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 وەرگرتنی پەنابەریدا
ی
 دانیشتنی گوێگرتن لە رێوشوێنەکان

 
ی     . 1  : پێش دانیشت 

 بۆ کاروباری کۆچ و کۆچبەری ئەڵمانی 
ی

کردبێت، BAMFئەگەر بێتو داواکاری پەنابەریت پێسکەش بە نوسینگەی فیدراڵ

دانیشتنێیک گوێگرتنت بۆ رێکدەخرێت، بۆ ئەوەی تۆ هۆکار و پاڵنەرەکانی لە یاسای پەنابەری  ٢٥ئەوا بەگوێرەی بەندی 

  BAMFە لەسەر بنەمای ئەو دانیشتنەش پشت بڕیاری داواکاری پەنابەرییەکەت بخەیتەروو، و 
ی
بڕیار دەدات کە ئاخۆ ماف

ێ یان نا.  ێ ببەخش   مانەوە و پەنابەریت ن 

 

 

 

 

 

 

 چی ئەگەر نەمتوانی لەکان  خۆیدا ئامادە بم، یان نەخۆش بووم؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ئایا دەتوانم یارمەتیدەرێیک زمان/ یان کەسێیک باوەڕپێکراوی خۆم لەگەڵ خۆمدا ببەم بۆ دانیشتنەکە؟

 

 

 

 

 

 

 

 ئەو کەسەی کە سەرپەرشن  دانیشتنی گوێگرتن لە داواکارییەکەم دەکات دەمەوێت مێینە بێت. 

 

 

 

 

؟  ی انەکەم/ هاوژینەکەم بەیەکەوە دەبت  ی  
  ئایا لە دانیشتنەکەدا لەگەڵ خێ 

 

 

 بە کەسانی خاوەن پێداویسن  تادانیشتنی گوێگرتن سەبارەت 

، ئەوا دەکرێ کاتێیک   خۆیدا ئامادەی دانیشتنەکە نی
ئەگەر هاتوو هۆکارێیک ئەوەندە کاریگەر هەبوو کە وات لێ بکات نەتوانی لەکانی

انیی یان هەبوونی دیدارێیک تری گرنگ  ی ی
، یان رووداوێیک خێێ دیکە بۆ دانیشتنەکە رێکبخرێت. لە نمونەی ئەو هۆکارانە؛ وەک نەخۆشی

ی بۆ لە هەمان ئەو کاتەدا  ی
ێ هیچ گرنگ. BAMF.  بۆ ئەمەش پێویستە بەڵگەی پێویست لە زووترین کاتتدا بنێێ : ئەگر هاتوو بەن 

( بە پاشتگەزبووەوە و ١) ٣٣لەوانەیە داواکاری پەنابەرییەکەت تایبەت بە بەندی هۆکارێک ئامادەی دانیشتنی گوێگرتن نەبووی، 
اوە هەژمار بکرێ.  ، دەتوانی تانە لە پڕۆسەکە بدەی و داوای ٥) ٣٣لەگەڵ ئەوەشدا بەگوێرەی بەندی  کێش  ( لە یاسای پەنابەرنی
 تێهەڵچوونەوە بکەی. 

 

 

ی )بڕوانە بڕگەی بۆ  لە  ١٤هەر یەکە لە پارێزەرەکەت یان کەسێیک باوەڕپێکراوی خۆت هەیە کە ئامادەی دانیشتنەکە ببی
VwVfG ) ی ی

.  دەشتوانی وەرگێێ ێ ێ داوای ئەوەی بکەی لەکانی پێشکەشکردنی ناسنامەی ئەو کەسەی کە لەگەڵت دەنی دەنی
نی زمانەوانی بۆ تۆ دەکات )مادە  م ئەو نێوەندگێی

ی
، بەڵ ێ (. لەگ ٢بڕگەی  ١٧زمانەوانی خۆت لەگەڵ نی ەڵ لە یاسای پەنابەرنی

ێ لەگەڵت ەتکردەوە کە لەگەڵتە، هاتنەژوورەوەی ئەو کەسەی ر  BAMFئەوەشدا ئەگەر هاتوو  ی بکە لەوەی کە دەن  پێداگیر
 خۆتە! 

ی
، ئەمە ماف ێ  ن 

 

 ئەوەی هەیە کە داوا بکات ئەوانەی کە ئامادەی دانیشتیی گوێگرتن لە کەیسەکەی دەبن ئافرەت بن. بۆ 
ی
ئافرەت ماف

درێت بۆ  ی
 . ناشبێت دانیشتنەکە دوابخەی. BAMFئەوەش ۆێویستە پێشکەیک دواکارییەکە بنێێ

 

 

. بۆیە زۆر پێویستە کە  بانگهێشتنامەی  درێت بۆ ئادرەش ئەو شوێنەی کە لیێی نیشتەجیێی ی
شوێنی  BAMFدانیشتنەکە دەنێێ

   نیشتەجێبوونەکەت
ی
 ئەو بانگهێشتنامەیەی کە بەدەستت گەیشتووە لەگەڵ خۆتدا بیبەی بۆ کانی بزان

ی
. پێویستە دەف

ۆکەکەت و کەیسەکەت دەکەن.  ی چیر  دانیشتنەکە، لەگەڵ هەموو ئەو دۆکیۆمێنت و بەڵگانەی کە پشتگیر
 

درێ، هەر کەسێک بەشێوەیەیک تاکەکەش بەشێوەی بایەخ بە بڕیاری  د دەگێی ی
زۆربەی کات بە جیاجیا گوێ لە ژن و مێێ

نەدەکرێ کە تەمەنەیان سەرووی 
ی
 ئەو منداڵ

ی
ن لەگەڵدا بن یان نا، هێندێک جار بانیک

ی
ساالنە و  ١٤پەنابەرێتیەکەی دەادات. منداڵ

 بکرێن.  توانای بەشداری دانیشتنەکانیان هەیە
ی

 و دەکرێ لەالیەن کەش بەرپرسیان یان باوانیانەوە هاوەڵ
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Wo findet die Anhörung statt? 

 

 

 

 

   :  لەرۆژی دانیشتیی گوێگرتنەکەدا خواردن و خواردنەوەی پێویسیی تەواوت رۆژەکە لەگەڵ خۆتدا ئامۆژگارنی

 بهێنە، چونکە زۆربەی جار چاوەڕوانی دورودرێژی تێدەکەوێت.  

 

 دانیشتنی گوێگرتن .1
 
 :لەکان

بخەیتەروو کە وایان لەرتۆ کرد بڕیاری لەرووی پرەنسیپەوە، پێویستە لەو دانیشتنەدا هەموو وردەکاری و ئەو زانیاریانە بە روونی 

   کۆچکردن بدەی بۆ ئەڵمانیا. 

درێت و  کۆنویس دانیشتنەکە )مەحزەری کۆبونەوەکە(:    لەکانی دانشتیی گوێگرتندا، کۆنوش کۆبونەوەکە هەڵدەگێی

، چونکە مەرج نیە بریار بەدەست یان گوێگر ی  دوانی
ێت بۆ دانیشتنەکانی ان ئەو کەسەی ئامادەی دەمێنێتەوە و بەکار دەهێێی

ێ   ن 
دانیشتەکە دەبێت هەمیشە هەمان کەس بێت، بۆیە ئەم کۆنوسە بۆ هەموو دانیشتنەکانی کەیسەکەت پشیی

ێت.   دەبەسێی

 )  
ی زمانەوانی )وەرگێ  ەکەت  :نێوەندگێ  ی

ە بەر لە دەسپێکردنی دانیشتنەکە، چەند وشەیەک لەگەڵ وەرگێێ  واباشێی

ی بەباشی تێبگەن، ئەگەر   کە بۆت دیاریکراوە بگۆڕنەوە و قسە بکەن، بۆ ئەوەی دڵنیابیتەوە کە دەتوانن لە یەکێی

ەوانەبوو،   
 بکەیت و یەکێیک تر داوا بکەی کە هەمان زمان و زاراوەی تۆ قسە بکات.  *دەن   داوای بەخشینی ئەو وەرگێ 

 

 زانیاری کەیس  .أ

 پیشەنی و قوتابخانەت لێ دەکرێت. پرسیارەکان هەمیشە 
انەکەت و خوێندنی ی ی

ی شوێیی نیشتەجێبوونت، خێێ پرسیارت لەبارەی دواهەمبی

 هەمان پرسیارن و دووبارە دەبنەوە، دەتونی لەم بەستەرەی خوارەوە لەسەر ئینتەرنێت تەماشایان بکەیت و بیانخوێنیتەوە. 

https://www.fluechtlingsratthr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Beratungshilfe/BAMF%20Fragen.p(

) df 

 رێگای راکردن/ سەفەر .ب

ی بە ئەڵمانیا بەکارت هێنا. بەتایبەت ئەگەر هاتوو رێگاکە  ەدا داوات لێ دەکرێت کەو ئەو رێگایە دەستنیشان بکەی کە بۆ گەیشبی ی
لێێ

 دوورودرێژبوو یان کاتێیک زۆری خایاندبوو، ئەوە یارمەتیت دەدات کە جارێیک دیکە رێگاکە بهێنیتەوە بەرچاوی خۆت. 

 پەنابەرنی  ج. 
 هۆکارەکانی راکردن/ داواکردنی

ین بەشی دانیشتیی گوێگرتنەکەتە،  تۆش تیایدا زیاترین ئازادید هەیە وەک لە بەشەکانی پێشوودا، زۆربەی کات تاکە  ئەمەیان گرنگێی

تەکەت چییە؟ 
ی
یم ئەو پرسیارانەی خوار پرسیار بریتیە لە: هۆکاری بەجێهێشتیی وڵ

ا
یش پێویستە وڵ   ەوە بدەیتەوە: بەتایبەتێ 

/ چ  مافەکانی تۆی پێشێلکرد/ هەڕەشەی لێکردی/ تۆی دووچاری مەترش کردەوە؟ •  یکێ

 بۆچ  توشی چەوساندنەوە و پێشێلکاری بووی/ یان ئەو هەڕەشەیە چ  بوو ئەگەر هاتوو لە مەترسیدا بووی؟  •

ێ تۆ لەو پێشێلکارییانە بپارێزێ/ هەڕەشە/ مەترش؟  • تەکەی خۆت ناتوانی
ی
 بۆچ  وڵ

تەکەی خۆت کردووە؟ •
ی
 ئایا داوای پارێزنی و پەنابەریت لە بەشێک یان ناوچەیەیک دیکەی وڵ

تەکەی خۆت؟  •
ی
 چ  روودەدات ئەگەر هاتوو ناچار بووی ئێستا بگەڕێیتەوە وڵ

 

 

 

 

 

وانەوەی ئەوەی کە پێیدا تێپەڕیوی قورس و  لەوانەیە  ڕ ی
م هەوڵبدە نارەحەتت و دووبارە گێێ

ی
لەهیچ ماندووکەر بێت، بەڵ

انەوە و وەسفێک خۆت النەدەی، ڕ ی
ەوە گێێ ی

م هیچ شتێک مەپەڕێنەو هەموو بەوردی بگێێ
ی
تەنانەت ئەگەر ئەوە واشت لێ  بەڵ

  بکات کە هەست بە نائاسوودەنی و ناڕەحەتیش بکەی. 
 

Außenstelle BAMF Berlin:   Tel.: 0911/943-27901   U-Bahn: U7 
Bundesallee 171, 10715 Berlin  Fax: 030/68408127999  Berliner Straße 
 

 
 

، سەبارەت بە کەسانی خاوەن پێداویسیی تایبەت  ی  جەستەنی و ئەقڵییەوە دەناڵێبی
) بۆنمونە ئەوانەی بە دەست نەخۆشی
ی و بازرگانی بە مرۆڤەوە(، لەسەر  ی  توندوتێی

پێویستە کە نوێنەری تایبەت  BAMFژن و منداڵ، رەگەزبازەکان قوربانیانی
مەڵەکردن لەگەم ئەم دەستنیشان بکات بۆ ئەوەی گوێ لە ئەوان بگرێ، ئەوانەی کە راهێنانی تایبەتیان پێکراوە بۆ ما

 حاڵەتانە. 
 

https://www.fluechtlingsratthr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Beratungshilfe/BAMF%20Fragen.pdf
https://www.fluechtlingsratthr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Beratungshilfe/BAMF%20Fragen.pdf
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 راوێژکارنی خۆت بۆ دانیشتنەکە ئامادە بکە، بۆیە لەوە دڵنیابەوە کە پرسیار و : ئامۆژگارنی   
 بەهاوکاری سەنتەرەکانی

لە یادەوەریت پڕبوونەتەوە و ئامادەن پێش دانیشتنەکە. دەشتوانی لەوە دڵنیابیتەوە کە بەڵگە گرنگەکانت پێش  بۆشاییەکان

درێن بۆ  ی
 . BAMFرۆژی دانیشتنەکە و لەکاتێیک گونجاودا دەنێێ

 

 دانیشتنی گوێگرتن بۆ کەیسەکەت: 
ی
 بەڕێوەچوون

 
 مافەکانت لەکان

o  ۆکەکەت بە تەواوی خستۆتە انەوە تا ئەوەی هەست دەکەی کە هەموو چێی ڕ ی
 ئەوەت هەیە کە بەردەوام نی لە گێێ

ی
ماف

 بەرچاوان

o  ئەگەر هەستت کرد کە لەبەشێوەیەیک دروست لە پرسیارەکەی تێناگەی، پێویستە تۆ پرسیاری لێ بکەی تا ئەوەی بە

 تەواوی و بەدروسیی لە پرسیارەکەی تێدەگەی. 

o  .ێ نابڕن ڕ ناچارت ناکەن کە پەلەپەل بکەیت و قسە و تێبینەکانت ن  ی
 .نەگوێگری کەیسەکەت و نە وەرگێێ

o ێ بوو، یان هەستت بە برسێیی کرد یان پێویستت بە بەکارهێنانی  دەتوانی داوای پشوو بکەیت هەرکاتێک کە پێویستت ن 

 تەوالێت بوو. 

o  انەوەی کۆنوش دانیشتنەکە/ پڕۆتۆکۆڵەکە بە تەواوی بکە.دەکرێ ئەمە لە بەشی ی
لەسەرەتاوە داوای دووبارە وەرگێێ

 دانیشتنەکە یان لەکۆتانی دانیشتنەکەدا رووبدات. 
ت هەیە، لەم کاتەدا هێشتا توانای گۆڕانکارنی و زیادکردنبچوکدا لەکانی

م دوای تەواوبوون و کۆتانی هاتیی دانیشتنەکە قورسە ئەمە رووبدات، بۆیە سوود لەم دەرفەتە وەربگرە. 
ی
 بەڵ

o درابێتە سەر ئەو زما ی
 دانیشتنەکە بکە کە بۆت وەرگێێ

ی
ی کە نەتەنها لەوکاتەدا ئیمزا لەسەر کۆنوش دانیشتنەکە/ پڕۆتۆكۆڵ

انەوەی  ی
خۆت دەتەوێ و لیێی تێدەگەی، وە دەڵنیا دەبیتەوە کە هەموو شتێک تەواوە و هیچ هەڵە و کەموکوڕییەک لە گێێ

ۆکەکەتدا نیە.    چێی

 

 دوای تەواوبوونی دانیشتنەکە: .  2

خایەنێت، بۆ دوای تەوابوونی دانیشتیی گوێگرتن بۆ کەیسەکەت، چەند هەفتەکەی دەخایەنێت، هەندێکجار چەند مانگێک دە

ئەوەی بڕیار لەسەر داواکارنی پەنابەرێتیەکەت بدرێت. بەبەردەوایم سەیری سندوفی پۆستەکەت بکە، یان لە نوسینگەی پۆستە 

سە ئەگەر هیچ شتێکیان لەو بارەوە بەدەست گەیشتبێت.   بێ 

  ا، ئەوا بەباشی بڕیاری ێ بەخشی و  پەنابەرییەکە لەالی خۆت هەڵبگرەئەگەر هاتوو رەزامەندی لەسەر پێدانی پەنابەریت ن 

ێ ببەخشن.   بیپارێزە، دواتر لەرێگای ئەوەوە دەتوانی داوا لە نوسینگەی کۆچ بکەی کە مۆڵەنی مانەوەت ن 

   ( بوو ) سەیری  بڕیارەکە نەرێنی ئەگەر هاتوو بڕیاری نەرێیی سەبارەت بە پەنابەرنی له سه ر : زانيارى ىەڕەپبوو )سلیی

 بکە(. 
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