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ی
نەرێن سەبارەت بە پەنابەری
بڕیاری
ا
ی
نەخێ بوو؟
(نەرێن)
یچ بکەم ئەگەر وڵیم داواکاری پەنابەرییەکەم
ر
.1

.2
.3

ی
سەرەتا بەر لە هەموو شتێک ،پێویستە ئارایم خۆت بپارێزی .زۆر هۆکار هەیە بۆ ئەوەی نوسینەگ فیدرایل بۆ کۆچ و
بگەیەی کە تۆ ی
ی
یێ
پەنابەرێت رەتبکاتەوە ،ئەمەش ێ
ماف پەنادان و پەنابەریت
نای مانای ئەوە
دواکاری
کۆچبەران ()BAMF
ی
نیە!
ی
ئەگەر هاتوو بڕیاری داواکارییەکەت نەرێن بوو ،بەزووترین کات پەیوەندی بە سەنتەرێیک راوێژکارییەوە بکە.
ی
شتەکان ناوی الی خۆت بپارێزە .لەسەر رووبەرگەکە یاخود زەرفە زەردەکە،
رووبەرگە (زەرف) ە زەردەکە و هەموو
ی
ی
گی یان لەالیەن تۆوە و دوامۆڵەن تانەگرتن لەبڕیارەکە دەنورسێت.
رێککەون وەر ر
ى
كای تانكردن :ئەو ماوەیەی کە دەستنیشانکراوە بۆ ئەوەیە کە تۆ تانە لە بڕیارەکەی  BAMFبدەی ،بۆیە هەوڵ بدە
پابەند ن بەو کاتەوە.

.4
.5

ا
ی
ی
ی
ی
هاوسەنگبوون
بێالیەن و
رێوشوێنەکان
گیی بکەی،
دەتوان لەدژی ئەو بڕیارە نەرێنیە سکاڵ پێشکەش بە دادگای کار ر
ا
یاسان هەموو دادگایەگ تایبەتمەند پابەند دەکات لەو ماوەیەدا کە دەستنیشانکراوە ،چاو بە سکاڵکەدا بخشێنێتەوە.
ی
ی
ناونیشان ئەو شوێنەی کە ئێستا رلن دەژی بۆ هەریەکە لە  BAMFو دادگاکان هەمان ناونیشان بێت و
گرنگ :پێویستە
ی
ی
الیەن بن.
لەشوێن پێشوازی و راگر یتن یەکەمیشت بووی دەن ئاگاداری ئەو
نەگۆڕدرێت .تەنانەت ئەگەر هاتوو

ا
ئەو شوێنە کوێیە کە پێویستە سکاڵی خۆیم پێشکەش بکەم؟
ر ی
بەرلی
گێی
دادگای کار ر ڕ

ی
ناونیشان پۆست
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ی
کاتەکان کار ی
ی
پێشکەشکردن
کردن نوسینگەی
داواکارییەکان:
ی
ی
دووشەم هەتا هەين :له  ٩ى بەيان هەتا  1ى
پاشنیوەڕۆ

ی
جۆرەکای "رەتکردنەوە" جیاوازن:
بەگوێرەی هۆکاری رەتکردنەوەی  BAMFبۆ داواکاری پەنابەرێتیەکەت ،بڕیاری جیاجیاش دەدرێت .لەگەڵ ئەنجامە یاساییەکان/
لێککەوتە یاساییە جیاوازەکان:

ی
دانیشتن گوێگرتن بۆ
 .1داواکاری پەنابەرێتیت لەالیەن  BAMFبە ی بنەما سەیر دەکرێت ئەگەر بێت و لە
ا
نەتتوان بەڵگە و هۆی باوەڕپێکەر بۆ وەرگر یتن ی
ی
ی
پەنابەرێن بخەیتەروو ،ئەوا ئەو وڵمە وەردەگریت
ماف
داواکەت
کە ناونراوە رەتکردنەوەی سادە.
چۆن دەتوانم رێوشوێن لە دژی بڕیارەکە بگرمە بەر؟
ی
دوو هەفتەت لەبەر دەمە بۆگرتنەبەری رێوشوێن لەدژی بڕیاری رەتکردنەوە .پێویستە داوایەگ قەزان هەبێت پێشکەش بە دادگای
ی
ناتوان بڕیارەکە جێبەج
کاریگەرن "راگرتن" ی دەبێت ،ئەمە بەو مانایە دێت کەوا BAMF
گیی بکرێت .نمونەی ئەو رێوشوێنە
ی
کار ر ڕ
ی
ی
بکات هەتا جارێیک دیکە دادگا بڕیاری لەسەر نەداتەوە .رێگەش بە ناردنەو (دیپۆرتکردنەوە) نادرێت تاکان دەرچوون بڕیاری دادگا.

ا
ی
ی
گیی بەر ر ی
کەمینیە لە  2-1.5ساڵ .لەم
لی
کان پێویست بۆ یەکالکردنەوەی سکاڵیەگ ا قەزای لە دادگای کار ر ڕ
حاڵەتەدا پێویستە بەڵگەی پێویست بۆ سکاڵکە هەبێت ،بەو مانایەی کە پێویستە لەو ماوەیەدا خۆت یان
چیۆگ راکردن /داواکاری پەنابەرێتیەکەت دووبارە بنوسنەوە.
پارێزەرەکەت دووبارە ر
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 .2بەالی  BAMFداواکاری پەنابەری بە قبوڵنەکراو دادەنرێ
ئەگەر هاتوو داواکاری پەنابەرییەکەت بە گوێرەی بەندی  2٩لەیاسای پەنابەری رەتکرایەوە یان قبوڵ نەکرا ،ئەوا بەزۆری
مانای وایە کە:
ا
وڵتێیک دیکەی ئەورون بە بەرپرسیار لە جێبەجێکردن و بەدەنگەوەهاتنی
• بەگوێرەی سیستەیم دبلنBAMF
ی
ی
ی
خێا لە ماوەی هەفتەیەکدا لەدژی ئەو بڕیارە بەرز
داواکاری پەنابەرێتیەکەت دادەن .تۆ دەتوان داوایەیک قەزای ر
ی
ريوشوێن و سیستەیم دبلن.
بکەیتەوە .بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە پەڕەى زانيارى :له سه ر
ا
• یانیش BAMFدیاری دەکات کە تۆ ی
ئەورون بەدەستهێناوە .لەم حاڵەتەشدا
ماف پەنابەرێتیت لە وڵتێیک دیکەی
ی
ی
خێا لەماوەی هەفتەیەکدا بەرز بکەیتەوە ،لەم حاڵەتەدا بەدڵنیاییەوە راوێژ بکە
دیسان ،دەتوان داوایەیک قەزای ر
ی
جیاوازەکان مانەوەت لە ئەڵمانیا.
سەبارەت بە بژاردەی
ی
ی
جێکردن بڕیارەکە رابگرێ ،تانەلێدان لە رەتکردنەوە "
خیا ،یەکەم بۆ ئەوەیە کە دادگا جێبە
پێشکەشکردن داواکاری ر
ا
ی
خیا لەوانەیە جێبەجێکردن بڕیارەکە
کە هیچ بنەمایەگ نەن" هەر لەخۆیەوە روونادات ،لەالیەگ تریشەوە سکاڵی ر
لەالیەن  BAMFەوە رابگرێت تا ی
کای دانی ی
شتت دادگا ،بەو مانایەی کە پڕۆسەی گواستنەوە کارایە.
 BAMF .3وای دادەنێت کە داواکاری مانەوە و پەنابەرییەکەت هیچ بنەمایەیک ر ى
اسن تێدا نیە)"("OU
ئەگەر هاتوو داواکاریەکەت بەگوێرەی بەندی  3٠لە یاسای پەنابەری رەتکرایەوە و بە ناراست لەقەڵەمدرا .ئەمەش مانای
شایان ئەوە ناز یان کە ی
ی
ماف پەنابەری و مانەوەت ین بدرێ ،بۆ ئەمەش لەوانەیە هۆکاری
چیۆکەکەت بە
ئەوەیە کە  BAMFر
جیاجیا هەبێت ،بۆ نمونە:
ی
هەڵبەسیاو و دروستکراوە
چیۆکەکەت
•  BAMFرپن وایە کە ر
ا
ا
ی
/
•  BAMFپێیوابێت کە تۆ ناسنامەی راستەقینەی خۆت شاردۆتەوە بۆ نمونە (وڵتێیک ترت لەبری وڵن راستەقینەی
خۆت ناساندووە).
ا
ی
•  BAMFپێیوابێت کە بەروون پێتەوە دیارە کە تۆ بە هۆکاری ئابووری هاتوویە ناو وڵتەکەوە.
ا
ا
سەقامگی و ئاسایش دادەنرێن ،لەوانەیە
• بەگوێرەی بەندی  2٩لە یاسای پەنابەری ئەو وڵتانەی کە بە وڵ ین
ر
ی ا
ا
وڵ ی
تان
هۆکاری رەتکردنەوەی داواکارییەکەت پەیوەندی بە وڵتەوە هەبێت کە لێوەی هاتووی و لە لیسن
ا
وڵ ی
یەکێن ئەوروپا ،ئەلبانیا ،بۆسنە و هەرسک ،گانا ،کۆسۆڤۆ ،مەکدۆنیا ،ی
ی
شاج
تان
سەقامگریدایە وەک ( هەموو
رەش ،سینیگال و رسبیا).

لەبەرامبەر بریارێیک لەم شێوەیەدا دەتوانم یچ بکەم )"("OU؟

ا
ی
گیی بەرزبکەیتەوە و نیشنای بدەی کە بریارەکە هیچ بنەمایەگ نیە ،بۆ
خێا بۆ دادگای کار ر
بەهەمان شێوە دەتوان سکاڵیەیک ر
ئەمەش تەنها یەک هەفتە کاتت لەبەردەستە.

ی
ی
نەتتوان
دەچەسن :ئەگەر هاتوو
جۆرەکان رەکردنەوەدا
ئامۆژگاری :ئەوەی رلیەدا بایس کراوە بەسەر هەموو
ی
کارن بۆ هاوکاریکردنت لەو ماوە دەستنیشانکراوەدا ،بچۆرە بو
پارێزەرێکت یدەستکەوێ /یان ناوەندێیک راوێژ ی
ا
ی
جێبەجێکردی یاسای دادگایەیک تایبەتمەند .لەوێ دەتوان بریارەکەی BAMFنیشان بدەی و بڵ کە دەتەوێ
ا
ی
نزیکیین ماوەدا بەدوای پپارێزەرێکدا بگەڕێ.
خێا بەرزبکەیتەوە ،هاوکاتیش کە
سکاڵی یاسای ر

ی
رێککەوت دادگاییکردن:
ی
ی
ی
شوێن
دەنین ،بۆیە زۆر گرنگە کە دادگا
دانیشتن
ئەگەر دادگا رۆژی
گوێگرتن دەستنیشانکرد ،ئەوە بانگهێشتنامەت بۆ ر
ی
نیشتەجێبوونت بز یای ،بۆ ئەوەی پۆسنی
بانگهێشن دادگات بەدەست بگات.
لە دادگادا دادوەر پرسیاری ترت یل دەگات ،جگە لەو پرسیارانەی کە لەالیەن  BAMFەوە لێتکراوە.
کاری هاوکاریت دەکەن لەگەڵت
بۆیە زۆر گرنگە خۆت بۆ ئەو دانیشتنە ئامادە بکەی ،پارێزەر یان ئەوانەی لە سەنتەری راوێژ ی
ا
ی
ی
چیۆکەی کە  BAMFباوەڕی ێ
ی
چیۆیک هەڵتنەکەت باس بکەیت و رووی بکەیتەوە ،ئەو ر
بن ،بۆ ئەوەی بتوای جارێیک دیکە ر
نەکرد یان بەهەڵە ر ێلت تێگەیشتبوو.
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بڕیار (حوکم):
دوای کۆتان ی
هاتن دادگایکردنەکە ،دادگا بڕیاری خۆی لەسەر کەیسەکەت دەدات ،لەو بڕیارەدا یان  BAMFناچار دەکات کە
ی
ا
ی
ی
ێ
ێ
ماف پەنابەریت ی بدات ،یان ئەوەی کە دادگاش باوەڕ بە هۆکارەکای هەڵتنت ناهێنێت و رپت وادەبێت کە بەڵگەکانت
نی بۆ ئەوەی ی
بەس ر ی
ماف پەنابەری وەربگری.
ی
 ئەگەر هاتوو دادگا  BAMFی ناچار کرد کە ماف مانەوەت پێبدات ،ئەوا دوای ماوەیەک نوسینگەی کۆچ بانگت
ی
مۆڵەی مانەوە (ئیقامە) کەت وەردەگریتەوە.
دەکەن و
ی
 ئەگەریش هاتوو دادگاش بریارەکەی  BAMFی پەسەند کرد سەبارەت بە رەتکردنەوەی ماف پەنابەرێتیەکەت،
ا
ا
ێ
ێ
ێ
دەی هۆکار و
گیی بەرز بکەیتەوە ،بەڵم
ئەو کات
دەی بە راوێژ لەگەڵ پارێزەرەکەت داوایەک بۆ دادگای باڵی کار ر ڕ
ا
ێ
بەڵگەکانت زۆر لەجێگای خۆیدا بن و هۆکاری زۆر تایبەتت هەی لەپشت ئەم داواکارییەوە ،چونکە دادگای باڵ بە
کردەی تەنها یەک جار سەیری داواکەت دەکات و چاو بە داواکارییەکەتدا دەخشێنێتەوە.
ی
ی
ئامۆژگاری:
توانان ماددی پێویستە ،پرسیار لە سەنتەری راوێژکاری بکە بۆ ئەوەی
بوون پارێزەر بۆ کەیسەکەت هەمیشە پارە و
ی
ی
ی
یاسان،
پارەکەت بۆ بکەن بە قیسن مانگانە .هەروەها پاريزەرەکانیش دەتوانن داواکاریت بۆ پێشکەش بکەن بۆ وەرگرتن هاوکاری
ی
ئەگەر دەوڵەت رەزامەندی نیشان بدات ،ئەوە هەر دەوڵەت خۆی سەرجەم تێچووی پارێزەرەکانیشت بۆ دەدات.
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ی
ی
ی
بەيان  2 -ى پاش نيوەڕۆ
اين پەنا بردن :سێشەم  1٠ى
كان ڕاوێژكردن كراوە بۆ پێشكەش كردن ڕاوێژ دەربارەى كارڕ ر
ی
بەيان  2 -ى پاشنيوەڕۆ
چوارشەم  1ى پاشنيوەڕۆ  5 -ى ئێوارە  ،پێنجشەم 1٠ى
پەيوەندى n.essmat@kommmit.eu :

