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 رێوشوێنی دبلن
 

 رێوشوێنی دبلن چییە؟  .1

تە ئەوروپییەکان لەنێوان خۆیاندا رێککەوتن لەسەر ئەوەی کەوا کەییس هەر 
ا
رێوشوێنی دبلن کەوتە بواری جێبەجێکردنەوە چونکە وڵ

تە لن ی بەرپرسە کە بۆ یەکەمجار ئەو 
ا
پەنابەرە رووی تێکردووە. ئەمە مانای ئەوەیە کە بەپن ی ئەم رێکەوتننامەیە، پەنابەرێک ئەو وڵ

 پەنابەری بکات کە بۆیەکەمجار پن ی گەیشتووە. 
ی
تە بمێنێتەوە و داوای ماف

ا
 کەیس پەناخواز، پێویستە هەر لە و وڵ

 

 

 

 

 

 

 ،  پەنابەری بەدەست دەهێنی
ی
تێیک  لە چپەیوەندی بەوە وە هەیە لە کوێ، و بەڵکو پەیوەندی بەوەوە نیە کە ئایا ماف

ا
وڵ

ێ دەکرێت.   پەنابەرێتیەکەت جێبەج 
ی
 ئەوروپیدا رێوشوێنەکانی ماف

 

 ئایا پێویستە ملکەجی رێوشوێنەکانی دبلن بم؟ .2

پەنجەمۆرت لێ وەردەگرێ بۆ ئەوەی  BAMFرێوشوێنی دبلن لەو کاتەوە دەستپێدەکات کە نوسینەگەی فیدرایل بۆ کۆچ و کۆچبەریی 

تێیک تر هەیە کە بەرپرس بێت لە پێداپی 
ا
تێیک دیکەی ئەوروپی دەرکەوتووی یان هیچ وڵ

ا
لەوە بکۆڵێتەوە و بزانێت ئاخۆ لەهیچ وڵ

تێیک تر بەرپرسە لە پێداچوونەوە بە داواکارپی  مافی مانەوە بەتۆ. پاشان لەوە
ا
دەکۆڵدرێتەوە کە ئایا ئەگەر هاتوو دەرکەوت وڵ

تە بکرێیتەوە یان نا؟ لەسەرەتادا هیچ دانیشتنێک بۆ هۆکاری پەنابەرێتیت 
ا
پەنابەرێتیەکەت، ئایا تواناپی ئەوە هەیە رەوانەی ئەو وڵ

ێ بە جێبەجێکر   دن رێککەوتتنامەی دبلن. نیە، بەڵکو دانیشتنەکە تایبەت دەپ 

 

 

 

 

 

؟ .3 ی  رێوشوێنەکانی دانیشتنی تایبەت بە رێککەوتتنامەی دبلن چی 

درێتەوە بۆ ئەو والتەی کە یەکەمجار رووی تێکردووە لە ی
م دانیشتنەدا بایس ئەوە دەکرێت کە ئایا ئیمکایی ئەوە هەیە ئەو کەسە بگێ 

)بەپن ی رێوشوێنی دبلن(. ئایا لەوێ بەبایسی مامەڵەی لەگەڵدا کراوە، مافی خوێندن و نیشتەجێبوون و تەندروسنی بۆ دەستەبەر کراوە، 

ۆیک هاتن و  ئایا بەبایسی مامەڵەی اوە، واتا بە تەواوی دووبارە بە چێی
لەگەڵدا کراوە، هیچ رەفتارێیک رەگەزپەرستانە لەدژی بەکار نەهێێی

تە دەچنەوە. 
ا
 گەشتەکەتدا لەو وڵ

 

 

 

 

 

 

 

تێیک تری ئەوروپیشداتەنانەت ئەگەر هاتوو مافی پەنابەریت لە 
ا
بەدەست هێنا بێت، سەرەتا هەر بە جێبەجێکردیی رێوشوێنی  وڵ

ێت، چونکە رێوشوێنی دبلن بۆ ئەو کەسانەیە کە هیچ مافی پەنابەرییان  دبلن دەستپێدەکەن، جارێیک کە ئەمەش کۆتایی ی   دەهێێی
 بەدەست نەهێناوە هێشتا. 

 

 

   تایبەت 
ی
د، من :حاڵەن ی

، یان ئەگەرهاتوو ئەو کەسە کەیس نزیکەی پلە یەیک وەک )ژن یان مێ 
ا

 خوار هەژدەساڵ
ا

اڵ
( لە والتێیک تری ئەوروپیدا هەبوو ئەوە رێگە بە کۆکردنەوە و یەکگرتنەوەی ئەم ، کەسوکاری خاوەن پێداویسنی تایبەیی

 پێگەیشتوویی بۆیان هەیە بۆ ئاسانکارییان بۆ بکرێت لە رێوشوێنەکایی دبلن. 
انە دەدرێت. خوار تەمەیی ی ی

 خێ 

 
 

 
 

 

 
 

  رێوشوێنەکاپی دانیشتنی تایبەت بە دبلن لەالیەنBAMF  دەردەکەون، بۆیە پێویست بە ترس و 
ا

ەوە کورت و سادە و شکڵ
پی یەکەم بەگوێرەی 

ا
نیگەراپی ناکات، تەنها هەوڵ بدە بەرووپی ئەو هۆکار و بەڵگانە بخەیتە روو کە بۆچی ناتەوێ بۆ وڵ

  رێککەوتننامەکە بگەڕێیتەوە. 
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 هۆکارەکان دەکرێ ئەمانە بن: 

 

، بەهۆی نەخۆشیەیک نگوازراوە وەک نەخۆشیە ئەقڵییەکان.       رەنگە هۆکارەکە پەیوەندی بە خودی کەسەکە خۆیەوە هەی  

 نیشتەجێبوون، خوێندن و   
ی
نەوە، ئەو دەوڵەتە ماف ی

یان لەوانەیە لەو دەوڵەتەی کە بەگوێرەی دبلن پەنابەرەکەی بۆ بنێ 

ی نەکات، چ ، دادگاکان دانیان بەوەدا ناوە چاودێری تەندروسنی بۆ پەنابەر دابیی  ئەوروی 
ونکە سەبارەت بە هەندێک دەوڵەیی

 کە کەموکوڕی یاسایی و سیستەم هەیە و بارودۆخی پەنابەران تیایاندا زۆر خراپە. 

 

، دەی   لەو دانیشتنەدا بایس لێوە بکەی.   دبلنەوە هەی  
ئەگەر  ئەگەر بێتو هەر هۆکارێیک تاکەکەیس یان تایبەت بە دەوڵەیی رێکەوتنی

هاتوو بەڵگە و بروانامەی تەندروستیت هەبوو لەسەر باری تەندروسنی خۆت ، یان هەر بەڵگە، وێنە یان شایەدت هەبوو سەبارەت 

 )دبلن(، دەی   بایس بکەیت و بەڵگەکان بخەیتەروو. 
 بە دۆخی ژیان لە دەوڵەیی

 

 چۆن لەبارەی دانیشتنی دبلن ەوە ئاگادار دەکرێمەوە؟ .4

، ئەگەر هاتوو لەوکاتەدا کە بۆت دیاریکراوە نەتتوایی بەهۆی  بەشێوەی نورساو ئاگادار دەکرێیتەوە کە ئامادەی دانیشتنەکە بن 

، ئەوا دەی     ئاگادار بکەیتەوە بۆ ئەوەی کاتێیک ترت بۆ دەستنیشان بکەن.  BAMFنەخۆشییەوە ئامادە بن 

 

 

 

 

 

 

 دبلن: بڕیاری رێوشوێنی 

ی بریارەکەی لەسەرە بەدەستت  لەرێگای نورساوەوە لە بڕیاری دبلن ئاگادار دەکرێیتەوە، لەناو زەرفێیک زەرد کە رێککەوتن بەدەستگەیشیی

 دەگات. 

 لەبەر دەستە بۆ ئەوەی تانە لە بریارەکەی دبلن بدەی، هەوڵ بدە داوای هاوکاری لە سەنتەرێیک راوێژکاری  یەک هەفتەتتەنها  

 ، ئەگەر دڵنیابوویتەوە لە دووبارە بەڕێوەچوویی دانیشتنەکە. بکەی 

ێ بکات، پێویستە   BAMFهەبوویی داوایەیک قەزایی دژی بریاری دبلن نابێتە رێگر لەبەردەم    کەبڕیارەکەی لەدژت جێبەچ 

داواکارییەیک بەپەلە بدەی بە دادگا کە رووپی بکەیەتەوە کەوا بریاری دیپۆرتکردنەوەت بۆ والپی دبلن، پێشێلکردپی مافەکاپی 

پی دبلن دیپ
ا
ێ بڕیاری دادگا، بۆ وڵ  ۆرتت بکەنەوە.  تۆیە، ئەگەرهاتوو ئەم دااکارییە بۆ دادگا سەری گرت، ئەوا ناتوانرێت بەپ 

 

  

 

 

 

 

 

 رێکەوتە کۆتاییەکان بۆ دیپۆرتکردنەوە: 

ان و کات و رێکەویی جێبەجێکردنیان بردراوەتەوە و راستەوخۆیە.. ئەگەرهاتوو  ی
خۆی بە  BAMFوەک زانراوە رێوشوێنەکایی دبلن خێ 

تەوە دەکات کە بەبەرپریس کەیسەکەیی دەزانن
ا
، ئەوا راستەوخۆی پەیوەندی بەو وڵ بۆ ئەوە لەوە  بەرپرسیار لە کەیسەکەت نەزایی

 دڵنیا بێتەوە کە ئەوان ئامادەن وەرتبگرن. 

  هەیە بۆ ئەم داواکارییە. لەبەردەم دەوڵەتەکەی تردا تەنها دوو مانگ هەیە بۆ رەتکردنەوە یان  ٣ئەڵمانیا بەالی زۆرەوە 
ی

 مانیک

 قبوڵکردیی بریاری دیپۆرتکردنەوەکەت بۆ الی خۆی. 

 مانگ هەیە بۆ جێبەجێکردیی بریار  ٦ۆ داواکاری دیپۆرتکردنەوەت بۆی، لەبەردەم ئەڵمانیادا هەر لەگەڵ قبوڵکردیی دەوڵەیی دبلن ب 

 و رێوشوێنی ناردنەوەت بۆ ئەوێ. 

 ئەگەر هاتوو بەی   هیچ هۆکارێک ئامادەی دانیشتنی گوێگرتن نەبووی، لەوانەیە داواکاری پەنابەرییەکەت تایبەت بە
اوە هەژمار بکرێ( ١) ٣٣بەندی  شوێنی  BAMF.  بۆیە زۆر دڵنیابە لەوەی کە بە پاشتگەزبووەوە و کێشر

 بزانن.  تەواوینیشتەجێبوونەکەت بە 
 

 

 : سەنتەرەکاپی راوێژکاری و پارێزەرەکان کاتەکاپی دانیشتنەکان دەزانن، هەوڵ بدە لیسنی ناوی پارێزە ر وژمارە ئامۆژگارنی

، هەندێک جاریش کاپی دانیشتنەکان لەخۆیانەوە دوادەخرێن، ئەوە ئەگەر بێتو کاتێیک کەم بۆ  تەلەفۆنەکانیان بەدەست بهێنی

( جێبەجیکردنی یاسانی بریارەکەی رێوشوێنە دیاریکراوەکانی چارەسەرییە یاساییەکانبگوازەوە بۆ ، دانەنرابێتدانیشتنەکان 

ا  ی
، هەم داواکاری بەدژیلەوێدا بەشێوەیەیک خێ   هاوکاری یاسایی

وو جێبەجێکردیی بڕیارەکە بەرز بکەوە. بەردەوام بە لە وەرگرتنی

 ئەمانەش بەنورساو پێشەکەش بکە.  
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  و مانگ درێژ بکرێتەوە. ئەگەر هاتو  ١٨ئەگەر بێتو ئەو کەسە خۆی بشارێتەوە، ئەوا دەکرێ ماوەی دیاریکراو بۆ دیپۆرتکردنەکە بۆ 

 مانگ بێت.  ١٢ئەوە رەنگە بۆ ماوەی  ئەوە کەسە دەستگر کرا 

تەکەی تر بکات، ئەوا  
ا
 ئەو کەسە رادەسنی وڵ

ی
 ئەگەر هاتوو ئەو ماوەیەش تێپەری و کاتەکە کۆتانی هات و ئەڵمانیا نەیتوان

 پەنابەرنی بۆ ئەو کەسە بکات.  BAMFلەسەر 
ی
 پێویستە کە دەست بە پڕۆسەی جێبەجێکردن

 

 چۆن دەتوانم خۆم لە دیپۆرتکردنەوە بپارێزم؟   .5

،ئەگەر هاتوو هەڕەشەی ناردنەوە و دیپۆرتت بەگوێرەی دبلن لەسەر بوو، ئەوا دەتوایی خۆت بگەێنیتە  ئەوانیش  سەنتەرێیک راوێژکارنی

نراوە دەتوایی لە پارێزبەندی دەتوانن رێنماییت بکەن کە خۆت بگەیەیی بە کەنیسە، لە هەموو ئەو ماوەیەدا کە بۆ دیپۆرتکردنەوەت دا

درێت.   و حیمایە کەنیسەدا بمێنیتەوە و رێگە لە دیپۆرتکردنت بگێی
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