختيار عدد من المشاركين من اجل للمشروع  المنظمة الممولة 

ليس جميع المشاركين في التدريب سوف يحصلون على  اي ان )للمشاريع الصغيرة جدا ومشارك واحد للمشاريع الصغيرة 

 المنح الغير المالية ( 

 قسم العمل والتدريب المهني فرع كركوك   : موقع التدريب  ➢

 الكهرباء توزيع حي البعث بالقرب من دائرة  -كركوك  :  العنوان

 مساءا  3، الساعة 17/8/2021اخر موعد لستالم الستمارة   ➢

 مساءا (  5صباحا حتى  8)من   للمنظمة  خالل ساعات العمل 07708185404لالستفسار يرجى التصال بالرقم  ➢
 مختومة بختم المنظمة يتم اهمال وعدم اعتماد اي استمارة غير  ➢

https://ee.humanitarianresponse.info/x/l4QE1kiq


 

REACH, the Rehabilitation, Education and Community Health Organization, and with the help of 
the Hungarian organization (HIA) within the Qudra 2 project in Kirkuk will support Micro and 
Small Business projects (for business start-up and business development) for the residents of 
Kirkuk Governorate for those wishing to participate and benefit receiving the application form 
manually and filling it in Vocational Training center in Kirkuk Governorate (located in Al-Baath 
neighborhood) 

Or fill out the online form at the following link  

https://ee.humanitarianresponse.info/x/l4QE1kiq 

The type of project must be determined, Materials required for projects should not be 
consumables and in the case of small business type ,the applicant must specify the number of 
employees he/she will employ in the future within the proposed project, preferably youth, 
women, displaced people and people with special needs 

Notes 

➢ The forms must fill out and returned to the Vocational Training Center. 
➢ After sorting the submitted forms, the appropriate projects are selected for the most 

vulnerable families. A team from REACH organization conducts field surveys for the applied 
families in order to verify the information and fill out the competition form (assessment 
forms) for each family, each project will be evaluated according to criteria determined by 
the organization in order to select the people who qualify to receive training at (VTC) 

➢ 40 people will be selected to receive (KAB training) 
➢ Course title (KAB/ Know About Business) 
➢ The duration of the course will be 25 days, 4 hours per a day. 
➢  REACH will cover the costs of the course 
➢ Unified sums of money are determined to cover the transportation expenses of the course 

participants 
➢ The age requirement for participants is from 18-45 years old 
➢ At the end of the course, the participant is granted an official certificate. 
➢ After the completion of the training, there is an evaluation of all participants by a committee 

consisting of the trainer, an employee from the REACH organization, and an employee from 
HIA organization. A number of participants will be selected for non-financial grants, (1 small 
+ 29 Micro) (That mean Not all participants in the training will receive non-financial grants). 

➢ Training location: Department of Labor and Vocational Training center, Kirkuk Branch 
➢ Address: Kirkuk - Al-Baath neighborhood, near the Electricity Distribution Department 
➢ The last date for receiving the forms is 17/8/2021, at 3 pm 
➢ For inquiries, please call 07708185404 during the organization’s working hours (from 8 am 

to 5 pm) 
➢ Any form that is not stamped with the organization stamp will neglected and not approved 

https://ee.humanitarianresponse.info/x/l4QE1kiq

