
.ھ�نانی دەسپ�شخھری کار بۆ خھ�ک
بۆ ف�ربونی چۆنیھتی دەسپ�کردنی بازرگانی ؟ ئایا تۆ ئارەزوومھندی

ب�ت ؟ ئایا خوازیاری ئھم ڕاھ�نانھ بھ زمانی ناوچھی خۆت

ئایا دەتھوێ کھسانیتر ببینی کھ بھ ھھمان ش�وە خوازیارن ؟

 Five One Labsر�کخراوی   ،)IOM (بھ ھھماھھنگی لھگھڵ ر�کخراوی ن�ودەو�ھتی کۆچبھران

خۆشحا�ین بھ ڕاگھیاندنی دەستپ�کردنی نو�ترین بھرنامھمان بھ !! دەرفھت�کی باشی ڕەخساندووە بۆ تۆ 
کھ پ�کھاتووە لھ زنجیرەیھک . ”Entrepreneurship for All“  ھھمووان بۆ کار ناوی دەسپ�شخھری

بۆ ھھر کھس�کی ئارەزوومھند بھ نو�خوازی،   عھرەبی، ئینگلیزی ڕاھ�نان و ئیڤینت بھ زمانی کوردی،
. درووستکردنی کاریگھری لھن�و کۆمھ�گا بھر�وەبردن، و داھ�نان، دەستپ�شخھری کار،

: لھ ۆرکشۆپی تایبھت

  دەستدەکات بھ راھ�نانی دەستپ�شخھری کار بھ Five One Labs ؛)٥ و ٤ (بھ در�ژایی مانگی
کوال�تیھکی بھرز و ر�خۆشکھر بۆ کۆمھ�گا جیاوازەکانی ھھر�می کوردستانی ئ�راق . وە ھھروەھا 

. پا�پشتی بۆ دەسپ�شخھرە نو�یھکان بۆ گھیشتن بھ تھواوی ئامانجی کارەکھیان

تایبھت لھ ھھول�ر و سل�مانی بھ زمانی ئینگلیزی و کوردی و عھرەبی پیشکھش ئھکھین  ۆرکشۆپی چھندین
وەکو:. کھ ڕاھ�نانھکھ لھ چھند بابھت�کی بھسوود و پراکتیکی پ�کدێ .

xبیرکردنھوە لھ بیرۆکھی کاری بازرگانی نوێ
xبازرگانی پھرەپ�دان بھ کارامھییھ کرداییھکانی
xئھنجامدانی تو�ژینھوە دەربارەی کریارەکانت
xپھرەپ�دانی ئھزموون و کارامھییت لھ بھر�وبردن

ڕۆژ و کات و ناونیشان ب�و دەکھینھوە لھ پۆستھکانمان بھم زوانھ.

ڕاھ�نانی ئۆنالین

ئھکھین بۆ  تایبھت، بھخ�رھاتنتان ۆرکشۆپی بۆ ئھو کھسانھی کھ ناتوانن ڕاستھوخۆ بھژداربن لھگھ�مان لھ
گھر تۆ ئارەزوومھندی بۆ دەستپ�کردنی . بھژداریکردنت لھ یھک�ک لھ  چوار ڕاھ�نانھ ئۆنالینھکانمان

ئ�مھ وۆرکشۆپ�کی زۆر باش و گونجاومان ھھیھ بۆ ! بازرگانیھک بھ�م تا ئ�ستا ھیچ بیرۆکھیھکت نییھ 
تۆ !

بیرۆکھ و ڕاھ�نانی بھھرەمھندانھ بھ ش�وەی ئۆن�ین بھ زمانی  ھھ�دەستین بھ دابینکردنی س� گھشھپ�دانی
وە لھگھ�تان دەبین ھھنگاو بھ ھھنگاو لھ چۆنیھتی درووستکردنی بیرۆکھ . ئینگلیزی، عھرەبی، کوردی

   بازرگانیھکانتان.



STARTUP BOOTCAMP

 بۆ گھنجھ ''weekend-long Startup Bootcamp ''دەستدەکھین بھ ر�کخستنی دووەم  لھ کۆتاییدا:
ئھم خولھ بھ زمانی ئینگلیزی ئھب�ت بھژداربووەکان بھ !!  مانگی پینج ٥-٤داھ�نھرەکان لھ ھھول�ر لھ 

وەک بیرکردنھوە لھ . کورتترین ھھنگاوەکاندا ئھڕۆن کھ پ�ویستھ بۆ ف�ربوونی دەستپ�کردنی بازرگانی
بیرۆکھکھ، ئھنجامدانی تو�ژینھوە دەربارەی ک�یارەکانت، درووستکردنی نموونھیھک لھ بھرھھمھکھت و 

.پ�شکھشکردن و ناساندنی بیرۆکھکھت

.س� شھممھ ٢٤/٤ئھگھر ئارەزوومھندی بۆ پ�شکھشکردنی بھژداریکردنت تکایھ ئھم فۆرمھ پ� بکھوە تا 

بانگھ�شتی ھھمووان دەکھین بۆ بھژداریکردن لھ ڕاھ�نانھ تایبھت و ئۆن�ینھکانمان کھ ھھمووی بھ 
.خۆڕاییھ!! ھیچ شارەزاییھکی پ�شوەخت لھ دەستپ�شخھری کار داواکراو و پ�ویست نییھ

 یان بۆ فھیسبوک.info@fiveonelabs.orgتکایھ نامھ بن�رە بۆ  گھر ھھر پرسیارەکت ھھیھ؛ 

تایبھت و ئۆن�ین. وە خۆشحالین بھ پیشکھش کردنی  چاوەر�دەکھین ھھمووتان ببینین لھ ۆرکشۆپی
#StartupReady! 


