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Îqame bo Fînlandayê nedaye te
Daîreya Koçberan biryareke neyînî li ser dawaya te ya penaberiyê daye. Ew
tê wê wateyê ku te li ser bingehê penaberiyê îqame bo Fînlandayê
wernegirtiye.
Eger te ji bilî dawa penaberiyê dawayeke cuda ya îqameyê kiribe, biryareke
cuda li ser wê dê ji te re were.

Nûner, alîkarê huqûqî û karmendên navenda penaxwazan dê
alîkariya te bikin
Herwiha nûnera/ê te jî herdem biryarên derbarê te werdigire.
Nûner, alîkarê huqûqî û karmendên navenda penaxwazan dê te şîret bikin ka
ji niha pê ve çi dibe.

Piştî biryarê dikarî bi dilxwazî derkevî yan itirazê li biryarê bikî
▪

Vegerîna dilxwazane
Eger bixwazî bi dilxwazî vegerî welatê xwe, dikarî alîkariyê wergirî. Li ser wê li
gel nûner an karmendekî navenda penaxwazan biaxive.
Şertê vegerînê ew e ku dêbav an xwedîkerên te dê te wergirin.
Şertê wergrtina alîkariyê ew e ku tu bi dilxwazî ji Fînlandayê biçî. Divê ku tu
dawaya xwe ya penaberiyê yan itirazên ku te li wê kirine betal bikî.
Agahiyên zêdetir derbarê vegerîna dilxwazane li ser malpera Daîreya
Koçberan hene: https://migri.fi/paluu

▪

Dikarî itiraza biryarê li dadgeha îdarî bikî
Şîretên itirazkirinê bi biryara te ve didin te. Navê wê belgenameyê şîretên
itirazkirinê ne. Parêzer dê itirazê li ser navê te bike. Nûner di wê mijarê de jî
alîkariya te dike.
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▪

Dadgeha îdarî biryarê li ser itiraza te dide
Eger dadgeha îdarî itiraza te red bike, dikarî dawa mafê itirazkirinê ji dadgeha
îdarî ya bilind bikî. Ew lêkolînê li hemû itirazan nake. Gava ku êdî mafê
itirazkirinê nemîne, biryar dibe dawîn.
Dadgeha îdarî û dadgeha îdarî ya bilind dikare
• biryarê biguherîne
• emir bike ku dawa dîsa were meşandin
• emir bike ku îqame were dayîn yan
• itirazê red bike.
Gava itirazê li biryara Daîreya Koçberan bikî, êdî Daîreya Koçberan ne ew sazî
ye ku mijara te dimeşîne.
Eger te û nûnera/ê xwe pirs an agahiyên zêdetir li ser mijarê hebin, nûner
dikare têkiliyê li gel alîkarê huqûqî têkiliyê deyne yan dadgeha îdarî ya ku
mijara te dimeşîne.

Di biryarê de hatiye gotin ku kengî biryar dikare were bicihanîn
Li ser bingehê penaxwaziya te îqame nedaye te. Di biryarê de hatiye gotin ku
kengî ew dikare were bicihanîn. Polîs berpirsiyarê bicihanînê.
Biryara derxistina ji welat tê wê wateyê ku eger tu bi xwe ji Fînlandayê
dernekevî, polîs dê te ji welat derxe. Berî ku te vegerînin, polîs misoger dike ku li
welatê te dê te bi awayekî maqûl û ewle wergirin.
Hevdem mimkin e ku qedexeya hatina welat li ser te emir kiribe. Ew tê wateya
ku nabe tu vegerî Fînlandayê yan Herêma Schengenê. Qedexe dikare demkî
yan heta biryareke din be. Ew di biryarê de tê gotin.
Polîs amadekariya vegerandinê dike anku bilêtên firînê dikire û te digihîne ser
sinorê Fînlandayê yan heta welatê te.

Karmend dikarin emir bikin ku tu li cihekî diyarkirî bijî
Eger hewce be ku tu ji Fînlandayê derkevî, polîs an karbidestên sinor dikarin
emir bikin ku tu li cihekî diyarkirî bijî û bi berdewamî li wir diyar bibî. Piranî caran
ew heman cih e ku tu lê dijî dema ku dawaya te dimeşe. Berî wê dê
guhdariya nêrîna te û nûnerê û herwiha karmenda sosyalê bikin.
Eger tu zêdeyî 15 salî bî lê nebûbî hejde salî, dikarin herwiha te bigirin cihekî
girtî. Lê kêm caran wisa tê kirin. Qet nabe ku kesên ji 15 salî kêmtir bigirin cihên
girtî.

Eger te sebebekî nû bo dawakirina penaberiyê hebe, dikarî
dawayeke nû bikî
Eger te sebekî nû bo dawa penaberiyê hebe piştî ku biryara Daîreya
Koçberan bigihe hukmê qanûnî, tu dikarî dawayeke nû ya penaberiyê bikî.
Dawaya nû divê yekser dema ku sebeb an hewcehî hebe were kirin.

3

Divê te sebebek hebe bo wê yekê ku çima te berê behsa sebebên nû
nekiriye
Sebebê wê yekê, ku çima te pêştir behsa sebebên nû nekiriye, divê wisa be
ku te bi xwe nikarîbe tesîrê lê bikî. Piştî wê Daîreya Koçberan dinirxîne ka
lêkolînê li ser dawaya te bike yan na. Eger bi nêrîna Daîreya Koçberan te ti
sebebên nû bo dawakirina penaberiyê nînin, biryarek dê were dan ku lêkolînê
li ser dawaya te nakin. Wê biryarê dê bo agahî bidin te û nûnera te.

Li mafê xwe yê karkirinê binêre
Eger tu zêdeyî 15 salî bî û te li Fînlandayê kar kiribe, yekser li gel nûnerê xwe li
biryarê binêre ka mafê te yê karkirinê hê jî maye.
Di biryarê de tê gotin ka kengî mafê te yê karkirinê bi dawî dibe. Eger kar bikî,
yekser bibêje xwedîkarê xwe eger mafê te yê karkirinê bi dawî bibe. Nûnerê
te di van mijaran de jî alîkariyê dike.

Agahiyên zêdetir wergire
•
•

Ji malpera Daîreya Koçberan: migri.fi/turvapaikka-suomesta
Vîdyoya Daîreya Koçberan ya ”Biryara neyînî”: migri.fi/videotturvapaikanhakijoille

