داواکاری ﺑﯚ پ شکهشکردن
بانگ شتنامهيهک بﯚ ۆرکشﯚپ کی ئﯚنﻼين بﯚ ڕۆژنامهنوسانی ئافرەت له ع راق.
''بهشداريکردنت پشتگيری ژنانی ع راق دەکات له بواری ڕۆژنامهگهری''
 ٢٥سيميناری ئﯚنﻼين له مانگی  ١٠ی  ٢٠٢٠ﺗا مانگی  ٩ی  ٢٠٢١که ئا وگﯚڕ کی ڕۆژنامهگهری لهخﯚدەگر ت له
بهرلين له مانگی  ١١ی ٢٠٢١
له ئه مانياو ئهوروپاو ع راق ڕووﺑهڕووی ک شه جيهانييه چونيهکهکان دەﺑينهوە ﺑه م ئهم ک شانه ﺑهش وەی جياواز لهشو نه
جياوازەکان چارەسهردەکر ن .ﺑهپ چهوانهی ڤايرۆسی کﯚرۆنا ،ههروەها ئ مه مامه ه لهگهڵ گﯚڕانکارييه ژينگهيی ،جياوازی
ج ندەری ،گهندە ی ،کﯚچکردنی ن ودەو هتی و ﻻدانهکان که مهترسين ﺑﯚ ﺑنچينهکانی ديموکراتی ،ههروەها ههوا ی ناڕاست و
گهشهکردنی دەستدر ژييهکان که له زۆرﺑهی و تان له زيادﺑوندايه دەکهين .ڕۆژنامهگهری ﺑاش ههروەها پشت دەﺑهست ت ﺑه
ل کﯚ ينهوەی ديجيتا ی و د نيايی ديجيتا ی که له ههمووشت گرنگترن .ڕا و ﺑﯚچوونی رۆژنامهگهری ﺑﯚ ئهم ک شانه دەﺑ ته ﺑاﺑهتی
سهرەکی ۆرکشﯚپهکه .پازدە ڕۆژنامهنووس – تهنها له ڕەگهزی م  -ﺑانگ شت دەکر ن ﺑﯚ ئا وگﯚڕی ئهزمونهکانيان و
ﺑهرزکردنهوەی ئاستی پيشهگهرﺑونيان.
ﺑههﯚی ئهو ﺑارودۆخهی ﺑههﯚی ڤايرۆسی کﯚرۆناوە دروست ﺑووە که ڕەنگه تا  ٢٠٢١در ژەﺑک ش ت ،سيمينارەکان ﺑهش وەيهکی
سهرەکی زۆرﺑهيان ئﯚنﻼين دەﺑن .ههر ﺑاﺑهت ک دەناس ندر ت لهﻻيهن شارەزای ع راقی و ئه مانييهوە له کﯚمه گهی مهدەنيدا،
ڕاه نهرەکان گﻔتوگﯚی ش وازە جياوازەکانی ڕۆژنامهگهری دەکهن ﺑﯚ گهياندنی

ههرﺑاﺑهت ک و دواﺑهدوای ئهوەش

ﺑهشدارﺑووەکان پ داچونهوە دەکهن له ﺑهشداريکردنيان )ﺑاﺑهت ،ﺑلﯚگ،ڤيديﯚ ،وتار وهتد (..لهسهر ﺑاﺑهته دياريکراوەکان.
ڕۆژنامهنوسهکان ف ری ئهوەش دەﺑن کهچﯚن ذ نيايی کهسی و ديجيتا ييان ﺑهرەو پ ش ﺑهرن .کهرەستهی جياواز ﺑﯚ پشکنينی
ڕاستی و ل کﯚ ينهوەی ديجيتا ی دەناس ندر ت.
لهماوەی مانهوەدا له مانگی  ١١ی  ٢٠٢١له ﺑهرل ن ﺑهشدارﺑووەکان چاوياندەکهو ت ﺑه ڕۆژنامهنووسان و سياسيهکان و
شارەزاکان و هاوﺑهشه گشتييهکان .ﺑهشدارﺑووەکان ئاشنا دەﺑن ﺑه ديمهنه جوانهکانی ميديای ئه مانی و دەتوانن زانيارييهکانيان
ﺑهرەوپ ش ﺑبهن لهسهر کلتور و سياسهتی ئه مانيا و چانس کيشه ﺑﯚ دروستکردنی تﯚڕ کی پهيوەندی.
زانياری زياﺗر:
ۆرکشﯚپهکه ﺑ بهرامبهرە .ههروەها ﺑهدر ژايی ههموو ماوەکهش ﺑهشدارﺑوو دەتوان ت ﺑهشدارﺑ ت له کﯚرسی زمانی ئينگليزی
) (E-learningﺑهپ ی ئاست و ل ڤ ی خﯚيان ﺑ بهرامبهر .ت چووی سهردانهکهی ﺑهرل ن ) تهيارە و ئوت ل و ژەمهکان( داﺑين دەکر ت
لهﻻيهن ''دامهزراوەی تازە'' وە.
مهرجهکان بﯚ بهشداربوون:
 ﻻنی کهم  ٢ساڵ ئهزموونی ڕۆژنامهگهری ههﺑ ت له چاپ ،ئﯚنﻼين ،ڕاديﯚ ،يان له تهلهفيزيﯚن يان وەک ﺑلﯚگهر؛ وەخو ندکاری ڕاگهياندن له س يهم سا ی زانکﯚيدا دەتوان ت داواکاری پ شکهش ﺑکات.

 ههﺑوونی ئينتهرن ت ) کﯚمپيوتهر ،دەفتهر و مﯚﺑايلی زيرەک( زمانی کارکردن عهرەﺑی دەﺑ ت لهگهڵ وەرگ ان له ﺑﯚ ئينگليزی و لهوانهيه کورديش .ﻻنی کهم ئينگليزييهکی سهرەتايیدەکر ت ﺑاش ﺑ ت.
 ڕۆژنامهنووسان ﺑ ئهزموونی ن ودەو هتی پ شوازييان ل دەکر ت و دەتوانن داواکاری پ شکهش ﺑکهن.پ شکهشکردن -درەنگتر نهب ت له 20.09.2020
رۆژنامهنووسه خوازيارەکان داوايانل دەکر ت پ شکهشکردنهکهيان به ئينگليزی بن رن له ش وەی  ١فايلی  PDFکه
پ کهاﺗب ت له:
*  CVرۆژی لهدايکبوون ،شو نی نيشتهج بوون ،ئيمهي  ،ئهزموونی کار ،ئاستی زمان و و نه.
* ووتهی هاندان ،که پ کهاتب ت له  ٢ئيمهي ی دوو کهسی ڕاگهياندکار وەک سهرچاوە که ڕەنگه پهيوەندييان پ وەﺑکر ت لهﻻيهن
''دامهزرەوەی تاز''ەوە) .زياتر نهﺑ ت له  ١٠٠٠پيت  ٢٠٠وشه(
* زانياری لهسهر ئهوەی که ئايا ڤيزەی ياسايت ههيه ﺑﯚ ئه مانيا.
پ شکهشکردن ﺑه عهرەﺑی و کوردی دەکر ت پهسهندﺑکر ت تهنها ﺑﯚ حا هتی ئيستيسنائی .تکايه داوا له هاوکار ک يان هاوڕ يهک
ﺑکه يارمهتيت ﺑدات له ئينگليزيهکهدا گهر پ ويستت ﺑوو.
ئيمهي  -تهنها  ١فايلی  PDFﺑﯚ  CVو ووتهی هاندان دەﺑ ت ﺑن ردر ت ﺑﯚ irakworkshop@taz.de
ﺑهشدارﺑووە هه بژ ردراوەکان ئاگادار دەکر نهوە تا 28.09.2020

دامهزراوەی تاز ﺑه نزيکی پهيوەسته ﺑه ) (taz, die Tageszeitungڕۆژنامهيهکی ڕۆژانهی ئه مانييه ،خاوەندار تی دەکر ت
لهﻻيهن زياتر له  ٢٠٠٠٠ئهندام له هاوکارانی ''دامهزراوەی تاز''ەوە .ئهم ۆرکشﯚپه لهڕوی داراييهوە پشتگيری دەکر ت له
ﻻيهن نوسينگهی فيدڕا ی دەرەوەی ئه مانيا.

