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FinanceMission Heroes – 
 باوک و داییک بەڕێز، 

 

کێشەی قەرزارییان هەیە.* گەنجان، بۆ ئەوەی قەرزار  ساڵ لە خانەوادەیەکدا دەژین کە   24تا   18لە سویس، زۆرتر لە چارەیک کەسانی 

ی کە چۆن پارەیان بەڕێوە ببەن و  ر بب 
بەرپرسیارانە خەرج بکەن. لەبەر ئەمە لە بەرنامەی خوێندنی نوێدا نەبن، پێویستە لە کانی خۆیدا فێ 

 هەوڵ دراوە پەرە بە زانیارنی و شارەزانی دارانی قوتابیانی خوێندنگە ناوەندیەکان  بدرێت. 

  

کردنی دیجیتاڵیان دیزاین کردووە بە ناوی    SERو  LCHبۆ ئەم مەبەستە، ئەنجومەنەکانی مامۆستایان.  ر
کایەیەیک فێ 

FinanceMission Heroes   ل  دەکەن.   کە بانکە کانتۆنیەکانی سویس پاڵپشتیر 

 

FinanceMission Heroes   کردنە کە بە هاوکارنی چەندین کەیس پسپۆڕ داڕێژراوە. ئەم ر
ەیەک کایەی فێ  تەنها کایە نیە، بەڵکوو زنجێر

ی مرۆڤ دەکات کە ئاگاهانە پارە و پێداویستیە شەخسیەکانی بەڕێوە ببات.  ر
 کایەیە فێ 

 

یان دەکات   FinanceMission Heroesکە وایە، بۆ یەکەم جار بە خوێندکاران ڕێگە دەدرێت کە لەنێو پۆل دا یاری بکەن، چونکە  ر
فێ 

، جیاوازنی نێوان تێچووی کڕێن و خەرجیەکانی دواتر بزانن، و زۆر شیی  
ی کە بوودجەبەندی بکەن، بڕیارەکانی کڕییی خۆیان هەڵسەنگێبی

 تر. 

 

م، خودی کایە
ا
کردنی بەڵ ر

کردن دەگرێت. لە بەرنامەی فێ  ر
دا هەروەها هەندێ   FinanceMissionکە تەنیا بەشێیک کەم لە کانی فێ 

ر بوونە بگوازنەوە بۆ ژیانی  
ی بۆ ئەوەی ئەو شتانەی کە لە کایەکەدا فێ  وۆرکشیت هەیە کە خوێندکارەکان دەتوانن بەکاریان بهێبی

م  لە ، بەتایبەت www.financemission.chەن. لە ماڵپەڕی ئێمە  ڕۆژانەیان و تەجروبەی خۆیان باشێی و زیاتر بک 
ا
بەیسی پرسیار و وڵ

http://www.financemission.ch/faq  ، .دەتوانیت زانیارنی زیاتر وەربگریت    

 

By the way: FinanceMission Heroes won a bronze medal at the Best of Swiss Apps awards in 2016. 

تەکانی 
ا
ڕیک  بۆ خەڵ  کە: لە پێشێ 

ی   Best of Swiss Appsپێویستە ئەوەش بڵێبر
ا

  FinanceMission Heroesبەرنامەی   2016لە ساڵ

نی برۆنزی بردەوە. 
ا
 خەڵ

 

ی ئەگەر   بوونە سوود وەربگرێت و لە ئاکامدا پەرە بە زانیارنی و شارەزانی  ئێمە خۆشحاڵ دەببر ر
منداڵەکەی تۆش سوود لەم دەرفەنی فێ 

 دارانی خۆی بدات. 

 
 لەگەڵ ڕێزم، 

 ( FinanceMission)میشن ئەنجومەنی فاینانس 

 

 ساموئێل ڕۆڕباخ  بێتات ڤ. تسێمپ 

Beat W. Zemp Samuel Rohrbach 

 

 

 دەستەی سەرۆکایەنی ئەندایم   LCH سەرۆیک 

 SER سەرۆیک  

 
 
 بەپی ر ڕاپرسیر نووسینگەی ئاماری فیدراڵ *
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