
(  سازانی  کۆمەاڵیەتی)مافی  تێکەاڵوبوونی  کۆمەاڵیەتی . ١٦

:بۆ بەشداریکردن  لە بەرنامەکانی  تێکەاڵوبوون،  بۆ نمونە

.هەر کاتێك  و   لە هەر شوێنێك  دابین بێت(  وانەکانی فێربونی زمانی یۆنانی) 

خێزانیبەیەکگەیشتنەوەی.٢٠

/دمنداڵمێرڕۆڵەیدایکوباوک،بە:خێزانیپێکگەیشتنەوەی

.(مەرجەکانبەپێی).پێگەیشتوو

پێگەیشتوو،–مێردمنداڵڕۆڵەی-مێ/نێرهاوسەر،بە-

.هەیەتەندروستیانسەختیکێشەیکەسەڵتگەنجانی

دابینکەری)کۆمەاڵیەتیچاودێریمافەکانیهەمان.١٩

(کۆمەاڵیەتی

ن  وە  بە  هەمان   ئەو مەرجانەی  کە  لەسەر هاوواڵتیە  یۆنانیەکا

یمەی  بیمەی  کۆمەکی  بێکاری  و  ب:  پەیڕەودەکرێن،  بۆ نموونە

.کۆمەکی  کەمئەندامی  و  بیمەی  کۆمەکی  منداڵی  زۆر

کۆمەاڵیەتیچاودێریمافەکانیهەمان.١٥

ئەوهەمانبەوە(کۆمەاڵیەتیدابینکەری)

یۆنانیەکانهاوواڵتیەلەسەرکەمەرجانەی

ویبێکارکۆمەکیبیمەی:نموونەبۆپەیڕەودەکرێن،

.کەمئەندامیکۆمەکیبیمەی

چارەسەری پزیشکی. ١٤

.مافی چارەسەری پزیشکی  بە پێی هەمان ئەو مەرجانەی  کە بۆ هاوواڵتی  یۆنانی  ڕەچاو دەکرێت

ڕاهێنانی  پێگەیشتوان/ فێربوون .  ١٣

.یان  هەیە( ئیقامە)بە پێی هەمان ئەو مەرجانەی کە جێبەجێ دەکرێت  بۆ کۆچبەران کە موڵەتنانەی  نیشتەجێبوون 

(مێردمندااڵن ) پەروەردەی .  ١٢

.مافی  خوێندن  بەخۆڕایی   لە  پەروەردەی  گشتی

موڵەتنامەی کار  بۆ . ١١

ۆ  ئەنجامدانی   دەستگەیشتن  بە   گرێدراوی  تایبەت  بە  کارکردن  و دابینکردنی  خزمەتگوزاریەکان،  یان  بۆ  پڕۆژە   یاخود  ب
ێی چااڵکی  ئابوری  سەربەخۆ،   هەر  بە هەمان  ئەو  ئەو  مەرجانەی  کە  لەسەر  هاوواڵتیە  یۆنانەکان  پەیڕەودەکرێت،   بە پ

(.٤٣٧٥/٢٠١٦ی یاسای ٦٨ماددەی ) 

( پاسپۆرت ) بەڵگەنامەکانی گەشتکردن .  ١٠

دنی  داوانامەکە  بۆ  لە دوای  پێشکەشکردنی  داوانامە   بە   نوسینگەی  تایبەتی  پۆلیسی  یۆنانی  بۆ  پاسپۆڕت،  پاش  پەسەندکر

. دەرچوواندنی  پاسپۆڕت  پێویستە  پسسوولەی  باجی  تایبەتی  بۆ  بکڕێت

٩. aموڵەتنامەی مانەوە  :٩ ( ئادێتΑΔΕΤ/  ئیقامە)

بۆ . ساڵە( ١) بە خۆرایی  دەبەخشرێت  و بۆ ماوەی یەك 

ماوەی نوێکردنەوەی پێوسیتە کە داوانامە پێشکەش بکرێت و
.ساڵە( ٢) نوێکردنەوەکە بۆ دوو 

Bموڵەتنامەی مانەوە  :٩ ( ئادێتΑΔΕΤ/ ئیقامە  )

بۆ . ساڵە( ٣) بە خۆرایی  دەبەخشرێت  و بۆ ماوەی سێ 

نوێکردنەوەی پێویستە کە داوانامە پێشکەش بکرێت و
نەخێر. ٨.ساڵە( ٣) نوێکردنەوەکە دووبارە بۆ ماوەی سێ 

پاراستنی   . ٧

ی  پاسپۆرتی  وواڵت

بنەڕەتی  خۆی

بەڵێ. ٦

دەتوانێت  . ٥

ی   پاسپۆرتی  وواڵتەک

مسۆگەر بکات؟

مافەکانی  سوودمەندبووان  لە  مافی  پاراستنی نێودەوڵەتی. ١

دەوڵەتیدەرچوونی  بڕیاری  پێدانی  مافی  پاراستنی  نێو. ٢

جۆری پاراستن. ٣

سوودمەند  لە  . ٤

مافی  پاراستنی 

الوەکی/ مرۆیی 

مافپێدراوانی . ١٧

) رژێمی پەنابەری 

(.سیاسی 

ΣΟΡΑΝΙ


