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                                                                           پەنابەری  &   وەزارەتی  کۆچ 

 

     ٢٠٢٠  ئۆکتۆبەر   ٢هەینی 

    باڵونامەی  فەرمی                                            

        

 ەتی  اراستنی  نێودەوڵ ەناخوازی  پ ی  نوێکردنەوەی  کارتی  پ وعیدبۆ  مەکارپێکردن دایە  یجیتاڵی  لە بواری  پۆڕتاڵی  د

 

ەکانیان   مەوعید  ی بەرنامەئاگاداردەکرێنەوە  بۆ   مافی  پەنابەرێتی   یپێکرد،  کە  تێیدا  پەناخوازان یتاڵی  دەستی ی  دیجپۆرتاڵ

   هەر ارتی  پەناخوازی  نوێکردنەوەی  ک.  لەمەودوا  ی  نێودەوڵەتیبۆ  نوێکردنەوەی  کارتی  پەناخوازی  پاراستن 

 راو  دەبێت.    ژکڕێ ی  بەرنامەبە  مەوعید اری  ەیەکجب 

 : ەن نکەی  خوارەوە  تۆماربکلەو  لی   )کەیس( انەناخوازان  پێویستە  ژمارەی  دۆسیەکەی پ 

                                    https://apps.migration.gov.gr/applicant-card-rv/search .                                                                                             

بکەن  بۆ     یەڵ  خێزانەکانیان  سەردان گای  دیاریکراو  تا لەگو  دەز  لە  کات  و  ڕۆژ  نەوە دەستبەجێ  ئاگاداردەکرێ            

ی   پێ بە  ەوە ێژکراوەت پەناخوازان  در نی  ەکاکارت   چۆن  ڕاشگەیاندراوە  کە  روەك  ە  نوێکراوەکانیان.  هە کارت   ەوەی  وەرگرتن 

 ژمارەی  کەیس(. دۆسیەکەی )ژمارەی   کۆتایی  لە  ەی کژمارە

بچن  سەردانی  دەزگاکانی   لەو  لینکەی سەرەوە   ئاگادارکردنەوەیان    دوای  پێویستە    نوێکراوەکانکارتە   وەرگرتنەوەی ەاڵم  بۆ  ب 

 وە  بەتایبەتی:     راوە  پێشتریاریکدکە  بۆیان     یدەی بەپێی  ئەو  مەوع وە  پەنابەرێتی  بکەن   

ی     ٦"  کۆتایی دێت  تاکو ١"  مارەی  دۆسیەکەی  بە  ژمارە ژپاراستنی  نێودەوڵەتی  کەوا  خوازی  پەنا  یاساییەکانی  کارتە.  ا

 درێژکراوەتەوە.   ٢٠٢٠ی    ١١مانگی 

 

"  کۆتایی دێت    ٢"   مارەی  دۆسیەکەی  بە  ژمارە  ژ   دەوڵەتی  کەواپاراستنی  نێوخوازی  پەنا  یاساییەکانی  کارتە ب.  

 .٢٠٢٠ی    ١١ی  مانگی   ١٣ێژکراوەتەوە  تاکو  در

 



 

 

"  کۆتایی دێت    ٣"   مارەی  دۆسیەکەی  بە  ژمارە  ژ پاراستنی  نێودەوڵەتی  کەوا  خوازی  پەنا  یاساییەکانی  کارتە   ت. 

 .٢٠٢٠ی    ١١ ی   مانگی  ٢٠درێژکراوەتەوە  تاکو  

"  کۆتایی دێت     ٤"  مارەی  دۆسیەکەی  بە  ژمارە  ژپاراستنی  نێودەوڵەتی  کەوا  خوازی  پەنا  یاساییەکانی  کارتەد.  

 .٢٠٢٠ی    ١١ی  مانگی   ٢٧درێژکراوەتەوە  تاکو  

"   کۆتایی  دێت    ٥"   مارە  مارەی  دۆسیەکەی  بە  ژژ پاراستنی  نێودەوڵەتی  کەوا  خوازی  پەنا  یاساییەکانی  کارتە ج.  

 .٢٠٢٠ی    ١٢ مانگی ی   ٤درێژکراوەتەوە  تاکو  

"   کۆتایی  دێت    ٦"   مارەی  دۆسیەکەی  بە  ژمارە  ژ پاراستنی  نێودەوڵەتی  کەوا  خوازی  پەنا  یاساییەکانی  کارتە .  ح

 .٢٠٢٠ی    ١٢ مانگی ی   ١١درێژکراوەتەوە  تاکو  

   

"   کۆتایی  دێت    ٧"   مارەی  دۆسیەکەی  بە  ژمارە  ژ پاراستنی  نێودەوڵەتی  کەوا  خوازی  پەنا   یاساییەکانی  کارتە خ.  

 .٢٠٢٠ی    ١٢ مانگی ی   ١٨درێژکراوەتەوە  تاکو  

"   کۆتایی  دێت    ٨"   مارەی  دۆسیەکەی  بە  ژمارە  ژ پاراستنی  نێودەوڵەتی  کەوا  خوازی  پەنا  یاساییەکانی  کارتە ج.  

 .٢٠٢٠ی    ١٢ مانگی ی   ٢٩ەتەوە  تاکو  ودرێژکرا

"   کۆتایی  دێت    ٩"   مارەی  دۆسیەکەی  بە  ژمارە  ژ پاراستنی  نێودەوڵەتی  کەوا  خوازی  پەنا  یاساییەکانی  کارتە ی.  

 . ٢٠٢١ی    ١  مانگی ی   ٧درێژکراوەتەوە  تاکو  

کۆتایی  دێت       "  ٠"    سفر   مارەی  دۆسیەکەی  بە  ژمارە ژ   اپاراستنی  نێودەوڵەتی  کەوخوازی  پەنا  یاساییەکانی  کارتەس.  

 . ٢٠٢١ی    ١ مانگی ی     ١٤درێژکراوەتەوە  تاکو  

 

    (ڤۆس  دوورگەی  لێز  )  ڤۆسنوسینگەی  ناوچەیی  پەنابەرێتی  لێز  لە    پاراستنی  نێودەوڵەتی  کە خوازی  پەنا  یاساییەکانی  کارتە

 .٢٠٢١ی    ١ی  ی  مانگ  ١٤تاکو  ەوە  کراوەەت درێژەش  ش  نوێبکرێتەوە  ئەوان نوسینگەیە    ەو دەرچووە  کەوا  دەبێت  هەر  ل 

                                                                                                                     

                                                                       

 


