پەڕەی زانیاری

زانیاری بۆ پەناخوازان
داوانامەی پەنابەری بەم شێوەیە دەچێتە پێشەوە

بەڕێز داواکاری پەنابەری
تۆ داوای پاراستنی نێونەتەوەییت کردووە لە فینلەندا ،ئەوەش
بە مانای مافی پەنابەری دێت یاخود مۆڵەتی نشینگەیی لەسەر
بنەمای پاراستنی پلەی دووەم .لەکاتێكدا دەتوانێت پاراستنی
نێونەتەوەیی وەربگریت کە بەهۆی ئەوەی کە لە واڵتەکەی
خۆتدا ڕووبــەڕووی پێشێلکاری مەترسیداری مافی مرۆڤ
دەبیتەوە پێویستیت بە پاراستن هەبێت ،یاخود بەهۆی بارودۆخی
ئاسایشەوە نەتوانیت بۆ واڵتەکەت بگەڕێیتەوە.
بەاڵم ئەگەر هۆیەکی ترت هەبێت بۆ داوای نشینگەیی ،ئەوسا
لەرێگەی فۆڕمێکی تایبەتیەوە داوای مۆڵەتی نشینگەیی
پێشکەش بکە .هۆیەکانی تر بۆ نموونە ،پەیوەندی خێزانی،
کارکردن یان خوێندن .فەرمانگەی کۆچ لە هەمان کاتدا
داوانامەی نشینگەییەکەت لەگەڵ داوای مافی پەنابەرێتیەکەت
تاوتوێ دەکات ،ئەویش ئەگەر نەبێتە هۆی هیچ دواکەوتنێکی
زیانبەخش.
لەم باڵوکراوەیەدا لە ڕووە گشتیەکانەوە باسی ئەوە دەکەین کە
تاوتوێکردنی داوانامەکەت چۆن ئەنجام دەدرێت و هەروەها
مافەکانت و ئەرکەکانی سەرشانی تۆ چین.

بۆ زانین
کاربەدەستە فەرمیەکان ،وەرگێڕەکان و پارێزەرەکان پابەندن
بە پاراستنی نهێنیەوە .زانیاریەکانی تاکە کەسەکان کە تایبەتن
بە بابەتی پەنابەری لەبەر هۆی ئاسایش بە نهێنی دەپارێزرین.
لەبەر ئەوە کاربەدەستە فەرمیەکان پەیوەندی ناکەن نە بە
نوێنەرایەتی واڵتەکەتەوە لە فینلەندا وەنە بە کاربەدەستانی
فەرمی واڵتەکەتەوە.
لەکاتی لێکۆڵینەوەکاندا تۆ مافی ئەوەت هەیە وەرگێڕ بەکاربهێنێت،
کە ئەویش کاربەدەستان ئامادەی دەکــەن .ئەگەر پارێزەرت
هەبوو ،داوای لێ بکە با بە زووترین کات فەرمانگەی کۆچ
لەوە ئاگاداربکاتەوە کە ئەو کار بۆ تۆ دەکات .ئهگهر بتهوێت
که پارێزهرت له ووتوبێژت دا لهگهڵ دایرهی کۆچبهران دا
ئاماده بێت ،زۆرینهی جار دهبێت به خۆی پارهی پارێزهرهکهت
بدهیت .ئامادهبوونهوهی پارێزهر له ووتوبێژی مافی پهنابهری
دا له الیهن دهوڵهتهوه دهدرێت تهنیا ،ئهگهر کهسێکی ژێرتهمهن
بیت و به تهنیا له فینلهندا داوای مافی پهنابهرێتیت کردبێت یان
به هۆی پێویستیێکی تری زۆر گرینگ ئامادهبوونهوهی پارێزهر
له ووتوبێژهکهت دا زهرووری یه .هەر کاتیكیش ویستت
دەتوانیت پەیوەندی بکەیت بە نوێنەرایەتی یەکسانیەکانەوە.
ئەو پەنابەرانەی کە تەمەنیان بچووکە و بەتەنیا دێن نوێنەریان

 .1ئــەگــەر هــۆی بــنــەمــادارت
هەبێت بۆ ئەوەی لەوە بترسیت کە
لە واڵتەکەی خۆتدا ڕووبەڕووی
زوڵم ببیتەوە ،دەتوانیت داوای
پەنابەری بکەیت.
 .2ئــەگــەر دەتـــەوێـــت داوای
پەنابەرێتی لە فینلەندە بکەیت،
دەبێت بۆ فینلەندا سەفەر بکەیت.
ناتوانرێت لە دەرەوەی فنلندەدا
داوای پەنابەری بکرێت.
 .3کاتێک دەگەیتە فینلەندا،
بــە زووتــریــن کــات بــە بنکەی
پاسەوانانی سنوور یان بە پۆلیس
ڕابگەیەنە کە دەتەوێت داوای
پەنابەری بکەیت.
 .4ئــەو کاربەدەستەی داوای
پەنابەریەکەت لێ وەردەگرێت
زانیاریە بنەڕەتیەکانت دەنووسێ
و پەنجەمۆرت لێ وەردەگریت
هەروەها لێکۆڵینەوەی تۆماری
پێویستت بۆ دەکات.

 .5داوانامەکەت دەگوێزرێتەوە
بۆ فەرمانگەی کۆچ ( )Migriو
دەچێتە نۆرەوە بۆ تاوتوێکردن.
 .6بۆ بنکەی پێشوازی پەنابەران
واتــە کەمپ دەتنێرن کە تێیدا
بحەوێیتەوە .لەوێدا چاوەڕوانی
چاوپێکەوتنی داوای پەنابەرێتی
دەکەیت.
 .7ئەگەر مافی نشینگەییت لە
واڵتێکی ئاسایشی تــردا هەیە،
یاخود بەگوێرەی رێکەوتنامەی
دیاریکردنی بەرپرسیارێتی نێوان
والتانی یەکگرتووی ئەوروپا،
واڵتێکی تر لە مامەڵەکردنی
داواکەت لێپرسراوە ،ئەوا فنلەندە
لە داواکەت ناکۆڵێتەوە.

1.9.2016 kurdi-sorani
Tietoa turvapaikanhakijalle
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بۆ دەستنیشان دەکەین کە چاودێری بەرژەوەندیەکانیان دەکەن.
تۆ ،پارێزەرەکەت و نوێنەرەکەت مافی ئەوەتان هەیە کە ئەو
جۆرە نوسراوانە وەربگرن و بیخوێننەوە کە دەکرێت بۆ سەر
تاوتوێکردنی بابەتەکەت.کاریگەرییان هەبێت یان کاریگەرییان
هەبووە.

پەیوەندیت پێوە دەکەین
فەرمانگەی کۆچ خۆی بانگهێشت دەکات بۆ ڕوونکردنەوەی
بنەماکانی داوانــامــەکــەت بەبێ ئــەوەی پێویست بکات تۆ
پەیوەندییان پێوە بکەیت.
هەر کاتیك کارێکت لەگەڵ ئێمە ئەنجام دا ،هەمیشە ژمارەی
کەیسەکەت بەکاربهێنە.
بەڵگەنامەی سەفەرت ،بەلگەنامەی ناسنامەی کەسیی خۆت
و هەرچی ڕوونکردنەوەیەکی تر کە هەتە بۆ پاڵپشتی کردن
لە داوانامەکەت لە دوای پێشکەشکردنی داواکاریەکەت بە
زووترین کات بیان نێرە بۆ فەرمانگەی کۆچ .ئەگەر سەبارەت
بە باری تەندروستی خۆت ڕاپۆرتی دوکتۆرت هەیە و پێت وایە
کە گرینگی هەیە لەسەر تاوتوێکردنی بابەتی پەنابەریەکەت،
ئەوا بۆ فەرانگەی کۆچی بگەیەنە.
ئەگەر داوای ڕوونــکــردنــەوەی زیــاتــرت لێ کـــراوە ،ئەو
ڕوونکردنەوەیەی کە داوات لێ کراوە بەزووترین کات دوای
ئەوەی کە داوای تەواوکردنەکەت لێ کرا بۆ فەرمانگەی کۆچی
بینێرە .پابەندی ئەو کاتە ببە کە کە بۆت دیاری کراوە.
ئێمە لەبەر هۆی ئاسایش ناتوانین سەبارەت بە داوانامەکەت
لەتەلەفۆندا زانیاریت پێ بدەین ،چونکە ناتوانین لە ناسنامەی
ئەو کەسەی کە تەلەفۆن دەکات دڵنیابین .لە تەلەفۆندا تەنها
دەتوانین ئەو ئامۆژگاریە گشتیانە باس بکەین کە تایبەتن بە
بابەتەکانی پەنابەریەوە.
فەرمانگەی کۆچ ناتوانێت وەاڵمــی پرسیارەکانت بداتەوە
سەبارەت بە قۆناغی لێکۆڵینەوە و مامەڵە لە بابەتەکەت ئەگەر
داوانامەکەت لەوێ تاوتوو نەکرێت .بۆ نموونە لە حالەتێكدا،
ئەگەر تۆ سکااڵت لەسەر بڕیاری فەرمانگەی کۆچ کردبێت.

زانیاریەکانی پەیوەندی گرتن پێتەوە نوێبکەرەوە
لەو ماوەیەدا کە داوانامەکەت لە تاوتوێکردندایە ،تۆ بۆت هەیە
بە ئازادی لە فینلەندا هات وچۆ بکەیت .بەاڵم دەبێت لەسەر
زانیاریە تازەکانی خۆت بۆ پەیوەندی کردنت ئاگاداری بدەیت
بە کەمپی پەنابەران یان بە فەرمانگەی کۆچ .کاربەدەستان
بۆیان هەیە ئەرکی سەرشانت بۆ دیاری بکەن بۆ پێشاندانی
ئامادەبوونت و داوای ئەوەت لێ بکەن کە پێیان بڵێیت چۆن
بتوانن پەیوەندیت پێوە بکەن .ئەگەر پەیوەندی بەکاربەدەستانەوە
یان بە کەمپی پەنابەرانەوە نەگریت ،دەکرێت وا تەماشا بکرێت
کە داوانامەکەت پووچەڵ بووەتەوە چونکە تۆ دەستبەرداری
داوانامەکەت بویتە.

 .8میگری ( )Migriهەرچی
زووتــر کاتی چاوپێکەوتنی
داوای پــەنــابــەرێــتــیــت پێ
ڕادەگـــەیـــەنـــێـــت .بـــۆ خــۆت
پێویست ناکات لە کاربەدەستان
پرسیاری کاتی چاوپێکەوتنەکە
بکەیت.
 .9لە چاوپێکەوتنی داوای
پەنابەێتیدا میگری ()Migri
ســەرەتــا پرسیاری زانیاریە
کەسیەکەت ،رێگای هاتنەکەت
لێ دەکات و هەروەها پێیشت
ڕادەگەنێت کە ئایا دەتوانرێت
داواکەت لە فنلەندا لێکۆڵینەوەی
لێ بکرێت یان نا.

 .10لە چاوپێکەوتنی داوای
پــەنــابــەرێــتــیــەکــەتــدا دەبـــێ تا
دەتــوانــیــت بــە وردی باسی
ئـــەو هــۆیــانــە بــکــەیــت ،کە
بۆچی تۆ داوای پەنابەرێتی
دەکــەیــت .هــەروەهــا هەرچی
ئەو بەڵگەنامانەی پێتە لەگەڵ
خۆت بیبە کە راستی قسەکانت
دەسەلمێنی.

?

 .11مــیــگــری ()Migri
لــێــکــۆڵــیــنــەوە لــــەوە دەکـــات
کــە ئــایــا دەکــرێــت پاراستنی
نێونەتەوەییت پێ بدرێت یان
مــۆڵــەتــی نشینگەیی لەسەر
بنەمای هۆی تر وەربگریت.

 .12کــاتــێــك بـــڕیـــارەکـــە
دەردەچــێــت یــان میگری یان
پۆلیس ئاگادارت دەکاتەوە.

Migri

OK

 .13ئـــەگـــەر پــاراســتــنــی
نێونەتەوەیی وەربگریت ،ئەوا
کارتی مۆڵەتی نشینگەییت پێ
دەدرێــت .دوای ئەوە دەتوانی
داوای بەڵگەنامەی سەفەری
پەنابەر یان پاسپۆرتی بێگانە
بکەیت.

 .14ئــــەگــــەر بـــڕیـــاری
رەتــکــردنــەوە بــە داواکــــەت
بدرێت ،ئــەوا دەتوانی سکااڵ
لەو بیارە بکەیت و بۆ دادگای
بەڕێوەبەرایەتی بینێریت.
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ئهگهر حهز بکهیت داواکهت بهتاڵ بکهیت ،به نامهیێک ئهوه به
سهرۆکی (یان جێگری سهرۆکی) ناوهندی پێشوازی کردنهوهی
پهناخوازان که لێی دهژیــت ،به فهرمانگهی کۆچبهران ،به
کاربهدهستانی چاودێریی سینۆر یان به پۆڵیس ڕابگهیێنه .دوای
بهتاڵ کردنهوه فهرمانگهی کۆچبهران بڕیارێکی بهتاڵ بوونهوه
له سهر داواکــهت دهدات و دهتوانن له فینلهندا بتگهڕێننهوه.
هەر لە کەمپەکەی خۆتدا دەتوانیت داوای وەرگرتنی یارمەتی
گــەڕانــەوەی ئــارەزوومــەنــدانــە بکەیت .ئــەگــەر ویستیشت
بگەڕییتەوە بۆ واڵتێکی تر نەك بۆ واڵتەکەی خۆت ،دەبێت ئەو
جۆرە بەڵگەنامانە بخەیتە ڕوو کە شایەتی ئەوە دەدەن کە تۆ
مافی ئەوەت هەیە لەو واڵتە بمینیتەوە.

کارکردن
وەکو داواکارێکی پەنابەرێتی بەبێ ئــەوەش کە نشینگەییت
وەرگرتبێت بــۆت هەیە کارێك بکەیت کە مــووچــەی لێ
وەربگریت ،ئــەوەش دوای تێپەڕبووی سێ مانگ بەسەر
پێشکەشکردنی داوانامەی پەنابەریەکەت ،بەمەرجێك ئەگەر
ئەو بەڵگەنامەی سەفەرکردنەت کە مافی هاتنە ناو واڵتەکەت
پێ دەدات ماوەی کارپێکردنی مابێت.

 .15ئەگەر مافی ئەوەت پێ
درا کە لە فینلەندا بمێنیتەوە،
ئینجا شاری نیشتەجێبوونت
پێ دەدرێــت .مانای ئەمەش
ئــەوەیــە کــە کاتێك شارێك
وەرت دەگرێت لەو شارەدا
خانووت پێ دەدرێت.

 .16ئەگەر مافی مانەوەت
لە فینلەندا پێ نــەدرا ،ئەوا
دەتــوانــی داوای بەرنامەی
گەڕانەوەی ئارەزوومەندانە
بکەیت .لەرێگەی گەڕانەوەی
ئارەزوومەندانەوە دەتوانی
داوای وەرگرتنی یارمەتی
گــەڕانــەوە بۆ واڵتــی خۆت
بکەیت.

تایبەت بەوانیشن بە وردی پێشکەشیان بکە .ئەو شتە بۆ پاشەڕۆژ
لێکۆڵینەوەی پەنابەری
گرینگە ،بۆ ئەو کاتەی کە مۆڵەتی مانەوەی فینلەندات پێ دەدرێت
لە قۆناغی یەکەمی لێکۆڵینەوەدا کاربەدەستان زانیاریە و ئینجا ئەگەر بتەوێت کەسوکارەکەیشت بۆ ئێرە بهێنی.
کەسێتیەکانت و زانــیــاری چۆنێتی هاتنت هــەروەهــا ئەو
زانیاریانەت لێ وەردەگرن و لەسەر بنەمای ئەو شتانە بڕیاری لە چاوپێکەوتنی پەنابەرێتی تایبەتی فەرمانگەی کۆچدا ،لەوێ
ئەوە دەدرێت کە ئایا لێکۆڵینەوە لەسەر داوانامەکەت بکرێت پرسیارەکە لەسەر ئەوەیە کە کە لەسەر چی بنەمایەك داوای
یان نا .کاتێك بانگهێشت دەکەن بۆ چاوپێکەوتن تۆ دەبی خۆ پەنابەری دەکەیت .لەو پرسیارانەی کە لێت دەکرێن بۆ نموونە
شوێنەکە ئامادەبیت ،ئەگەر بۆ شوینەکە خۆت نەگەیەنیت و لەبەر چی ناتوانیت بگەڕێیتەوە بۆ واڵتەکەی خۆت و دەترسیت
هیچ هۆیەکیش ڕانەگەینێت کە بۆچی ،ئەوا دەتوانرێ بڕیاری لەوێ چیت بەسەربێت و ئایا زوڵمت لێ کــراوە ،ڕەفتاری
نامرۆڤانەت لەگەڵ کراوە یان مافەکانت پێشێل کراون ،چۆن ئەو
ڕەفزت پێ بدرێت.
شتانە دەردەکەون و چی بەڵگەیەکت هەیە بیخەیتە ڕوو بۆ ئەو
تۆ ئەرکی سەرشانتە کە بەشداری بکەیت لە بەرەوپێش چوونی شتانە .لە چاوپێکەوتنەکەدا کۆنووسی گفتوگۆکان دەنوسرێتەوە
بابەتکەکەدا .تۆ دەبێ هەموو ئەو پرسیارانەی لێت دەکرێت و و کۆپیەكیشی بەخۆت دەدەن.
ئەو شتانەی کە کاریگەرییان بۆ سەر بابەتەکە هەیە بە ڕاستی
باسیان بکەیت وبەڕاستی وەاڵم بدەیتەوە .دانی زانیاری کەسیی لە چاوپێکەوتنی گفتوگۆی پەنابەریدا دەتوانیت داوا بکەیت
زانیاریەکانت لە سیستەمی زانیاری دانیشتوان تۆماربکرێت،
هەڵە بە کاربەدەستان سزای بەدواوە دەبێت.
ئەوەش بۆ ئەوەی هاوکات لەگەڵ وەرگرتنی مۆڵەتی نشینگەیی
تۆ وێنەت دەگیرێت ،پەنجەمۆر و نیشانەی ناسینەوە کەسێتیەکانت کۆدی شەخسی فینلەندی وەبگریت .ئەگەر نشینگەییت پێ
وەردەگیرێن .بێجگە لەوەش پەنجەمۆری هەموو پەنجەکانت نەدرێت زانیاریەکانت لە سیستەمی زانیاریەکانی دانیشتوان تۆمار
وەردەگیرێن بۆ کارتی نشینگەیی ئەگەر هاتوو لە دواییدا پێت درا .ناکرێت و کۆدی شەخسی وەرناگریت .داوای تۆمارکردنەکە
بۆ تەواوکردنی داوانــامــەی پەنابەرێتیەکەت دەبێت وێنەی بــەوە دەکرێت کە فۆرمی تۆمارکردنت پڕکردبێتەوە و بە
مامەڵەت هەبێت ،کە بەپێی مەرجەکانی وێنەی پاسەپۆرت ئامادەکراوی بیهێنیت بۆ چاوپێکەوتنی پەنابەری .ئەو فۆڕمە
دەگیرێت و دەبێت وێنەکە بە پاشکۆی داوانامەکەت ڕادەست لە ماڵپەڕی ئینتەرنێتەکاماندا دەست دەکەوێت لە ناونیشانی
بکەیت .ئەوسای کە دەچیت بۆ لێپرسینەوە لە بنکەی پۆلیس  .www.migri.fiلە کامپی پەنابەراندا کە لێی دەژیت زانیاری
وێنەکە لەگەڵ خۆت ببە و ڕادەستی بکە .ئەگەر وێنەکەیان وردترت پێ دەدەن لەسەر چۆنێتی داوای تۆمارکردن.
نەدەیتێ تاوتوێکردنی داوانامەکەت دوا دەکەوێت.
ئەوە گرینگە کە ،لە چاوپێکەوتنەکەدا هەموو ئەو هۆیانە باس
هەروەها داوای زانیاریە کەسێیەکانی ئەندامانی خێزانەکەت و بکەیت کە لەبەر ئەوانە داوای پارێزگاری کردنی نێونەتەوەیی
کەسوکارە نزیکەکانی تریشت لێ دەکرێت .ئەو زانیاریانە کە دەکــەیــت .خــۆت وا ئامادە بکە کە بەدەستپێشخەری خۆت
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هۆیەکان باس بکەیت ،چونکە مەرج نیە ئەو شتانە کە تۆ بە
هۆ دایدەنێیت پرسیاری ئەوەت لێ بکرێت .بە وردی گوێ بگرە
لەو ڕێنماییانەی کە فەرمانبەری چاوپێکەوتنەکە پێت دەڵێت و
ئەگەر شتیك تێنەگەیشتیت یەکسەر پرسیار بکە .چاوپێکەوتنی
پەنابەری لەوانەیە ڕۆژێکی تەواو بخایەنێت ،جاری واش هەیە
هاوکات لەگەڵ مامەڵەی داوای پەنابەریەکەت ،لێکۆڵینەوە
لە ڕۆژێکی تردا درێژەی پێ دەدرێت.
لەسەر ئەوەش دەکەین کە ئایا دەکرێت نشینگەییت پێ بدرێت
لەسەر بنەمای مرۆڤایەتی هۆی تاکەکەسی ،لەسەر بنەمای
بڕیار دەرکردن لە فەرمانگەی کۆچ
هەبوونی ڕێگر لەبەردەم دەرچوونە دەرەوەت لەم واڵتە یان
دوابــەدوای لێکۆڵینەوەکانی پەنابەری ئینجا فەرمانگەی کۆچ بەهۆی قوربانی بوونی کەسەکە بە بازرگانی بە مرۆڤەوە.
لەسەر ئەو ڕوونکردنەوانە بڵێیت کە فەرمانبەران بەدەستیان
هێناوە .بەشێوەیەکی سەرەکی ئەوەی کە کاریگەری هەبێت
بۆ بڕیارەکە ئەو زانیاریانەیە کە لەسەر بارودۆخی واڵتەکەی
خۆت و هەلومەرجەکانی مافی مرۆڤ لەوێ دەست کەوتوون.

لەسەر بنەمای ڕوونکردنەوە نوسراوەکان درێژە دەدات بە بۆ ئاگادارکردنەوەت الیەنە بەرپرسەکان خۆیان پەیوەندی
تاوتوێکردنی داوانامەکەت .هەرچی ڕوونکردنەوەیەکی ترت بە تۆوە دەکەن و زانیاریت پێ دەگەیەنن ،پێویست ناکات تۆ
هەبێت سەبارەت بە بابەتی پەنابەریەکەت دەتوانیت هەتاکو پەیوەندی بکەیت بە الیەنە بەرپرسەکانەوە.
ئەو کاتەی کە بڕیار لەسەر داوانامەکەت دەردەکرێت بەشێوەی
نووسراو بینێریت یان بۆخۆت بەدەستیان بگەیەنیت.

بڕیاری قەبووڵ

لەکاتی چاوپێکەوتنی پەنابەریەکەتدا پێت دەوتــرێــت کە
ئەگەر پارێزگاری نێونەتەوەییت پێ بدرێت یان ئەگەر لەسەر
تاوتوێکردنی داوانامەکەت بە مەزەندە چەند دەخایەنێت.
بنەمایەکی تر نشینگەییت پێ بدرێت ،ئەوسا بۆت هەیە لە
بەاڵم ئەمە تەنها مەزەندەیەکە و ئەو کاتەی کە تاوتوێکردنی
فینلەندا بمێنیتەوە.
بابەتێکی پەنابەری دەیخایەنێت بۆی هەیە گۆڕانی بەسەردا
بێت ،بۆ نموونە شتەکە پەیوەستە بەو ڕوونکردنەوە زیادانەوە مافی پەنابەریت کاتێك پێ دەدرێت کە ئەگەر هۆیەك هەبێت
کە دەگەیەنرێن .ئەگەر تۆ هۆیەکەت هەبێت بۆ لە تاوتوێکردنی بۆ ئەوەی لە واڵتەکەی خۆتدا ترست هەبێت کە زوڵمت لێ
بابەتەکەتدا ئەوەی پەلە بکرێت ،هۆیەکەت بەنوسراو باس بکە بکرێت ،هۆی زوڵمەکەش بریتی بێت لە ڕەچەڵەك ،ئایین،
و بگەیەنە دەستمان .پەیوەندی کردن بە تەلەفۆن نابێتە مایەی نەتەوە ،سەر بە گروپێکی دیاریکراوی کۆمەاڵیەتی بیت یان
پێشخستنی بابەتەکەت .زانیاری سەبارەت بەو کاتانەی کە بۆ بیروڕای سیاسی .ئەگەر پەنابەریت پێ درا ،تۆ لە فینلەندا
تاوتوێکردن چاوەڕوان دەکرێت لە ماڵپەڕی ئینتەرنێتەکەماندا پێگەی پەناهەندەت دەبێت.
دبینیت لە ناونیشانی .www.migri.fi
ئەگەر پەنابەری وەرنەگریت ،لەسەر بنەمای پارێزگاری پلە

ئەگەر هاتو تاوتوێکردنی داوانامەکە لەو ڕۆژە بــەدواوە کە دوو نشینگەییت پێ دەدرێت ،ئەویش ئەگەر
پێشکەش کراوە زیاتر لە شەش مانگی خایاند  ،فەرمانگەی کۆچ
•لە واڵتەکەتدا مەترسی حوکمی مردن یان ئیعدامت لەسەر
ئاگاداریت پێ دەدات لەسەر ئەو دواکەوتنە .دوای ئەوە دەتوانیت
بێت.
بە نوسراو پرسیاری هۆی دواکەوتنەکە بکەیت و پرسیاری
•مەترسی ئەشکەنجەدان یان هەر ڕەفتارێکی تری نامرۆڤانە
مەزەندەی کاتێکی تازە بکەیت.
یان پێشێلکاری بەهای مرۆڤایەتی یان سزادانت لەسەر بیت.
فەرمانگەی کــۆچ بەشێوەیەکی گشتی داوانــامــەکــان بەپێی
•نەتوانیت بە سەالمەتی بگەڕێیتەوە بۆ واڵتەکەت بەهۆی
زنجیرەی گەیشتنیان تاوتوێ دەکــات ،یەکسەر دوای ئەوەی
شەڕوشۆڕی چەکداریەوە.
کە ئیتر ئامادەبن بۆ تاوتوێکردن .ئەو داوانامانەی کە پێگەی
تایبتیان هەبێت ئەوانەن کە بۆ نموونە هی خێزانی منداڵدادارن لەو کاتەدا پێگەی پارێزگاری پلە دووت دەبێت لە فینلەندا.
یان هی ئەو مندااڵنەی کە خوار هەژدە سااڵنن و بەبێ دایك
ئەگەر نشینگەییت فینلەندات وەرگـــرت ،هــاوکــات لەگەڵ
و باوك هاتوون ،ئەمانە لەوانی تر خێراتر تاوتوێ دەکرێن.
وەرگرتنی بڕیارەکە کارتی نشینگەییت پێ دەدرێت ،کارتەکە
پێویست ناکات ئەو کاتەی کە لە تاوتوێکردنی داوانامەکەتدا
بە درێــژایــی مــاوەی نشینگەییەکەت کــاری پێ دەکرێت.
بەسەر دەچێت لەگەڵ داوانامەی خەڵکانی تردا بــەراوردی
لەناو ئەو چیپەدا کە بەقەد کارتی نشینگەییەکەوە بۆ نموونە
بکەیت ،چونکە کاتەکان بەگوێرەی ئەوەی کە کارەکە چەندێك
وێنەی دەمــوچــاوت ،زانیاریە کەسییەکانت و پەنجەمۆرت
روونکردنەوەی دەوێت جیاوازییان دەبێت.
تۆمار دەکرێت .ئەگەر مافی پەنابەریت وەرگرت بۆت هەیە
ئەو بڕیارەی کە فەرمانگەی کۆچ دەری دەکات لەسەر بنەمای داوای پاسەپۆرتی پەناهەندەیی بکەیت .ئەگەر لەسەر بنەمای
هەموو ئەو ڕوونکردنەوانە دەبێت کە لە بابەتەکدا کۆبوونەتەوە .پارێزگاری پلە دوو مۆڵەتی نشینگەیی وەربگریت بۆت هەیە
بڕیارەکە لەسەر بنەمای ئەو زانیاریانە دەبێت کە تۆ داوتە و داوای پاسەپۆرتی بێگانە بکەیت.
هەروەها لەسەر ئەو ڕوونکردنەوە زیادانەی کە تۆ پێشکەشت
کردوون یان فەرمانبەران خۆیان پەیدایان کردووە .لە کاتی
پێویستدا دەرفەتت بۆ دەڕەخسێندرێ بۆ ئــەوەی ڕای خۆت
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بڕیاری ڕفز
داوانامەکەت ڕەت دەکرێتەوە ،ئەگەر بینرا تۆ پێویستیت بە
پاراستنی نێونەتەوەیی نیە ،وە هەروەها ناتوانرێ مۆڵەتی
نشینگەیی فینلەندات پێ بدرێ .لەهەمان کاتدا بەشێوەیەکی
گشتی بــڕیــاری گــەڕانــدنــەوەت یــان دەرکــردنــت دەدرێـــت.
بەشێوەیەکی گشتی ماوەیەکت بۆ دیاری دەکرێت بۆ گەڕانەوەی
ئارەزوومەندانە ،کە لەو ماوەیەدا دەبێت واڵتەکە جێ بهێڵیت.
ئەگەر ماوەی گەڕانەوەی ئارەزوومەندانەت پێ نەدرا یان
خۆت لەو ماوەیەدا دەرنەچویت ،دەکرێت بڕیاری قەدەغەکردنی
هاتنت بۆ ئەم واڵتە دەربکرێت ،کە دەکرێت ئەوسا هەموو
واڵتانی شەنگن بگرێتەوە.

هەروەها لەو کاتەشدا لێکۆڵینەوە لە داوانامەکەت ناکرێت،
ئەگەر
•لــە واڵتێکی تــر کــە ئاسایشی تێدا هەیە پارێزگاری
نێونەتەوەییت پێ درابێت.
•لە واڵتێکی ترەوە هاتبێتیت کە ئاسایشی تێدا هەبێت ،کە
دەکرا لەوێ پارێزگاری نێونەتەوەیی وەربگریت.
ئەگەر لێکۆڵینەوە لە داوانامەکەت نەکرا ،بانگهێژ ناکرێیت
بۆ چاوپێکەوتنی پەنابەری لە فەرمانگەی کۆچدا .دەتوانیت لە
کاتی لێپرسینەوەدا باسی ئەوە بۆ کاربەدەستان بکەیت کە لەبەر
چی هۆیەك دەبێت داوانامەکەت لە فینلەندا لێکۆڵینەوەی لەسەر
بکرێت.

ئەگەر داوانامەکەت ڕەفز بکرێت ،دەکرێت وا تەماشابکرێت
کە بنەمایەکی ئەوتۆی نیە ،بۆ نموونە ،ئەگەر بنەماکەی
پێشێلکاری مافی مرۆڤی بەشێوەیەکی جــدی نەبێت ،یان
پرۆسەی پەنابەریەکەت بە هەڵە بەکارهێناوە یان لە واڵتێکەوە
هاتوویت کە ئاسایشی تیادا هەیە .لەو کاتەدا ماوەی گەڕانەوەی
ئــارەزوومــەنــدانــەشــت پــێ نــادرێــت و دەشکرێت بڕیاری
قەدەغەکردنی هاتن بۆ واڵتەکەت بۆ دەربکرێت .ئەگەر وا
تەماشای داوانامەکەت کرا کە بە ئاشکرا بێ بنەمایە ،دەکرێت لە
پاش حەوت ڕۆژ لەو ڕۆژە بەدواوە کە بڕیارەکەت وەرگرتووە *) واڵتانی یەکێتی ئەوروپا بێجگە لە فینلەندا بریتین لە  ،هۆڵەندا،
بەلجیکا ،بولگاریا ،ئیسپانیا ،ئیرلەندا ،بەریتانیا ،ئیتاڵیا ،نەمسا ،یۆنان،
لە فینلەنداوە بتگەرێننەوە بۆ شوێنی خۆت.
ئەگەر بڕیاردرا داوانامەکەت لێکۆڵینەوەی لەسەر نەکرێت،
ماوەی گەڕانەوەی ئارەزوومەندانت پێ نادرێت .بە شێوەیەکی
گشتی بڕیاری قەدەغەکردنی هاتن بۆ واڵتەکەشت بۆ دەردەکرێت
و لە هەندێك حاڵەتیشدا دەکرێت لە فینلەنداوە بتگەڕێننەوە بۆ
شوێنی خۆت تەنانەت پێش ئــەوەش کە سکااڵکەت تاوتوێ
بکرێت .لە ناو بڕیارەکەدا پێت دەوترێت کە چی کاتێك دەتوانرێت
بڕیاری گەڕاندنەوەت بخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە.

دەتوانیت لەو کامپی پەنابەرانەی خۆتدا داوای یارمەتی بکەیت
بۆ گەڕانەوەی ئارەزوومەندانە.

کرواتیا ،قبرس ،التڤیا ،لیتوانیا ،لوکسومبۆرگ ،مالتا ،پۆرتوگال،
پۆلەندا ،فەرەنسا ،ڕۆمانیا ،سوید ،ئەڵمانیا ،سلۆڤاکیا ،سلۆڤێنیا ،چیك،
دانمارك ،هەنگاریا و ئیستۆنیا.

لێکۆینەوە لە داوانامەکەت ناکرێت

ئایا لە بڕیارەکەی فەرمانگەی کۆچ ناڕازیت؟

هەموو کاتێك لێکۆڵینەوە لە داوانامەکەت ناکرێت .لەکاتی ئــەگــەر لــەو بــڕیــارەی فەرمانگەی کــۆچ نــاڕازیــت کــە بۆ
ئاوهاشدا هیچ بڕیارێكی بۆ نادرێت ،نە قەبووڵ و نەش ڕەفز .داوانامەکەت دەری کردووە ،دەتوانیت داوای گۆڕانکاری بۆ
تۆ مافی هەڵبژاردنی ئەوەت نیە کە چی واڵتێك لێکۆڵینەوە بکەیت بە پێشکەشکردنی سکااڵ بۆ دادگای کاروباری ئیداری.
لە داوانامەکەت دەکات .واڵتانی یەکێتی ئەوروپا* هەروەها هەروەها لەسەر بڕیاری دادگای کاروباری ئیداریش دەتوانیت
ئایسالند ،لیختنشتاین ،نەرویج و سویسرا ڕێکەوتنیان لەسەر سکااڵ بکەیت بۆ دادگای بەرزی کاروباری ئیداری ،ئەویش
ئەوە کردووە کە چی واڵتێك بەرپرسە لە ئەنجامدانی لێکۆڵینەوە بەمەرجێك ئەو دادگایە مۆڵەتی سکااڵکردنت پێ بدات.
لەسەر داوانامەی پەنابەری.
ئەگەر توانرا پێش ئەوەی سکااڵکەت تاوتوێ بکرێت بتگەڕێننەوە
ئەو داوانامەی پەنابەرییەی کە لە فینلەندا پێشکەشی دەکەیت بۆ شوێنی خۆت ،دەتوانیت داوا پێکەش بکەیت بۆ دادگای
دەتوانین بیگوێزینەوە بۆ واڵتێکی تر ،بۆ نموونە کاتێك کە ئەو ئیداری بۆ دەرکردنی بڕیاری قەدەغەکردنی جێبەجێکردنی
واڵتەی تر بەرپرسیار بێت لە ئەنجامدانی ئەو لێکۆڵینەوەیە .گەڕاندنەوەکەت .لە بڕیارەکەتدا پێت دەوترێت کە چی کاتیك
بەرپرسیارێتی دەکرێت لەسەر ئەو بنەمایە بێت ،کە
دەتوانرێت بخرێتە جێبەجێکردنەوە واتە پۆلیس لە واڵتەکە بتباتە
دەرەوە.
•ئەندامی خێزانی تۆ لەو شوێنەدا هەبێت
•مۆڵەتی نشینگەیی یان ڤیزای ئەو واڵتەت هەبێت
•لە ڕێگای ئەو واڵتەوە هاتبیت بۆ فینلەندا ،یان
•پێشتر لەوێ داوای پەنابەرێتیت کردبێت

سکااڵیهک بۆ دادگای ئیداری دهبێت له ماوهی  21ڕۆژ دا دوای
و داوانامهی بۆ سکااڵکردنهوه له بهردهم دادگای ئیداریی بااڵ
له ماوهی  14ڕۆژ دوای ئهوه که ئاگادار کراویت بگهیێنیت.
داوای قهدهغهکردنی جێبهجێکردنهکه دهبێت له ماوهی  7ڕۆژدا
پێشکهش بکرێت.

لەو کاتانەدا فەرمانگەی کۆچ لێکۆڵینەوە لە داوانامەکەت
ناکات بەڵکو دەتگەڕێنێتەوە بۆ ئەو واڵتە کە لێکۆڵینەوە لەسەر لە پاشکۆی بڕیارەکەدا ڕێنمایی ئەوەت پێ دەدرێت کە چۆن
سکااڵکە دەکرێت .ئەگەر بتەوێت سکااڵ بکەیت ،چاکتر وایە
داوانامەکەت دەکات.
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داوای یارمەتی یاسایی بکەیت .یارمەتی یاسایی فەرمانگەکانی بابەتی سکااڵکەتدا ڕەچاوی بکەن .ئهگهر سکااڵیهکهت بهتاڵ
یارمەتی یاسایی دەیــدەن لەگەڵ نوسینگەکانی پارێزەران و بکهیت یان داوایێکی تازه پێشکهش بکهیت ،ئهوه نابێته ڕێگر
یاساناسان .کەمپەکەی خۆت ئامۆژگاریت پێ دەدەن و یارمەتیت له بهرامبهر گهڕاندنهوهکهت له سهر بنچینهی بڕیاری پێشتر.
دەدەن بۆ پەیداکردنی یارمەتی یاسایی.
ئەگەر ماوەی سکااڵکردنەکەت لە بڕیاری فەرمانگەی کۆچ
هێشتا بەسەر نەچووبێت ،پێویستە لەجیاتی ئەوەی داوانامەیەکی
داوانامە تازەکردنەوە
نوێ بکەیت سکااڵکە جێبەجێ بکەیت.
مەبەست لە داوانامە تازەکردنەوە ئەو داوانامەیەیە کە یەکسەر

دوای ئەوەی کە داوانامەکەی پێشووترت بڕیاری یەکجارەکی خزمەتەکانی پێشوازی لە کەمپی پەنابەراندا
لەسەر دەدرێت پێشکەشی دەکەیت.

ئــەگــەر داوانــامــەی تــازەکــردنــەوە پێشکەش بکەیت بــەاڵم
بارودۆخەکەت لە دوای بڕیارەکەی پێشوو هیچ گۆڕانێکی
بەسەر نەهاتبێت ،لێکۆڵینەوە لەو داوانامەیەت ناکرێت .ئەگەر
جارێکی تریش داوانامەی تازەکردنەوە پێشکەش بکەیت ،بۆت
نیە لەو ماوەیەدا کە داوانامەکەت تاوتوێ دەکرێت لە فینلەندا
بمێنیتەوە.
ئەگەر ئەو بڕیارەی کە بۆ داوانامەی پێشووترت دەرکراوە لە
دادگای کاروباری ئیداریدا تاوتوێ بکرێت ،لەو کاتەدا بۆت نیە
داوانامەیەکی نوێ پێشکەش بکەیت .هەروەها پێویستە لەسەرت
زانیاریە تازەکانت بگەیەنیتە دادگا ،بۆ ئەوەی ئەوەی بتوانن لە

لە کەمپی پەنابەراندا شوێنی حەوانەوەت بۆ دابین دەکرێت و
ئەگەر توانای داراییت نەبێت خۆت بژێنیت پارەی پێشوازی
کەمپت پێ دەدرێت .لەکاتی پێویستدا لە ڕێگای کەپی پەنابەرانەوە
خزمەتەکانی تەندروستیت بۆ ڕێك دەخرێت .پێویستە لەسەرت
ئەگەر هیچ هۆیەکی پەسەندکراوت نەبێت بۆ بەشداری نەکردن
لەو کار یان خوێندنانەی کە کەمپی پەنابەران ڕێکی دەخەن
بەشداری بکەیت .منداڵ مافی ئەوەی هەیە کە بچێتە قوتابخانە.
لەو کاتەدا کە لە کەمپی پەنابەراندا ژیان بەسەر دەبەیت پێویستە
لەسەرت ڕێساکانی کەمپەکە پێڕەو بکەیت .لە کەمپەکەی خۆتدا
زانیاری زیاترت پێ دەدرێــت لەسەر خزمەتگوزاریەکانی
پێشوازی.

زانیاریەکانی پەیوەندی کردن

( Maahanmuuttovirastoفەرمانگەی کۆچ)
PL 18, 00581 Helsinki
تەلەفۆن0295 419 600 :
ژمارەی خزمەت بۆ ئەم بابەتە،0295 419 627 :
سێشەممە – پێنجشەممە کاتژمێر 11 - 10

(Yhdenvertaisuusvaltuutetuntoimistoنوسینگەی نوێنەرایەتی یەکسانی)
PL 24
00023 Valtioneuvosto
ژمارە تەلەفۆنی خزمەتی نەفەرەکان0295 666 817 :
www.syrjinta.fi

( Kidutettujen kuntoutuskeskusناوەندی چارەسەری ئەشکەنجەدراوان)
دەزگای شەمماسەی هێلسنکی Helsingin Diakonissalaitos
Mäkelänkatu 58–60
00510 Helsinki
تەلەفۆن(09) 7750 4584 :
www.hdl.fi

( Suomen Mielenterveysseuraکۆمەڵەی تەندروستی دەروونی فینلەندا)
SOS-kriisikeskus
Maistraatinportti 4 A, 4. krs
00240 Helsinki
تەلەفۆن(09) 4135 0510 :
www.mielenterveysseura.fi
YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun lähin aluetoimisto
(نزیکترین نوسینگەی ناوچەیی ئەنجومەنی بااڵی کاروباری پەنابەرانی نەتەوە یەکگرتووەکان)
UNHCR
Ynglingagatan 14, 6 tr
S-113 47 Stockholm
Sverige
تەلەفۆن+46 8 457 48 80 :
www.unhcr.org
( Työsuojelupiiritبازنەکانی پاراستنی پیشەیی)
بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە ماڵپەڕیwww.tyosuojelu.fi :
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