
 

 

 
         

 
 زانیاریە بنەماییەکان بۆ داواکەرانی پاراســتنی نێودەوڵەنی لە یۆنـان

 
ت داواکـەری پاراسـتنی نێودەوڵـەنی ئەو   

ا
نی ووڵ

ا
لە یەکێك  ە وە نـامـەی رەگەز   ن   مرۆڤـەیـە کـە ، یـان ئەو ێیک ترە کەسەیە کە هاووڵ
کە لە ناوەندەکانی پێشوازی    نووسینگە ناوچەنی یەکانی پەنابەریێنی لە نووسینگە ناوچەنی یەکان پەنابەریێنی یان لە تیمەکانی  

سنوورداش  کە  داوا دەکـات  داواکەری پاراستنی نێودەوڵەنی    داوکاری پاراستنی نێودەولەنی پێش کەش دەکات.     و ناسینەوەدان
، نەتەوەنی ،   ،گەرێنی لەبەر هۆکارەکانی : هۆز   هـەیـە  سەر ژیانی ترسـی لـەمە نەکرێتەوە لـەبـەر ئـەوەی  

بەشـداری کردنی  یان    ئاییـنی
 لە کۆمەڵەیەیک کۆمە 
ا
 جەستەنی و دەرونی هەیەیەنی تایبەتمەندا یـان بیـروڕای سـیاسـی، یـاخود مەتریس  ڵ

لە    ئەشکەنجەدانی
یـان ئە وو   وواڵتـەکـەی خۆی 
ا
لـن ی دا دەژیـا، بەتایـبـەنی  مەترسـی  ڵ ، یان    دانی   رەسـێدا   لە   بـە سـزای مەرگ یان  دانی تـەی کە 

لەمـەتـرسـی دایـە بـەهـۆی   ئاسایشی   توویسی ئەشـکەنجەدان یان هەڵـسـوکـەونی دڕندانە یان ئـابـڕووبـەرانـە ببێتەوە یـان ژیـان و 
سانی شـەڕ و پێـکـدادانی نێـودەوڵـەتـی یـان ناوخـ  ۆی. هەڵگیی

یاســای   پەیمانی  ـرێت کـەوا دێـتـە نـاو یـۆنـان بە پێـی جـێ بـەجـێ کـردنی ئـەو بێگـانەیـە بـە داواکـەری پـاراسـتـنی نـێـودەوڵـەتـی دادەن
 . ١<>دبلن   <<
 
 
 

   داوانامەی پاراسـتنی نێـودەوڵەتـی : لە کـوێ و چۆن پێشـکەیسی دەکـەن 
 
ی بە تۆمارکردنی تەواوی پەناخوازەکە،   پێشـکـەشـیداواکاریەکە   * دەزگا بەرپرسەکان دەکەن، ئەوانیش راستەوخۆ هەڵدەستی

ی لە نووسـینـگـە ناوچەییەکانی پـەنـابـەریـێـنی هەروەها تیمەکانی نووسـینـگـە ناوچەییەکانی پـەنـاپـەریـێـتـی  دەزگا بەرپرسەکان    .بریتیتی
 

 یۆنان بەن   بەڵگەنامەی یاسانی دەگوازرێنەوە  * ئەگەر بە شێوەیەیک نایاسانی هاتبنە نا 
نی
ا
تەکە یان دەمێننەوە لە ووڵ

ا
و ووڵ

بۆ ناوەندی پێشوازی و ناسینەوە، وە ئەگەر هیچ بەڵەگەنامەیەکتان ن   نیە کە رەگەزنامە یان ناسنامەی ئێوە نیشان بدات،  
حاڵەتەدا   لە  بکرێت،  بۆ  ناسینەوەتان  و  پێشوازی  پارستنی  پێویستە کە کاروبارەکانی  داواکاری  ئەوەی  مەبەسنی  بە  وە 

بۆ   دەنردرێن  بکەن،  پێش کەش  دەچێت کە  نێودەوڵەنی  ن    وە  ناوچەکە،  پەنابەرێنی  بەرپرسیارێنی کاروباری  نوسینگەی 
بەشێیک تیمە ) نوسینگەی پەنابەرێنی ( لە ناو شوێنی مانەوەکەتان دا کاروبارەکانی ئەنجام بدات، پێویستە لەسەرتان کە لە  

تەواو دەبێت. بەمەرجێك کە ئەو ماوەی مانەوەیە  دوگا یان شوێنی مانەوەکەتان بمێننەوە هەتا کاروبارەکانی پەناخوازیتان  ئۆر 
 رۆژ زیاتر بێت.  ٢٥نابێت لە 

 
م لە ئێستاوە دەتوانرێت کە داواکاریەکە بە شێوەی  * د

ا
اواکاری پاراستنی نێودەوڵەنی بە ئامادەبوون پێش کەش دەکرێت، بەڵ

انەکەشتان بکەن ئەگەر لەگەڵتان دەژین   ی ی
ۆنی بکرێت لە رێگای پەیژی خۆتۆمارکردنەوە، داواکاری بۆ ئەندامانی خی  ئەلیکیی

نی یۆنان و دەیانەوێت کە داواکاری پەناخوازی بکەن، پێوسیتە کە ئەوانیش لەگەڵ 
ا
 تان دا بێنە دەزگای پەنابەری. لە ووڵ

 
یم پرسیارەکانی کارمەندەکە بدەنەوە، ئەگەر  *کاتێك کە داواکاریەکاتان پێش کەش دەکە

ا
ن پێویستە کە بە رێك و راسنی وەڵ

، ئەو ناراستیە کاریگەری خراپن  دەبێت لەسەر داواکاریەکەتان.  ی ی
 شنی ناراست بڵت 

 
 ن   هاوەڵ ) گـەر  *ئە

ا
 خـێـزانـەکـە(منـداڵ

ا
ی خۆتان  ن تـەمـەنتان لە خـوار هـەژدەسـاڵیـەوەیە، و کەسـێیک سـەرووی هەژدەسـاڵ

، دەزگـاکـان دەبێـت    (خزم) لـەگـەڵ نـەبێـت کـەوا بـەرپـرس بێـت لە چـاودێـری کـردنـتان، ئەوا بە گوێرەی یاسا وپراکتییک یۆنانی
بـۆ دیـاردەکـات   نـوێـنـەرێکـتان  کـەوا    یار(سەرپەرشت) دەسـت بەج   بریکـاری گشـنی بـەرپـرس ئاگـاداربـکـەنـەوە. بریکـاری گشـنی 

رسـی ئێوە دەبـێت و داکـۆکـی لە بـەرژەوەنـدیـەکـانتان دەکـات. ئـەگـەر تەمەنتان لە خـوار پازدە سـاڵیەوە بێـت ئـەوا ئـەو  بەرپ
لـە   تـەمـەنتان  ئـەگـەر  بکـات.  پێشـکەش  بۆ  نێـودەوڵـەتیـەکەتان  پاراسـتنی  داواکاری  دەبێت  دیاریکـراوە  بـۆتان  نـوێنـەرەی کـە 



 

 

 
         

کـان هەوڵدەدەن  بەرپرسە ێشـکەش بکـەن. دەزگـا    یەوە بێت ئـەوا خـودی خـۆتان دەتـوانن داواکـاریەکـەتانسـەرووی پازدە سـاڵ
کردنتان مـێـوانـداری  و  ئاسـایشـتان  چـاودێـری  دابینکردنی  شوێنی  بۆ  دەورووبـەرێـیک   (مانەوەتان)  خوار    لە  بۆ  شـیاو 

   ەساڵەکان. هەژد
ێت، هەروەهـا کـاتـێـك داواکـاری پاراسـتنی نێـ*  - ێت و پەنـجەمۆرتان ل  وەردەگـیی ودەوڵەنی پێشـکەش دەکـەن، وێنـەتان دەگـیی

انەکـەشـتان بە هەمان شـێوە ئەوانەی کـە تەمەنیـان لە سـەرووی چواردە سـاڵیەوەیە ی ی
پەنجـەمۆرتان دەچـێتـە   .بۆئـەندامـانی خی 

ئەگـەر   لەحـاڵەتێـك  یـوڕۆداك  نـاوەندنی  ئەوروپـای  ئەورون   بنکـەی  تری  وواڵتێـیک  لە  نێـودەوڵـەتیتان  پـاراسـتنی  داواکـاری 
 <<    ٣دبلن <<پێشـکـەش کـردبێت کـە یاسـای  

ی
ج   بەج   دەکـات، دەتانگـەڕێننـەوە بـۆ ئەوێ تاکـو داواکـاریەکـەتان لەوێ تـاق

 .بکـرێتـەوە
 

کـە پـەیـوەنـدی بـە تـاقـیکـردنـەوەی داواکـاریـەکـەتان هـەبـێـت  پێیە    یان هـەرشـتـێـیک ترتان    ( پاسـەپۆڕت)  نامەی سەفەر بەڵـگـە *
نی نـاسـنـامـەکـەی ئێوە و ئـەنـدامـانی خـێـزانـەکـەتان، وە ئـەو وواڵتـەی کە لێیـەوە دێن  سەلمانددەبێـت بیـاندەن بەدەسـتەوە بـۆ  

انیشـتانوە ئەو شـوێنـەی کـە خەڵـیک ئـەوێـن.   ی  .وەهـەروەهـا بـارودۆجی خیی
 

، یانیش ئەو کەل و پەالنەی پێتانە بیان گەڕێن. لەوانەیە تاقیکردنەوەی پزیشکیشتان بکەن* لە  ی   .وانەیە لەشتان بپشکتی
 
بەدەست دەدات  * نێودەوڵەتیتان  پاراستنی  داواکەری  پەنابەریێنی بەرواری چاوپێکەوتن دیاریدەکات و کارنی  کەوا  دەزگای 

 .بێت  تلەوانەیە ماوەکەی هەتاوەکو شەش مانگ بێت. ئەم کارتەتان دەبێت بەردەوام پێ
 بگریت.  -

ی
 نابێت بەریک

 دەبێت بە بایسی بیپارێزیت.  -
 نابێت وونی بکەیت، دەرکردنەوەی زۆر زەحمەتە.  -
 
 
تەکاتێك داواکاریەکەتان پێشـکەش دەکەن دەستە*

ا
گادارتان بکەنەوە بەو زمانەی کە لن ی  بەرپرسـەکان ئەریک سـەرشـانیانە ئا   ڵ

، وەهەروەها سـەبارەت بەو   تێدەگەن سـەبارەت بە کردار، مافەکان، وە ئەرکەکانیشـتان وەك داواکەرێیک پاراسـتنی نێودەوڵەنی
 . مۆڵەتانەش کەوا بەکاردەهێندرێن لەماوەی کردارەکە

 
 
ی تر   ئەگـەر ئێوە قوربانی ئەشـکەنجەخانەکانن، ناموس بەزاندن یان* ی   زگا بەرپرسەکان ، دەبێت دەبوون   کردەوەی  توندوتیی

 .ئاگادار بکەنەوە بۆئەوەی یارمەتیتان بدەن
 

 
یدەتوانیت داوای پەیوەندی کردن بکەی بە کۆمسـیۆنی با *

ا
نەتەوە یەکگرتووەکانەوە بۆ پەنابەران یان ئەو ڕێکخراوەی    ڵ
، پزیشیک و دەرووننایس پێشـکەش دەکات  یاسـانی

 .کەوا یارمەنی
 

بەن   ناوبژیوانی  )  بکەن  لەسـەر ویسنی خۆتان    یاسانی  داوای یارمەنی پارێزەر یان ڕاوێژارێیک    *لە ماوەی کاروبارەکان دا ئەتوانن
.                             تۆ گران دەکات دەرەوە  یاسانی  پارێزەر یان ڕاوێژکارێیک   خەرج   . پاداشت و (پەنابەریێنی کردنی دەزگای    

                                       
تن و  یک گونجاو بۆ چاوپێکەو یەدەتانەوێت، لەوانەیە کاتێیک کورتتان بدرێنی  بۆ ئەوەی خۆتان ئامادە بکەن بە شـێوە ئەگەر *

 .بۆ ئەوەی یارمەتیتان بدات لەماوەی کردارەکەدا    یاسایەکە لە پارێزەر یان ڕاوێژکارە  وەرگرتن ئامۆژگاری 
 



 

 

 
         

ی  و    چاوپێکەوتن    یە کارمەند کلە هەر حاڵەتێكدا دەتوانن داوا بکەن  *
کە ئارەزووتان لەسەرە،     ئەو رەگەزە بن  ەکەش وەرگی 

پەیوەندیدەکەتان گرنگ بێتئەگەر هۆکار  داوا  لە،  داواکەتان ج   بەج      ە و   ،دەزگاوە هەڵدەسەنگێندرێت   الیەن  ارەکەتان 
 .دەکرێت ئەگەر ئەو توانایە هەن   

 
 
 

 
 

 ن   هاوەڵ) ئێوە    ئەگەر *
ا

انەکەتان لەگەڵ نیە، دەبێت  (منداڵ ی ی
ن واتە خوارووی هەژدەسـاڵن کەسـێیک لەخۆتان گەورەتری خی 

دەکرێت وە    ئاگاداربکرێنەوە سـەبارەت بە چاوپێکەوتنەکە. نوێنەرەکەتان بانگ  کارەکەوە(سەرپەرشت) یەن نوێنەرەکەتەوەال لە
دە بێت.  لەگەڵتان  چاوپێکەوتنەکەدا  لە  تەمەنی    زگاکانلەوانەشـە  ئەوەی  بۆ  بکەن  پزیشـکیتان  تاقیکردنەوەی  دەتوانن 

.     ڕاستیتانیان بۆ دەربکەوێت. بۆ ئەم کردارە دەبێت ئێوە و نوێنەرەکەتان ئاگادار بکرێنەوە و دەبێت ئێوە و ئەویش ڕازی بن  
  

 
 

 . دەست کێشانەوە و لێوەرگرتنەوەی داواکاری پاراسـتنی نێودەوڵەنی 
 
هەرکاتێک ئارەزووتان ل  بێت دەسـت لە داواکاریەکەتان بکێشـینەوە. دەبێت خودی خۆتان بچـن بۆ نووسینگەی  دەتوانن  - 

 نوسـراو. ئەگەر دەسـت بکێشـنەوە ئەوا دەزگاکە داواکاریەکەتان تاقی یەیک ناوچەنی پەنابەرێنی و دەسـت بکێشـنەوە بە شـێوە
تەناکاتەوە وە دەبێت وو 
ا
یچ جۆرە بەڵگەیەیک نیشتەجێبوونی ترتان نیە کەوا بتوانن بە شـێوەێیک  ه   ئەگەر   ڵن کە بەجێبهێڵ

 .یاسـانی بمێننەوە
نەماوە   داواکاریەکەتان  تاقیکردنەوەی  بوونی  بەردەوام  بە  پێویستیتان  کەوا  دابنێت  وا  دەتوانی  پەنابەریێنی  دەزگای 

 داواکاری(
ی

 دا: تانەو تاقیکردنەوەکە بپچڕێنێت لەم حاڵە  ( لێوەرگرتنەوەی ن   دەنیک
 گەورەیان هەیە بۆ داواکاریەکەتان و لە )ا 

ی
داواتان  الیەن دەزگا بەرپرسەکانەوە  ڕەتکردنەوەی پێدانی ئەو زانیاریانەی کەوا گرنیک

 لێکراوە،  
 یان  لەو رۆژکاتەی کە لەالیەن دەزگاوە دیاریکراوە،   بۆ چاوپێکەوتنەکە  ئامادە نەبنئەگەر   (ب
اون،  (مۆڵەتبڕۆیت بەن    ) ئەگەر ڕابکەن   (ت  یان  لەو شـوێنەی کە گیی
 یان یەن پۆلیسـەوە بۆتان دانراوە لەجیانی ئەوەی بەندتان بکەن، ال ئەگەر ڕەچاوی ئەم ئەرکانە نەکەن کە لە(  پ
 بۆتان دیاریکراوە بڕۆن ن   ئەوەی ئاگاداریان بکەنەوە، یان زگا بەرپرسەکانەوەدە الی ئەگەر لەو شـوێنەی کە لە( ج
، یان ( ح  ئەگەر لە وواڵتەکە بڕۆن ن   ئەوەی داوای مۆڵەت بکەن لە دەزگای پەنابەریێنی
ناونیشـانتان  (خ لە گۆڕینی  نەکەنەوە  ئاگادار  پەنابەریێنی  دەزگای  بەج    دەسـت  پەیوەندی    (ئەدرێس)ئەگەر  ئامرازەکانی  و 

 ، یانپێوەکردنتان
 ئەگەر پەیوەندی بە دەزگای پەنابەریێنی یەوە نەکەن لەکاتێك داواتان لێدەکرێت.، یان (د
 .ئەگەر نەچن بۆ تازەکردنەوەی کارتەکەتان تاوەکو یەك ڕۆژی کار لە دوای بەرواری بەسەرچوونی کارتەکەوە (ر
 کاتێکدا کە سەرپێچ  هاوکاریکردنتان کردوە. ا( ئەگەر پابەندیەکانی دەزگا بەرپرسەکان پەیرەو نەکان لە  ١
ب( ئەگەر پەیرەوی بریاری گواستنەوەتان نەکەن بە مەبەسنی تەواکردنی کاروبارەکانی پێشوازی و ناسینەوەدا، رێگەگرتن  ٢

 ،  و رەتکردنەوەی بە مەبەسنی تەواونەکردنی کاروبارەکانی هەڵسەنگاندی داواکاری پاراستنی نێودەوڵەنی
 

داواکاریەکەتان    هەڵسەنگاندنی   کانی بریاردان پێیان وابوو کە بێدەنگانە داوانامەکەتان کێشاوەتەوە، گەر دەزگا لەحاڵەتێك ئە
دەکەنەوە و رەنی  ی  ی

دادەنت  بنەمای  ن    بە  و  دایە  لەبەردەستیان  وزانیاریانەی کە  بەڵگە  ئەو  پن ی  بە  دەزگا  ،  دەکرێت  ئەگەر 



 

 

 
         

بکاتەوە،   رەت   داواکەتان 
ی
ئەو    ماق هەیەرەتکردنەوەی  تێهەڵچونەوەی    ەمەبەسنی ب   بریارەتان  دەزگای  لە  پێداچونەوەی 

 .  پەنابەرێنی
بریاری بچرانی    داواکەتان هەیە.   تەواوی نیە بە مەبەسنی هەڵسەنگاندنی ئەگەر دەزگا پن ی  وابێت کە هێندە بەڵگە و زانیاری  

تەکەتان ئەنجام داواکەتان دەدات، ئەگەر بریاری بچرانی داواکەتان جێبەج   بکرێت، ئەوا کاروبا 
ا
انەوەتان بۆ ووڵ ی

رەکانی گی 
 ( ماوەی  لە  جار  یەك  تەنها  هەیە  ئەوەتان   

ی
ماق هەڵسەنگاندنی  ٩دەدرێت،  بریارەکەوە کە  دەرچونی  بەرواری  لە  مانگ   )

   یان دەتوانن داوانامەیەیک نوێ پێش کەش بکەن.  ەبێت داواکاریەکەتان بەردەوایم ه
 
 

 داواکاریەکانی پاراستنی نێودەوڵەنی کرداری تاقیکردنەوەی  
  *رێگا 

ی
ێ رەگەزنامە ماف یان ت  تر  تێیک 

ا
تیەیک ووڵ

ا
ئازادە، هەموو هاووڵ و  ێ بەرامبەر  بەت   

نێودەوڵەتی پاراستنی  کاری کاروباری 
 پێشکەش کردتی داوانامەی پاراستنی نێودەوڵەتی هەیە. 

سەرەکیەک زانیاریە  لە  بریتیە  داواکاریەکەتان  تۆمارکردتی  دایکت،  *کۆی  باوکت،  ناوی  تەکەت، 
ا
ووڵ ناسنامەکەتان،  اتی 

) ئیمەیل ( ئەگەر هەت بێت، هەموو زانیاریە سەرەکیەکاتی   ۆتی ، هەروەها منداڵەکانیان، ناونیشاتی ئەلیکیی /مێ هاوسەر، نیر
ووەکە، ئەو  ناسینەوە، هەموو ئەو هۆکارانەی کە داوای پاراستنی نێودەوڵەتی دەکەن، ناونیشاتی شوێنی مانەوەت یان خان

ریەکەتی لەسەر بکرێت، وە ئەگەر دەتەوێت نوێنەری موڵەت پێدراوی یاساتی )  زمانەی کە دەتەوێت تاقیکردنەوەی داواکە 
 پارێزەر ( دەستنیشان بکەیت. 

( رۆژی کاردا  ٣*لە حاڵەتێکدا وە لەبەر هەر هۆکارێك نەتوانرێت کە تەواوی تۆمارکردن بۆ نەکرێت، پێویستە لە ماوەی )  
زمانەی کە   ئەو  و  سەرەکیەکانتان  زانیاریە  لە  هەندیك  بە  ن  ر

بنیێ تاقیکردنەوەی کاروبارەکاتی  داوانامەکەتان  دەتەوێت 
ێ ئەنجام بدەیت، لە دوایدا    ت 

تەوای تۆمارکردنەکەت بۆ دەکرێت لەو بەروارەی کە پێت رادەگەیەنرێت، لەو  داواکاریەکەتی
ئەو   دەزگا  بە  دەدەنەوە  ئەو نورساوە  تێدایە،  ووێنەی خۆتاتی  و  زانیاریەکان  تەواوی  دەدرێت کە  ێ  ت  نورساوێکت  حاڵەتەدا 

ەگۆردرێت بە کارتی پەناخوازی  رۆژکاتەی کە کە ئامادە دەبیت بۆ ئەوەی کۆی تۆمارکردنت بۆ بکرێت، وە نورساوەکە بۆ د
 .  پاراستنی نێودەوڵەتی

ێ دەگەن ئامادەیە و هاوکاریت دەکات بە مەبەسنی  *ئەو کاتەی   ی ئەو زمانەی کە تی ر
داواکاریەکە پێشکەش دەکەن، وەرگیێ

 پەیوەندیکردن لەگەڵ کارمەندی دەزگای پەنابەری دا. 
نامەی سەفەر ) پەساپۆرت ( یان هەر بەلگەنامە و نورساوێیک  بەڵگە   هەموو ئەو بەڵگەنامە و نورساوانەی وەك  *پێویستە کە

پەیوەندی بە تاقیکردنەوەی داواکەتانەوە هەیە یان دووپاتکردنەوەی ناسنامەی خۆت و ئەنداماتی  یاساتی دیکەتان پێیە و  
انیە بیدەن بە دەز  ی ر

ت و شوێنەی کە لێوەی هاتوویت یان بەڵگەنامەی بارودۆخی خیێ
ا
انەکەتە، ئەو ووڵ ی ر

. خیێ  گای پەنابەرێنی
. دەبێت وەاڵیم  ل -* ەو ڕۆژەی کەوا دەزگا بۆتان دیاریدەکات، چاوپێکەوتن دەکەن لەگەڵ کارمەندێیک دەزگای پەنابەریێنی

پرسیارەکانی بە ڕاستگۆیێیک تەواو بدەنەوە، وە تەنها ڕووداوە ڕاستەقینەکان پێشـکەش بکەن وە هیچ بەڵگەیەکیش نەشـارنەوە  
ی ئەوا بە شـێوەێیک نەرێیانەکە  ی

کاریگەری   )خراپ) پەیوەستە بە داواکاریەکەتانەوە. ئەگەر ڕووداوی ناڕاسـت و نادروست بڵت 
 .دەبێت لە هەڵسەنگاندن و بڕیاردان لەسەر داواکاریەکـەتان

زانیاریانەتان لێدەکات کە ناوتان بردوون  ارمەندی دەزگای پەنابەریێنی لەماوەی چاوپێکەوتنەکەدا بەتایبەنی پرسـیاری ئەو *ک
لە   بەو هۆکارانەش کە ڕۆیشـتوون  سـەبارەت  یـۆنـان،  بۆ  ناسـنامەتان، چۆن هاتوون  دەربارەی  زانیاری  داوانامەکەتاندا،  لە 

ەبارەت بەو  وواڵتەکەتاندا یان ئەو وواڵتەی کە لێیدا دەژیان، ئایا کەسـێکن کە ڕەگەزنامەی هیچ وواڵتێکتان نییە، هەروەها سـ
هەر   وە  بابەت  دەتوانن  چاپێکەوتنەکەدا  لەماوەی  وواڵتەکەتان.  بۆ  بگەڕێنەوە  ئارەزووناکەن  یان  ناتوانن  هۆکارانەش کە 

 .زانیاریێکیش(بەڵگە) کە بە پێویسـنی بزانن زیاد بکەن
چاوپێکەوتنەکەدا ئەوا    نی کا   لە   نی  بگەنریێنی لەیەكیی  ابە ئەگەر بە هۆی زمانەوە نەتوانن لەگەڵ کارمەندی دەزگای پەن*  

ی  ئامادە دەبێت
 .وەرگی 
تر*   ڕاوێژکارێیک  یان  پارێزەر  لەگەڵ  کۆمەاڵیەنی ) دەتوانن  توێژەری  یان  دەرووننایس  پزیشیک،   ، بۆ    (ئامادەبن  یاسانی

 . چاوپێکەوتنەکە
ی * ی لە چاوپێکەوتنەکەدا نهێنتی ی

 .دەبن و پارێزراو  ئەو شتانە کە دەیانڵت 



 

 

 
         

چاوپێکەوتنە*  
ی

چاوپێکەوتنەکە  تۆم  کە دەنیک دەکرێت...ئەگەر  پەنابەریێنی  بە  ار  دەزگای  تۆمارنەکرێت، کارمەندی   
ی

دەنیک
ە)دارشتنێك ی دەنوسێت کەوا هەمووپرسیار و وەاڵمەکانی چاوپێکەوتنەکە دەگرێتە خۆ. لەم حاڵەتەدا دەبێت بابەنی    (پڕاکتیی

ی ەکەوە بۆ بێگومان 
ەکە سەیر بکەنەوە بکەنەوە بە یارمەنی وەرگی  ی بوون لە ناوەرۆکەکەی یانیش داوای ڕاستکردنەوە    پراکتیی

 تۆمارکراوی  (  نوسخە)بکەن و ئەنجا ئیمزای بکەن. هەرکاتێك بتانەوێت دەتوانن بەرگێیک 
ی

ەکە یان داڕشـتنەکە یان دەنیک ی پراکتیی
 .چاوپێکەوتنەکە وەربگرن

پەنابەریێنی  *  
ی
ماق ئایا  دەدات  بڕیار  پەنابەریێنی  دەزگای  سـیایس)دوای چاوپێکەوتنەکە  پاراسـتنی    ( ئیقامەی  مافداری  یان 

 ز (. ڕەف) وەیک وەردەگرن، یانیش داواکاریەکەتان ڕەتدەکرێتەوە ال 
د  ی
می    م*ئەگەر 

ا
چاوپێکەوتنەکەتان،  نداڵ بۆ  ئاگاداربکرێنەوە  سەرپەرشتیارەکەتانەوە  الیەن  لە  پێوسیتە کە  هاوەڵن،  ن   

پێکەوتنەکەدا ئامادەبێت لەگەڵتاندا، ئەگەر گومانێك هەبێت  سەرپەرشتیارەکەتان بانگهێشت دەکرێت و دەتوانێت لە چاو 
سەبارەت بە تەمەنتان، دەزگا بەرپرسەکان دەتوانن توێژینەوەی پزیشکیت بۆ بکەن بە مەبەسنی دەستنیشان کردنی تەمەنتان،  

ک پێویستە  مەبەستە  ئەو  بۆ  بکرێنەوە،  ئاگادار  سەرپەرشتیارەکەتان  یان  ئێوە  پێویستە  کردارە  ئەو  یان  بۆ  تۆ  ە 
 سەرپەرشتیارەکەتان رەزامەند بن. 

وەریبگرن. بە پن ی ئەو    رۆن اتێك بڕیار بۆ داواکاریەکەتان دەردەچێت دەزگای پەنابەریێنی ئاگادارتان دەکاتەوە بۆ ئەوەی ب*ک
ئاگادار دەکرێنەوە داوتانە  تەلەفۆنەی کە  ئیمەیل  ، واتا ناونیشان و ژمارەی  یان  نامە، فاکس  بە  یان  تەلەفۆن بێت   - .بە 

ێیک ئەو زمانەی کە تێیدەگەن* ی 
 .دەزگای پەنابەریێنی دەبێت بڕیارەکەتان بداتە دەست بە یارمەنی وەرگی 

 
 
 
 
 

  پاراسـتنی نێودەوڵەنی انی ر ەئەرکەکانی داواکمافەکان و  
 
 
 اراستنی نێودەوڵەنی مافەکانی داواکەرانی پ 
 ئەم مافانەی خواروەت هەیە:  وەك داواکەرێـیک پاراسـتنی نێـودەوڵەنی لە یۆنـان 

نی یۆنان
ا
و  دوورخستنەوە ) سنورداش (    تـاکو تاقیکردنەوەی داواکـاریەکـەتان تەواو دەبێت  *ماقی مانەوەت هەیە لە ووڵ

 کردنەوەتان قەدەغەیە هەتا ئەو کاتەی کە تاقیکردنەوەی داواکەریەکەتان کۆتانی دێت. 
دەستنیشان * وەرتان گرتووە  لەو کارتەی کە  مەرجێك  بە  تدا، 

ا
ووڵ سەرانسەری  لە  بکەن  هاتووچۆ    دەتوانن سەربەستانە 

 نەکرابێت کەوا رێگەپێدراون تەنها لەو چەند ناوچە دیاریکراوەدا هاتووچۆ بکەن، واتا  سنورداری هاتووچۆکردن. 
ی بکەن، ماقی وەرگرتنی بیمەتان   *ئەگەر کار ناکەن و  توانای دارانی هێندە نییە کە بژێوی و پێداویستیەکانی رۆژانەتان دابتی
  ( وەك  دیکەی  شوێنەکانی  یان  میوانداریکردن  ناوەندەکانی  لە  بکەن  مانەوە  شوێنی  داوای  دەتوانن کە  هەروەها  هەیە، 

   داواکەتان جێبەج   دەکرێت ئەگەر شوێن و جێگا هەبێت. وانخانەکان دا (، بەرنامەی نیشتەج   بوون لە خانوو یان می
    ٦*ماقی کارکردنتان هەیە بەپن ی ئەو مەرجانەی کە رەچاودەکرێت لە پابەندی یاسانی یۆنان دا،  واتا پاش تێپەربونی )  

ی
( مانیک

هەمان    ازی پاراستنی نێودەوڵەتیت هەیە. یەکەم لەو بەروارەی کە داواکاری پاراستنی نێودەوڵەتیت کردووە و کارنی پەناخو 
 ماف و ئەرکەکانی زەمانی کۆمە *

ا
 . هاوواڵتیەیک یۆنـانی   ، هەر وەكکارمەندێك  ك یەنی کردنتان هەیە، وەڵ

ی بکرێت، دەتوانیت کە ژمارەی   *بەمەبەسنی ئەوەی داودەرمان و چارەسەرگەری تەندروستیت لە نەخۆشخانەکان دا بۆ دابتی
 پەییپا ( وەربگریت. ەسەرگەری تەندروسنی بێگانە )  کانی زەمانکردن و چار 

گەخانە دەوڵەتیەکان دا.  ی
بوونیان هەیە بە ن   بەرامبەر لە فی  ی

 *منداڵەکانتان ماقی فی 
 ماقی خوێندنت هەیە لە قۆناغی ناوەندی دا. 

ا
دمنداڵ ی

 *ئەگەر می 
بوونی پیشـەتان* ی

 پیشـەنی ) ماقی فی 
 .هەیە  (ڕاهێنانی



 

 

 
         

 وەرگرتنی دەرماڵەی کەمئەندامیتان هەیە، لەکاتێك    ٦٧ئەندام بن بە ڕێژەی % ئەگـەر کەسـی کەم*
ی
و بەرەو ژوور، ئەوا ماق

 .بمێننەوە( دا کەمپ)کە نەتوانن لە ناوەندی مێوانداریێنی 
 
 
 

 . ئەرکەکانی داواکاری پاراسـتنی نێودەوڵەنی 
 ئەم ئەرکانەی خواروەت هەیە:  وەك داواکەرێـیک پاراسـتنی نێـودەوڵەنی لە یۆنـان

 
نی یۆنان  

ا
جگە لەو حاڵەتە تایبەتانە نەبێت کە روو دەدەن و دەبنە هۆکاری    – *ناتوانیت سەفەر بکەیت بۆ دەرەوەی ووڵ

تێیک دیکە دەکات بە هۆی کێشەی تەندروستیەوە، بۆ ئەو مەبەستە  
ا
 مرۆفانە، واتا پێویست بە گواستنەوەتان بۆ ووڵ

ی
گرنیک

 ئەوەی بەڵگەنامەی سەفەر ) پەساپۆرت ( تان ن   بدات، ئەگەر    اوا پێویستە کە د
ال دەزگای پەنابەری بکەن بە مەبەسنی

ێت.   داواکاریەکەتان رادەگیی
ت بەن   ئەوەی دەزگای پەنابەری ئەگاداربکەنەوە، هەڵسەنگاندنی

ا
 برۆنە دەرەوەی ووڵ

نی یۆنان بمێننەوە هەتا کاروباری هەڵسەنگاندنی 
ا
  داواکاریەکاتان کۆتانی دێت. * پێویستە لە ووڵ

نی یۆنان. 
ا
نی خۆتانەوە بۆ ووڵ

ا
ی لە ووڵ انەکەتان بهێتی ی ی

 * تاتوانن خی 
مەبەسنی   بە  وە  داواکاریەکەتانەوە  بە  تایبەتە  بابەتێك کە  بۆ هەر  بیت  یۆنان  بەرپرسەکانی  دەزگا  پێویستە کە هاوکاری   *

 دووپاتکردنەوەی راسنی زانیاریەکانی ناسنامەکەت. 
هەرکاتێك کە بانگهێشت  دەکڕێیت  لە بەردەم دەزگا بەرپرسیارەکان دا    بەن   دووا کەوتن    تە کە ئامادەبوونت هەبێت * پێوسی

 لە الیەن دەزگا بەرپرسەکانەوە. 
 
 

  
 
 
 

تـاقـیکـردنـەوەی  پێیە  یان هـەرشـتـێـیک ترتان  نامەی سەفەرکردن  بەڵـگـە * بـە  پـەیـوەنـدی  دەبێـت  کـە  هـەبـێـت  داواکـاریـەکـەتان 
کـردنی نـاسـنـامـەکـەی ئێوە و ئـەنـدامـانی خـێـزانـەکـەتان، وە ئـەو وواڵتـەی کە لێیـەوە  ە مەبەسنی دووپات  بیـاندەن بەدەسـتەوە بـ

انیشـتان ی  . دێن وە ئەو شـوێنـەی کـە خەڵـیک ئـەوێـن. وەهـەروەهـا بـارودۆجی خیی
پە * دەزگای  بەج    پەیوەندی  دەست  ئامرازەکانی  و  دانیشـتنتان  شـوێنی  ناونیشـانی  بە  سـەبارەت  بکەنەوە  ئاگادار  نابەریێنی 

دەتوانن کە بەشێوەی  . دا (  ٦یەك لە ) ستونی  هەر گۆڕانکار   بۆ ئاگاداریان بکەنەوە    ە ، و و هتد (  ژمارەی تەلەفۆن)پێوەکردنتان  
مە  بکەن کە  زانیاریە  ئەو  داواکاری گۆرینی  ۆنی  بە    بەستانە،  ئەلیکیی پەیوەندیان  بەڵگەنامانەی کە  ئەو  پەنابەریێنی  دەزگای 

دراوە.  ی کە بۆ ئەو ناونیشـانە   دەنرێت هەیە  ەوەداواکاریەکەتان ی
 داواکاریەکەی لێوە نی 

هەڵسەنگاندنی   ماوەی کاروبارەکانی  هەموو  لە  دەکرێت  دیاری  بۆتان  بن کە  رۆژکاتانە  ئەو   پابەندی  پێوسیتە کە   *
 داواکاریەکەتان دا. 

نی  و نی یان زۆر درەنگ تر یەك رۆژ پاش بەسەرچو و* پێویستە کە دەست بەج   کارتەکەتان نوێ بکەنەوە پێش بەسەرچو 
 کارتەکەت. 

لە دەوڵەت   بیمە و خزمەتگوزاریەکان  پێویستە کە بواری راستەقینەی ئابووری خۆت ئاشکرا بکەیت کە لە کاتێکدا کە   *
 وەردەگریت. 
ێتەوە لە حاڵەتێکدا کە: * ماقی مان  ەوەت لە خانوودا یان لە ناوەندی میواندارێتیدا یاخود شوێن و جێگای تردا ل  دەسێیی

 ئەگەر شوێنی میواندارێتیەکە ج   بهێڵن بە ن   ئەوەی دەزگا بەرپرسەکان ئاگاداربکەنەوە.  -
بەڵگەن  - و  زانیاریەکانت  گۆرینی  بە  تایبەت  نەکردبێت  نورساویت  لێدوانی  بە  ئەگەر  تایبەتن  کە  زانیاریەکانت  امە 

 و ئەو  رۆژوکاتەی کە بۆت دیاریکراوە بۆ چاوپێکەوتنەکەت ئامادە نەبیت.  داواکاریەکەتەوە نەدەیت بە دەزگا بەرپرسەکان 



 

 

 
         

ئەو    - هێنانی  بەدەست  بۆ  نایاسانی  شێوەیەیک  بە  بیت  بوو  سودمەند  یاخود  بشاریتەوە  خۆت  ئابووری  بواری  ئەگەر 
 هەتە لە شوێنی مانەوەکەت دا.   شتوومەکانەی کە

 ئەگەر سەرپێچ  بکەیت لە پابەندی و پەیرەویەکانی ناوەندی میواندارێتیەکە.  -
، بەتایبەت، پەیوەندی نەکردن بە  * سەرپێچ  کردن لەو ئەرکانەی کە پێویستە پەیرەوبکرێت لەگەڵ دەزگا بەرپرسەکان دا 

ی بە هەڵسەنگاندنی داواکاریەکەتانەوە، مانای  دەزگا بەرپرسەکان و  هاوکار نەبوون تایبەت بە  زانیاریە گشتیەکان کە پەیوەستی
، هەر ئەوەش دەبێتە هۆکاری راگرتنی   سەرپێچ  کردن و رێگەگرتنە لە تەواونەکردنی کاروبارەکانی داواکاری پاراستنی نێودەوڵەنی

 هەڵسەنگاندنی داواکاریەکە. 
 
 
 

 . ۆناغی دووەم دا مافەکانی تێهەڵچوونەوە و تاقیکردنەوە لە ق
پاراستنی  * ناساندنی  یان  ڕەتبکرێتەوە  داواکاریەکەتان  وەرگرتنی  ال ئەگەر  حەقی  ی کەوا  ی

دابنت  وا  و  ێت  ببەخشی ن    وەکیتان 
پەنابەریتان هەیە، ماقی تێهەڵچوونەوە کردنتان هەیە. لەبەردەم دەستەاڵنی تێهەڵچوونەوەکاندا. دەبێت تێهەڵچوونەوەکەتان  

 کەوا بڕیارەکەی ن   داوون  لە یەکێك لە  
نوسینگە ناوچەنی یەکانی پەنابەریێنی یان تییم نووسینگە ناوچەنی یەکانی پەنابەریێنی

 وورساوە. پێشکەش بکەن لەماوەی ئەو مۆڵەتەی کە لەو بڕیارەی بەدەستتان دەگات ن
کانی پەنابەرێنی ) یان تیمە تایبەتەکان(  * لە حاڵەتێکدا کە لە خانەی میواندارێنی دا دەمێننەوە و دوورن لە نوسینگە ناوچەییە

  ، ین نوسینگەی پەنابەرێنی کە بریارەکەیان دەرکردووە، دەتوانن کرداری  رەتکردنەوە ) ئیستئناف ( ی بریارەکە بکەن لە نزیکیی
درێت بۆ ئەو نوسینگەی ناوچەیەنی یان ئەو تیمە تایبەتەی ی

پەنابەری    لەو حاڵەتەدا هەمان رۆژ  کرداری رەتکردنەوەتان دەنی 
کە بریارەکەی دەرکردووە، کرداری رەتکردنەوە بریارەکە بە ئامادەبونی خۆت دەکرێت لە نوسینگەی پەنابەری، وە پێویستە  
نورساوی   واژووی  پارێزەرەکەت  یان  خۆت  یان  و  دەکەن  رەتکردنەوەکەت  ی  پشتگیی بێت کە  ن    نورساوانەت  ئەو  کە 

یستە کە کرداری رەتکردنەوەی بریارەکە لە الیەن بەرپرسیەری گرتووخانەکەوە  رەتکردنەوە بکەن، ئەگەر دەستگیی کراون پێو 
ێت بۆ نوسینگەی ناوچەی پەنابەری یان ئەو تیمە   ی

ۆنی دەنی  بکەن، ئەویش رەتکردنەوەکە بە فاکس یان بە شیوەیەیک ئەلیکیی
 تایبەتەی کە بریارەکەی دەرکردوە. 

 وێ کارنی پاراستنی نێودەوڵەنی وەردەگریت. * بە کرداری رەتکردنەوە ) ئیستیئناف ( سەر لە ن
کەیسەکەتتێهەڵچوونەوە * نەی ال لە   ی  ی ی

لی  دەدرێت  تێهەڵچوونەوە  ەیک یەن  تێهەڵچوونەوە  ئەنجام  نەی  ی ی
لی    بە گشنی ، 

بانگتان ناکات بۆ چاوپێکەوتن.    کەت دا،دۆسیە   انەی کە لە ناو زانیاری  ئەو   بە پن ی و هەڵسەنگاندن دەکات    تێهەڵچوونەوە  
 بە
ا
م ئاگادار دەکرێنەوە بۆ بەرواری تاقیکردنەوەی تێهەڵچوونەوەکەتان، وەهەروەها سەبارەت بەوەی کەوا کەی دەتوانن  ڵ

نەی تێهەڵچوونەوەکان ئاگادار بێت ی ی
 .زانیاریە زیادەکان پێشکەش بکەن بۆ ئەوەی لی 

 
رەتکردنەوەکە تێهەڵچوونەوەی  ک  *رۆژی  کە  پێویستە  حاڵەتێکدا  لە  تێهەڵچوونەوەدا،  نەی  ی لیی لەبەردەم  ئامادەبن  ە 
 ئامادەنەبن، داواکەتان رەت دەکرێتەوە. 

. دەبێت خودی  * ی بهێتی نەبوو بێت وازی ل   تەواو  تێهەڵچوونەوەکەتان  تاقیکردنەوەی  دەتوانن لە حاڵەتێكدا کە هێشتا 
.  وە دەبێت کە  ڵچوونەوەتان کردوە  خۆتان بچن بۆ نووسینگەی ناوچەنی پەنابەریێنی کە داوای تێهە ی ی وازبــهێتی بە نووستی

وو  دەبێت  و  ناکرێتەوە  تاقی  تێهەڵچوونەوەکەتان  ئەوا  ی  وازبــهێتی  ئەگەر 
ا
بەجێبهێ ڵ ئەگەر تەکە  جۆرە  ڵن  بەڵگەیەیک    هیچ 

  ترتان نیە. نیشتەجێبوونی 
نەی تێهەڵچوونەوەک * ی ی
اقیکردنەوەی تێهەڵچوونەوەکەتان  دەتوانێت وا دابنێت کەوا پێویستیتان بە بەردەوام بوونی ت  ەلی 

 ت ئەگەر: تاقیکردنەوەکە بپچڕێنێ بکات و (وەرگرتنەوەی ن   دەنگ  ل  (نەماوە 
هەیە بۆ   یان گرنگلە الیەن دەزگا بەرپرسەکانەوە داوات ل  دەکرێت و  پێدانی ئەو زانیاریانەی کەوا نارەزایەنی دەربریت بە   (  ١

 ، یانداواکاریەکەتان
 هەڵبێیت لەو شوێنەی کە دەستگیی کراویت، یان ( ئەگەر ٢
کردنەکەت، یان ٣  ( ئەگەر پابەندی ئەو ئەرکانە نەبیت کە لەالیەن پۆلیسەوە داوات ل  کراوە لە بری دەستگیی



 

 

 
         

( ئەگەر ئەو شوێنی مانەوەیە بە ج   بهێڵیت کە بۆت دیاریکراوە لە الیەن دەزگا بەرپرسەکانەوە بە ن   ئەوەی ئاگاداریان  ٤
 تەوە، یان بکەی
 ( ئەگەر ووڵەتەکە ج   بهێڵن بە ن   ئەوەی دەزگای پەنابەری تان ئاگادارکردبێتەوە، یان ٥
زانیاری  ٦ یان  مانەوەکەت  شوێنی  ناونیشانی  لە کاتێکدا کە  ئاگادارنەکەیتەوە  پەنابەری  دەزگای  بەج   دەست  ئەگەر   )

 پەیوەندیەکانت دەگۆریت، یان 
 تێهەڵچوونەوە لە کاتێكدا کە داواتان ل  دەکرێت، یان ( ئەگەر پەیوەندی نەکەن بە دەزگای ٧
، یان ٨  ( ئەگەر نەرۆن بۆ نوێ کردنەوەی کارتەکە زۆر درەنگیی یەك رۆژ دوای بەسەرچوونی
 پیشانیان نەدەن. ئەگەر ئەو نورساوانەی کە پێویستە و پێتانە یان پێویستە کە هەتانبێت ( ٩
نەی تێهەڵچوونەکان بڕیاری بانگ کردنتان بدات بۆ چاوپێکەوتن ئەوا ئاگادار دەکرێنەوە بە* ی ی

یەنی  ال لە حاڵەتێکدا ئەگەر لی 
 ئەوەتان هەیە بچن بۆ (    ١٠)  کەم  

ی
نەی تێهەڵچوونەوەکان لەگەڵ پارێزەرەکەتان    ڕۆژ پێش ڕۆژی چاوپێکەوتنەکە. ماق ی ی

لی 
 .  دا تر   یاسانی   یان هەر ڕاوێژکارێیک

نەی تێهەڵچوونەوەکان بریار دەدات ئایا ناساندنی پەنابەری وەردەگرن یان پاراستنی  * ی ی
وەیک یانیش تێهەڵچوونەوەکەتان  ال لی 

 . ڕەتدەکاتەوە
بۆ  تێهەڵچوونەوەکوەرگرتنی   *  نەی  ی ی

لی  بڕیاری  کردا   ە  پەنابەریێنی     یەکەیم   بڕیاری وەرگرتنی  ری  هەمان  دەزگای 
 . بەکاردەهێندرێت

نەی تێهەڵچوونەوە لە ماوەی )  دەرچوونی *  ی  ن   دەچێت، بە پن ی حاڵەتەکانە.   ٣)  ( رۆژ بۆ  ١٥بریاری لیی
ی

 ( مانیک
ان وابوو کە دەبووایە  * ئەگەر پەنابەرێتیەکەتان رەت بکرێتەوە یان ناساندنی  پاراستنی الوەیک تان ن   بدرێت، ئەگەر پێت

لە   بریارە پێشکەش بە دادگای گشنی بکەن  پەنابەری وەرگرن، دەتوانن کرداری داوانامەکردنی رەتکردنەوی ئەو  ناساندنی 
دواخستنی دەستبەج   کردنی    ( رۆژدا، لە رۆژێك دوای وەرگرتنی بریارەکەوە، کرداری رەتکردنەوەی بریارەکە  ٣٠ماوەی )  

تەکە ئەگەر کرداری داواکردنی تێهەڵچوونەوەی بریارەکە رەت کرابێتەوە.   نابێت، واتا دەتوانرێت
ا
 کە دووربخرێنەوە لە ووڵ

 
 
 
 

 ی داواکەرانی پاراسـتنی نێودەوڵەنی ( بەندکردن)دەستبەسەرکردن  
دەزگای پێشوازی  ، دەزگای بەندکردن یان  بن   ینەوەناس  ئەگەر بەندکراو بن یاخود هێشتا لە ناوەندەکانی دەزگای پێشوازی و *

وە   بکەن،  پێشکەش  نێودەوڵەنی  پاراستنی  داواکاری  مەبەستانە  ئاگاداردەکەنەوە کەوا  پەنابەری  دەزگای  ناسینەوە،  و 
 تۆمارکردنی داواکاریەکەتان دەکرێت. 

ین نوسینگەی  پەنابەری رێت لە  ناوچەکە، یان تۆمارکردنتان بۆ دەک   * رۆژی تۆمارکردنەکاتان یان دەگوازرێنەوە بۆ نزیکیی
 الیەن تییم تایبەنی پەنابەریەوە کە کاردەکات لە شوێنی مانەوەکەتان. 

ی ئەو زمانەی کە ل  ی تێدەگەیت، وە کارمەندانی دەزگا هەموو ئەو   ی
* تۆمارکردنەکە ئەنجام دەدرێت بە هاوکاری وەرگی 

 زانیاریانەت ن   رادەگەیەنن کە تایبەتە بە چۆنیەنی کاروبارەکانی بەنابەرێتیەوە.  
* ئەگەر نورساو یان بەڵگەتان پێیە کە ناسنامەی ئێوە ئاشکرادەکات. وەك بەڵگەنامەی سەفەر ) پاسپۆرت ( یان هەر هەر  
ن     پەنجەمۆرتان  و  دەگرن  دا، ووێنەتان  تۆمارکردنەکەتان  ماوەی  لە  بێت،  پێتان  دەکات  پێویست  تر کە  بەڵگەنامەیەیک 

 دەکرێت. 
کارنی   لەجیانی  تۆمارکردنەکە،  دوای  نێودەوڵەنی *  رۆژی  پاراستنی  بەرواری  تێیدا  کە  دەدرێت  ن    نورساوێکتان   ،

 چاوپێکەوتنەکەنی تێدا نورساوە کە پێویستە ئامادەبیت. 
بەندکراوی   بە  پێویستە کە  بەندکراویت،  تاوانێك  لەسەر  لە کاتێکدا کە  بکەیت  نێودەوڵەنی  پاراستنی  داواکاری  ئەگەر   *

ادانە  کە تەواو دەکەیت. بمێنیتەوە تا ئەو کاتەی کە رسی



 

 

 
         

نا   قاچاغ هاتووتە  بە  ئەوەی کە  کراویت بە هۆی  لە کاتێکدا کە دەستگیی نێودەوڵەنی بکەیت  پاراستنی  داواکاری  ئەگەر   *
 
ا
یان بەهۆی ئەوەی کە بریاری دوورخستنەوە ) سنورداش ( ت لەسەرە، پۆلیس دەتوانێت کە ئەگەر هۆکاری    تەکەوەووڵ

کراوی بتان هێڵێتەوە:   ترتان لەسەر نەبێت بە دەستگیی
تەی کە لێوەی هاتوویت. بۆ  ا( 

ا
 سەلماندنی زانیاریە راستەقینەکان و ئەو ووڵ
ە لە داواکاریەکەتدا هاتووە، دەست خستنی ئەو بەڵگە و زانیاریانە ئەستمە  ب( بۆ دەستنیشانکردنی ئەو بەڵگە وزانیاریانەی ک

 دەبوو لە کاتێکدا کە مەتریس هەڵهاتن هەیە. 
انەوەتان،    هەیە کەوا   ی تەواو ت( کاتێك کە بەڵگە  ی

ی و رێگەگرتن لە گی  ئەو داواکاریەتان کردووە تەنها بە مەبەسنی دواخستی
 )سنورداشکردنەوەتان(. 

 دەکرێت کە مەتریس لەسەر ئاسایشی نیشتیمان یان ئاسایشی کۆمەڵگا هەیە. چاو ث( کاتێك رە
ی  پابەندی یاسانی ) یەکێنی ئەوروپا ( ژمارە  

، وە هەروەها بە مەبەسنی  ٢٠١٣/ ٦٠٤ج( کاتێك کە مەتریس هەڵهاتن هەیە بە پن 
 رەوە. جێبەج   کردن و پەیرەوکردنی کاروبارەکانی گواستنەوە بە پن ی  ئەو پابەندە یاساییەی سە 

کراون،    ١٨( رۆژ بۆ )    ٥٠* پێدەچێت کە بەندکردنتان ماوەی )    ن   بچێت بە پنی  ئەو هۆکارەی کە لەسەری دەستگیی
ی

( مانیک
کردنتان بە بریاری بەرێوبەری پۆلیسە، وە پێویستە کە   کردنتان. دەستگیی  تێگەیاندنی تەواوی هەبێت لەسەر بریاری دەستگیی

کردنەکەتان، ن بۆ سەرۆك یان بۆ دادوەری دادگای    * دژی بریاری دەستگیی ی
ماقی ئەوەتان هەیە کە نورساوی نارەزایەنی بنی 

اویت.    گشنی ئەو ناوچەی کە لن ی گیی
ئامادەبوون  بە  پێویستە کە  پەناخوازی بکەن،  داواکاری  لە  دا کە وازهێنان  بریارتان  بکڕێت لەبەردەم کارمەندتی    * ئەگەر 

کراویت، بۆ ئەو   دەزگای پەنابەری دا ئەگەر تییم تایبەتی پەنابەری کارنەکات لە ناو یان نزێك لەو شوێنەی کە تێیدا دەستگیر
ین نوسینگەی پەنابەری ناوچەکە.   مەبەستە پێویستە کە بتگوێزنەوە بۆ نزیکیی

کراویت و دەمێنیتەوە لە ناوەندی پ ێ  * ئەگەر دەستگیر ێشوازی و ناسینەوەدا، پێویستە کە کارتی پاراستنی نێودەوڵەتیت ت 
ناسینەوەت تەواودەبێت، ئەگەر   یان ئەو کاتەی کە هەموو کاروبارەکاتی پێشوازی و  ئازاد دەکرێیت  بدرێت ئەو رۆژەی کا 

ین نوسینگەی   ێ سەرداتی نزیکیی پەنابەری ناوچەکە  تاقیکردنەوەی داواکاریەکەت تەواونەبوبێت، پێویستە کە دەست بەخ 
ێ بدرێت، ئەوە لە حاڵەتێکدا  ستنی نێودەوڵەتیا کارتی پار   ئەوەی کە تەواوی زانیاریەکانت بدەیت و    بکەیت بە مەبەسنی  ت ت 
 کە وەرت نەگرتبێت. 

ون  * پێداتی بریارەکە تایبەتە بە داواکاریەکەتان ئەنجام دەدرێت لە الیەن کارمەندی تایبەتی دەزگای پەنابەری بە ئامادەبو 
 یان لە الیەن بەرپریس گرتووخانەکە، یان بەرێوبەری ناوەند یان خانەی مانەوەکەوە. 

بکەیتەوە بە ئامادەبوونت لەبەردەم کارمەندی دەزگای    رەتکردنەوەی بریارەکە  دەتوانیت کرداری* ئەگەر بریارەکە رەت بوو،  
 پەنابەرێنی دا. 

کراویت، پێویستە کە بگوازرێیتەوە  * ئەگەر تییم تایبەتی پەنابەری کارنەکات لەناو   یان نزیك لەو شوێنەی کە تێیدا دەستگیر
ین نوسینگەی پەنابەری ناوچەکە.   بۆ نزیکیی

* لە حاڵەتێکدا ئەگەر لە خانەی میواندارێنی دەمێنیتەوە یان دووریت لە نوسینگەی پەنابەری ئەو ناوچەیەی کە بریارەکەی  
ین نوسینگەی پەنابەری ناوچەکە یان لە الیەن  دەرکردووە، دەتوانیت کە کرداری رەتکردنە  وەی بریارەکە بکەیت لە نزیکیی
 سەرپەرشتیاری خانەی میواندارێتیەکەوە. 
ی بوو ) باش بوو (،  

بریاری ئازادکردنتان دەدرێت، ئەو رۆژەی کە ئازاد دەکرێیت، نورساوە تایبەتەکانت  * ئەگەر بریارەکە ئەرتێ
ب ێ  بەخ  پێوسیتە کە دەست  ێ دەدرێت،  ناونیشاتی شوێنی  ت  ئەوەی کە  بە مەبەسنی  ناوچەکە  پەنابەری  نوسینگەی  رۆیتە 

 مانەوەکەت و  زانیاری پەیوەندیکردن ) تەلەفۆن، ئیمەیل ..هتد( بدەیت بە دەزگای پەنابەری. 
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الیەن پۆلیسەوە یان    لە   کردنەوەی یەکالکەرەوە ردن، سەر لەنوێ داواکاری پاراستنی نێودەوڵەتیە پاش بریاری رەتپاشداواک 
بۆ ئەوەی بتوانیت    لە الیەن دەزگای پەنابەری یان دەزگای تێهەڵچوونەوەوە یاخود پاش وازهێنانی خۆت لە داواکاری پێشوو،

ان دەزگای  سەرلەنوێ داوای پەنابەرێنی لە دەزگای پەنابەری بکەیتەوە، پێویستە کە بریاری یەکالکەرەوەت لە الیەن پۆلیس ی
 پەنابەری وەرگرتبێت و هۆکاری نوێتان هەبێت کە داوای پاراستنی نێودەوڵەنی بکەیت. 

 نووسینگە ناوچەنی یەکانی    پاشداواکردن پێویستە کە لە
یەکێك لە نووسینگە ناوچەنی یەکان پەنابەریێنی یان لە تیمەکانی

ی کە هاتوونەتە کایەوە  ێیانەنو و هۆکارە  بەڵگە  ئەو  ت  دەبێ  کە نزیکن لە شوێنی مانەوەکەتان،  پەنابەریێنی پێشکەش بکەن
 پاراستنی نێودەوڵەنی وەرناگرن.   کارنی داواکەری  ەکەتانداواکاری  پێشـکەش بکەن. بە پێشکەشـکردنی دوا 

پاراستنی  دەزگای پەنابەری ئەو بەڵگە و زانیاریە نوێیانەتان هەڵدەسەنگێنێت و بریار دەدات کە تا چەند گرنگن بۆ گاواکاری  
نێودەوڵەتی  پاراستنی  قبووڵ بکرێت کارنی  پاشداواکەتان  ئەگەر  تەنها   ، تان ن   دەدرێت و کاروبارەکانی داواکاری  نێودەوڵەنی

 دەکرێتەوە لە الیەن دەزگای پەنابەری یەوە. 
ی
 پەناخوازیتان تاق

رەکەتان هەیە لە دەزگای تێهەڵچوونەوە  ئەگەر دەزگای پەنابەری پاشداواکەتان رەت بکاتەوە، ماقی کرداری رەتکردنەوەی بریا 
 لەو ماوە دیاریکراوەدا کە نورساوە لە بریارەکەدا ئەو کاتەی کە وەریدەگرن. 

ئەگەر سەر لەنوێ داواکاری ) پاشداوای ( پێشکەش بکەن لە ماوەی تاقیکردنەوە و هەڵسەنگاندنی داواکاریەکەتاندا، ئەوە  
انەوەتان. مانای ئەوە نیە کە دەتان پارێزێت لە سنورد ی

 اش کردنەوە یان/ گی 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 :دەمانەوێت ئاگادارتان بکەینەوە کەوا هێنانە ژوورەوەی ئەم شتانە بۆ ناو شوێنەکانی دەزگای پەنابەریێنی یەوە قەدەغەیە

ی   ، یان هەر شتێیک تر کەوا توانای بەکارهێنانی هەبێت بۆ ئەوەی ببێتە هۆی بریندارکردن،    (چەقۆ و جۆرەکانی )چەك، شنی تیی
ژەهراویەکان و  کیمیاوی  ماددە  گڕگرتووەکان،  و  تەقێنەرەوە  کەسانەش   .ماددە  ئەو  بۆ  ژوورەوە  چوونە  هەروەها 

بەکارهێنانی   .تای دەست نەبێتقەدەغەدەکرێت کەوا جانتای گەورە یان بچوکیان پێبێت، تەنها بۆ دۆسیە هەڵگر و جان
تەلەفۆنی مۆبایل سنوردار دەکرێت تەنها لە شوێنە دەرەکیەکانی دەزگای پەنابەریێنی نەبێت، لەهەمان کاتدا وێنەگرتن و بە  

 ڤیدێۆ کێشان لە ناوەوە و دەرەوەی شوێنەکانی دەزگای پەنابەریێنی قەدەغەیە 
 

 

 


