ر
ۆڤەنتی پێشوازی ڤێستەڤاڵ دەکات
ک
پێشەیک :
ی
ی
ر
ر
کردن ئەو پەنابەر و کوچبەرانەی رۆلئگ گرنگ
خۆشتین ئاهەنگ ڤێستەڤاڵێک دەکات بە بەشداری
کۆڤەنتی پێشوازی
ا
ی
کارتێکردن پەتای کورۆنا لەسەر ی
ی
ی
چاالکیەکان
ژیان خەڵک ،بەڵم
ئاوەدانکردن شاری خۆمان .سەرەڕای
هەبوینە لە
ی
ر
زۆڕبەی ئەو پەنابەرانە بەردەوامن و بە هاوکاری پئکەوە لە گورەی رێنمایەکان تەندروست ،چ بەهۆی دیجیتاڵ یاخۆد
ن بەرامبەر هاتینە ئەنجامدان .چ هەر کارئگ کومێدی بیت تا بگەهیە تومار ی
ئۆنالین ،هەمو چاالکییەکان ێ
کردن دەنگ
ی
(دیجیتال ئودئو) ،یان لە هەر وورکشۆپێگ یافراندن(ئیبدایع) تا بگەهیە گفتوگویێگ ڕاستەوخۆ ،یان شانووێگ بە
ا
.جەماوەری ڕاستەوخۆ تا بگەهیە هەڵبەستێک بەرێگای زۆم(ئۆنڵین)
ئەم ساڵ جێگای دلخۆشیمان بو کە بەهۆی ژمارەیەک بابەت توانیمان هەمو :ناسنامە ،شووین ،پەنابەری،زمان و زۆڕ
.جێگای ێ
متون پتوز بدوزینەوە .تاکایە ئێوە هەمو بتوانن لەو ڤێستەڤاڵە بەشدار ی
بب ،چ رۆ بە رۆ یان بە رئگای دیجیتاڵ
ی
Megan Evans
Coventry City of Culture Trust
Twitter@CovWelcomes
Instagram@CoventryWelcomes2021
Facebook/CoventryWelcomes2021

:تیکێت و جونەژور
ا
ی
کۆڤەنتی  ٢١لە ر
ر
ر
هتفورت
کۆڤەنتی و بازاری
بتی لە ١ی  ،٦لەسەر ماڵپەڕی
ئەتوان بەرئگای ئۆنڵین تیکئتەکە ڕ
ر
.ستیت ،ناوەندی شارەکە
بو رپت زانیاری:
access@coventry.co.uk
Live – in Person
ڕاستەوخۆ –رۆ بە رۆ
ی
تئکەڵکردن مئڵۆدی
 :هونەری
Counterpoints Arts
دوشەممە ١٤ی ٢٠٢١ /٦

ر
دەمژمت٩- ٧ :ی ئیوارئ

:ناو و نیشان
The Box Fargo CV1 5ED
.تا  ٤پاوەند بدە و هەر شتئک ویستیت بخوازە
ا
ی
تەمەن  ١٦ساڵ ،پئویستە کەسئگ گەورە لەگەڵ بیت
.لە ژئر
بەهاتت تو دلخۆش و قاقای پێدە ی
کەن بە ی
ی
دیتت هەندێک کومێدیان ،وەکو ستیال گراهام بەهاوکاری لەگەڵ یوریکو
ا
ی
ر
ی
ر
ی
شان کورساندی ،یەکێک لە گەرە باشتین کومێدیان ووڵت
.کۆنتان ،ئیدین سۆلیج ،یاسمب مورادی و بە سەروکایەن ی

ی
ی
دلخۆشکردن پەنابەرەکانن
پێکەنب و
.ئارمانجەکەی هەر هەر بو
پیشانگا (ئەپیسود) ی  ١١و  ١٢بە تومار ی
کەدن دەنگ ،پودکاست یان بە دیجیتاڵ ئیدئو
)Coventry Asylum & Refugee Action Group (CARAG
پیشانگای  ١١سێشەممە ٦/١٥

 ٨ – ٦ئێوارە

پیشانگای  ١٢پێنج شەممە  ٩ – ٧ ٦/١٧ئێوارە

The Herber Art Gallery & Museum CV1 5QP
ی
ئەتوان هەر شتێک بخوازی
.تا  ٤پاوەند
.بە راستەوخۆیە

بو ئەوانەی  +١٨گونجاوە

ا
نەهێالن دژ ر
ی
کۆمەڵ ر
ر
ی
ایەن هەمبەر
یەن دەکات بو
سەروکایەن رێکخراوێگ
زەمیت کوچبەرەکانە،
کاراگ  :بناغەی
ی
ی
ی
ی
.کوچبەرەکان لە شانەشیت ئێکگرتو(بریتانیا) و خۆشکردن زەمیت ئاکنجیبون و بەرێوبردن سەرکەوتنەکانیانە
ر
ی
پۆدکاست خۆمان
حالب بەشداری بکەن لەسەر
.پێخۆش
هێشتا تومار ی
کردن گفتو گۆ یان دان و ستاندن لەگەڵ مێوانەکان لە زیادبوندایە بەرامبەر جەماوەرەیک کەم ی ڕاستەوخۆ،
ا
ی
.لە ماوەی دو شەو دا دێ د بەردەوام ی
رێنمایەکان کوچبەری لە بریتانیا
بب لەگەڵ بەشدارەکان ئۆنڵین لە دیو
ئەتوانن لە رۆژی سێشەممە بەشدار بن دا جوێ لە گولووایل پاسارلەی بگرن ،دەربارەی پەرتویک :گەشتەکەی من بو
ا
ی
:پار ی
تەمەن  ١٢ساڵ
استت ژیانم وەکو منداڵێگ پەنابەر لە
My journey to safety as a child refugee. Age 12
گولووایل لە ماوەی  ١٢مانگ پاش لە ئەڤگانستان دەرچوی بو پار ی
استت گیانەکەی و لەسەر چەندین کیشوەر دابەزی و
ی
ی
ر
ر
ی
ر
برسایەن و ێ
ن نان دیتووە و ژیان خۆی خستە مەزنتین
نەهامەن و
زیندان کرد و لە رێگای خۆی زۆر
چەندین جار
ا
مەتریس ر ێ
کان بە بەلەمێگ بچوک لسەر ئاوی دەریا ی دەباز بوی تا گەهشتییە کاڵ ی فرەنیس پێش بگاتە بریتانیا .ێلتەش
ی
ی
ر
ی
ئومێدەکان و لە ر
باشتین زانکۆی
دوان گەیشتە
بەرەنگاری کێشەکان هوم ئۆفیس بو و تا ماف پەنابەری وەرگرن و لە ی
ی
.بریتان دەرچو
ر
رۆژی پێنج شەممە لەگەڵ مە بەشدار بە دا جووێ لە زارا سۆڵتان بگری ..
کۆڤەنتی باشو
نانژینگ  ....پێسانگای لێبورین
ر
کۆڤەنتی لەگەڵ جود کریسیان
:زانکۆی
چارشەممە ١٦ی  ١٢ ٦نیورۆ ٣ ،نیورۆ ٧ ،ی نیورۆ
ر
کۆڤەنتی
کاسیدرایل
Coventry Cathedral
ێ
ن بەرامبەر
ی
تەمەن ١٦
+.گفتو گو لە دوای فیڵمەکە هەیە .گونجاوە بو
.وەکو هەر بێگانە ،بیانییەک ،لە هەر ووال تێک کاودانێگ زۆڕ سەختە .هەتا ئەگەر تو نیو بیانییش ن

ی
ر
ر
ر
گەسان نانژینگ
کارەسان ،مەر
کۆڤەنتی جو کریسیان ،لە فیلمەکەی بایس جەنگ ١٩٣٧ێ و
نوسەر و دەرهێنەری
دەکات .تێدا ئاشکەرا دەکات ئەگەر کەسێگ تێکەڵ پێست یان میکست ن ،یچ دەگەیەنێت؟ و چۆن مامەڵە دەکەی و
ی
ی
بگونجێت .ئارەزوکرن بو جەماوەری هەیە لە گفتوگووەکاندا بەشدار ی
بب
ئاشتەوان خۆ
ئەتوان خۆ بە
.
ی
ا
ا
فیلمەکە لە  ١٢و  ٣ی دوای نیوەرۆ دێتە نمایشکرن ،ئینجا پرسیار و وەڵم رۆ بە رۆ دەبن٧ .ی ئێوارێ و پرسیار و وەڵم
رۆ بە رۆ دەبن و هەروەها بە رێگای زوم.هەردو جەماوەری یان بینەری راستەوخۆ و یه دیجیتاڵ پێکەوە لە هەمان کا تدا
یی
.دەبیب
ا
کومەڵ ر
ی
یەن و ستایییس و تەمارا موڕ .بە هاوکاری لە الی ئوڤاڵ
پەیوەندیەکان
هاتیە بەرێوبردن لەالی ناوەندی ترەست،
ا
ی
ی
ڤیستەڤاڵ یارد سیاتەر.
شارەوان هونەری ئارتیست ی ئینگالند بەرپرسیار بووە لە پشتیوان ماددی
.هاوس و
ا
ی
ر
کۆڤەنتی
کردن
دانا ین ئاڵیەکان لە دەرەوە بو پێشوازی
ی  ٦چوارشەەممە ١٦
.ی  ٦پێنچشەممە  ٣:٣٠ ...بو  ٥ی ئێوارە ١٧
Watch Centre… Free
ا
ی
تەن ێ ی
بەڵم منداڵەکان بە ی ێ
 .ێ
بب
تەمەنەکان  ١٨ – ٨ساڵ
ن بەرامبەر و بو
ا
هیوادارین بەشدار بن هیڵز – ئێف ئێم بو بەیس منداڵەکان و گەندەکان تا ئاڵیەکان وێنە بکەن و چەند کەلتورێگ تر
ی
ئەتوان ێبت بەرامبەر بەشدار ن
.بەرچاو بکەن .دەستەسەر (حیجز) کرن گرنگ نییەو
ا
:بەرێگای زوم روژی چوارشەممە لە ١٦ی  ٦هەیە .سەیری دیجیتاڵ ڕاستەوجۆ
...... Live – Digitalبکە
رن ی
نیت و گوڤارا کاراگ
ی
ر
ر ی
کۆڤەنتی
پەنابەرەکان
ۆن
ن نیت و گر ی
ی
هەیت ١٨ی ٦
رۆژی

دەمژمت  ١٠ – ٧ئوارە  ..ێ
ن بەرامبەر  ....راستەوخۆ

+گونجاوە بو ١٦
ا
ی
ی
ر
ر
ر
رن ی
یی
بگونجیب .هەر بو ئەو
کۆڤەنتی
تیەکان
کۆڤەنتی دەکات بو بتوانن خۆ لەگەڵ ووڵ
پەنابەرەکان
سەپپۆرن
نیت
ا
ی
شووێت ئارام بو پەنابەرەکان لەناو کومەڵگا
مەبەستە ،ئێمە گوڤارێک هەیە گوتاری گرنگ بەڵو دەکەین بو دوزینەوەی
ا
.دا ،زێدەباری بەڵوکردنەوەی چەند دیاریێک لەسەر هزرمەندەکان
پێخۆشح ی
الب لەگەڵ کەسێگ خودانشیان لە نەخشەکێشاندا کار بکەین ئەو ژی :مەجید عادن ە (رۆکێت مان ،حەمید و
.شەیکسپت)
ی
ی
نانخواردن ئێوارەش ێ
خواردن ڤیجیتتیان بو
ن بەرامبەرە بو بەشدارەکان .وەرە و گوشتێگ بە تام بخۆ ،هەروەها ئێمە
ا
ی
خواەردن تر بو ئەوانەی پارێز (داییت) دەکەن ین یە
.ئەوانەی گوشتیش نەخۆن هەیە .بەڵم ئێمە هیچ جۆڕە

دەستە (رەزمە) The Bundle

Journeymen Theatre with Coventry Refugee

شەممە  ١٩ی ٢ ٦ی نیورۆ  ...ێ
ن بەرامبەرە
ا
ر
کەمت لە  ١٦ساڵ پێویستە کەسێک لەگەڵ بیت
.ئەوانەی
ا
ی
ئەوە لە گورەی چتۆکێگ راستە دژ ر
ایەن بەسەر ئافرەتێک و ێ
خاخەکەیان رۆیس
یس منداڵ لە چیچان هاتووە .لە سەر
ن بکەت ،پاشان ی
ر
لە الی باویک دەربدەر بون ،کە لە ر
خورن و تەعداری داوای کرد شوی ی ێ
ژن خۆی کردە
کان خۆی بە
ی
وەکو کوێلێک(عەبدێک) .لەبەر ئەوە ،نەچار بو ژ ی
منداڵەکان بێخیتە چەند رێیەیک ترسناک و زۆر مەتریس و
یان خۆ و
ا
ا
ی
شووێت خۆی لەو ووڵتە جوزی بەڵم ێئتەش بەرەنگاری
ناخۆیس بەسەرداهاتن هەتا گەیشتینە بریتانیا .هەر چەندە
.کێشەی گران بون لەالی هوم ئوفیسەوە تا توانیان بە یاسان ئاکنج ببی
ی
.دەرگای گفتوگۆ لەدووای پیشانگایەکە دەکرێتەوە

گەڕانەوە

Rewind

University of Warwick….
:شەممە ١٩ی  ٩ – ٧.٣٠ ٦ی ئێوارە لە
Belgrade Theatre Coventry, CV1 1GS
 +ێ
ن بەرامبەرە و گونجاوە بو ١٤
ی
ی
رۆیشتب ێبت هیچ دەنگێک ببیستینەوە.
ئەتوان دەنگیان جووێ
لە شووێنێگ زۆر خوارەوە و لە ژێر ئەم زەمینە بە پێیان
ر
ی
ی
شوێت خۆی لە سەرێ؟ چەند گور ێ
ی
ێ
انبتێک لە دەمێگ کورت داوای تو دەکەن بو جیهان دادگاردن مروڤایەن.
یل بت لە
جەستەن لەالی چەند شایەتحاڵێک لەو پەنابەرانەی
ئەوەش چتوکێگ راستە لە گورەی بەرگریکردن بەرێگای شانووێگ
ی
ی
ی
ساڵەکان ١٩٧٠ێ ،کە حەز دەکەین هەندێک لەو شەریتە بگەرێنینەوە.
التیت بوین لە
تویس ستەیم و زۆڕداری ئەمریکا
را
ر
.
.
لە دووای  ٣٠خولەک دا ،دەرگای گفت و گۆ دەکرێتەوە ئەوەش بە نوینەران بەشێک لە زانکۆی واریک ە ڤیستەڤاڵ
.ریسۆنێت لەگەڵ شانوی بێلگرەید
www.warwick.acuk/resonate

ئێستا جووێ لە من هەیە؟ ?Can you Hear Me, Now
Coventry City of Culture Trust
یەک شەممە ٢٠ی ٦

 ٢ – ١ی دووا نیورۆ

Swanswell Park, CV1 4FF
ێ
.ن بەرامبەرە و بو مو تەمەن
ی
هاوکاریکردن ئەو پەنابەرانەی شارەکە ئیش دەکەن وەکو چۆن خەلیک ئەم شارە پێویستە بزانن جووێ
ئەو شووێنە بو
بیب و سودێک و ێ
بگرن .ئەو دەسکەوتانەی لە دەرەوە دینە ئەنجامدان بو ئەوەیە تاکو هەمو خەلک بتوانن ب ی ی
چتێک یلێ
ی
ی
پشتەوان
جورەکان میوزیک ،شایه یان دانس ،گوواستنەوەی رویدانەکەی لەالی ئارتست کاونسڵ
وەربگرن .هەمو
.دەکرێت
.کاتەکە لە نێوان  ٢ – ١دوا نیورۆ یە و پێویستە هر گروپێک لە  ٢٠کەس زیاتر نەبن

ا
من کاڵمم )I am Kalam (PG
یەکشەممە ٢٠ی ٦

 ٩.٣٠ – ٦ئێوارە

Cheylesmore Community Centre CV3 5JX
ا
.ن بەرامبەرە  ..بە ی
ی
ێ
ئینگلتی لسەرە و راستەوخۆ یە
زمان هیندی یە و سەبتایتڵ
ا
ئەم فیڵمە خاوەن ماستەرە ،واتا بەڵکو گونجاو بیت بو هەمو سینفە تەمەنێک ،بەڵم لەوانەیە هەندێک دیمەن بو
.هەدێک گەنج گونجاو نەبن
فەرمون بو سەیر ی
کردن ئەم فیڵمە (نیال مەدهاب پاندا  )٢٠١١لەگەڵ خواردنێگ بە تام .ئەو فیلمە دەربارەی کوڕە
گەنجێکە زۆر بە ی
ژیان سەرویک هیندی داخبارە تا وەکو لە هەژاری رزگار ببیت .نانێگ خٶش هەیە بو ئەوانەی گوشت
ا
.نەخۆن .بەڵم وەکو لە پێشمان ژی گوت :هیچ نان بو ئەوانەی داییت ئامادە نەکردووە

Life face to face events outside of Coventry welcomes week
ی
ی
ر
کۆڤەنتی
پێشوازیکردن
چاالکیەکان ڕاستەوخۆ رۆ بە رۆ لە دەرەوە بو حەفتەی
ی
ێ
ی
رۆژەکان:
دەمژمت ٧ی ئێوارە
هەیت  ،٢٥شەممە  ،٢٦یەکشەممە ،٢٧
ا
ی
تەمەن  ١٦ساڵ کەسێک لەگەڵ بیت
.پێویستە منداڵ هەتا
خەالن ئەکتەری کومێدی بەدەستهێنا لەگەڵ کاونتەر پۆینت ارتس ی
ر
هەر لە ی
توان یە چەند
پایتی  ٢٠١٨تویم پاری
پرۆگرامێگ کومێدیای سەرکەوتو دابنیت ،ژوان بو پەنابەرەکان .بە هاوکاری لەگەڵ هەر یەکێک لە ستیال گراهام و کەی
دەن شانو بە
سەمرا و فاسیا ئەل-گوری بو پێشئێخستنت روتینەکان وەکو بەشێک لە چەند خولێک و لەسەر ی
.راستەوخۆ لە حوزیر یان  ٢٠٢١پێشکێش بکەت
ر
کۆڤەنتی ر
سیت هاتیە بەرێوبردن
.لەالی
ا
ی
وێنەکان پۆزیتیڤ Positive Images Festival
ڤێستەڤاڵ
ێ
کونست رن فڕە کولتوری ی میوزیک وسەماکردن
شەممە ٣١ی  ١٠ – ٧ ٧ی نیورۆ
Ukrainian Hall CV1 4HL
ێ
ن بەرامبەرە
www.positiveimagesfestival.co.uk

لە شارەکەدا In the City
Coventry Refugee & Migrant Centre
شەممە ٢٥ی  ٦ -١٢ ٩دووا نتۆ
ێ
ن بەرامبەر

ی
ئاهەنگ شارەکە لە  ٢٠١٩ێ ،جارێگ تر ڤیستەڤالەکە بە مارکێگ تری بازر ی
پشت سەرک ی
ر
گان هاتە تازە(نویژەن) کرن،
ەوتت
ی
.بەرێگای هەندێک ئەتڕ ی
رەنگەکان خۆی جیهان
اکشت تر وەکو :میوکیک ،سەماکرن ،بە هەمو

ێئتە ئەفریقیای  ٢٠٢٢ – ٢٠٢١یە This is Africa 2021 – 2022 Launch
Coventry University Square. Priory Street CV1 5FB
شەممە ٢٥ی ٦

 ٩ – ٦ئێوارە

ی
بەرچاوکردن هەمو کەلتور و متات
ئەوەش پرۆگرامێکە لە دیو هەر ئیلهام وئافراندنێک لەالی ئەفریقیەکان و
ی
ر
ر
ر
دەست خۆت مەکە بو دیتنەوەی ئێوارێگ کەلتوری ئەفریق،
ئەفریق ئەم شارە .ئەم دەرفەتە لە
وسامانەکان خەلیک
ا
نەریتەن (ترادیشناڵ)،
شان ی
ی
زێدەباری ئەچاالکییانەی هەندێک کەس بو ئێوە ئەنجام ئەدەن ،وەکو سەما و ی
.هەڵبەست و میوزیک
www.thisisafrica2021.co.uk

ڕاستەوخۆ بەهۆی دیجیتاڵ )Live – digital (all FREE
.هەمویان ێ
ن بەرامبەر
چێشت لێنان (طبخ) دگەڵ مونا ی ێ
ن
MiFriendly Cities
دووا نیورۆ دوشەممە  ١٤ی ١ – ١.٤٥ ٦
.زوم بە تیکێت ...گونجاوە لەگەڵ هەمو تەمەن
ی
ی
چێشت لێنان ( ی
ببیت و بنایس ،هەروەها ێ
ر
بتوان خەلک ی
ئەتوان خاتون
فتی زمان ن،
باشتین رێگایە
ڵێنان نانخواردن)
ا
ی
.مونا ی
بتوان نانخواردنێگ خۆش بەهۆی بازنجان دروست بکەی
ببیت ئۆنڵین تاکو

تاوان و پەیوەندیکرن بە پولیس
ی
بەیان ... .بو هەمویان
.سێشەممە  ١٥ی  ... ٦زوم ..بە تیکێت١١ – ١٠ .....
ا
ر
ێ
کەیس زانیاری باش هەبیت ،چۆن و کەی
پێویست پەیوەندیکرن بە پولیس نەن ،بەڵم زۆڕ گرنگە هەر
هیوادارین چ جار
.پێویستە پەیوەندی بکەی
ا
ی
.ئەتوان بەهۆی ئۆنڵین ئامادە ن بو زیاتر زانیاریەکان
ی
خاپاندن گەنجەکان Youth Exploitation
ا
ی
ئەرێت(پوزەتیڤ)
پولییس وێست میدڵندز لەگەڵ چەند هەڵتاردنێگ
جوارشەمب ١٦ی ٦

 ١ی دووای نیورۆ

ی
تەمەن ١٦
+بە تیکێتە و بو ئەوانەی

ا
ی
ئەتوان لەسەر ئۆنڵین ئامادە ن دا بز یان چۆن کارتێکرن لەالی خەلکێک لە گەنجەکان تێدە کرن بو بەشداریکرن لە
کەسب پرۆفیشناڵ بکەن پێخەمەت ڕێ لە گەنجەکان بگرن ێ
ێی
فتی تاوان و کاری
تاوانەکاندا .ج باشە دایک و باوک و
ر
ر
ی
بتوانب ژیانێگ ئارام و خۆشەویست لە جیان ئەو کارە نا مروڤانە بو ئەوان تەرخان بکەینەوە
.خراپ نەبنەوە و چۆن

ر
کۆڤەنتینە Everyone’s Coventry
هەمو کەس
The University of Warwick with Coventry College ESOL
 ١ی دووا نیورۆ بو ١٦

+چوارشەمب  ١٦ی ٦
ا
ی
تەماشاکردن پیشانگایەک بو ئەو گەنجانەی ( )١٩ – ١٦چەند چاالکیێگ وێرەکانە پیشان ئەدەن،
ئەوەش ئۆنڵینە بو
کۆڤەنتی دەکەن .زۆڕبەیان لە کوریس ی
ر
ی
ی
یی
نوسیت
دەخوێب ،توانیان هەیە بو
ئینگلتی
زمان
ئەوانەش داوای پەنابەری لە
ی
ی
ی
.
هەڵبەست یان هوزان ،دروستکردن نانخواردن ،نوسیت کورتە چتۆک و چاالکیەکان تر هەروەها چاوپێکەوتن لەگەڵ
ا
ر
ی
سوحبەن خۆی پەنابەری بو ئەم ووڵتە
قوتابیەکان ئیسۆڵ بو و حەز دەکەت
عومەر تتاب دەکەین کو یەکێک لە
ی
ر
کۆڤەنتی و هاوکاری گەنجەکان ئەم شارە بکەت
.بکەت لە
ی
سەرەدان ئەم ماڵپەری خوارێ بکە
:بو زیاترزانیاری،
www.warwick.ac.uk/resonate

Putting the Flags Out for Coventry Welcomes
ی ا
ی
ر
کۆڤەنتی
پێشوازیکردن
دانان ئاڵیەکان لە دەرەوە بو
ێ
دەمژمت ٣.٣٠ – ٢ :دوا نیورۆ
چوارشەمب  ١٦ی  .. ٦زوم ،بە تیکێت
ی
ی
منداڵەکان خۆی ژی ی ی
بێب
تەمەن  +١٨ئەتوان
.بو
ی
پەیڤب پۆسیتیڤ لە ی
ی
ێی
ئەتوان بەرێگای ئەو پەیڤانە
ئینگلتی یان هەر زمانێگ تر دەز یان؟
زمان
ج پەیڤێک بو تو گرنگە؟ ج
ا
کۆڤەنتی بەرچاو ی
ی
ر
بدان
ئەتوان کارەکەی لە دەرەوە لە بازاری
.ئاڵیەک دروست بکەی .ئینجا
ا
ئیمێڵ خۆت بو ەم لینکەی خوارێ ێ
بنتەوە
:بو زیاتر زانیاری
positiveimagesfest@yahoo.com
ی
ی
تەمەن  ١٨ – ٨ساڵ ئەتوانن بێنە سەنتەرەکە
دانیشتت راستەوخۆ بو هەر منداڵێک یاخۆد گەنجێک
بو
ی
Watch Centreراستەوخۆ سەیر بکە .….لە  ١٦بو  ١٧ی مانگ ٦
نانژینگ – لێبورین Nanjing – Performing Forgiveness
ر
کۆڤەنتی دگەڵ جود کریستیان
زانکۆی
ی
مانگ  ٧ ....٦ی ئێوارە ..زوم بە تیکێت ...ێ
ن بەرامبەر
چوار شەمب ١٦ی
ی
تەمەن ١٦
+بو
ێ
دەمژمت  ٧ی ئێوارێ فیلمەکە بەسەر زوم نمایش دەکرێت ،هەردو ئودیەنس؛ راستەوخۆ و بەهۆی دئجیتاڵ ئەتوانن
یی
.ببیب

Health Champions in Conversation
ی
ر
تەندروست لە گفت و گووێکدا
قارەمانەکان
Coventry Health Champions
ی
ر
کۆڤەنتی
قارەمانەکان تەندرویس
ی
بەیان
پێنجشەمب ١٧ :ی ١١ – ١٠.....٦
ری
دانیشب بە زوم ....بە تیکێت
.بو هەمو کەسێک و تەمەنێک
ا
ی
ی
ر
ئۆنڵین و بە نە فەریم قسە بکەی کە ر ێ
تەندروست لەسەر هێڵ دەبن و بایس
قارەمانەکان
کان
ئەتوان بەشدار ن
ر
.تەندروست و ئێمنایه دەکرێت
هوز یان ێ
ن هویس Blackout Poetry
ا
ڤیستەڤالەکە دگەڵ سییو لوناو و ئێمیڵ لورین جونز
ی
ی
بەیان بو دووا نیورۆ
پێنجشەمب١٧ ...ی مانگ ١٢.٣٠ – ١١ .... ٦
ری
دانیشب بە زوم  ....بە تیکێت
ا
ی
ئەتوان منداڵ دگەل جۆ ی
بیت بەڵم دانیشتنەکە زیاتر بو گەورەکانە
.گونجاوە بو  ... +١٤هەرچەندە
ی
هەر چاالکیێگ ئافر ی
ئەتوان
أبدایع) گرنگە بو تو ئەگەر یەکەمجار بیت بو ئەم هەڵکەوتە بەشداری بکەی و
اندن (
ی
ا
هەندێک سود لە ی
ی
ئینگلتی وەربگری .بەڵم گرنگە هەندێک الپەری کاغەز یه روژنامەیەک یان گوڤارەک دگەل
زمان
ی
خۆت ی
ی
نوسب .ئەو شتانەی
سپیکردن هەندێک
ست بو
بێت ،زێدەباری پێنوسێگ ڕەش یان پێنوسێگ رەنگکردن و حیتی ی
ی
پێویست ژی ئەتوان لە واچ سێنتەر و هیڵفیڵدزدگەل خۆ ی
کوتان بێت لە
بیت .هەر هوزانێک یان هەڵبەستێک بو
ی
ر
ی
:شوێنێگ دیاریکراو لە زیفربالت لە ر
ی
ببیب .بو پت زانیاری هەر ناو ئەم کینکە
سیت سێنتەر هێتا دانان دا هەمو
positiveimagesfest@yahoo.com
دوبارە دروستک ی
ردن ماڵ Re/Making Home
ێ
زانکۆی واریک  ...پێنجشەمب ١٧ی ..... ٦
دەمژمت پێنج ئێوارە
ری
دانیشب مە زوم دەبیت /بە تیکێت
ی
گتان لە ی
ێ
تەمەنەکان  +١٤گونجاوە
زمان عەرەن دەبیت ....بو
.گفت و گۆ ،وەر ڕ
ی
ی
پەنابەرەکان سوری ی
ببیت ،ژوان یاری خۆلێکدان
ئەتوان بەشداری بکەی دا ریۆورتێگ تازە دەربارەی
بەرێگای زوم
ا
ا
ر
(مصارعة) ی ویست میدڵندز ،هەروەها چەند پیشانگایەیک هونەری لەالی چەند ووڵتیێگ کۆڤەنتی و دەوروبەری بو
ا
دووان هەیە
.ئەوانەی وەکو پەنامەر ژیاین .ئەم چاالکییە پرسیار و وەڵمدانەوە ژی لە
ی
ی
:سەرەدان ئەم لینکە بکە

www.warwick.ac.uk/resonate

Coventry As Global….
ی
ر
جیهان..بتلەکردنەوەی کوچبەری ،هاتنارێزێ (أنتماء) و ئاکنجیبون
کۆڤەنتی وەکو
ر
ی
کۆڤەنتی ..رۆژی هەین ١٨ی  ١.٣٠ ... ٦دوا نیورۆ ....
دانیشتت زوم ...بو ١٤
+هەدو زانکۆی واریک و
ی
ی
ی
کێشەکان ێ
ر
کۆڤەنتی ێ ی
متووی
باسکردن
یب ئەکادییم و نوینەرەکان بو
چاالکوانەکان
بەشدار بە لە گفتوگوکردن لە نیوان
.کوچبەری و حوکمڕ یان و پەنابەری لەم شارەدا
:بو زیاتر زانیاریەکان لەم لینکە وەربگرە
www.warwick.ac.uk/resonate

Home is Open Mic Live Stream
ماڵ راستەوخۆ کرایەوە
Positive Youth Foundation
ی
هەیت ١٨ی ....٦لە پێنج ئێوارێ دەستپێدەکات ....بە یوتیوب  ....بو هەمو تەمەنەکان
.بو
ا
پرسیار لە گەنجەکان ،ستاف و هەمو خەلکەیک تر دەکەین  :ماڵ بو تو چ رامان دەگەیەنێت؟ وەڵمیان وەردەگرین و مە
ا
ڤیدیووەک ئامادە کریە بو بڵوکردنەوە و گەنج خۆمان هەندێک دەسکەوتێگ باش هەنە پیشان بدەن بە راستەوخۆ بو
ی
گوتت جەند پەیڤێک و هەدێ ر
.بینەرەکان .میوزیک و شایه و ی
دەبیت
شت تر لەو دانیشتنە

She Cannot Walk Alone – Live Stream
ێ
بەشتەیک یەکسەر(راستەوخۆ)
.ئەو ژنە ناتوانیت نە تەنیا دەربچیت –
لۆرا نیاهۆی و ماوکۆو
ێ
یەکشەمب ٢٠ی ... ٦
دەمژمت ٦.٣٠ :بو  ٨.٣٠ئێوارە ....یوتیوب
ا
ری
ببیسب بو ئاگەداری
.بو هەمو تەمەنێک گونجاوە بەڵم هەندێک بینەران لەوانەیە هەندێک گفتوگۆ ی ناخۆش
ی
ی
ی
ر
ر
کۆڤەنتی دەکاتەوە تاوەکو بزانن
جاددەکان
جاددەکان چاک دەکاتەوە .ئەم چاالکییە گرنگ یان تەکەز لەسەر
کۆڤەنتی
چۆن بەرێگای بەرچاوکەکەی ژنێک داخوازی پەنابەری دەکات .جۆن دگەڵ ئەو ژنە بەرێو بکەوی لسەر ئەو جاددە و
هارو چو بکەی؟

Live digital events outside of Coventry Welcome week
ی
ی
ر
کۆڤەنتی
پیشوازیکردن
کیەکان دەرەوە بە راستەوخۆ بەهۆی دیجیتاڵ بو حەفتەی
.چاال
We are Searching for Life
...لە دیو ی
ژیان خۆمان دەگەڕێینەوە

ی
ێ
ری
دەمژمت ٢ی دوانیورۆ ...
+زانکۆی واریک  ...دوشەمب ١٢ی .... ٦
تەمەنەکان ١٤
دانیشب بە زوم ...بو
ا
ی
ی
نوسیت هەڵبەستێک لەالی هونەرمەند سەلما زولفیقار بە کارکرن دگەڵ
ئەتوان بەشدار ن ئۆنڵین بو کورتە فیلمێک بە
پەنابەرەکان و بە پرۆژەی دەربازبون بەرێگای دەریای ناوەراست بەهۆی بەلەمەوە داخبار بووە و لەالی زانکۆی واریک
ا
ووڵ ی
ر
جێبەچ بووە .هەروەها هەندێ ر
ێ
تەکان جێهێشتونە و خۆ
سەرهان تر دەبینینلەالی ئەو کەسانەی
چتوک و
گەهاندییە شوێنێگ هێمن وەکو ئەورۆپا ،و دەرفەت هەیە بو گفتوگۆکرن گورەی ئەم کێشانە ی پەنابەری کە رۆژانە لە
ا
.زیادبوندا نە .بەشێکە لە ڤیستەڤاڵ ریسونێت
www.warwick.ac.uk/resonate

Building Community Resilience Amid the Pandemic: A research – Art response
ا
توانای بەرگریکردن لە لە ناو ئەم پەتایە – وەڵمێگ هونەری
+زانکۆی واریک  ...سێشەمب ٢٢ی  ٨ – ٦ .... ٦ی ئێوارە ...بە زوم ....بو ١٤
ی
ی
ر
تێکەڵکردن
کۆڤەنتی بەرێگای درامایەک بو
اپێگەیاندن هەمو کۆمەڵگەهەکان لەالی زانکۆی واریک و
ئەوە پرۆژەی بو ڕ
ا
ر
ی
ر
ی
ی
ئەو پەنابەرانەی تازە هاتب دگەڵ ووڵتیەکان تر و چاوان تێکەڵبون و خۆ پاراسب لە کۆڤید  .١٩ئەوش چاالکیێگ
ا
ی
ئاسان لنەو خەلیک تر
پیشاندان جەند وۆرکشۆپێگ هونەری دەربارەی چۆن رێگا بدەیتە پەنابەرەکان ژیانێگ
ئۆنڵینە بو
ی
ا
ی
کاودان ئەمرۆ ی کوڤید .١٩بەشێکە لە ڤیستەڤاڵ ریسۆنێت
.ببنە سەرێ ،نەمازە لەدیو
www.warwick.ac.uk/resonate

Exploring Country’s Linguistic Landscape
ی
ی
ر
کۆڤەنتی
انستەکان زمان لە
بەرچاوکردن هێما و ز
ێ
ی
هەیت ٢٥ی ...٦
زانکۆی واریک...
دەمژمت  ٣.٣٠ – ٢دووانیورۆ
+زوم /بە تیکیت ....بو ١٤
ا
ی
ر
کۆڤەنتی.
انستەکان زمان بز یان لە شاری
بەشداری ئۆنڵین بکە دا هەندێ زانیاری دەربارەی لینگویستیک یان ز
ی
گتان دگەڵ روزەیلند هارڤەی ،وەر ێ
توڕەکان وەر ێ
گت و گورانکەری شاری نێڤدەویل ی
کۆچبەری ،ناسنامە ،ئەکەی
ی
ی
ر
ێ
پیشاندان هەمو چاالکیەکانیان گورەی کوچبەری ،زمان و وەرگتان لە ژیان کەلتوری کۆڤەنتی.
کەلتوری ،بو زیاتر
ێ
الیندان بایس کورتە فیلیم خۆ دەکات بو رۆنکردنەوەی چەند رەنگێگ جیاواز لە زمانەکاندا .لە
جاوپێکوتنێک دگەڵ روز
ی
ا
.باز ی
ر
کۆڤەنتی و بڕگەی پرسیار و وەڵم ژی لە دووای ئەو رونکردنەوە دێتەوە
ارەکان
www.warwick.ac.uk/resonate

قەهوەخانەی گفتوگووەکان

Conversation Café

ی
ر
کۆڤەنتی
خزمەتەکان پەرتوکخانەی
ی
ی
تەمەنەکان ١٦
هەیت  ٢٥ی  .... ١١.٣٠ – ١٠.٣٠ .... ٦بە زوم /بە تیکێت .....بو
+رۆژی
ا
ی
ی
ئۆنڵین دا توانای قسەی خۆی بە ی
ی
فەرمانبەرەکان پەرتوکخانە لە
پیشان بدەی دگەڵ
ئینگلتی
زمان
بەشدار بە
قسەکردن زمانی
ی
ی
ی
ێ
ێ
ی
وورکشوپێکدا بو ئەوانەی خۆ فتی زمان ئینگلتی دەکەن ،ئیسۆڵ کۆرس ،لەهەمان کاتدا ،بتوان فتی
.نە فەریم بت

فیلم و دەنگ Films and Audio
ی
شوێت بەختەوەری شارەکەمان Sanctuary of Our City
ی
ر
کۆڤەنتی پەنابەرن بەرێگای هونەری خۆ دلداری خۆی بەهۆی
میوزیکڤانەکان ئافرەت لە
فیلمێک دەربارەی گرۆپێگ
ی
چەند بتەوەریێک دەردەبڕن .بە پشتیوان سییۆ لۆناو ،فیکتوریا سێیس ،ئەمەل پاڕ وهاتیە فیلم کرن لەالی شتی ئێدگار،
ی
ر
ثشتیوان  ٦٤ملیون هونەرمەند
کۆڤەنتی  /بەیس کەلتور و ناشیوناڵ لوتاری ،زێدەباری
هاوکاری ماددیش لەالی شاری
ر
دەسکەون ئەو فیلمە .ئەم فیلمە لە  ٦/١٤ئامادە دەبیت بو ر
دیبی
.بو

ی
ی
دەربچب We Cannot Walk Alone
تەنیان
ناتوانب بە
ی
St Francis Employability
فیلم لەالی ستافەکان ،ئەوانەی بێبەرامبەر خزمەت دەکەن ،و ئامادە بوین وەکو ڕەنگدانەوەیەکە وەکو هەمویان لە
ر
ی
باشت و بەختەوەر تر بیت ،بتوانن خۆ ب گوهوڕن ،لەالیەیک ترەوە.
بارودوچ سەخت تێپەڕینەوە پێیان خۆشە ژیانیان
.دان بەو کەسانە بکەن ئەوانەی بوینە هوکار بو هەر گوهورینێک
.ئەو فیلمە لە  ٦/١٤دێ هێتە نمایشکرن یان بەخشکرن
ی
انەکان شارەکە Change the Word: Poems of the City
پەیڤ بگوڕە :هوز
ئەوە دەرفەتێگ باشە وەکو شانوگەری پەیڤەکان بگوڕێت لەالی دو هوز ی
ر
کۆڤەنتی :الندری ئاڤون و تانیشا چۆپڕا
انڤان
ی
ی
نوسیت هوزان (شیعر) بو ئەم ساڵە ی حەفتیەی ریفیوچ ناشیوناڵ.
تەنیان
ناتوانب بە
رۆلێگ گرنگیان هەبو لە
ی
ا
ر
ر
ی
ی
:
دەربچب لە ماڵ .بەهۆی هەڵبەستەکان خۆیان هەمو کەلەپور و متان هەردو ووڵن ئیڤری کۆست و ئەڤگانستان
بەرچاو دەکەن .باس دەکەن چەند گرنگە ببیە بەشێک لە کومەڵگا و هەروەها لە کومەڵگایەیک نووێ بژی .ئەم چاالکییە
ر
کۆڤەنتی کەلتوری هاتیە رێکخسن .لە  ١٤ی  ٦ئامادە دەبیت
.لەالی شاری
Goodchance.org.uk/changetheword

ر
من ێ
کۆڤەنتی
بینتە بو

Send Me to Coventry

ا
خترا دنتسا ی
سەروک ئەفسەر ی
ر
رێکخست لە پاکستان
(ن بانو) پولییس ویست میدڵندز خۆی لە جوتبونێگ (زواج)ێگ
ا
ی
تەمەن  ١٨ساڵ قورتال کر و تەنیا  ٤٠پاوەند لە گتفانیدا هەبون .سەیری فیلمە ئەو خاتونە بکە و جووێ لە
لە
ر
.ریفلکشنەکەی بگرە ،لە هەڵبەستەکەی دا راستەوخۆ لە کۆڤەنتی
.لە  ٧/١٤ئامادە دەبیت

ی
دەبب We Walk Together
پێکەوە
ئەم فیلمە دەربارەی گرۆپێگ ناوەندی یە لە سێشەمب پێکەوە هاتوچو دەکەن ،مەبەست هەمویان یەک هزر و ێتت ی
وانب
ڕ
ی
ێی
هەبن ،یەک ئافراندن یان ئیبداع ،یەک کەلتور ،بە تەنیشت ئەوە ،بە یەک ی ێ
دانکردن
بجوڵب بو بەرەف ئاوە
ن
ی
پشتەوان رێکخراوێگ کوچبەر و پەنابەرەکان لەالی ماددییەوە
شارەکەیان .سەیری ئەم فیلمە بکە  .بە
دەمژمت ١١ی بەیانی
ێ
.ئەنجامدراوە.ئامادەیە لە ٦/١٥

www.belgrade.co.uk/projects/theatre-of-sanctuary

)Love the Neighbour ( We Cannot Walk Alone
ی
ی
ناتوانب بە ی ێ
خۆشەویست بە دگەڵ در ێ
رەبچب)
تەن
اویس ی خۆ (ئێمە
ی
ی
ر
کۆڤەنتی هاتیە بەرهەمئینان
پەنابەرەکان
گرۆن
ئەندامەکان بەناوبانگ
.لەالی هەندێ
ی
.لە رۆژی  ٦/١٦ئامادەیە

Lullabies from Coventry to Beirut
ر
کۆڤەنتییەوە بو بەیروت
گوڕ یان لوڵەبای لە
ر
گرۆن گوڕ یان الڵەبای ،گوڕ یان بە سەلیقەیەیک هێواش و ئارام
پارچە دەنگێکە لەالی هەندێک پەنابەرەکان لە کۆڤەنتی و ی
ی
ی
ر
ی
یی
خەوچون منداڵەکان و
تێکردن خۆی لەسەر
بەکادێب و کار
خەوتت منداڵەکان
بەیرون یە ،ئەو گوڕانییە بو
ی
دلخوشکردنییان هەیە .بو ٦/١٤

دگەڵ سارا لە گفتوگووێک دا In Conversation with Sara Shamma
ی
کۆڤەنتی دانای لە ێ
ر
هتبرت ئارت گالەری و میوزیەم لە ٢٠٠٠
بریتان لە
نیگارکێش سارا شەمما ئەو بو یەکەم پیشانگای
ی
ر
پایتەخت سوریا ،دیمەشق لە دایک بووە لە باوکێگ سوری و دایکێگ لبنان و کوڵیج هونەری جوان لە
بو  .٢٠٠١لە
.زانکوی دیمەشق دەرچووە .لە  ٢٠١٦چو بو لەندەن
سەیری فیلمێک بکە دا زیاتر لەسەر ی
ژیان ئەم هونەرمەندە بز یان و پەیوەدنیەکەی دگەڵ ئەم شارە بریتانیە ،شاری
ئاشتەوا و پێکەوە ژیان .لە ٦/١٤

In Solidarity – The Migration Blanket
بەیەکگرتن – پەتانیای کوچبەری
ا
خولەیک لە فیلمێک زیاتر لە  ١٠٠کاری هونەری هەیە لەالی پەنابەر و کوچبەرەکان لە زیاتر لە  ٢٥ووڵ رن جیاواز١٠ ،
ا
نێودەڵ لەالی هونەرمەند و چاالکڤانا ی
ر
ی
ماف مروڤ (سەلما زولفیقار) .ئەم کارە هونەرییە ی پەتانیای
خەالن
کەوتت
سەر
ا
ا
ر
ئافرەن ێبتمنگهام هاتیە بەرێوبردن و دان بە ویست میدڵند ی کردن وەکو دڵ شانەشیتی
کوچبەر لەالی هەندێ
ڕ
ی
ر
ی
ی
شوێت ئاشت و ئارایم بو ئەو ژن و کچانەی لە توند وتتی رزگار بوین دا ئەو شوێنە ئارامە دەسبهێب،
یەکگرتو (بریتانیا)
ی
فیلمەکە داوای یەکگرتن ،ڕەحم و دلداری ،لێبورین ،ئاشتەوای و پاراستت ژن و کچ ،تایبەت ئەوانەی ئێستاش بەردەوام
.لە رێگایەیک نە ئارام و مەتریس دان پێش گەیشتنیا بو ئەوروپا
ا
ی
ی
ی
نەتەوەکان ئێکگرتو و ناوەندی هونەری میدڵندز هاتیە پشتەوانکرن
بریتان،
شارەوان هونەری
.ئەم چاالکیە لەالی
.لە رۆژی  ٦/١٤ئامادە دەبیت

Positive Images Festival Poetry Workshop
ا
کشۆن ڤعستەڤاڵ شیعری
 ...وۆر ی

ا
هەر چۆن خەلک گەشت دەکەن ئەوها چتۆک و سەرهاتیش گەشت دکەن ،ماموستای یوتیوب ئیمیڵ لورین جۆنز
ی
ی
ی
تەعاروف تو بو چەند هەڵبەستڤانێک لە سەرتاسەری جیهان دەکات ،ئارەزو کردنێکو بو تو ،هەندێک دەنگ
ناساندن،
ی
ر
ی
نوسیت
بتوان هەندێک کونتێست یان بەرەنگاری لەگەڵ
سەرهان نوێ بز یان ،و دەرفەتێک خۆس بکات
تازە و چتویک،
ی
.پێکەنب بکەی
:بو رپت زانیاری
positiveimagesfest@yahoo.com
ێ
ر
دەست پێدەکات
دەمژمت ١ی دوانیورۆ
.لە رۆژی  ٢٠٢١/٦/٢٠لە

Visual display Locations
پیشانگای بەرچاو
Longford Park Primary School CV6 7AT
سەرەتان :لۆنگ پارک
قۆتابخانەی
ی
پەنابەری چ واتایەیک هەیە بو تو وەکو پەنابەرێک؟
....لە رۆژی ٦/١٤
ی
ر
گەرمکردن ئەم بابەتە.
سەرەتان بو
کۆڤەنتی تیفیوچ و سێنتەری کوچبەران بە هاوکاری لۆنگفۆڕد پارک ،قوتابخانەی
ی
ا
ا
.وەڵیم قوتابیەکان هێتە بڵوکردن لە گالەری ،ڕاستەوخۆ ،لە قوتابخانەدا لەسەر سوشیاڵ میدیا

West Midlands Police Pop-Up Museum, 26 Hertford Street
.دو هەڵبەست لە دەرفەتێگ باش ی
توان جیهان بگوڕێت (سەیری بەیس فیلمەکان بکە)

Carriers of Hope. City Arcade
ی
هەڵگرەکان ئومێد .شاری بازارەکان ،ئەرکەید
ا
ی
ریفیوجییەکان ژن هاتینە دروست کردن دگەڵ چەند وێنەیەیک چایک ڤیستەڤاڵ لەالی
چەند ئاڵیەک لە الی
.هونەرمەندێک
لە ٦/١٤

45/46 Hertford Street
ێ
هتتفورت ٤٦/٤٥
جاددەی ڕ
پیشانگایەک لە دەرەوە بو بریتانیا
ر
کۆڤەنتی ریفیوچ و ناوەندی کوجبەرەکان
.پیشانگایەک فوتوگڕافیا گەنمێک دگەڵ چەند گەنجێک لە

Ziferblat CV1 3BB
 ....زیڤەربالت
ی
ی
پوزەتیق ڤیستەڤاڵەکە لە ٦/٢٤
وێنەکان
چەند پارچەیەک لە
ی
ر
کۆڤەنتی
پیشاندان کارێگ وەکو بەشێک لە پێسوازیکردن لە
.
Online galleries
ا
گالەری یان میوزیەیم ئۆنڵین
ا
ا
.زانکۆی واریک مێوانداری  ٣گالەری ئۆنڵین دەکات وەکو بەشێک لە ڤیستەڤاڵ رەسۆنێت
ی
eسەرەدان ئەم لینک
bke:
Warwick.ac.uk/resonate
ی
نویژەنکرن ماڵ (راستەوخۆ بەرێگای دیجیتاڵ) .
کۆڤەن رتی شاری هەمووانە (راستەوخۆ بەهۆی دیجیتاڵ) .
ی
ر
کۆڤەنتی بزانە (راستەوخۆ بە دیجیتاڵ) .
زمانەکان جیاوازی
.هەمو هێما و

Social Media Campaigns
ی
هەوایەکان سوشیاڵ میدیا
ی
:ئەتوان لەمانەی خوارەوە بەشدار ن
. ٦/١٥
We Cannot Walk Alone
ناتوانب بە تەنیای دەر ی
ی
بچب
ی
ر
کۆڤەنتی /تییم کوچبەران بکەوە دا بز یان چەند گرنگە هاوکاری کەسێک بکەی لە رێیەیک مەتریس
ئەندامەکان
لە دیو
ی
.ژیان رزگار بکەی
.فیسبوک و تویتەر
. ٦/١٨
Sport United
یەکگرتن بە وەرزش
ی
ی
ر
ی
بیستت چەندین
کۆڤەنتی بو
شارەوان شاری
کوچبەرەکان
وەرزش ئەتوانیت هەمویان بکەتە یەک .برۆ ناو تییم
.رۆیدانلەالی پەنابەر و کوچبەرەکان
.فیسبوک و تویتەر
. Resonate Festival
ا
ڤیستەڤاڵ ریسۆنێت .

ی
رۆیدان کاریگەر لە زانکۆی واریک بو رونکردنەوەی کومەڵێک هزر و بت و ێ
ر
یوسیت
کت
پرۆگرایم  ١٢مانگ لە چەند
ی
رۆیدانەکان مانگ  ٦تایبەتن بو پێشوازیکردنی
ی
ی
(فضولية) و ئافراندن لە هەمو تەمەنەکان لە هەمو تەمەنەکان دەبینب،
ر
.کۆڤەنتی
www.warwick.ac.uk/resonate

