پرسیار و وەاڵم
باڵوکراوەی  :ئۆکتۆبەری ٦١٠٢
ئەم نووسراوە وەاڵمی ئەو پرسیارانەی تێدایە کە زۆر دووبارە دەبنەوە  .هەواڵەکان بە شێوەیەکی دەوری نوێ
دەکرێنەوە.

تۆمارکردنی سەرەتایی ،تۆمارکردنی تەواوەتی ،گواستنەوە ،دەربارەی کردراەکان (موعامەلەتەکان)زانیاری
گشتی
بە بەرنامەی داڕێژراو مەوعید دادەنرێت بۆ هەر کەسێك کە تۆمارکردنی سەرەتایی بۆ پەناهەندەیی کردبێت .هەموو ئەو
کەسانەی کە تۆمارکردنی سەرەتایی کراون بە مەوعیدبانگهێشت دەکرێن بۆ دائیرەی پەناهەندەیی ،بە پێی جێگەی
نیشتەجێبوونی لە کاتی تۆمارکردنی سەرەتاییدا ،هەروەها بە پێی جۆری کردارەکان (لە خوارەوە ڕوونکراوەتەوە) .ئەم
مەوعیدە هەنگاوی داهاتووی داوانامەکەتانە بۆ :پەناهەندەیی لە یۆنان ،پێکگەیشتنەوەی خێزانی و نیشتەجێکردنەوە لە
وواڵتێکی تری ئەورووپا.
خشتەی کاتی مەوعیدەکان ئامادەکراون لە الپەڕی ئینتەرنێتی دائیرەی پەناهەندەیی یۆنانی –. www.asylo.gov.gr
نامیلکەی چاپکراو لە هەموو جێگە ڕەسمییەکان و بنکەکاندا دەستدەکەون  .تکایە ڕووبکەنە کارمەندەکانی کۆمیسیۆنی
بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران ( )UNHCRبۆ ئامۆژگاری کردنتان .نامەی نووسراو( )SMSلە ڕێی
دەستییەکانتانەوە تەنها بۆ مانگی نۆ (سێپتیمبەر) نێرداون ،بۆ مانگەکانی تر نامەی نووسراو تەنها بۆ وەبیرخستنەوەی
مەوعیدەکەتانە کە بەرنامە داڕێژراوە بۆ دوو هەفتەی داهاتوو .
دیاریکردنیمەوعیدەکان بە پێی ژمارەی تۆمارکردن دەبێت ،نەك ژمارەی کەیس یان ژمارەی کارتەکە .زۆر گرنگە کە
ژمارەی کەیسەکەتان بدۆزنەوە لە لیستەکان (یان لە نامەی دەستییەکاندا)،نەك ژمارەی کارتەکەتان! هەردوو ژمارەکە لە
سەر کارتی خوازیارانی پەناهەندەیی نووسراون (تکایە بچنە سەر پرسیار/وەاڵم .)٠١
لەگەڵ ژمارەی کەیسەکەتاندا ،بەروار ،کات و شوێنی مەوعیدەکەتان دەبیننەوە .کە کاتی مەوعیدەکەتان هات دەبێت لە
کاتژمێر  ١::١بەیانی بێنە نووسینگەی پەنابەرێتی بەرپرس لەگەڵ هەموو ئەندامانی خێزاناکەت بە منداڵ و ساواوە.
باش سەیر بکەنەوە کە هەموو بەڵگەنامەکانتان پێیە لەناویشیاندا کارتی خوازیاری پەناهەندەیی.
ئەگەرمەوعیدەکەتان لە کیس بچێت ،ئەوا دەبێت لەسەرەتاوە دەستبکەنەوە بە موعامەلەکانتان لە ڕێگەی سکایپەوە .
ئەگەر لە دوای تۆمارکردنی سەرەتاییەوە گوێزاوتانەتەوە بۆ شوێنێکی تر،دەتوانن لە ڕێی تۆڕی ئینتەرنێتەوە لیستەی
ببیننەوە لە الپەڕەی ئینتەرنێتی دائیرەی
هەموو ژمارەی تۆمارکردن و مەوعیدەکان
پەناهەندەییhttp://asylo.gov.gr/en/?page_id=1499

تۆمارکردن ،کارڕاپەڕندن ،ئاگادارکردنەوە بە نامەی نووسراو ( ،)SMSبەڵگەنامەکان
پ  : ١لە کوێ کرداری تۆمارکردنی تەواوەتی دەکرێت؟
و:١لە نووسینگەکانی پەنابەرێتی لە سەرانسەری وواڵتدا ،کە پێشوازی لەو داخوازیارانی پەنابەرێتییانە دەکەن کە
کە پێشتر تۆمارکردنی سەرەتاییان کردووە بۆ ئەوەی کە بچن بۆتۆمارکردنی تەواوەتی  ،بەم شێوەیەیە :
 یەکەی پەناهەندەیی لە ئالیمۆ ،لە  ٦١٠٢/٩/٦٢ەوە هەڵدەستێت بە تۆمارکردنی تەواوەتی کەیسەکانی
نیشتەجێکردنەوە یان بەیەکگەیشتنەوەی خێزانی بۆ ئەو کەسانەی کە لە ڕەگەزنامەی ئەو وواڵتانەن
بەرنامەی نیشتەجێکردنەوە دەیانگرێتەوە و دانیشتووی ناوچەی ئەتیکین .
 نووسینگەی پەناهەندەیی ناوچەیی سالۆنیك ،هەڵدەستێت بە تۆمارکردنی تەواوەتی کەیسەکانی
نیشتەجێکردنەوەیان بەیەکگەیشتنەوەی خێزانی بۆ ئەو کەسانەی کەلەڕەگەزنامەی ئەو وواڵتانەن
بەرنامەی نیشتەجێکردنەوە دەیانگرێتەوە و دانیشتووی چەن کەمپێکی دیاریکراوی ناوچەی ساڵۆنیك،
الریسا و یانێنا.
 نووسینگەی پەناهەندەیی ئالێکساندروپۆلی ،هەڵدەستێت بە تۆمارکردنی تەواوەتی کەیسەکانی
نیشتەجێکردنەوەیان بەیەکگەیشتنەوەی خێزانی بۆ ئەو کەسانەی کەلەڕەگەزنامەی ئەو وواڵتانەن
بەرنامەی نیشتەجێکردنەوە دەیانگرێتەوە و دانیشتووی چەند کەمپێکی دیاریکراوی ناوچەی ساڵۆنیکن .
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 یەکەی پەناهەندەیی پیرێیاس ،هەڵدەستێت بە تۆمارکردنی تەواوەتی کەیسەکانی سەرتاسەری یۆنان کە
لەڕەگەزنامەی ئەو وواڵتانەن بەرنامەی نیشتەجێکردنەوە نایانگرێتەوە ،هەرەوەها کەیسەکانی
بەیەکگەیشتنەوەی خێزانیشیان.
 نووسینگەی ناوچەیی پەناهەندەیی ئەتیکی ،هەڵدەستێت بە تۆمارکردنی تەواوەتی هاوواڵتییە سوورییەکان
کە کەیسی پەناهەندەییەکانیان لە یۆنان دەپشکنرێت.
بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی نووسینگەکان و ناونیشانەکانیان و پرۆگرامی مەوعیدەکان و نووسینگەی پەناهەندەیی
دیاریکراو ،تکایە سەردانی الپەڕەی ئینتەرنێتی دائیرەی پەناهەندەیی یۆنانی ( ) www.asylo.gov.grبکەن.
مەوعیدتان پێدەدەرێت بە پێی جێگەی نیشتەجێبوونتان کە لە ساتی تۆمارکردنی سەرەتاییدا ووتووتانە ،نەك جێگەی
نیشتەجێبوونی ئێستاتان.
پ : ٢کێ دەبێت کرداری تۆمارکردنی تەواوەتی بکات؟
و :٢تۆمارکردنی تەواوەتی بریتییە لە تەواوکەری تۆمارکردنی سەرەتایی و هەنگاوی داهاتووە جا ئەگەر
پێشکەشکردنی داوانامەی پەناهەندەیی بێت لە یۆنان یان بۆ بەیەکگەیشتنەوەی خێزانی یان چوونە ناو بەرنامەی
نیشتەجێکردنەوەی یەکێتی ئەورووپا ( ) EEبێت .هەموو ئەو کەسانەی کە تۆمارکردنی سەرەتایی کراون لە الیەن
دائیرەی پەناهەندەیی لە ماوەی جێبەجێکردنی تۆمارکردنی سەرەتایی لە نێوان  ٢/٨تاوەکو  ،١/:٠دەبێت
تۆمارکردنی تەواوەتی داوانامەکانیان بکەن.
ئەگەر تۆمارکردنی سەرەتایی نەکراون ئەوا هێشتا دەتوانن داوابکەن کە تایبەتمەندێتی پاراستنی نێودەوڵەتیتان بۆ
دەربکەن ،بە پەیوەندیکردنتان بە دائیرەی پەناهەندەیی لە ڕێگای سکایپەوە.
پ : ٣فاست تراك ( [ ) Fast Trackکرداری خێرا بۆ ناساندنی تایبەتمەندێتی پەنابەر] بۆ سووریا چییە؟
و: ٣فاست تراك بۆ سووریا تەنها پەیوەندی بە ئەوانەوە هەیە کە هەڵگری ڕەگەزنامەی سووریان و ئەو
فەلەستینییانەی لە سووریا بوون و ئارەزوو دەکەن کە داوای پەنابەرێتی لە یۆنان بکەن .ئەگەر تۆمارکردنی
سەرەتاییتان نەکردووەو ئارەزوو دەکەن کە لە یۆناندا داوای پەنابەرێتی بکەن ،دەبێت مەوعیدێك وەرگرن لە
ڕێگەی سکایپەوە بۆ فاست تراك بۆ سووریا .بۆ ئەوەی کە بتوانن مەوعید لە ڕێگای سکایپەوە وەرگرن دەبێت
پاسپۆرتی سووریاتان پێبێت( ،ئەگەر تۆ فەلەستینی سووریایت ،دەبێت بەڵگەنامەی سەفەرکردنی پەناهەندە
فەلەستینییەکانت پێبێت و لە سووریا دەرکرابێت).
هەر کەسێك بە ڕەگەز سووری بێت و تۆماراکردنی سەرەتایی کرابێت لە ڕێی کرداری تۆمارکردنی سەرەتایی لە
مانگی شەش و حەفتدا و مافی نیشیەجێکردنەوەیان نەبێت چونکە لە دوای  /٦١مارت  ٦١٠٢هاتوونەتە یۆنان ،ڕەوانە
دەکرێنە سەر کرداری فاست تراك بۆ سووریا ،ئەمەش مانای ئەوەیە کە لە باری ئاساییدا زۆر بە خێرایی تایبەتمەندێتی
پاراستنی نێودوڵەتی وەردەگرن لە یۆنان .
پ : ٤کردارەکان چییە ئەگەر تۆمارکردنی سەرەتایی کرابم لە ڕێی سکایپەوە؟
و: ٤ئەگەر تۆمارکردنی سەرتایی کرابن لە ڕێی سکایپەوە ،مەوعیدی تۆمارکردنی تەواوەتیتان پێڕادەگەیەنرێت و
دەتوانیت کارتی داخوازیاری پەناهەندەیی تۆمارکردنی سەرەتایی وەرگریت لەو نووسینگەی پەناهەندەییەی کە
مەوعیدی تۆمارکردنی تەواوەتیت لێی هەیە ،لە دوای ڕۆژێك لە تۆمارکردنی سەرەتاییەکەتان لە ڕێی سکایپەوە.
پ : ٥چی ڕوودەدات ئەگەر مەوعیدەکەمم لە کیس بچێت؟
و: ٥ئەگەر مەوعیدەکەتان لە کیس بچێت یان کاتەکەی تێپەڕێنن ئەوا داوەکەتان هەڵدەسپێرێت و دەبێت لە سەرەتاوە
هەموو کردارەکان دەستپێبکەنەوە .دەبێت پەیوەندی بە دائیرەی پەنابەرێتییەوە بکەن لە ڕێی سکایپەوە تاوەکو
مەوعیدێکی نوێ وەربگرن بۆ تۆمارکردن .ئەم مەوعیدە دیاری دەکرێت بۆ دوای مانگی مارتی .٦١٠١
پ : ٦لە دوای تۆمارکردنی تەواوەتی ،دەتوانم کارتی خوازیاری پەناهەندییەکەی کە لە کرداری تۆمارکردنی
سەرەتاییدا وەرمگرتووە الی خۆم بمێنێتەوە؟
و: ٦نەخێر .جێی کارتی خوازیاری پەناهەندەیی تۆمارکردنی سەرەتایی دەگیرێتەوە بەکارتێکی نوێی تۆمارکردنی
تەواوەتی کە لە الیەن دائیرەی پەناهەندەییەوە دەردەکرێت .ئەم کارتە دەردەکرێت بۆ هەر کەسێك کە تۆمارکردنی
تەواوەتی کردووە و بریتییە لە کارتی خوازیاری پارێزگاری نێودەوڵەتیکە ژمارەی کەیسی لەسەر نووسراوە نەك
ژمارەی تۆمارکردن .هەروەها ئەم کارتە بەرواری چاوپێکەوتنی تاقیکردنەوەی داوانامەی پەناهەندەییەکەتانی
لەسەرە.
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پ : ٧دراوسێکەم کە لە پاش منەوە گەیشتووە ،زۆر زووتر مەوعیدی وەرگرتووە .بۆچی؟ مەرجەکانی پێشخستن
چین؟
و: ٧مەوعیدەکان بە شێوەی ئۆتۆماتیکی دادەڕێژرێن ،لە ڕێی کۆمپیوتەرەوە ،لە کاتێکدا چوارپێوەر ڕەچاو دەکرێن
 :آ) ئەگەر خوازیارەکە سەر بە گرووپێکی دۆخ ناسك بێت ،ب) بەرواری گەیشتن بەم وواڵتە ،بە پێی ئەو
بەروارەی کە لە خارتییەی پۆلیسدا نووسراوە ،ج) دەستەبەربوونی وەرگێڕی زارەکی (تەرجومان)  ،د)
دەستەبەربوونی کارمەندی تۆمارکردن.
پ : ٨چی ڕوودەدات ئەگەر ئەو ژمارەی تۆمارکردنەی کە بۆم نێردراوە لە ڕێی نامەی نووسراو بۆ دەستییەکەم
( )SMSڕێکناکەوێت لەگەڵ ژمارەی تۆمارکردنەکەم؟
و : ٨لە بارەی تۆمارکردنی تەواوتی مانگی نۆی  ٦١٠٢لە هەندێك حاڵەتی سنوورداردا هەڵەیەکی پرۆگرامەکە
هەبووەو لە ئەنجامدا هەندێك لە ژمارەکان ڕێکنەدەکەوتن .ئەگەر ئەمە لە ئێوە ڕوویداوە ،تکایە ئامۆژگاری
وەرگرن لەو لیستەی کە لە الپەڕەی ئینتەرنێتی دائیرەی پەناهەدەیی جێگیرکراوە http://asylo.gov.gr/wp- :
 content/uploads/2016/08/CompleteSeptember2016FinalRefugeeSchedule.pdfهەروەها
ئەو لیستە چاپکراوانەی کە لە بنکە/جێگای پێشوازیکردنەکانتاندا باڵوکراوەتەوە .ئەم لیستانە زانیاری دروستیان
تێدایە دەربارەی مەوعیدەکان .
پ: ٩نامەم پێ نەگەیشتووە .ئەمە مانای چییە؟ ئایا نامەی تر هەن کە لە مانگی دە(ئۆکتۆبەر)دا بنیردرێن؟
و: ٩هەموو کردارەکانی تۆمارکردنی تەواوەتی لە  ٩/٠ەوە تاوەکو مانگی نیسانی  ٦١٠١دەخاێنێت .یەکەم کۆمەڵی
نامەکان کە نێردراون دەربارەی مەوعیدەکانی مانگی نۆ بوون .لە مانگی نۆوە لیستی تەواوی هەموو مەوعیدەکان
جێگیرکراون لە الپەڕەی ئنتەرنێتی دائیرەی پەناهەندەیی .لەمەوال نامەی نووسراو ()SMSتەنها هەر دوو هەفتە
جارێك دەنێرێن بۆ مەوعیدەکانی تری دوای  ٠١/٠بەدواوە.
پ : ١١ئێستا دەبێت چی بکەم کە نامەکەم پێگەیشتووە؟
و: ١١ئەگەر ئێوە لە ناوچەی ئەتیکین ،تکایە ناوەندەکانی گواستنەوەی گشتی بەکاربهێنن بۆ ئەوەی بچنە
نووسینگەی پەناهەندەیی بەرپرس لەو بەروار و کاتەی بۆتان دیاریکراوە .ئەگەر التان زەحمەتە کە
گواستنەوەکەتان ڕێکبخەن ،کۆمیسیۆنی بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەناهەندەکان ( )UNHCRدەتوانێت
یارمەتیتان بدات بە تکتی پاس .ئەگەر ئێوە لە یەکێك لە بنکەکانی ناوچەی ساڵۆنیك ،الریسا یان یانێنان،
گواستنەوەتان بۆ نووسینگەی پەنابەرێتی کە مەوعیدتان لێی هەیە بۆ تۆمارکردنی تەواوەتی ،لەالیەن کۆمیسیۆنی
بااڵی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ پەناهەندەکان ( )UNHCRەوە ڕێکدەخرێت .تکایە دەربارەی مەوعیدەکەتان و
نووسینگەی پەناهەندەیی دیاریکراو ، ،شوێنی پەیوەندیکردن بە کۆمیسیۆنی بااڵی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ
پەناهەندەکان ( )UNHCRی ئەو شوێنەی لێین،ئاگاداربکەنەوەو داوایان لێبکەن چوونەکەتان بۆ ڕێکبخەن.
پ : ١١مەوعیدی تۆمارکردنی تەواوەتی بە من و هەموو ئەندامانی خێزانەکەم دراوە بەاڵم لە بەرواری جیاوزدا.
ئەمە مانای چییە؟ دەبێت تۆمارکردنەکە ڕەت بکەمەوە تاوەکو بتوانم لە هەمان ڕۆژدا تۆمارکردنی تەواوەتی لەگەڵ
خێزانەکەمدا بکەم ؟
و: ١١هەموو هەوڵێك دراوە بۆ مسۆگەرکردنی تۆمارکردنی هەر خیزانێك لە هەمان ڕۆژدا .لە گەڵ ئەمەشدا
لەوانەیە نەتوانرێت ئەمە بکرێت بە هۆی هۆکاری جیاوازەوە ،بۆ نموونە دەستەبەربوونی موتەرجم.
تۆمارکردن لە بەرواری جیاوازدا مانای ئەوە نییە کە داواکارییەکان بە جیا دەپشکنرێن .دەربارەی ئەوەی کە ڕۆژی
مەوعیدەکانتان جیاوازە لە ئەندامەکانی تری خیزانەکەتان تەنها مانای ئەوەیە کە دەبێت لەبەرواری جیاوازدا ئامادەببن بۆ
تۆمارکردنی تەواوەتی ئەنجامی ئەمەش ئەوەیە کە دەبێت هاتووچۆی زیاتر بکەن.
ئەگەر مەوعیدەکەتان لە بەرواری جیاوازدایە لە ئەندامانی تری خێزانەکەتان،تکایە ئەگەر منداڵی ناباڵختان هەیە
هەوڵبدەن کە لەگەڵیاندا ئامادە بن لە نووسینگەی پەنابەرێتی .ئەو ئەندامانەی خێزانەکەتان کە بەرواری تۆمارکردنی
تەواوەتیان لە دوای بەرواری ئەوانی ترە پێویستە کە کارمەندی تۆمارکردنەکە ئاگادار بکەنەوە لە ژمارەی کەیسی
ئەندامەکانی تری خیزانەکەتان.
ئەگەر بەروار و کاتی مەوعیدەکەتان لە کیس بچێت ،ئەوا دەبێت لەسەرەتاوە دەستبکەنەوە بەکردارەکانی تۆمارکردنی
سەرەتایی لەڕێگەی سکایپەوە .ئەمە بەم شێوەیە دەکرێت چونکە هەموو مەوعیدەکانی تۆمارکردنی تەواوەتی گیراون بۆ
هەموو ئەو خوازیاری پەنابەرێتیانەی کە تۆمارکردنی سەرەتاییان کردووە.
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پ : ١٢ئایا دە ەتوانم لە نووسینگەی پەناهەندەیی ئامادە ببم لە بەروارێکی جیاواز لەو بەروارەی کە لە ژمارەی
تۆمارکردنەکە دیاریکراوە؟
و : ١٢دەبێت کە بێیتە دائیرەی پەناهەندەیی لەو بەروارەی کە لە ژمارەی تۆمارکردنەکەتاندا دیاری کراوە .تەنها
ئەگەربێتوو لە الیەن دائیرەی پەناهەندەییەوە پەیوەندیتان پێوە کرا وە پێتان ڕابگەێنن دەربارەی ئەوەی کە دەبێت لە
بەروارێکی تردا ئامادەبن.
پ : ١٣بۆچی ،هەرچەندە تەنگوچەڵەمەی تەندرووستی قورسم هەیە ،مەوعیدی زووترم پێنەدرا؟
و: ١٣چوار پێوەر هەیە کە ڕیزبەندی مەوعیدەکانی تۆمارکردنی تەواوەتی یەکالدەکەنەوە ،نەك تەنها هۆکاری
تەندرووستی ،بێجگە لەوەی کە خوازیارەکە سەر بە گرووپە دۆخ ناسکەکانبێت ،پێوەری تریش ڕەچاو دەکرێن،
وەك بەرواری گەیشتن ،یان لەبەردەستابوونی موتەرجم ،یان لەبەردەستابوونی کارمەندی تۆمارکردن لەو
نووسینگەی پەناهەندەییەی دیاریکراوە بۆ تۆمارکردنی تەواوەتیتان .بەاڵم ،ئەو کەسانە هەر پێشدەخرێن کە
ڕووبەڕووی تەنگوچەڵەمەی تەندرووستی دەبنەوە.
پ : ١٤ئەو کەسانەی تەنگوچەڵەمەی تەندروستیان لێدەردەکەوێت یان کەوتوونەتە باری کەسە دۆخ ناسکەکانەوە لە
دوای ڕۆژی تۆمارکردنی سەرەتایی ،چۆن دەتوانن بە دائیرەی پەناهەندەیی ڕابگەیەنن بۆ ئەوەی پێشبخرێن؟
و : ١٤لە کاتی بەرنامە داڕشتنی مەوعیدەکاندا چوار پێوەر ڕەچاو کراون :
آ) ئەگەر خوازیارەکە سەر بە گرووپە دۆخ ناسکەکان بێت ،ب) بەرواری گەیشتنە یۆنان ،ج) زمان/دەستەبەربوونی
موتەرجم ،د) دەستەبە ربوونی کارمەندی تۆمارکردن لەو نووسینگەی پەناهەندەیی دیاریکراوە .لە ئەنجامدا ئەگەر سەر
بەگرووپە دۆخ ناسکەکانبنئەوابۆخۆی وەك یەکەم پێوەری سەرەکی ڕەچاو کراوە بۆ پێشخستن لە کاتی بەرنامەداڕشتنی
مەوعیدەکاندا.
ئەگەر بارێکی کوتوپڕ هاتبێتە پێشەوە (وەك تەنگوچەڵەمەی تەندرووستی)لە دوای کرداری تۆمارکردنی سەرەتاییەوە کە
بە شێوەیەکی بەرچاو کاری کردۆەتە سەر تایبەتمەندێتی دۆخ ناسکیتان  ،پێویستە کە ئامۆژگاری وەرگرن لە الیەنی
گونجاو کەیارمەتی مرۆڤایەتی پێشکەش دەکەن لە بنکەی پێشوازییەکەتان یان لە ئەو ناوچەیەی کە لێین .لە کاتی
مەوعیدی تۆمارکردنی تەواوەتیدا دەبێت دائیرەی پەناهەندەیی ئاگاداربکەنەوە دەربارەی بەرزبوونەوەی ئاستی دۆخ
ناسکیتانەوە .هەرچۆنێك بێت ،هەر حاڵتەو بە شێوەیەکی تایبەتی خودی سەیر دەکرێت .بە گشتی ،بەرنامەداڕشتنەوەی
مەوعیدی نوێ ناکرێت.
پ : ١٥ئەگەر من سەرۆکی خێزانە کەم بم و تەنها منم کە نامەم بۆ دێت ،ئەم نامەیە هەموو خێزانەکەم دەگرێتەوە؟
و : ١٥نەخێر ئەوان ناگرێتەوە .هەر ئەندامێکی خێزانەکەتان دەبێت مەوعیدی هەبێت ،هەروەها هەر ئەندامێکی
خێزانەکەتان تۆمارکردنی تەواوەتی بە جیادەکرێت بە پڕکردنەوەی چاپکراوێکی تاکەکەسی بە یارمەتی کارمەندی
تۆمارکردن و موتەرجمێك .ژمارەی ئەو نامانەی( )SMSکە لە ڕێی تەلەفۆنە دەستییەکەتانەوە بۆتان دێت یەکسانە
بە ژمارەی ئەو ئەندامانەی خێزانەکەتان کە هەمان ژمارە تەلەفۆنیان تۆمار کردووە وەك ژمارەی پەیوەندی
پێوەکردن .ئەم کردارە هەمووان دەگرێتەوە ،واتا ساواکانیش و پیرەکانیش .بەاڵم بۆ منداڵە ناباڵخەکان بەخێوکەر
نوێنەرایتی منداڵەکان دەکات .ڕێگە بە منداڵەکان نادرێت خۆیان بە تەنیا بێن بۆ تۆمارکردنی تەواوەتی ،دەبێت بە
هاوەڵی بەخێوکەرەکەیان بێن .ئەگەرئەندامەکانی تری خێزانەکەتان نامەیان بۆ نەهات ،تکایە سەیری الپەڕەی
ئینتەرنێتی دائیرەی پەناهەندەیی بکەن .لەوێ هەموو ئەو زانیاریانە لەبەر دەستدان دەربارەی مەوعیدەکان،
ناونیشانی نووسینگەی ناوچەیی پەناهەندەیی هەروەها کە چۆنیش دەتوانن بچنە ئەوێ.
پ : ١٦لە هەندێك حاڵەتی دیاریکراودا ئەو خوازیارانەی کە تۆمارکردنی تەواوەتیان کردووە نامە ( )SMSیان بۆ
هاتووەو هەرەها زانیارییەکانیشیان لە لیستی مەوعیدەکاندا هەیە ،ئەمە مانای چییە؟
و : ١٦ئەگەر ئەو کارتی خوازیارانی پەناهەندەییەی کە پێتدراوە ژمارەی کەیس ی لەسەر نووسراوە ،ئەمە مانای
ئەوەیە کە تۆمارکردنی تەواوەتیتان کراوە .ئەمەش ئەوە دەگەێنێت کە ئەگەر لەبەر هەر هۆیەکەوە نامەتان بۆ بێت
دەربارەی بەرواری مەوعید ،پێویست ناکات لەو مەوعیدەدا ئامادە ببن لە دائیرەی پەناهەندەیی .بەاڵم دەبێت لەو
بەروارەی نووسراوە بۆ چاوپێکەوتنەکەتانلە نووسینگەی پەناهەندەیی ئامادە ببن.
پ: ١٧ژمارەی تۆمارکردنی سادە و ژمارەی کەیس چییە؟
و: ١٧ژمارەی تۆمارکردنی سادە بریتییە لەو ژمارەیەی لەسەر ئەو کارتی خوازیارانی پەناهەندەییە چاپکراوە
کە لەکاتی تۆمارکردنی سەرەتاییدا پێتان دراوە.
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ژمارەی کەیس بریتییە لەو ژمارەیەی لەسەر ئەو کارتی خوازیارانی پەناهەندەییە چاپکراوە کە لە کاتی
تۆمارکردنی تەواوەتیدا پێتان دراوە.

پ : ١٨ئایا دەتوانم لە یۆنانەوە بڕۆم بۆ وواڵتێکی تر دوای ئەوەی تۆمارکردنی سەرەتاییم کردووە؟ ئایا دەتوانم دوای
گەڕانەوەم تۆمارکردنی تەواوەتی بکەم ،لە حاڵەتێکدا ئەو وواڵتەی تر بمگێڕێتەوە بۆ ئێرە؟
و: ١٨دوای تۆمارکردنی سەرەتایی تاوەکو داوانامەکەتان بە تەواوەتی تاقی دەکرێتەوە و هەموو کردارەکان تەواو
دەبن ،دەبێت لە یۆنان بمێننەوە .بە خوازیاری پەنابەرێتی لە قەڵەم دەدرێن و بەم تایبەتمەندییە هەمان ماف و
ئەرکتان هەیە دەربارەی سەفەر کردن هەروەك کەسێك کە خوازیاری پەنابەرێتییەو تۆمارکردنی تەواوەتی کردووە.

پ : ١٩چی ڕوو دەدات ئەگەر ئەو کارتی تۆمارکردنی سەرەتاییەی پێمدراوە خراپ ببێت؟
و: ١٩دەتوانن لە مەوعیدی تۆمارکردنی تەواوەتییەکەتان ئامادە ببن هەرچەند ئەگەر کارتی تۆمارکردنی سەرەتاییە
خراپەکەشتان پێبێت .تۆمارکردنی تەواوەتی دەکرێن و کارتی خوازیاری پارێزگاری نێودەوڵەتیتان پێدەدریت.
هەرکەسێك کارتی خوازیاری پەنابەرێتیان هەیە و خراپ بووە ،دەتوانن بچنە دائیرەی پەناهەندەیی پێش ئەو
بەروارەی بۆیان دیاریکراوە بۆ مەوعیدەکەیان و داوا بکەن کارتەکەیان بۆ بگۆڕن.ئەگەر مەوعیدەکەتان لە کیس
بچێت یان کاتەکەی تێپەڕێنیت ئەوا دەبێت لە سەرەتاوەهەموو کردارەکان دەستپێبکەنەوە .دەبێت پەیوەندی بە
دائیرەی پەنابەرێتییەوە بکەن لەڕێی سکایپەوە تاوەکو مەوعیدێکی نوێ وەربگرن بۆ تۆمارکردنی سەرەتایی .ئەم
مەوعیدەش بۆ دوای مانگی مارتی ٦١٠١دیاریدەکرێت.
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پ : ٢١چی دەتوانم بکەم ئەگەرکارتی خوازیاری پارێزگاری نێودەوڵەتی (کارتی خوازیاری پەنابەرێتی) ەکەمم لێ
گوم ببێت؟
و : ٢١ئەگەر کارتەکەتان لێ گوم بێت ،دەبێت بچن بۆ ئەو نووسینگەی پەناهەندەییەی کە کارتەکەی پێداون و بە
کارمەندەکانی دائیرەی پەناهەندیی ڕابگەیەنن کە کارتەکەتان گوم کردووە.ئەمە تەنها ئەوانە دەگرێتەوە کە لە
ناوەندی خاکی یۆناندان .تەئیدێکتان پێدەدرێت تاوکو بتوانن پێی بچن بۆ پۆلیس بۆ ئەوەی ڕاگەیاندنی گومکردن یان
دزینی کارتەکەتان تۆمار بکەن .پۆلیس نووسراوێکتان دەداتێ ،کە دەبێت پێشکەشی بکەن بە دائیرەی پەناهەندەیی
تاوەکو کارتێكی جێگرەوەتان بۆ دەربکات .کاروباری دەرکردنی کارتە نوێکە بە الیەنی کەمەوە دوو مانگ
دەخایەنێت .لەم ماوەیەدا دەبێت هەردوو نووسراوەکەتان پێبێت – نووسراوەکەی پۆلیس و ئەو تەئیدەی کە دائیرەی
پەناهەندەیی پێتانی داوە.
پ : ٢١چی ڕوودەدات ئەگەر کارتی تۆمارکردنی سەرەتاییەکەمم لێ گوم ببێت؟
و : ٢١دائیرەی پەناهەندەیی جێگرەوەی کارتی تۆمارکردنی سەرەتاییتان پێ نادات ئەگەر بدزرێت یان گومببێت.
کارتی تۆمارکردنی سەرەتاییەکەتان بۆ  ٠٦مانگ دەخوات .دەبێت هەموو کاتێك پێتان بێت و ئاگاداری بن لە دزین
و خراپ بوون .ڕێگە نادرێت کە بیدەن یان بیفرۆشن بە کەسێکی تر.
ئەگەر گومی بکەن یان بدزرێت .دەبێت لە نووسینگەی پەناهەندەیی لێپرسراو ئامادە ببن بۆ مەوعیدەکەتان .مەوعیدێکی
نوێتان پێدەدرێت لە بەروارێکی داهاتوودا ،چونکە کارتەکەتان پێ نییە .ئەگەر وێنەی کارتەکەتان یان ژمارەی
کەیسەکەتان پێیە ،کارمەندی دائیرەی پەناهەندەیی ئاگادار بکەرەوە.
پ : ٢٢لە دوای ڕۆژی کردنی تۆمارکردنی سەرەتاییەوە باری خێزانیم گۆڕدراوە (منداڵێکمان تازە لە دایکبووە،
کەسێکمان ڕۆشتووە .... ،هتد) .چۆن دەتوانم ئەمانە بە دائیرەی پەناهەندەیی ڕابگەیەنم؟
و :٢٢ئەگەر منداڵەکەتان لە دوای بەرواری تۆمارکردنی سەرەتایی لەدایك بووە ،پێویستەکەساواکە و بەڵگەنامەی
لەدایکبوونەکەی لەگەڵ خۆتاندا بهێنن بۆ مەوعیدی تۆمارکردنی تەواوەتی .بەم شێوەوەیە منداڵەکە تۆمارکردنی
تەواوەتی بۆ دەکرێت و کارتی خوازیاری پارێزگاری نێودەوڵەتی (کارتی خوازیاری پەنابەرێتی) پێدەدرێت.
پ : ٢٣لە کاتی تۆمارکردنی سەرەتاییدا وەك ناباڵخ تۆمارکراوم ،بەاڵم لە ئێستادا باڵخ بووم – ئایا هەمان مافم هەیە؟
و: ٢٣تەمەنەکەتان یەکسەرماف و تایبەتمەندییەکانتان یەکالیی ناکاتەوە و ناشیانگۆڕێت دەربارەی ئەوەی کە ئایا
مافی پەنابەرێتی یان نیشتەجێکردنەوەتان (ئەگەر ئێستا ئەتانگرێتەوە) دەبێت یان نا .کاردەکاتە سەر تایبەتمەندێتی
داوانامەی بەیەکگرتنەوەی خێزانی،ئەگەر ئارەزووی پێشکەشکردنی بکەیت ،و لە کاتی تۆمارکردنی تەواوەتیدا
ئیتر ناباڵخ نەبیت .بەم شێوەیە دەکەوێتە سەر ویست وئارەزووی ئەو وواڵتەی تر کە داوانامەی بەیەکگرتنەوەی
خیزانییەکەت تاقیدەکاتەوە.
پ : ٢٤من ناباڵخم ،ئایا لە کاتی تۆمارکردنی تەواوەتیدا دەخرێمە بەر پشکنینی ووردەوە بۆ ئەوەی تەمەنم دیاری
بکرێت ؟
و :٢٤لە کاتی تۆمارکردنی تەواوەتیدا داواتان لێدەکرێت کە تەمەن و بەرواری لەدایکبو نتان بڵێن و بسەلمێنن.
ئەگەر بەرواری لەدایکبوونی ناڕاست بدەن .ئەمە لەوانەیە کاربکاتە سەر ڕاستگۆیی داوانامەکەتان .لەبەر ئەوە،
دەەبێت هەموو کات ڕاستگۆبن دەربارەی تەمەنتان.

پ : ٢٥ئەگەر کەسێك تەمەنی  ٦٥ساڵ یان گەورەتر بێت ،ئایا دەتوانێت بخرێتە سەرهەمان کەیس لەگەڵ منداڵە
باڵخەکانیدا ؟
و : ٢٥تەنها ئەندامانی خێزانی ناوەکی (باوك ودایك و منداڵە ناباڵخەکان) دەتوانن بخرێنە سەر هەمان کەیسی
پەناهەندەیی .ئەندامە بەسااڵچووەکانی خێزان ،هەروەها منداڵە باڵخەکانیش کەیسی پەناهەندەیی جیاوازیان دەبێت،
بەاڵم کەیسەکانیان پەیوەست دەکرێن بە کەیسی کەسوکارەکەیانەوە.
پ : ٢٦ئایا لە کاتی تۆمارکردنی تەواوەتیدا پەنجەمۆرم دەکەنەوە؟ چی بەسەر پەنجەمۆرەکان دێت ئەگەر هەوڵ بدەم
بچم بۆ وواڵتێکی تر؟
و: ٢٦ئ ەگەر لە کاتی هاتنە ناو یۆنان پەنجە مۆر کرابیت ،ئەوا چووەتە ناو بنکەی زانیاری یورۆداك ،کەواتە
گرنگی نییە کە جارێکی تر پەنجە مۆر بکرێیتەوە لە کاتی مەوعیدی تۆمارکردنی تەواوەتیدا.
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ئەگەر پەنجە مۆرتان نەدابێت هەرچە ندە کە کارێکی ئیلزامییە ،ئەواتۆمارکردنی تەواوەتی داوانامەکەتان ناکرێت ،لە
ئەنجامدا تاقیکردنەوەی داوانامەکەتان ڕادەگیرێت مافی کارتی خوازیاری پارێزگاری نێودەوڵەتیتان نییە .وە ناشتوانن کە
پاڵێوراو بن بۆ نیشتەجێکردنەوە ،بەیەکگەیشتنەوەی خێزانی و نە بۆ پێدانی مافی تایبەتمەندێتی پارێزگاری نێودەوڵەتیش
لە یۆناندا.
پ : ٢٧بۆچی داوای پەنجەمۆرم لێدەکرێت؟
و : ٢٧وەرگرتنی پەنجەمۆر هەنگاوێکی ئیلزامییە لە کاروبارەکانی پەناهەندەیی لە هەموو وواڵتەکانی یەکێتی
ئەورووپا .بەم شێوەیە هەموو وواڵتەکان دەزانن کە کامە وواڵت یەکەم وواڵتی هاتنە ژوورەوەت بووە بۆ یەکێتی
ئەورووپا.

گواستنەوە
پ : ٢٨دوای چەند ڕۆژێکی تر مەوعیدم هەیە .چۆن دەچم بۆ نووسینگەی پەناهەندەیی بەرپرس؟
و : ٢٨کارمەندانی شوێن دیاریکراوی کۆمیسیۆنی بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران کە لەو بنکەی
پێشوازیکردنەن کە ئێوەی لێن دەتوانن ئامۆژگاریتان بکەن دەربارەی چۆنێتی گواستنەوەتان وچوون و گەڕانەوەتان
بۆ شوێنی مەوعیدەکەتان .لە بنکەکانی پێشوازی ناوچەی ئەتیکی تکتی پاس دابین دەکرێت و ژمارەی تکتی
پێویستتان دەدەنێ بۆ هەموو ئەندامانی خێزانەکەتان و بۆ هەموو ڕێگاکە ( هەندێك جار پێویست دەکات کە بە
پاسێکی تر ،مێترۆ یان شەمەندەفەر بڕۆن).
ئەو خوازیارانی پەناهەندەییانەی کە نیشتەجێی بنکەکانی ناوچەی سالۆنیك ،یانێنا یان الریسان ،بە پاس دەگوازرێنەوە،
لە ژێر چاودێری نووسینگەی کۆمیسیۆنی بااڵی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ پەنابەران ،بۆ زانیاری و خشتەی کاتەکان،
دەبێت بچنە الی خاڵی پەیوەندیکردنی ئەو بنکەیەی کە لێی نیشتەجێن.
ئەگەر لە ئەتیکی نیشتەجێن ،بەاڵم مەوعیدەکەتان لە ساڵۆنیك یان لە ئەلێکساندروپۆلییە ،ئەوا کۆمیسیۆنی بااڵی
نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ پەنابەران هەڵدەستێت بە پێدانی تکتی ڕۆشتن وهاتنەوەتان بە پاسی هاتووچۆی نێوان شارەکان.
ئەگەر موسافیرەکە ناباڵخی بێ هاوەڵ بێت ،خەرجی گواستنەوەی ئەو کەسەی کە هاوەڵیی ناباڵخەکە دەکات (خزم یان
کارمەندی ئێن.جی.ئۆ)هەر لە الیەن کۆمیسیۆنی بااڵی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ پەنابەران دابین دەکرێت.
ڕێنیشاندەر دەربارەی نزیکترین نووسینگەی پەناهەندەیی لێپرسراو ،ڕێنیشاندەر دەربارەی ناوەندی گواستنەوە گشتیەکان،
هەروەها نەخشەی نووسینگەکان لە الپەڕەی ئینتەرنێتی دائیرەی پەناهەندەییدا لەبەردەستدایە:
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2016/09/Offline-Appointments-at-the-AsylumService-template-V2.pdf
پ : ٢٩ئەگەر تۆمارکردنی سەرەتاییم لە ڕێگای سکایپەوە کردبێت ،هەر گواستنەوەم بۆ دابین دەکرێت؟
و : ٢٩بەڵێ ،ئەگەر تۆمارکردنی سەرەتاییت لەڕێگای سکایپەوە کردبێت ،گواستنەوەت بۆ دابین دەکرێت لەو
جێگایەی کە لێی نیشتەجێیت تاوەکو ئەو نووسینگە پەناهەدەییە بەرپرسەی کە مەوعیدەکەتی لێیە.
پ: ٣١چی دەبێت لە دوای مەوعیدەکەم؟ دەگەڕێمەوە بۆ بنکەی پێشوازیکردنەکە؟
و : ٣١ئەو سەفەری گواستنەوەیەی بۆ خۆتان و خێزانەکەتان دابین دەکرێت بە گەڕانەوەشەوەیە ،کۆمیسیۆنی بااڵی
نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ پەنابەران لەم ئاستەداجێگەی حەوانەوە دابین ناکات .دەبێت بگەڕێنەوە بۆ ئەو بنکەیەی کە
لێی نیشتەجێبووبوون و ئەگەر بتوانرێت جێگەیەکی ترتان بۆ دابین بکرێت ،ئەوا کۆمیسیۆنی بااڵی
نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ پەنابەرانو/یان الیەنە هاوکارەکانی بە چەند ڕۆژێك لە دوای تۆمارکردنی تەواوەتی
پەیوەندیتان پێوە دەکەن.
پ : ٣١ئایا لەوانەیە کە کۆمیسیۆنی بااڵی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ پەنابەران یان الیەنێکی تر خواردن بۆ خۆم و
خێزانەکەم دابین بکەن؟
و: ٣١نەخێر ئەگەر خۆتان یان منداڵی شیرەخۆرە/منداڵەکانتان پێویستیتان بە جۆرە خواردنێکی تایبەتی هەیە ،تکایە
بە گونجاوی ئامادەی بکەن وبا پێتان بێت.
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چارەسەری زۆرباش :نیشتەجێکردنەوە ،بەیکگەیشتنەوەی خێزانی ،کاروباری پەناهەدەیی لە یۆنان
پ : ٣٢کێ مافی نیشتەجێکردنەوەی هەیە؟
و : ٣٢میکانیزمی نیشتەجێکردنەوە تەنها بۆ ئەوهەڵگری ئەوڕەگەزنامانە جێبەجێدەکرێت کە لەو وواڵتانەوە هاتبن
کە ڕێژەی ناوەندی پەناهەندیی پێدانیان لە یەکێتی ئەورووپادا یەکسانە یان تێپەڕیوە لە سەدا  . ١٧بە پێی زانیاری
یورۆستات بۆ دواسێ مانگ .بە پێی دوا هەواڵی نوێکراوەی  ، ٦١٠٢/٩/:١هەڵگری ڕەگەزنامەی ئەم وواڵتانە
مەرجی سنوور دیاریکراوی  ٪١٧یان تێدایە :ئەریتیریا ،قەتەر ،مۆزەمبیق ،بەحرێن ،بوروندی ،بوتان ،سووریا،
یەمەن.
پ : ٣٣کێ دەتوانێت داوای بەیەکگەیشتنەوەی خێزانی بکات؟
و: ٣٣باڵخ (سەروو  ٠٨ساڵ) کە یەکێك لە ئەندامانی خێزانی ناوەکی هەیە و بە شێوەیەکی یاسایی نیشتەجێی
وواڵتێکی تری یەکێتی ئەوەرووپایە ( خێزانی ناوەکی بریتییە لە مێرد ،ژن و منداڵە ناباڵخەکان) .لەم حاڵەتەدا
دەاتوانیت داوابکەیت بۆئەوەی بژیت لە گەڵ هاوسەرەکەتان یان ئەو منداڵەتان کە هێشتا ناباڵخە ،ئەگەر بێتوو بە
شێوەیەکی یاسایی نیشتەجێی وواڵتێکی تری یەکێتی ئەورووپا بن .ئەگەر تۆ منداڵیت و بەبێ دایكوباوکت یان بەبێ
بەخێوکەرێکی یاسایی سەفەر دەکەیت ،دەتوانیت داوای بەیەکگەیشتنەوە بکەیت لەگەڵ دایك/باوك ،خوشك/برا ،یان
خاڵ-مام/پوور ،یان داپیرە/باپیرە تاندا.
پ : ٣٤هەنگاوەکانی داهاتووی کەیسی نیشتەجێکردنەوە لە دوای تۆمارکردنی تەواوەتی چییە؟
و : ٣٤دائیرەی پەناهەندەیی داوانامەکەتان تاقیدەکاتەوە ،وە ئەگەر بێتوو ئێوە هەڵبژێردراو بن بۆ پرۆگرامی
نیشتەجێکردنەوەی یەکێتی ئەورووپا ،داوانامەکەتان دەنێررێت بۆ وواڵتێکی ئەندامی یەکێتی ئەورووپا بۆ
تاقیکردنەوەی .ئەگەر داوانامەتان بۆ نیشتەجێکردنەوە قبووڵ بکرێت ،ناوی وواڵتەکە ،جێگەی حەوانەوە و
ووردەکاری سەفەرەکەتان پێڕادەگەیەنرێت .بۆ ئەو کەسانەی کە مافی چوونە ناو پرۆگرامی نیشیەجێکردنەوەی
یەکێتی ئەورووپایان هەیە ،لە دوای کرداری تۆمارکردنی تەواوەتی جێگەی حەوانەوەی کاتییان بۆ دابیندەکرێت
پێش ئەوەی لە یۆنان بڕۆن.
پ :٣٥ئەو جیاوازیانە چین لە نێوان کەیسەکانی بەیکگرتنەوەی خێزانی (یاسای دوبلین) و ئەوانەی ڕەگەزنامەیئەو
وواڵتانەیان هەیە کە نیشتەجێکردنەوە دەیانگرێتەوە؟
و: ٣٥بەیکگرتنەوەی خێزانی لەبەردەتسدایە تەنها بۆئەندامی ناوەکی خێزانێك (هاوسەر ومنداڵە ناباڵخەکان) ،کە
داوانامەی پەناهەندەیی هەموو ئەندامانی خێزانەکە لە الیەن هەمان وواڵتی ئەندامەوە تاقیدەکرێتەوە .پاڵێوراوان بۆ
نیشتەجێکردنەوە دەگوێزرێنەوە بۆ ئەو وواڵتە ئەندامەی تر بۆ ئەوەی داوانامەی پەناهەندەییەکانی کە پێشکەشیان
کردووە لەوێ تاقیبکرێنەوە ،بەاڵم توانای هەڵبژاردنی ئەو وواڵتەیان نییە کە لێی نیشتەجێدەکرێنەوە.
پ : ٣٦چ بەڵگەنامەیەکم بۆ دەردەکرێت ئەگەر لە یۆنان پەنابەرێتیم پێبدرێت؟ مافەکانم چییە؟
و :٣٦دوای ئەوەی تایبەتمەندێتی پارێزگاری نێودەوڵەتیتان پێدەدرێت لە یۆنان ،ئیقامەتان پێدەدرێت کە بۆ ماوەی
سێ ساڵ دەخوات و دەتوانرێت نوێ بکرێتەوە .مافتان هەیە داوای بەڵگەنامەی سەفەر کردن (پاسپۆرت) بکەن.
زانیاری زیاتر دەربارەی هەموو مافەکانی هەڵگری تایبەتمەندێتی پارێزگاری نێودەوڵەتی لە الپەڕی ئینتەرنێتی
دائیرەی پەناهەندەیی ببینەوەhttp://asylo.gov.gr/en/?page_id=471 :
پ : ٣٧بۆچی کەیسەکانی بەیکگرتنەوەی خێزانی (یاسای دوبلین) ئەو کەسانەی ئەوڕەگەزنامانەیان هەیە کە
نیشتەجێکردنەوە دەیانگرێتەوە بە شێوەیەکی جیاواز مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت لە ماوەی کردارەکاندا؟
و : ٣٧کرداری تۆماکردنی تەواوەتی( ،کە نووسینگەی پەنابەرێتی ،کارمەندانی تۆمارکردن ،موتەرجیمەکان،
گواستنەوە بۆ کردنی تۆمارکردنی تەواوەتی لە خۆدەگرێت) بە هەمان شێوە ئەنجام دەدرێت چەند بۆ پاڵێوراوانی
نیشتەجێکردنەوە ئەوەندەش بۆ پاڵێوراوانی بەیەکگرتنەوەی خێزانی بۆ ئەوکەسانەی ئەو ڕەگەزنامانەیان هەیە کە
نیشتەجێکردنەوە دەیانگرێتەوە .جیاوازییە تەنهاکان لە دوای تۆمارکردنی تەواوەتییەوە دروست دەبن (بۆ نموونە بۆ
پاڵێوراوانی نیشتەجێکردنەوە جێگەی حەوانەوە دابین دەکرێت ،کرداری نیشتەجێکردنەوە لەوانەیە خێراتر بێت
...هتد) .ئا لەم کاتەدا ،حکوومەتی یۆنانی ،کۆمیسیۆنی بااڵی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ پەنابەرانو الیەنە هاوکارەکان
چەند کار دەکەن بۆ دابینکردنی جێگەی حەوانەوە بۆ خوازیارانی پەنابەرێتی گروپە دۆخ ناسکەکان کە مەبەستیان
بەیەکگرتنەوەی خێزانییەئەمەندەشکاردەکەن بۆ خوازیارانی پەنابەری سادە.
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پ : ٣٨چی ڕوودەدات ئەگەر داوای بەیەکگرتنەوەی خێزانییەکەم رەتکرایەوە لە الیەن ئەو وواڵتەی کە ئەندامی
خێزانەکەی ترمی لێ دەژی؟
و : ٣٨ئەگەر ئەو وواڵتەی دەتەوێت بۆی بچیت داواکەتی ڕەت کردەوە ،دەتوانیت لە یۆنان بمێنیتەوە و لەم
حاڵەتەدا داوانامەی پەنابەرێتییەکەت لێرە تاقیدەکرێتەوە.
پ : ٣٩ماوەی چاوەڕوانیکردن لە نێوان تۆمارکردن و بەیکگەیشتنەوەی خێزانی چەندە لەیۆنان؟
و : ٣٩ماوەکە پەیوەندی هەیە بە هەر کەیسێکەوە بۆ خۆی ،وە هەروەها بە دەسەاڵتدارانی وواڵتی پێگەیشتن .بە
دڵنیاییەوە چەند مانگێك دەخایەنێت.
پ : ٤١ماوەی چاوەڕوانیکردن لە نێوان تۆمارکردن و نیشتەجێکردنەوە لە وواڵتێکی ئەورووپی تردا چەندە لەیۆنان؟
و: ٤١ماوەکە پەیوەندی هەیە بە هەر کەیسێکەوە بۆ خۆی ،وە هەروەها بە دەسەاڵتدارانی وواڵتی پێگەیشتن .بە
دڵنیاییەوە چەند مانگێك دەخایەنێت.
پ : ٤١چی ڕوو دەدات ئەگەر بمەوێت بچم بۆ وواڵتێکی دیاریکراو ،وەك ئەڵمانیا ،سوید یان فەرەنسا ،بەاڵم
نیشتەجێکردنەوەم بۆ وواڵتێکی تر دابیندەکرێت؟
و: ٤١ناتوانن وواڵتی نیشتەجێکردنەوەتان هەڵبژێرن .لەگەڵ ئەمەشدا ئەگەر ڕەتی بکەنەوەونەچن ،ئەوا داواکەتان
لە یۆنان تاقیدەکرێتەوە.
پ: ٤٢چی ڕوودەدات ئەگەر نیشتەجێکردنەوەکە ڕەت بکەمەوە یان وواڵتی پێگەیشتن داوای نیشتەجێکردنەوەکە
قبووڵ نەکات؟
و: ٤٢ئەگەر نیشتەجێکردنەوە کەڕەت بکەنەوەیان وواڵتی پێگەیشتن داوای نیشتەجێکردنەوەکە قبووڵ
نەکات،دەتوانن لەیۆناندا بمێنیتەوە و لەم حاڵەتەدا داوانامەی پەنابەرێتییەکەتان لە یۆنان تاقیدەکرێتەوە .ئەگەر
چوونتان بۆ ئەو وواڵتەی بۆتان هەڵبژیراوە ڕەتبکەنەوە لە دوای گوێزانەوەتان بۆ شوقە یان ئوتێل کە لە الیەن
کۆمیسیۆنی بااڵی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ پەنابەران دابینکراوە ،ناتوانن وواڵتێکی تر هەڵبژێرن و هەرەها دەبێت
جێگەکەتان چۆڵبکەن ،چونکە ئیتر بە هیچ شێوەیەك لە دوای ڕەتکردنەوەی نیشتەجێکردنەوە ،دابینکردنی جێگەی
حەوانەوە پشگیری ناکرێت.
پ : ٤٣من خەڵکی عێراقم .دەتوانم داوای نیشتەجێکردنەوە بکەم؟
و : ٤٣ئەو عێراقیانەی لە پێش /٦١مارتی٦١٠٢هاتوونەتە یۆنان و تاوەکو /٠٢حوزەیرانی  ٦١٠٢تۆمارکردنی
سەرەتاییان کردووەمافی نیشتەجێکردنەوەیان هەیە .ئەو عێراقیانەی لە پێش /٦١مارتی  ٦١٠٢هاتوونەتەیۆنانو لە
دوای /٠٢حوزەیرانی ٦١٠٢تۆمارکردنی سەرەتاییان کردووەلە لەوانەیە مافی نیشتەجێکردنەوەیان هەبێت .ئەو
عێراقیانەی لە دوای /٠٢حوزەیرانی  ٦١٠٢هاتوونەتەیۆنانمافی نیشتەجێکردنەوەیان نییە/٠٢ .حوزەیران ئەو
ڕۆژەیە کە بە حکوومەتە ئەورووپاییەکان ڕاگەیەنراکە بە ڕێژەی ناوەندی کەمتر لە سەدا  ١٧ی عێراقییەکان
ناسراون وەك مافداری پارێزگاری نێودەوڵەتی لە ئەورووپا.

پ : ٤٤لەو باوەڕەدابووم کە حکوومەت شوقەیەك یان ژوورێکی ئوتێلم بۆ دابیندەکات لە دوای کردنی تۆمارکردنی
سەرەتایی یان دوای تۆمارکردنی تەواوەتی.
و : ٤٤بۆ هەر کەسێك کە دەچێتە پرۆگرامی نیشتەجێکردنەوەی یەکێتی ئەورووپاوە جێگەیەکی حەوانەوەی کاتی
بۆ دابیندەکرێت لە دوای تۆمارکردنی تەواوەتی و پێش ڕۆشتنیان لە یۆنان،بەاڵم لە پێشدا دەبێت پاڵێوراوی
نیشتەجێکردنەوە بێت .هەموو ئەوانی تر دەتوانن بمێننەوە لە یەکێك لە بنکە کراوەکانی ناوەندی وواڵت کە
کارگێڕیان لە الیەن حکوومەتە وە دەکرێت .بە پێی حاڵەتیش کۆمیسیۆنی بااڵی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ پەنابەران
جێگەی حەوانەوەی کاتی بۆ خوازیارانی پەنابەریە دۆخ ناسکەکان دابین دەکات ،بە گرتنەبەری هەڵسەنگاندنی
تاکەکەسی و بە پێی بوونی جێگا.
پ  : ٤٥ئایا دەتوانم ئەو ڕێگە یاساییە هەڵبژێرم کە خۆم ئارەزووی دەکەم لە کاتی تۆمارکردنی تەواوەتیدا ،واتا
نیشتەجێکردنەوە لەجیاتی بەیەکگەیشتنەوەی خێزانی بە پێی دوبلین؟
و: ٤٥نەخێر ،ناتوانن .هەڵبژاردن بۆ نیشتەجێکردنەوەیان بەیەکگەیشتنەوەی خێزانی بە پێی تایبەتمەندییەکانی
کەیسەکە یەکالدەکرێنەوە .ئیتر دائیرەی پەناهەندەیی بڕیاری لۆژیکی خۆی دەدات.
9

زانیاری زیاتر:
پەناهەندەیی

کردارەکانی
دەربارەی
زانیاری
بۆ
بکەنhttp://asylo.gov.gr/en/?page_id=62
بۆ زانیاری دەربارەیبەیەکگرتنەوەی خێزانی بە پێی یاسای دوبلین ،:سەیری ئێرە بکەن
http://asylo.gov.gr/en/?page_id=81
بۆ زانیاری دەربارەیبەرنامەی نیشتەجێکردنەوە ،سەیری ئێرە بکەن http://asylo.gov.gr/en/wp-
content/uploads/2015/11/RELOCATION_EN.pdf
بۆ زانیاری دەربارەیئەوانەی مافی پەناهەندەیی/پارێزگاری نێودوڵەتی هەیە لەیۆنان سەیری ئێرە بکەن
http://asylo.gov.gr/en/?page_id=471
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ئێرە

