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زانیاریی
بۆ پهناخوازان له نهرویج
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ئهم نامیلکهیه لهالیهن ڕێکخراوی نهرویجیی بۆ پهناخوازان (-)NOASهوه ئاماده کراوه.
ڕێکخراوی نهرویجیی بۆ پهناخوازان ڕێکخراوێکی ناحکومیی مافهکانی مرۆڤه که زانیاریی
و یارمهتیی یاسایی دهداته پهناخوازان.
نامیلکهکه زانیاریی گرنگی تیایه بۆ تۆ که پهناخوازێکیت و داوای پهنادان دهکهیت له
نهرویج.

لهم نامیلکهیهدا سهبارهت بهمانهی خوارهوه دهخوێنیتهوه:
• کێ مافی ئهوهی ههیه بپارێزرێت؟

• کێ ڕوخسهتی مانهوه لهسهر بنهمای ئینسانیی دهدرێتێ؟
• کام واڵته مامهڵهی داخوازیینامهی پهنادانهکهت دهکات؟

• کێ له نهرویج مامهڵهی داخوزیینامهی پهنادانهکهت دهکات؟
• کاتێک که داوای پهنادان دهکهیت چی ڕوودهدات؟

• چهند ڕێنماییهکی گرنگ سهبارهت به چاوپێکهوتنی داواکردنی
پهنادان
• ئهو ئهرک و مافانهی که وهک پهنابهرێک ههتن
• ئهرکی نهدرکاندنی نهێنیی کار.
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 .1کێ مافی ئهوهی ههیه بپارێزرێت؟

تۆ کاتێک مافی ئهوهت ههیه پهنا بدرێیت ،واتا مافی پهنابهرییت بدرێتێ ،ئهگهربێ و له حاڵهتی گهڕانهوهتدا بۆ
واڵتی خۆت مهترسیی کوشتن یان ئهشکهنجهت لهسهر بێت ،یانیش مهترسیی ئهوهت لهسهر بێت ڕووبهڕووی
دهستدرێژیی خهتهرناکی جۆری تر ببیتهوه.
ئهگهر دهسهاڵتدارانی واڵتی خۆت توانای ئهوهیان ههبێت بتپارێزن ،یان ئهگهر ناوچهیهکی/ناوچهگهڵێکی ئارام
بۆ تۆ له واڵتی خۆت ههبێت ،بهگشتیی لهحاڵهتی وادا مافی ئهوهت نییه له نهرویجدا پهنا بدرێیت.
ئهوهی که ئایا کێ مافی ئهوهی ههیه پهنا بدرێت لهو بهڵێننامه نێودهوڵهتییانهدا هاتووه که واڵتی نهرویج خۆی
پابهند کردووه ڕهچاویان بکات.

 .2کێ ڕوخسهتی مانهوه لهسهر بنهمای ئینسانیی دهدرێتێ؟

ئهگهر مافی ئهوهت نهبێت بپارێزرێیت ،ئهوکات دهسهاڵتداران لهوه دهکۆڵنهوه که ئایا مهرجی ئهوهت تیایه
ڕووخسهتی مانهوهت لهسهر بنهمای ئینسانیی یان لهسهر بنهمای پهیوهندییهکی تایبهت به نهوریجهوه بدرێتێ
یان نا .ئهم جۆره له ڕووخسهتی مانهوهیه به ڕوخسهتی مانهوه لهسهر بنهمای ئینسانیی ناو دهبرێت.
بهشێوهیهکی گشتیی بۆ وهرگرتنی ئهم جۆره له ڕوخسهتی مانهوهیه ئهو مهرجه ههیه که دهبێت پاسپۆرتت
ههبێت .ئهگهر پاسپۆرتت ڕادهستی دهسهاڵتداران نهکردبێت ،ئهوه بۆی ههیه یان داواکارییهکهت ڕهت
بکرێتهوه یان ببێته هۆی ئهوهی ڕوخسهتی مانهوهیهکی سنووردارت بدرێتێ که نه مومکین بێت ببێت به
ڕوخسهتی مانهوهی ههمیشهیی نهش بتوانیت له داهاتوویهکدا ئهندامانی خێزانهکهت بهێنیت بۆ نهرویج.

 .3کام واڵته مامهڵهی داخوازیینامهی پهنادانهکهت دهکات؟

ههموو کهسێک ئهو مافهی نییه داخوازیینامهی پهنادانهکهی له نهرویج مامهڵه بکرێت .هاوکاریینامهی دهبلن
ڕێککهوتنێکی هاوکارییکردنه لهنێوان واڵتانێکی ئهوروپییدا و بهو مانایهیه که داخوازیینامهی ههر پاناخوازێک
لهالیهن تهنها یهک واڵت لهو واڵتانهوه مامهڵه دهکرێت.
داخوازیینامهی پهنادانهکهت بۆی ههیه لهالیهن واڵتێکی تری ناو هاوکاریینامهی دهبلنهوه مامهڵه بکریت
ئهگهربێ و تۆ لهو واڵته:
• به پهنجهمۆرهوه تۆمار کرابیت
• داوای پهنادانت کردبێت
• ڤیزا یان ڕوخسهتی مانهوهت ههبێت
• ئهندامێکی یان ئهندامانێکی نزیکی ناو خێزانهکهت لهوێ بێت/بن.
بهگشتیی دوو تا شهس مانگ دهبات تا دهسهاڵتدارانی لهوه دهکۆڵنهوه و بڕیار دهدهن که ئایا دهبێت
بنیردرێیت بۆ واڵتێکی تر یان نا.
ئهگهر لهم بارهیهوه زانیاریی زیاترت دهوێت ،دهتوانیت ئهو نامیلکهیهی ڕێکخراوی نهرویجیی بۆ پهناخوازان
[ ]NOASوهرگریت که سهبارهت به هاوکاریینامهی دهبلنه.

 .4کێ له نهرویج مامهڵهی داخوزیینامهی پهنادانهکهت دهکات؟

بهڕێوهبهرایهتیی گشتیی کاروباری بیانییان [ ]UDIبهشێکه له دهوڵهتی نهرویجیی .ئهوان چاوپێکهوتنت لهگهڵ
دهکهن و ئینجا بڕیار دهدهن که ئایا مافی نیشتهجێبوونت بدرێتێ یان نا .بهڕێوهبهرایهتیی گشتیی بیانییان بهوردیی
ههموو داخوازیینامهکانی پهنادان لێک دهداتهوه و ههموو داخوازیینامهیهک به تاک و سهربهخۆ مامهڵه دهکات.
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 .5کاتێک که داوای پهنادان دهکهیت چی ڕوودهدات؟

لهالی پۆلیس وهک پهناخواز خۆت تۆمار دهکهیت
پۆلیس وێنهت دهگرێت و پهنجهمۆرت وهردهگرێت .پرسیاری ئهوهت لێ دهکات که تۆ کێیت و به چی
شێوهیهک هاتیت بۆ نهرویج ،وه بۆجی داوای پهنادان دهکهیت .ئهگهر ههر ناسنامهیهکت پێ بێت دهبێت له
کاتی تۆمارکردنکهکهدا بیاندهیت به پۆلیس.
دهنێردرێیت بۆ کامپێکی پهنابهران
دوای ئهوهی کاری تۆمارکردنهکه الی پۆلیس تهواو دهبێت ،دهنێردرێیت بۆ کامپێکی پێشوازییکردنی
پهنابهران .چهند ڕۆژێک لهوێ دهمێنیتهوه .دوایی ئهوه دهنێردرێیت یان بۆ کامپێکی کاتیی تر یان بۆ کامپێکی
ئاسایی .سهبارهت بهو ئهرک و مافانهوه که ههتن ،لهالیهن فهرمانبهرانی کامپهکهوه زانیارییت دهدرێتێ.
پشکنینی نهخۆشیی سیل-ت بۆ دهکرێت
له چهند ڕۆژی سهرهتادا له کامپهکه پشکنینت بۆ دهکرێت تا بزانرێت که ئایا نهخۆشیی سیل-ت ههیه یان نا.
ئهم پشکنینه دهبێت ههموو کهس بیکات .ئهگهر گرفتی تهندروستیی گهورهت ههیه که پێویست به چارهسهری
دهسبهجێ دهکات ،باشتره نووسینهگهی تهندروستیی کامپهکهی لێ ئاگادر بکهیتهوه.
لهالیهن -NOASهوه زانیارییت پێ دهدرێت و ڕێنمایی دهکرێیت
له چهند ڕۆژی سهرهتادا له کامپهکه لهالیهن ( NOASڕێکخراوی نهرویجیی بۆ پهناخوازان)-هوه زانیارییت
پێ دهدرێت NOAS .ڕێکخراوێکی ناحکومیی مافهکانی مرۆڤه که بۆ مافهکانی پهناخوازان له نهرویج کار
دهکات .ڕۆڵی  NOASله کامپی پێشوازییهکه ئهوهیه که زانیارییت بداتێ و ڕێنمایی بدات به پهناخوازان.
لهوێ فلیمێکی زانیارییت پیشان دهدرێت سهبارهت به پرۆسهی داوای پهنادان ،وه ههروهها فهرمانبهرێکی
-NOASدا دانیشتنێکت لهگهڵ دهکات .ئامانجی لهو دانیشتنه ئهوهیه که ئامادهت بکات بۆ چاوپێکهوتنهکهت
لهگهڵ  .UDIگرنگه دانیشتنهکه بۆ ئهوه بهکار بهێنیت ئهو پرسیارانهی ههتن سهبارهت به داوای پهنادان
بیانکهیت .قسهوباسهکان به زمانێک دهبێت که تۆ به باشیی تێیبگهیت.
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ئهگهر کارهکهی تۆ وایه که به ئیحتیمالی زۆر بهپێی ڕێسانامهی دهبلن دهنێردرێیت بۆ واڵتێکی تری
ئهوروپیی ،گرنگه خۆت باسی ئهمه بکهیت بۆ ئهوهی زانیاریی دروستت لهمبارهیهوه بدرێتێ.
فهرمانبهرهکانی  NOASههموو ئهرکی نهدرکاندنی نهێنیی کاریان ههیه.
 UDIچاوپێکهوتنت لهگهڵ دهکات
ئهو چاوپێکهوتنی پهنادانهی که دهکرێیت گرنگترین فرسهته بۆ ئهوهی بتوانیت بۆ  UDIباسی ئهوه بکهیت که
ئایا بۆچی داوای پهنادان دهکهیت .چاوپێکهوتنهکه بهگشتیی چهندین کاتژمێر دهخایهنێت .له چاوپێکهوتنهکهدا
به دیارییکراویی و به درێژیی باسی ئهوه بکه که ئایا له واڵتی خۆت چیت بهسهردا هات و ترست ههیه چیت
بهسهردا بێت ئهگهر ناچار بیت بگهرێیتهوه بۆ واڵتی خۆت .له چاوپێکهوتنهکهدا وهرگیڕێکیش ئاماده دهبێت.
وهرگێڕهکه ئهرکی نهدرکاندنی نهێنیی کاری ههیه و بێالنه .ئهگهر گرفتت ههبوو له تێگهیشتنی ئهوهی که
دهوترێت دهبێت یهکسهر ئهو کهسه ئاگادار بکهیتهوه که چاوپێکهوتنهکهت لهگهڵ دهکات.
له کۆتایی چاوپێکهوتنهکهدا ئیمزای ڕاپۆرتی قسهکانی خۆت دهکهیت که له چاوپێکهوتنهکهدا کردووتن.
وهرگێڕهکه ههموو ڕاپۆرتهکهت بۆ دهخوێنیتهوه .ئهگهر ههر گۆڕانێک ههبوو که ویستت له ڕاپۆرتهکهدا
بکرێت ،دهبێت بهر لهوهی ڕاپۆرتهکه ئیمزا بکهیت بیانڵێیت.
دهنێردرێیت بۆ کامپێکی ئاسایی و لهوێ دهژیت تا  UDIوهاڵمی داخوازیینامهکهت دهداتهوه
مانهوه له کامپ به خۆڕاییه .ئهگهر بتهوێت دهتوانیت لهو ماوهیهدا که چاوهڕوانی وهاڵمی -UDIیت له شوێنێکی
تایبهت به خۆت بژیت و له کامپ نهژیت ،بهاڵم له حاڵهتی وادا یارمهتیی ئابووریی نادرێیت لهالیهن -UDIیهوه.
ئهگهر ویستت بگوێزیتهوه و له کامپ دهرچیت ،دهبێت ههواڵ بدهیته کامپهکه بۆ ئهوهی ناونیشانه تازهکهت الی
خۆیان تۆمار بکهن .گرنگه ناونیشانهکهت تۆمار بکرێت بۆ ئهوهی ههر وهاڵمێک له -UDIیهوه ههبوو پێت بگات.
زانیاریی نوێ
ئهگهر ههر زانیارییهکی نوێت دوای چاوپێکهوتنی داوای پهنادانهکهت پێگهیشت که گرنگ بێت بۆ
داخوازیینامهی پهنادانهکهت ،باشتره یهکسهر بیگهیهنیتهوه به  .UDIئهوهش ڕوون بکهرهوه بۆیان که ئایا
بۆچی پێشتر ئهو زانیارییانهت/زانیارییانهت باس نهکردووه .فهرمانبهرانی کامپهکه دهتوانن پێت بڵێن چۆن
زانیاریی نوێ دهگهیهنیتهوه به .UDI
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چاوهڕوانی وهاڵمی  UDIدهکهیت
بۆی ههیه  UDIله چهند ههفتهیهکدا وهاڵمی داخوازیینامهکهت بداتهوه و بۆشی ههیه زیاتر له ساڵێک
بخایهنێت .ئهگهر ماوهیهکی زۆری برد ،ئهوه ڕهنگه لهبهر ئهوه بێت که  UDIخهریکی لێکۆڵینهوهیه له
ڕاستودروستیی ئهو زانیارییانهی تۆ داوتن .دهشکرێت لهبهر ئهوه بێت که  UDIخهریکی لێکۆڵینهوه بێت له
بارودۆخی ئهو واڵتهی تۆ لێوهی هاتوویت ،یانیش دهکرێت لهبهر ئهوه بێت که ژمارهی ئهوانهی چاوهڕوانی
وهاڵمی  UDIزۆرن بۆیه کات دهبات.

له –UDIهوه وهاڵمێکت بۆ دێت :یان ڕووخسهتی مانهوه یان ڕهتکردنهوه
ڕووخسهتی مانهوه
ئهگهر ڕوخسهتی مانهوه وهربگریت ،ئهوکات فرسهتی ئهوهت دهدرێتێ له شارهوانییهکدا نیشتهجێ بکرێیت .له
کاتی خۆیدا لهالیهن کامپهکهوه زانیارییت لهمبارهیهوه دهدرێتێ.
ڕهتکردنهوه
ئهگهر وهاڵمی ڕهت وهربگریت ،دهتوانیت سکااڵنامه بنووسیت .پارێزهرێکت بۆ دادهنرێت .بهگشتیی پێنج
کاتژمێرت بهخۆڕایی بۆ دادهنرێت لهگهڵ پارێزهرهکهدا که دهتوانێت له نووسینی سکااڵنامهکهدا یارمهتییت
بدات .ئهگهر بتهوێت سکااڵنامه بنووسیت دهبێت له ماوهی سێ ههفتهدا بیکهیت .بهگشتیی ئهو ماوهیهی
که چاوهڕوانی وهاڵمی سکااڵنامهکهتی دهتوانیت له نهرویجدا بمێنیتهوه ،بهاڵم ئهگهر  UDIپێی وابێت که
داخوازیینامهکهت بێبناغهیه ،ناتوانیت بمێنیتهوه.
ههیئهتی مامهڵهکردنی سكاالنامهی بیانییان []UNE
 UNEمامهڵهی سکااڵنامهکهت دهکات .بۆی ههیه  UNEبانگت بکات بۆ کۆبوونهوهیهک یان داوات لێ بکات
زانیاریی زیاتریان بۆ بنێریت.
ئهگهر سکااڵنامهکهشت ڕهت بکرێتهوه ،ئهوکاته دهبێت بگهڕێیتهوه بۆ واڵتی خۆت
له حاڵهتی وادا دهبێت له ماوهیهکی دیارییکراودا که پۆلیس دیاریی دهکات بگهڕێیتهوه بۆ واڵتی خۆت .ماوهکه
بهگشتیی دوو ههفتهیه .دوای ئهو ماوهیه ئیتر نه مافی مانهوهت له نهرویجدا دهمینێت و نهش مافی مانهوه له
کامپی پهنابهراندا.
ئهگهر وهاڵمی ڕهتی کۆتاییت وهرگرت ،یانی ئهو کاتهی ( UNEههیئهتی مامهڵهکردنی سكاالنامهی بیانییان)
بڕیارهکهی  UDIسهبارهت به داوای پهنادانهکهت ههر وهک خۆی دههێڵێتهوه و بهگوێی سکااڵنامهکهت ناکات،
دوو ڕیگات لهبهردهمدا دهبێت :یان گهڕانهوهی ئارهزوومهندانهی خۆت بۆ واڵتی خۆت لهرێگای ڕێکخراوی
کۆچی نێودهوڵهتیی (-)IOMهوه ،یانیش لهالیهن پۆلیسهوه له واڵت دهکرێیته دهرهوه (واته ناردنهوهی بهزۆر).
گهڕانهوهی ئارهزوومهندانه لهگهڵ ڕێکخراوی کۆچی نێودهوڵهتیی (-)IOMدا
دهسهاڵتدارانی نهرویجیی کاروبارهکان ڕێک دهخهن بۆ ئهوهی بتوانیت ئارهزوومهندانه بگهڕێیتهوه بۆ واڵتی
خۆت .گهڕانهوهی ئارهزوومهندانه بهو مانایهیه که تۆ خۆت هاوکاریی دهکهیت بۆ ئهوهی بچیتهوه بۆ واڵتی
خۆت لهڕێگهی ناردنی داخوازیینامهوه بۆ ئهو پڕۆگرامی گهڕانهوهیه له نهرویج که ناوی
(–Voluntary Assisted Return Programme )VARPیه.
پڕۆگرامی  VARPهاوکارییهکه لهنێوان  UDIو  IOMدا و سهفهری گهڕانهوهکهت بۆ ڕێک دهخهن .کاتێک
ئارهزوومهندانه دهڕۆیتهوه ،ئهوکاته دهوڵهتی نهرویجیی مهسرهفی سهفهرهکهت بۆ دهدهن.
ههموو ئهوانهی که مافی مانهوهیان له نهرویجدا نییه دهتوانن داوا بکهن ئارهزوومهندانه بڕۆنهوه بۆ واڵتی خۆیان.
ئهگهر داخوازیینامهی پهنادانهکهت ڕهت بکرێتهوه ،پاش ماوهیهکی سنووردار دهبێت نهرویج بهجێ بهێڵیت .ئهگهر
بتهوێت ئارهزوومهندانه و به ویستی خۆت بگهرێیتهوه بۆ واڵتی خۆت ،باشتره ماوهیهکی کهم دوای ئهوهی
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دخوازیینامهی پهنادانهکهت ڕهت دهبێتهوه ،داخوازیینامهی گهڕانهوه بدهیته  .IOMئهگهر ئهو داخوازیینامهیهت
ڕهسمییهتی پێ بدرێت ،ئهوکات  IOMڕێنماییت دهکات و له پهیداکردنی دۆکۆمێنتی سهفهر و له کڕینی بلیتدا
یارمهتییت دهدات .بۆ ئهوهی بتوانیت لهرێگای –IOMهوه سهفهر بکهیت دهبێت پاسپۆرتی خواردوو یان جۆره
دۆکۆمێنتێکی سهفهری ترت ههبێت که لهالیهن دهسهاڵتدارانی واڵتهکهتهوه دهرچووبێت .ئهگهر پاسپۆرتی خواردوو
یان دۆکۆمێنتی سهفهرت نییه IOM ،دهتوانێت ههوڵ بدات یارمهتییت بدات بۆ ئهوهی بتوانیت له نزیکترین
سهفارهتخانه یان کۆنسوڵخانهی واڵتی خۆت داوای بکهیت .ههروهها ئهگهر خۆت بخوازیت IOM ،له کاتی
سهفهرهکهدا و له کاتی گهیشتنیشت به واڵتی خۆت پاڵپشتییت دهکات و کاروبارهکانت بۆ رێک دهخات.
بۆ زانیاریی زیاتر سهبارهت به گهڕانهوهی ئارهزوومهندانه و بۆ وهرگرتنی یارمهتیی بۆ پڕکردنهوهی
فۆرمی داواکاریی ،دهتوانیت پهیوهندیی به فهرمانبهرانی ئهو کامپهوه که لێی دهژیت ،یان به  UDIیان به
نووسینهگهی ناوچهیی -IOMهوه بکهیت.
ناردنهوهی بهزۆر
ئهگهر دوای وهرگرتنی وهاڵمی ڕهتی کۆتایی نهگهڕێیتهوه بۆ واڵتی خۆت ،له پاش تهواوبوونی ئهو ماوهیهی
مۆڵهتت دراوهتێ بمێنیتهوه ،لهالیهن پۆلیسهوه له نهرویج دهکرێیته دهرهوه.
ئهوکاته دهبێت تۆ خۆت تێچووی کردنهدهرهوهکه بدهیت .ئهگهر پارهی ئهوهت نهبێت خۆت بلیتی تهیارهکه
بکڕیت ،ئهوکات دهوڵهت مهسرهفهکان دهخاته ئهستۆی خۆی ،بهاڵم ئهو ئهرکهت دهکهوێته سهر که تێچووی
سهفهرهکه بگێڕیتهوه بۆ دهوڵهت .ئهگهر ئاماده نهبیت تێچووی کردنهدهرهوهکه بخهیته ئهستۆی خۆت ،بۆی
ههیه ئهوه ببێته هۆی ئهوهی که له داهاتوویهکدا ئهگهر بتهوێت سهفهر بکهیت بۆ نهرویج یان بۆ واڵتانێکی
تری ئهوروپا ،ڤیزا و مۆڵهتی هاتنهناوهوهت نهدرێتێ.
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ئهگهر تاوان ئهنجام بدهیت
ئهگهر تاوان ئهنجام بدهیت ،زۆر بهزوویی داخوازیینامهی پهنادانهکهت مامهڵه دهکرێت بۆ ئهوهی بتوانرێت
بهزووترین کات له نهرویج بکرێیته دهرهوه .ئهگهر سهرپێچییهکی یاسایی بکهیت ،بۆی ههیه له ئاکامی ئهوه له
نهرویج دهربکرێیته دهرهوه .دهرکردنهدهوهرهیهکی واش دهبێته هۆی ئهوهی که له داهاتوودا نهتوانیت سهفهر
بکهیت بۆ نهرویج و بۆ زۆربهی زۆری واڵتانی تری ئهوروپا.

 .6ههندێک رێنمایی گرنگ سهبارهت چاوپێکهوتنی داواکردنی پهنادان
•
•
•
•
•
•
•

به قوڵیی و به درێژیی باسی ئهوه بکه ئایا بۆچی ناچار بوویت واڵتی خۆت بهجێ بهیڵیت و ئایا ترست
ههیه چی ڕووبدات ئهگهر بگهڕێیتهوه بۆ واڵتی خۆت..
له چاوپێکهوتنهکهدا تهرکیز بخهره سهر ئهوهی که تۆ خۆت چیت بهسهردا هات و چی ڕوودهدات ئهگهر
ناچار بیت بگهرێیتهوه بۆ واڵتی خۆت.
تا دهتوانیت وورد و دیارییکراو قسه بکه.
ئهگهر منداڵی خوار تهمهنی 18-ت لهگهڵدایه ،باسی وهزعیان و ئهو شتانه بکه که به سهریاندا هاتووه.
ئهگهر له کاتی قسهکردنهکاندا شتێک تێنهگهیشتیت داوا لهو کهسه بکه که چاوپێکهوتنهکهت لهگهڵدا دهکات
تا بۆت ڕوون بکاتهوه..
ئهگهر بهڵگهنامهت ههیه که پهیوهندیی به داخوازیینامهی پهنادانهکهتهوه ههیه ،باشتره لهگهڵ خۆتدا
بیانبهیت بۆ چاوپێکهوتنهکه.
ڕاستگۆیانه قسه بکه .ئهگهر شتێکی ناڕاست بڵێیت ڕهنگه ببێته هۆی ئهوهی داخوازیینامهی پهنادانهکهت
ڕهت بکرێتهوه ،و بۆشی ههیه له نهرویج بکرێیته دهرهوه .شتێکی واش دهبێته هۆی ئهوهی که له
داهاتوویهکدا ئهگهر بتهوێت ،نهتوانیت سهفهر بکهیتهوه بۆ ناو نهرویج و بۆ زۆرێک له واڵتانی ئهوروپا.

پهنابهرانی کچ/ژن
جار ههیه کچان و ژنان ڕووبهڕووی ڕاوهدوونانی جیاتر دهبنهوه لهوهی که پیاوان ڕووبهڕووی دهبنهوه.
ڕهنگه قورس بێت بۆ کچان و ژنان باسی ئهو تهجروبانهی خۆیان بکهن ،بهتایبهت بۆ پیاوان .ئهگهر دهتهوێت
دهتوانیت لهگهڵ فهرمانبهرێکی کچ له  NOASقسه بکهیت .ئهگهر دهتهوێت تکایه دوای بینینی فیلمی
زانیارییهکه تا دهکرێت زوو به  NOASبڵێ که دهتهوێت لهگهڵ فهرمانبهرێکی کچیان قسه بکهیت.
ههروهها دهتوانیت بۆ چاوپێکهوتنی پهنادانهکهت له  UDIداوای ئهوه بکهیت که ههم ئهو کهسهی که
چاوپێکهوتنهکهت لهگهڵ دهکات و ههم وهرگێڕهکهشت کچ بن .ئهگهر خواستێکی وات ههیه دهتوانیت له کاتی
دانیشتنهکهتدا لهگهڵ  NOASباسی بکهیت.
ئایا منداڵی خوار تهمهنی 18-ت لهگهڵدایه؟
بارودۆخی ژیانی منداڵهکه له لێکدانهوهی داخوازیینامهی پهنادانهکهتدا گرنگیی خۆی ههیه UDI .ههم دهخوازێت
بزانێت که ئایا منداڵهکه خۆی مافی ئهوهی ههیه که بپارێزرێت و پهنا بدرێت و ههمیش ئایا خۆی بارودۆخی
ژیانی خۆی چۆن دهبینێت .زۆر گرنگه له کاتی چاوپێکهوتنهکهتدا لهگهڵ له  UDIباسی ئهمانه بکهیت.
 UDIلهگهڵ ئهو مندااڵنهدا که تهمهنیان له  ٧ساڵ بهسهرهوهیه قسه دهکات چونکه گرنگه منداڵ فرسهتی
بدرێتێ خۆی به زمانی خۆی باسی ئهو تهجروبانه بکات که بهسهریدا هاتووه .جار ههیه منداڵ گرفتهکان به
قورستر دهگرێت لهوهی که گهورهکان دهیکهن UDI .قهت قسهوباس لهگهڵ منداڵهکهدا ناکات ئهگهر منداڵهکه
خۆی حهز نهکات.

 .7ئهو ئهرک و مافانهی که تۆ وهک پهناخوازێک ههتن

ئهرکته هاوکاریی بکهیت تا ناسنامه و کێیهتیی تۆ یهکالیی بکرێتهوه
بۆ دهسهاڵتدارانی نهرویجیی گرنگه بزانن تۆ کێیت .بۆیه گرنگه ههر دۆکۆمێنتێک که ناسنامه و کێیهتیی
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تۆ پیشان دهدات ڕادهستی دهسهاڵتدارانی بکهیت .ئهگهر له دهست دهسهاڵتدارانی واڵتی خۆت ڕاتکردووه،
له حاڵهتی وادا دهسهاڵتدارانی نهرویجیی داوای ئهوهت لێناکهن بۆ بهدهستهێنانی بهڵگهنامهی ناسنامه
پهیوهندییان پێوه بکهیت.
ئهگهر دهسهاڵتدارانی نهرویجیی گومانیان له ناسنامه و کێێهتیت ههبێت ،بۆی ههیه ئهو گومانه ببێته هۆی
ئهوهی:
• باوهڕت پێ نهکرێت
• بهختی وهرگرتنی مافی مانهوهت کهمتر بێتهوه
• چهند مافێکت لهدهست بچێت که ئهگهر وانهبوایه دهتبوون
• مافێکی مانهوهی سنووردارت بدرێتێ
ئهرکی ئهوهت ههیه زانیاریی ڕاست بدهیت
وهک پهناخوازێک دهبێت ئهوه ڕوون بکهیتهوه که ئایا بۆچی داوای پهنادان دهکهیت .بۆیه دهبێت چهند پێت
دهکرێت بهڵگهنامهی پێویست بخهیته بهردهست و هاوکاریی بکهیت .ههرچییهکت له کهسی تر سهبارهت به
داواکردنی پهنادان بیستبێت بهر لهوهی داوای پهنادان بکهیت ،کاتێک چاوپێکهوتنت لهگهڵ دهکرێت دهبێت به
ڕاستیی ئهو هۆکارانه به دهسهاڵتدارانی نهرویجیی بڵێیت که بوونهته هۆی ئهوهی داوای پهنادان دهکهیت .سزای
لهسهره زانیاریی ناڕاست بدهیت .دانی زانیاریی ههڵه ڕهنگه ببێته هۆی ئهوهی له واڵتهکه دهربکرێیته دهرهوه.
بۆی ههیه لهو ماوهیهدا که پهناخوازیت مافی ئهوهت ههبێت کار بکهیت
ئهگهر بتوانیت ناسنامه و کێیهتیی خۆت بسهلمێنیت ،بهشێوهیهکی گشتیی به بهردهستخستنی پاسپۆرت ،بۆی
ههیه ئهو کاته مافی ئهوهت بدرێتێ لهو ماوهیهدا که چاوهڕوانی وهالمی داخوازیینامهی پهنادانهکهت دهکهیت،
ئیش بکهیت .له حاڵهتی وادا سهرپهشتیارهکهت دهبێت ڕازیی بێت لهسهر ئهوهی کار بکهیت و نابێت کارکردنت
کار له دهوامکردنی قوتابخانهت بکات.
مافی چارهسهرکردنی پزیشکییت ههیه
لهو ماوهیهدا که چاوهڕوانی وهالمی داخوازیینامهی پهنادانهکهت دهکهیت ،مافی چارهسهرکردنی پزیشکییت
ههیه .بهشێوهیهکی گشتیی ههموو ئهوانهی که له نهرویج تهمهنیان لهسهرووی  12ساڵهوهیه ،دهبێت بهشێکی
تێچووی چارهسهری پزیشکیی خۆیان بیدهن .ئهگهر پێویستت به یارمهتیی چارهسهرکهری دهروونیی
بوو ،دهکرێت تێچووهکهی لهالیهن –UDIهوه بدرێت .بۆ زانیاریی زیاتر سهبارهت بهمه پهیوهندیی بکه
به کارمهندانی کامپهکهتهوه .باشتره ههم  UDIو ههم سهرپهرشتیارهکهت ئاگادار بکهیتهوه ئهگهر گرفتی
تهندروستیی گهورهت ههیه.
فرسهتی ئهوهت ههیه داخوازیینامهی پهنادانهکهت بکێشیتهوه
لهههر کاتێکدا بێت دهتوانیت داخوازیینامهی پهنادانهکهت بکێشیتهوه .له حاڵهتی وادا ئهو فرسهتهت دهبێت بۆ
گهڕانهوه بۆ واڵتی خۆت ،له  IOMداوای یارمهتیی بکهیت.

 .8ئهرکی نهدرکاندنی نهێنیی کار

پۆلیس ،UDI، UNE ،وهرگێڕهکه ،فهرمانبهرانی تهندروستیی و  NOASههموو ئهمانه ئهرکی نهدرکاندنی
نهێنیی کاریان ههیه .ئهوه بهو مانایه دێت که ئهوان ناتوانن زانیاریی سهبارهت به داخوازیینامهی پهنادانهکهی
تۆ بدهنه دهسهاڵتدارانی واڵتهکهت .ههروهها ناتوانن ئهو شتانهی تۆ باسیان دهکهیت بچن الی کهسانێک
باسی بکهن که سهروبهریان لهگهڵ داخوازیینامهی پهنادانهکهی تۆدا نییه .شکاندنی ئهرکی نهدرکاندن سزای
لهسهره .بۆیه پێویست ناکات بترسیت لهوهی به قوڵیی و به درێژیی باسی ئهوه بکهیت که ئایا بۆچی داوای
پهنادان دهکهیت.
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ههندێک ناونیشان
یهکهی بیانییان له پۆلیس []POLITIETS UTLENDINGSENHET

پۆلیس پهناخوازه تازههاتووهکان وهک پهناخواز تۆمار دهکات
ههروهها پۆلیس ئهو پهناخوازانه له واڵت دهردهکات که دوای ئهوهی وهاڵمی
ڕهتیان وهرگرتووه ،ئارهزوومهندانه نهرویج بهجێ ناهێڵن.
ناونیشانی پۆستییPostboks 8102 Dep, NO-0032 Oslo, Norway :
ناونیشانی سهردان Christian Krohgs gate 32, 0186 Oslo :له ئۆسلۆ
ژمارهتهلهفۆن ،+47 22 34 24 00 :ژمارهفاکس+47 22 34 24 80 :
پۆستی ئهلکترۆنییpu@politiet.no :

بهڕێوهبهرایهتیی گشتیی کاروباری بیانییان ()UDI

دهزگایهکی دهوڵهتییه که یهکێک له ئهرکهکانی مامهڵهکردنی داخوازیینامهی پهنادان،
داخوازیینامهی گردکردنهوهی خێزان ،داخوازیینامهی ڤیزا و داخوازیینامهی
هاواڵتێتییه .ههروهها  UDIبهرپرسیاره له کامپهکانی پهناخوازان.
ناونیشانی پۆستییPostboks 8108 Dep., 0032 Oslo :
ناونیشانی سهردان Hausmannsgt. 21, 0182 Oslo :له ئۆسلۆ
ژمارهتهلهفۆن ،+47 23 35 15 00 :ژمارهفاکس+47 23 35 15 01 :
ماڵپهڕ ،www.udi.no :پۆستی ئهلکترۆنییots@udi.no :

ڕێکخراوی کۆچی نێودهوڵهتیی ()IOM
زانیاریی سهبارهت به گهڕانهوهی ئارهزوومهندانه لهڕێگهی دهستگرتن و
یارمهتییدانهوه
ناونیشانی پۆستییPostboks 8927 Youngstorget, NO-0028 Oslo, Norway :
ناونیشانی سهردان ،Oslo 0155 Storgata 10a :قاتی دووهم ،ئۆسلۆ
ژمارهتهلهفۆن ،+47 23 10 53 20 :ژمارهفاکس+47 23 10 53 21 :
پۆستی ئهلکترۆنییosloreturn@iom.int :
کاتی دهوامکردن :ڕۆژهکانی ههفته له کاتژمێر 10ی بهیانی تا 3ی پاشنیوهڕۆ.
ڕۆژانی شهممه و یهکشهممه دهوام نییه.
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ههیئهتی مامهڵهکردنی سكاالنامهی بیانییان ()UNE
ئۆرگانێکی دادگائاسای ئیدارییه که ئهرکی مامهڵهکردنت ئهو سکااڵیانه که
لهبهرامبهر ڕهتبوونهوهی داخوازییانامه لهالیهن –UDIهوه دهکرێن.
ناونیشانی پۆستییPostboks 8165 Dep., NO-0034 Oslo, Norway :
ناونیشانی سهردان Stenersgt. 1B/C, 0050 Oslo :له ئۆسلۆ
ژمارهتهلهفۆن ،+47 21 08 50 00 :ژمارهفاکس+47 21 08 50 01 :
ماڵپهڕ ،www.une.no :پۆستی ئهلکترۆنییpostmottak@une.no :

خاچی سووری نهرویجیی ،خزمهتگوزاریی بهدووداگهڕان
یارمهتییدان بۆ ئهوهی پهیوهندیی لهنێوان ئهو ئهندامانهی خێزاندا دروست
بکاتهوه که له ئهنجامی شهڕ ،ناکۆکیی یان کارهساتهوه له یهکتر دابڕاون.
خاچی سوور زانیاریی سهبارهت به تۆ ناداته  UDIیان ههر جیههتێکی تر.
ئهم خزمهتگوزارییهی خاچی سوور بهخۆڕاییه.
ناونیشانی پۆستییPostboks 1 – Grønland, NO-0133 Oslo, Norway :
ناونیشانی سهردان Hausmannsgt. 7, 0186 Oslo :له ئۆسلۆ
ژمارهتهلهفۆن+47 22 05 40 00 :
ماڵپهڕ ،www.rodekors.no :پۆستی ئهلکترۆنییtracing@redcross.no :

ڕێکخراوی نهرویجیی بۆ پهناخوازان ڕێکخراوێکی ناحکومیی مافهکانی مرۆڤه که زانیاریی
و یارمهتیی یاسایی دهداته پهناخوازان.
نامیلکهکه زانیاریی گرنگی تیایه بۆ تۆ که پهناخوازێکیت و داوای پهنادان دهکهیت له
نهرویج.

ڕێکخراوی نهرویجیی بۆ پهناخوازان ()NOAS
ناونیشانی پۆستییTorggata 22, 0183 Oslo :
ناونیشانی سهردانPostboks 8893 Youngstotget., 0028 Oslo :
ژمارهتهلهفۆن ،+47 22 36 56 60 :ژمارهفاکس+47 22 36 56 61 :
ماڵپهڕ ،www.noas.org :پۆستی ئهلکترۆنییnoas@noas.org :

