
 
 
 

Ji bo zarokên ku penaberan di jiyanê de dijîn  
Îzlanda 

- Qanûna Destûrê - 
Dîroka fînansê pisporê 
Di sala 2014an de deyndarên bi Cross-Red Red Icelandic re hatibûn dayîn ku ew dixwazin ji 
bo amadekirina zarokên zarokên penaberan li Îceland tê bikaranîn. Ji bo çarçoveya çarçoveya 
çêkirina çarçoveyê, biryarneyek hate çêkirin ku ji bo fînansê ku ji bo amadekirina zarokan ya 
penaberan re veguherîne. Li gor rêbazên jêrîn li ser fonanînê bistînin:    
 
 

Benda 1 – Armanc 
Armanca fonans e ku 17 salî û piçûk dibe ku piştgiriya çalakiya kêfxweşiyê ye ku ji bo derveyî 
deverên din hebin ne. Zarokên penaberan ji bo zarokên xweser ên bêbawer, zarokên 
penaberên penaberan, zarokên zarokên penaberan ên ku li ser Iceland û zarokên zarokên 
penaberan têne parastin li ser bingehên mirovî. 
 

Bend 2 - Çavdêriya û Pêşveçûn 
 

Fona ku ji du salan ve projeya pilotek hate saz kirin û bin çavdêriya çavdêriya Red Cross Head 
Quarters (IRC) ye. Fona ji hêla Daîreya Sazkirinê û Peywendiya Têkilî ve tê veşartî ye. Di 
çarçoveya IRC deverên alîkariyê deynê fonê, ji hêla an deynê diravkirin an alîkarî ya yek 
awayî. 
 
Karkerên sereke bi agahdarî û şêwirmendiya li ser fonê li ser kargehên Red Crossê jî pêşkêş 
dikin, û herweha qeydkirina peyda kirina mûzeyan û heqê hejmaran. 
 

Bend 3 - Çalakiyên Karûbar 
Ji alîkariya kredî ji hemî çalakiyên zarokan re wek dayîn ku ew divê zarok û dêûbavên xwe yên 
bijartî çi çalakî têne kirin. Grantên ji bo kursên, muzîkê, werziş, dans an jî celebên cûda û 
rêwîtiyên ji wan re tê bikaranîn. 
      

Benda 4 – Serîlêdanên 
Serîlêdan divê li Şaredariya Sora ya li şaredariyê rûniştin. Navnîşan li hin hûrgelan dikare 
biryar bidin ku ji bo destûra yekîneyên ji bo fonaniyê ve bistînin û paşê paşniyetkaran divê 
werin navendî. Divê her kursî her dem, her ku her gengaz e, bi daxwaznameyên alîkarî di 
pêvajoya rastê de têkilî dike ku pêkanîna daxwaznameyan dike. 
 
Serdanên bacê şîfre bikin û forma serîlêdanê ya taybet a dagirtin jêrîn hatine gotin: 
 

- Navê navê rûniştvanê. 



-  Çalakî ji bo bicîhkirinê. 
-  Mûçeya ji bo daxwaznameya 
-  hejmareke hesabê bankê ji bo alîkariya tezmînatê bide. 
-  Destûra ji bo IRC da ku destûra din ji bo çalakiyê wergirtiye. 
-  Dîrok û îmze ya daxwaznameyê. 

 
Şaredar biryar dide ku heger daxwaznameyek ji bo çalakiyên ji bo bend 3. Heke ku serîlêdana 
daxwazan hewce dike, Şaxa daxwaznameyê, bi veguhestina Daîreya Sazkirina Têkilî û Têkiliya 
Têkilî ya li ser Qeyserên IRC yên ji bo email bişîne: tomstundasjodur@redcross.is. Daîreya 
Sazkirinê û Peywendiya Têkiliya Wezareta Ewlekariyê pejirandin û Daîra Daîreya Darayî ya ku 
ji bo dravan dide tezmînatê qebûl dike. Daîreya Sazkirinê û Peywendiya Têkiliyê li ser çavdêriya 
kaskaran digire, ku çalakiyên wergirtin û dema ku fonên vexwar kirin. 
 

Bendê 5 – Allocations 
Ji bo fonên ji bo fonans dikare ji bo zarokên ku ew di destûra rûniştinê de li Îceland an jî ji 4 
salan ve ji penaberiyê an parastina mirovahiyê re hatine dayîn. 
 
Serîlêdan dikarin ji bo her zarokek sal du caran bêne. Her zarok dikare her salî ji bo 30.000 
ISK ji bo bistînin. Heke ji bo ku ji bo ku heqê drav ji bo heqê herî zêde vekirî tê wergirtiye, 
heger tu tezmînata din wê salê bête dayîn. 
 

Bendê 6 – Dîtin 
Divê van rêbazan bêne binirxandin, herweha her salê hejmarê herî zêde ango, di dawiya her 
salê de. Vê çavkaniyê ji hêla Serheftên Serê û Şaredariyên ku di ser vê salê de serîlêdanên 
diravên wergirtin pêk têne pêk tên. 
 
 
 
Ev rêbaz ji aliyê nûneran ve ji beşdariya Wezareta Mirovan a Peywendiya Mirovan û 
Hevkariya Mirovan a Radyoya Sorê ya Eyjafjörður, Kópavogur, Şaredariya Red Cross, li 
Hafnarfjörður û Garðabær û Şaxa Sor ya Reykjavik di Rêbendan 2016 de amadekirin. . 
 
 
Ev qanûnên ji aliyê nûneran ji Wezareta Sekreterê Bazirganî û Wezareta Têkilî ve, lêgerîn 
Sekretera Red Cross, li Eyjarfjörður û Şaxa Sor ya Reykjavik di 15ê çileya pêşîna (Berfanbar) 
2017 de hate binçav kirin. 
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