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K-12 دووەمین کۆنفڕانسی نێودەوڵەتیی پەروەردە و فێرکردن لە قوتابخانەکانی
)ICET( ،"قوتابخانەکان لە باخچەی مندااڵنەوە هەتا ئامادەیی"

باخچــەی مندااڵنــەوە هەتــا  لــە  K-12 "قوتابخانــەکان  بــۆ ئاســتی قوتابخانەکانــی  پــەروەردە و فێرکــردن  کۆنفڕانســی نێودەوڵەتیــی 
ئامادەیــی"، )ICET(، چاالکییەکــی پەروەردەیــی هاوبەشــە کــە ڕێکخــراوە لەالیــەن قوتابخانەکانــی "ســتیرلینگ" Stirling Schools، زانکــۆی 
کامربیــج - Cambridge University Press، ســیتی ئەنــد گیڵــدز - City & Guilds، جێمــس بــۆ پــەروەردە - GEMS Education و ئەکادیمیــای 

.UK Teachers Academy مامۆســتایانی بەریتانــی

ئامانجــی کۆنفڕانســەکە  بەشــداریکردنە لــە پێشخســتنی پرۆســەی پــەروەردە و فێرکــردن لــە قوتابخانــە و خوێندنــگاکان و، بــرەودان 
بــە ئاســتی لێهاتوویــی و شــارەزایی مامۆســتا لــە کوردســتان و عێڕاقــدا. 

ــۆ دووەمیــن جــارە ڕێکدەخرێــت لەســاڵی 2022. کۆنفڕانســی ICET مامۆســتایانی ڕاهێنــەر و شــارەزایانی  کۆنفڕانســی ICET ب
و  ســیمینار  کۆدەکاتــەوە.  نێودەوڵەتــی  و  ناوخۆیــی  ئاســتی  لەســەر  کۆمەڵــگا  پەروەردەییەکانــی  ســەرکردە  و  پەروەردەیــی 
پێشکەشــکردنەکان لەڕێگــەی ڤیدیــۆی پالتفۆرمــی کۆنفڕانســەکەوە پێشکەشــدەکرێن بــە هەرســێک زمانــی: کــوردی، عەرەبــی 

و ئینگلیــزی.

بەپاڵپشــتی  پــەروەردەی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان و  لەژێــر چاودێــری وەزارەتــی   2022 لــە ســاڵی   ICET کۆنفڕانســی 
وەزارەتــی پــەروەردەی حکومەتــی عێــراق ڕێکخــراوە. هەروەهــا باڵوێزخانــەی بەریتانــی لــە عێــراق و قونســوڵی گشــتی بەریتانــی لــە 
هەولێــر پاڵپشــتی کۆنفڕانســەکە دەکــەن وکۆمەڵــەی بازرگانــی عێراق-بەریتانیــا )IBBC( هاوبەشــی ســەرەکی کۆنفڕانســەکەیە.

کۆنفڕانســی ICET 2022 بــە بەشــداری و پاڵپشــتی 24 زانکــۆی ناوخۆیــی لــە عێــراق و هەرێمــی کوردســتان و 3 دامــەزراوەی 
نێودەوڵەتــی ســازدراوە. کــە لەوانــە زانکــۆی لەنــدەن و کارەکتــەر ئــۆرگ و برۆداڵنــدس، کــە بــە فەرمــی پاڵپشــتی کۆنفڕانســی 

نێودەوڵەتــی پــەروەردە و فێرکــردن )ICET(ـــی ســاڵی 2022 دەکــەن.

لــە  قوتابخانــەکان  “بەهێزکردنــی  دروشــمی  ســەر  دەخاتــە  ســەرنج  کــە  ئۆناڵینــە  چاالکییەکــی   ،ICET 2022 کۆنفڕانســی 
ژیــان”. کارامەییەکانــی  بــۆ  قوتابییــان  ئامادەکردنــی 

40 قســەکەر و وتاربێــژ لــە 29 پەیامنــگای نێودەوڵەتــی و ناوخۆیــی 39 ســیمینار بــە شــێوەی ئۆناڵیــن بــە ســێ زمانــی جیــاواز 
پێشــکەش دەکــەن لــە کۆنفڕانســی ICET 2022. تــا ئێســتا زیاتــر لــە 5000 بەژداربــوو، لــە 66 واڵتــی جیــاواز خۆیــان تۆمــار کــردووە و 

بــەژداری کۆنفڕانســەکە دەکــەن بــە شــێوەی ئۆناڵیــن.

کۆنفڕانســی ICET هاوتەریبــە لەگــەڵ ئامانجــە بەردەوامەکانــی نەتەوەیەکگرتــووەکان – ئامانجــی 4، هــاوکات لــە چوارچێــوەی چاالکی چوارەمی 
پەروەردەیــی یونیســکۆ بۆ ســاڵی 2030 چاالکییەکانــی بەڕێوەدەبات.
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لــە مەراســیمی کردنــەوە و دەســتپێکی کۆنفڕانســی ICET 2022، هــەر يــەك لــەم بەڕێزانــەى خــوارەوە ئامادە دەبــن، هەروەها 
پەیوەندیــدارەکان وتــەی بەخێرهاتن پێشــکەش دەكەن:

بەڕێز د. ئاالن حەمە سەعید، وەزیری پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان	 
بەڕێز  د. ئومێد موستەفا عبداللە، نوێنەری وەزیری پەروەردەی حکومەتی عێراقی فیدراڵ	 
بەڕێز ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر	 
بەڕێز د. هەڤاڵ ئەبوبەکر، پارێزگاری سلێامنی 	 
بەڕێز David Hunt قونسوڵی گشتیی بەریتانیا لە هەولێر بەنوێنەرایەتی باڵوێزخانەی بەریتانیا لە عێڕاق.	 

• زیــاد لــە 210 لــە بەرپرســانی حکومــی، ســەرۆکی زانکــۆ نێوخۆیــی و نێودەوڵەتییــەکان، ڕاهێنەرانــی مامۆســتا و شــارەزایانی 
 ICET ــەوە و دەســتپێکی کۆنفڕانســی نێودەوڵەتــی ــە مەڕاســیمی کردن ــگای نێوخۆیــی ل پەروەردەیــی و ســەرکردەکانی کۆمەڵ

2022 ئامادەدەبــن.

4 وتــارو بابەتــی ســەرەکیی لەالیــەن شــارەزایان و ڕاوێژکارانــی پەروەردەیــی نێودەوڵەتــی و نێوخۆیــی بــە ســێ زمانــی جیــاواز 
پێشــکەش دەکرێــت.

ICET 2022، ڕاســتەوخۆ شــەش پاڕالێــڵ سێشــن پێشــکەش  لەپــاش کۆتایــی هاتنــی مەڕاســیمی کردنــەوەی کۆنفڕانســی 
دەکرێــت کــە 40 قســەکەر بــە هەرســێ زمانــی کــوردی، عەرەبــی و ئینگلیــزی بابەتەکانیــان لەمــاوەی دوو ڕۆژدا پێشــکەش دەکــەن.
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