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ڕێنمایییب یۆیلێدوایییپهنابه یرێتی
بانگ کراویت بۆ لێدوان پهنابهرێت له فهرمانگهی کۆچ .ئەم ڕێنماییە لەسەر ماف و
ئەرکەکانتە لە لێدواندا و لەگەڵ نوێنەرهکەت پێداچوونەوهی لەسەر بکەن .ئهگهر
پرسیارێکت ههبێت ،دهتوانیت له نوێنهرهکهت یان لە سەرهتای لێدوانەکەدا له کارمهندی
فهرمانگهی کۆچ پرسیار بکهیت.

مهبهستیلەیلێدوانیچییه؟ی


بۆچ داوای ماف پهنابهرێتیت
تۆ له فینلهندا داوای پهنابهرێتیت کردووه .له لێدوانەکهتدا لێکۆڵینهوه لهسهر ئهوه دهکرێت که ی
ا
لەبەرچ ناتوان بۆ وڵتهکهی خۆت بگهڕێیتهوه.
ی
کردووه ،هەروهها



بۆچ داواکاری پەنابەرێت دهکەی لەم لێدوانەدا باس بکەی .لە پاش لێدوانەکەشدا
گرینگە کە هەموو ئەو هۆکارهکانەی کە ی
ئەگەر هۆکاری نوێت بۆ درووست بوو ،یان زانیاری و ڕوونکردنەهی نوێتت سەبارهت بە بابەتەکان پەیوهندیدار بە
ا
داواکارییەکەتەوه هەن دهستەوبەچ بە فەرمانگەی کۆچیان ڕابگەیەنە ،ئەگینا لە کان تاووتوێ کران سکاڵکەت لە دادگا دا
ئاراستەیان ئەوهیان بکە.

ی

مافهکانتیلهیلێدواندیایچیی؟ ی
ی


نوێنهرهکهت بۆ لێدوان لهگهڵت دێت.



مافت ههیه له لێدوانەکەدا پارێزهر لەگەڵت ن.



گتی زارهیک ئهوهیه که به بێلیهن
له لێدوانەکەدا وهرگتی زارهیک بەکار دههێتێت کە بە زمانەکەی تۆ قسە دهکات .کاری وهر ڕ
گتی زارهیک دهتوانێت لهوێ ئاماده بێت یان لهسهر تهلهفۆن یان به ڕێگای ڤیدیۆ بێت.
گتێ .وهر ڕ
ههموو قسهکان وهر ڕ



لێ یتسکەر و وهرگ ڕتی زارهیک و پارێزهر ئەریک پاراستت نهێنییان لەسەر شانە ،بەم واتایە کە ئەوان ناتوانن ئەو قسانەی لە
لێدوانەکەدا بیستوویانە الی هیچ کەسێیک دهرهیک بدرکێن ،تەنانەت الی ئەندامان ختانەکەی تۆش .بهڵگهنامهکان
سهبارهت به بابهتهکهی تۆ به نهێت دهپارێزرێن.



فەرمانگەی کۆچ دهتوان بە دوای بەخێوکەری تۆ دا بگەڕێ ،واتە پرسیار بۆ شوێنونیشانیاندا بکا .لە راستیدا مەبەست لە
ا
بەخێوکەر ئەو کەسەیە کە لە وڵن خۆتدا ئاگای لێتبووه .بۆ مەبەست بە شوێندا کەوتن ،تەنها ئەوهندهی بۆ ئەم کاره پێویست
دهکات ،زانیارییەکانت بەکار دههێتێن .بە شوێنونیشاندا کەوتن له الیهن فهرمانگهی کۆچهوه به شێوهیێیک ئهوها دهکرێت که
نەبێتە دژواری و زهرهر لە تۆ یان کهسوکارت.

ئهرکهکانتیلهیلێدواندیایچیی؟ی


لهسهر تۆ ئهرکه باس و ڕوونکردنهوه لهسهر ئهوه بدهیت که بۆ یچ داوای پهنابهرێت دهکهیت .لە لێدوانەکەدا بایس هەموو
هۆکارهکانت بۆ پەنابەرێت بکە.



له بهرژهوهندی خۆتدایه ههروهها بایس بابەن قورسیش بکهیت .لەوانەیە هەر ئەو بابەتە دژوارانە لەسەر چۆنییەن بڕیاری بۆ
داواکارییەکەت چارهساز بن.




ڕاستگۆ بە .ئهگهر شتێک نهزان یان له بتت نهبێت ،لە خۆتەوه قسە درووست مەکە .ب اڵ که نازانم یان له بتم نیه.
ا
له لێدوانکهتدا ناو و کان لهدایکبوونت ڕاست بڵ .ئەگەر لە دواییدا ویستت زانیارییەکان ناسنامەییت بگۆڕی ،بۆئەم
مەبەستە دهن پاسەپۆرت یان بەڵگەنامەیەیک ناسنامەن دیکەی فەریم و یاسان نیشان بدهی.



(بۆ ئەو کەسانەی لە  ۱٥ساڵ زیاترن) بە گوێرهی یاسا ئاراستە کردن زانیاری ناسنامەن چەوت بە تاوان دهژمتدرێ و ئەم
کارهش سای بە دواوه دهن.

 سەرنج بده ،دان زانیارییەکان ناسنامەن چەوت یان شاردنەوهی زانیاری درووست لەوانەیە لە دواییدا ببێتە هۆی
هەڵوهشانەوهی ماف مانەوهی پێدراو  ،هەروهها درووست بوون کۆسپ لەسەر تاووتوێ کران داواکارییەکان دیکەت دا.

چ یۆنیباشهیخ یۆتیب یۆیلێدوانیئامادهیبکهیت؟ی ی


بەر لە لێدوان دهگەڵ نوێنەرهکەت پێداچوونەوه بەو ڕێنمان و نامیلکەکانەوهدا بکەن کە لە الیان کارگ ڕتانەوهی پێتدراون.
ا
ئهگهر بتهەوێ وهرگ ڕتی زارهکییەکە ژن یان پیاو ن ،هەر یچ ختاتر بهر له لێدوانەکهت ئهوه بە نوێنەرهکەت بڵ و
نوێنەرهکەشت خواستەکەت بە فەرمانگەی کۆچ ڕادهگەیەن.



ئهگهر بواری تهندورستیت ئهوها بێت که کارتێکردن لهسهر لێدوانەکهت دهبێت ،بایس ئهوه بۆ نوێنهرهکهت یان بۆ



کارمهندهکان کهمپهکهت بکه.


ا
کەمپەکەت گەییشتنت بۆ شوێت لێدوانەکە مەیسەر دهکا ،بەڵم پێشت بەر لە لێدوانەکەت لەسەر چۆنییەن رۆیشتنت بۆ
ئەوێ لەگەڵ ڕینماگەرهکان ساخ ببنەوه.



له کهمپهکهت داوای نان یان پارهی بۆ نانخواردن بکه و لهگهڵ خۆن بێنه.



دهرمانهکان که به ڕۆژ بۆت پێویست بێت لهگهڵ خۆت بێنه.



ههموو بهڵگهنامهکان و شتهکان دیکهی پهیوهندیدار به بابهتهکهوه لهگهڵ خۆت بێنه.

لەیر یۆ یژییلێدواندیایلەیفەرمانگەیییک یۆچیئاوههیایبکە


له فهرمانگهی کۆچ نوێنهر و پارێزهرهکەت دهبیت.



که دێیت بۆ فهرمانگهی کۆچ ،لەوانەیە پشکنیت پاراستنت بۆ بکرێ.



کارن پێناسەی نیشتەجت کهمپهکهت پیشان پاسهوان فهرمانگهی کۆچ بده.



ا
تهنیا کهسهکان بانگکراو بۆ لێدوان و ئەو کهسانەش که پێشت فهرمانگهی کۆچ ڕێگای پێداون ،دهتوانن بێنە ناو هۆڵ
چاوهڕوان.



ئهگهر بتهوێت یارمهتیدهرێک لهگهڵت بێت ،بەر لە کان لێدوان دهن یارمەتیدهرهکە خۆی داوای ڕێگا پێدان لە فەرمانگەی
کۆچ بکات .ئهگهر پێشت ئهو داوای نهکردبێت ،لێ یتسکهرهکه بڕیار دهدات که ماف ئامادهبوون بهو کهسه دهدات یان نا.
یارمهتیدهر پارێزهر نیه و بەشداری لە ڕوونکردنەوهی بابەتەکاندا نان.



لێ یتسکهرهکهت کارمهندێیک فهرمانگهی کۆچه.



ا
ۆڵ چاوهڕوان بانگ دهکات.
لێ یتسکهرهکهر خۆی بە دواتاندا دێت و تۆ و نوێنهر و پارێزهرهکهت له ه



دهنیک لێدوانەکهت تۆمار دهکرێت .له ژوورهکهدا ههروهها کامتای چاودێرن تۆمارکهر ههیه.



لەوانەیە کە لێدوانەکەت تەواوی ڕۆژ بخایەتێت .لە ماوهی رۆژدا پشوودانێک بۆ نانخواردن و ههندێک پشوودان دیکهش
دهدرێن .تۆش هەردهم دهتوانیت داوای پشوودان بکهی.



ئەگەر پێویست بکا لە ڕۆژێیک دیکەدا درێژه بە لێدوانەکەت دهدرێ کە بۆ ئەم مەبەستش پاش ماوهیەک کان چاوپێکەون
نوێت پ ڕتادهگەیەندرێ.

لهیلێدواندیایچییدهک یرێت؟




له سهرهتای لێدوانەکهدا لێ یتسکەر پێت دهڵێت که یچ دهکرێت و مسۆگهر دهکات که دهزانیت مافهکان و ئهرکهکانت چن.
ا
گتی زارهیک تێنهگهیشت.
پرسیار بکه ئهگهر شتێک تێناگهیت .بڵ ئهگهر لە وهر ڕ
ئهگهر پێشت ناسنامەییت تاووتوێ نەکران ،لێ یتسکهرهکه لهو بارهوه دهپرسێت .هەروهها پرسیار دهکات ختانهکهت له چهند
کهس پێکهاتووه ،له کوێ ژیاویت و به چ ڕێگایەکەوه بۆ فینلهندا هاتووی.
ا
بۆچ ناتوان بگهڕێیتهوه تاووتوێ دهکرێن .لەسەر هەمووی ئەو
دوای ئەمە هۆکارهکان ڕاکردنت له وڵتهکهتەوه ،هەروهها ی
رووداوانەی کە بە سەر خۆت هاتوون ڕاستگۆیانە و ئەوهندهی دهتوان بە وردهکارییەوه بدوێ.



ا
ا
لێ یتسکهرهکه ههندێک پرسیاری وردهکاریت لێدهکات لهسهر ئهو بابهتانهی که باسیان دهکهیت .ڕاستگۆیانه وهڵم بدهوه .بڵ
ئهگهر شتێک نازانیت یان له بتت نهماوه.



ههندێک پرسیار له ههموو پهناخوازهکان دهکرێن .بۆ نموونه لێ یتسکهرهکه لێت دهپرسێت که بۆچوونت لهسهر ئهوه چیه



ئهگهر لته دهرتبکهن و قهدهخهی هاتنهوه لهسهرت بسهپێتێ.
ا
نوێنەر یان پارێزهر ناتوانن لە جیان تۆ وهڵیم پرسیارهکان بدهنەوه ،بەڵکو لە ماوهی لێدواندا ئەوان دهتوانن ئامۆژگاریت بکەن و
ئەو قسانەی پێشت باست کردوون وهبتت بێننەوه.



لی یتسکەر ئەو قسانەی لە لێدوانەکەدا دهوترێن لە کۆمپیوتەردا وهک یاداشت دهنووسێتەوه کە پت دهوترێ یاداشتانە یان
گتی زارهیک یاداشتنامەکەت بۆ دهخوێنێتهوه ،کە ئەو کات گەر هەڵەت تێدا بەدی کرد دهنگ بکە.
کۆباس .له کۆتاییدا وهر ڕ
ههروهها دهتوانیت شت نوێش لت زیاد بکهیت .دوای ئهوه یاداشتنامهکه واژۆ دهکهیت و کۆپیەیک دهدرێت به نوێنهرهکهت.

فهرمانگهیییک یۆچیچ یۆنیبڕیا یریدهدات؟ی


بە گوێرهی داواکارییەکەی خۆت لەوانەیە ماف پهنابهرێت یان ماف نیشتەجێبوون به هۆی مرۆف تاکە کەیس یان
نیشتەجێبوون بە هۆی بوون بە قوربان بازرگان مرۆڤ بە تۆ بدرێت.



فەرمانگەی کۆچ لەسەر داواکارییەکەت بڕیارت بۆ دهردهکات ،بڕیارهکە لەسەر بنەمای ئەو قسانەی خۆت دهن کە لە لێدوان



پەنابەرێتیدا باست کردوون و ئەو بەڵگەنامانەی کە ڕادهست ئەم فەرمانگەیەت کردوون.
ا
فهرمانگهی کۆچ بۆی ههیه لە ڕێگای وڵن خۆتەوه لێکۆڵینهوه لهسهر ڕاستەقینە بوون بهڵگهنامهکانت بکات .کاربهدهستان
ا
وڵن خۆت ئاگاداری ئەم کاره نابنەوه و لێکۆڵینهوهکه نابێت به مهتریس لهسهر تۆ یان کهسوکارت.



ئهگهر بتهوێت دوای لێدوان زانیاری زیاتر بدهی ،لە رێگای نوێنەرهکەتەوه بیاننته .لهسهر بابهتهکهت ناکرێ به تهلهفۆن قسه



بکهین ،چونکه ناتوانن دڵنیا بن که تهلهفۆنکهرهکه کێیه.
ا
ئهگهر داوای پەنابەرێتییەکەت ڕهت بکرێت ،دهکرێ تۆ لە فینلهن دهربکەین و هاتنهوهت بۆ فینلهند یان وڵتان دیکهی
هاوپهیمان شێنگن قهدهخه بکرێت.



بە دوای ئەوهی دا کە بڕیاری فەرمانگەی کۆچ لەسەر داواکاری پەنابەرێت ئێستاکەت بڕهوی جێبەجێکردن یاسان پەیدا کرد ،و
تۆ هۆکارێیک نوێت بۆ پەنابەرێت بۆ دێتە پێش ،دهستەوبەچ داواکارییەیک نوێ بۆ پەنابەرێت بدهوه .تۆ دهن ڕوونکردنەوه
بۆچ ئەم هۆکاری نوێت پێشت نەهێنابووه گۆڕێ .لە ڕوونکردنەوهکەتدا دهن ئاشکرا ن کە لە توانان
لەسەر ئەوه بدهی کە ی
تۆدا نەبووه کاریگەریت لەسەری هەن .بە دوای ئەمەدا فەرمانگەی کۆچ بریار دهدا کە ئایا لێکۆڵینەوه لە سەر داواکارییە
نوێیەکەت دهکا یان نا.

