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مبەردەوا پرسیار   

 لەسەر پاراستنی نێودەوڵەتی

 

 

 پەنابەرێتی / پاراستنی نێودەوڵەتی هەیە؟ مافی  کێ

پاراستنی نێودەوڵەتی (  -ی پەنابەرباری پەنابەری،  یماف پێدانیلەڕێی ) یدەوڵەتی یۆنان
ەوە اندنچەوسئەوانەی دووچاری کان دەپارێزێت، ەگەزنامەڕ بێ یان هاواڵتیانی واڵتانی سێهەم 

بەشداربوون لە  یان  ،ئیثنیك/ەتەوەن بەهۆییان   ،ئاین بەهۆییان  ،تیرە/هۆز  بەهۆی دەبنەوە 
ر ئەوەی کە مەترسی یان لەبە  پێکهاتەیەکی کۆمەاڵیەتی تایبەت یان بیروباوەڕی سیاسی

ت لەبەر دا، بە تایبەیانئازاردانی جیدیان لەسەرە لە واڵتەکەیان یان لە واڵتی جێنشینبوونی پێشتر
کوشتنیان لە سەرە، بە ئەشکەنجەدان یان ڕەفتاری  ی کە مەترسی سزای لە سێدارەدان یانئەوە

 خودانی نێودەوڵەتی یاڕیسواکردن یان ژیان و بوونیان لە مەترسیدایە بەهۆی پێکداد نامرۆڤانە و

 ناوخۆییەوە.
 

 

 

 ؟پەنابەرێتی کاری پێشکەشبکەم بۆ داوا چۆن

کە لە  ەیکات ئەو  نپێشکەش بکە پەنابەری /پاراستنی نێودەوڵەتیمافی  بۆ نامە داوا  ندەتوان
پێشوازی  ی ناوەند کارمەندەکانی، کەندەداوا  کە، ەبند نامەکردن داپێشوازی و ناس ناوەندەکانی

بۆ پەنابەری  یەکانیخزمەتگوزاری یدەسەاڵتبۆ دەکەن  ڕەوانەکردنتان  ژە  بەئاما  نامەکردنو ناس

                     .اوانامەکەتانپێشکەشکردنی  د
ماڵپەڕە لەو  نکە داواکاریەکەتان بە شێوەیەکی ئەلیکترۆنی تۆماربکە ندەتوان یشبە شێوازێکی تر

 ئەلکترۆنییەی خوارەوە:

                                       ration/login://apps.migration.gov.gr/selfregisthttps 
  

  

 
 ؟کاریردنی  داواپێشکەشک  بۆ  بدەم پارە ئایا پێویستە 

https://apps.migration.gov.gr/selfregistration/login
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کراوە  پاراستنی نێودەوڵەتیمافی  کانیبە پڕۆسەدەستگەیشتن ، نەخێر 
 .ەخۆڕاییبە و 

 

انی  خێزانەکەشتان  بۆ ئەندام دواواکاری  هەروەها دەتوانن 
 دەکەن .خواستی ئەوەشو    ەڵتانن  لە یۆنانەگەر  لەگەشبکەن  ئپێشک

 

 

 

بەرپرسی کەیسەکەم چۆن بڕیار دەدات کە ئایا من پەنابەرێتی 
 وەردەگرم یان نا؟

ەیس وەرگر بڕیار دەدات لەسەر داواکاریەکەتان بە ڕەچاوکردنی ئەو ک
ی تانە، بەو بەڵگەنامە و زانیاریانەتنەکەتاندا وتووشتانەی کە لە چاوپێکەو

لماندنی داواکاریەکەتان، هەندێك کە کۆتان کردۆتەوە بەمەبەستی سە
کەش یاری سەبارەت بە واڵتەکەت و تەواوی ئەو بەڵگە و زانیاریانەی دیزان

 کە لەناو دۆسیەی کەسی ئێوەدایە.

 

 

 

پەنابەرێتی  ەفەر بکەم لە کاتێکدا کە داواکاریدەتوانم کە س
 م؟کەش دەکەم و چاوەڕوانی وەاڵم دەکەپێش

سەفەر بکەیت بۆ ناتوانیت نەخێر، وەك پەناخوازی پاراستنی نێودەوڵەتی 
دەرەوەی واڵتی یۆنان، بێجگە لە هەندێك حاڵەتی تایبەت نەبێت کە 

دەدرێت لە هۆکاری جییدی مرۆیانەن، کە ڕیگای چوونە واڵتێکی تر 
ێوسیتە کە داوانامە پزیشکی هەیە، پ کاتێکدا کە هۆکاری جیدی

بە مەبەستی ئەوەی کە  ی پەنابەری بکەنپێشکەشی دەزگا
بەڵگەنامەی سەفەرتان پێ بدرێت، ئەگەر لە واڵت بڕۆن بەبێ ئەوەی 

 دەزگای پەنابەری ئاگاداربکەنەوە، داواکاریەکەتان ڕەتدەکرێتەوە.

 

 

 

 

پێوسیت دەکات کە وەرگێر لەگەڵ خۆمدا بهێنم بۆ 
 ؟ی دەبێت کە زمانی ئینگلیزی نازانمچ –پێکەوتنەکەم چاو
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هەڵدەستێت بە دابینکردی وەرگێر، بۆ ئەو زمانەی کە دەزگای پەنابەری 
تۆ قسەی پێ دەکەیت و تێ دەگەیت بۆ تەواوی ئیشوکارەکانتان لە 

 دەزگای پەنابەری.

 

 

 چۆن دەتوانم کە بزانم داواکاریەکەم لە چ قۆناغێکدایە؟

لە ەبن زەرە موڵەتپێدراوەکەتان ئامادرێدی خۆت یان پاپێوسیتە کە خو
ەزگای پەنابەری، چونکە زانیاری دەربارەی کەیسەکەتان لەڕێگەی د

تەلەفۆنەوە نادرێت، بەاڵم، لەبەر ئەوەی کە ڕۆژانەی خزمتگوزاری 
خەڵکێکی زۆر دەکرێت، ڕێنمایتان دەکەین کەوا لەکاتی بەسەرچوونی 

ێکردنەوە، هاوکات نوئامادەبن بۆ  یدا )ك،پ،پ،ن(کارتی پەناخواز
 بارەت بە ڕەوشی کەیسەکەتان.ە سەێنەوئاگاداردەکر

 

 

 

 بەشێوەیەکی کە ئەگەرچی بکەم پێشکەش داواکاری کە دەتوانم

 دەمێنمەوە؟ یۆناندا واڵتی لە قاچاغ/  نایاسایی

بەڵێ، ڕووداوی هاتنە ناوەوەی والت بە شێوەیەکی نایاسایی / قاچاغ 
هەڵسەنگاندنی داواکاریەکەتان،  ۆ ئیشوکارەکان ونابێتە کێشە ب

اری ندا بە ماوەیەکی خێرا داواکمەرجێك کە لەکاتی هاتنە ژوورەوەتابە
 پێشکەش بکەن.

ن، ئەگەر بە شێوەیەکی نایاسایی / قاچاغ هاتوونەتە ناو واڵتی یۆنا
دا بمێنیتەوە و نامە پێشوازی و ناس ناوەندیلەسەرتە کە لە 

کە بکەن  پەنابەری یەکانیخزمەتگوزاری یدەسەاڵتبە داواکاریەکەتان پێشکەشی 
 لەناو ئۆردوگاکەدا کارگوزاری دەکات.

 

 

 ئەگەر مێردمنداڵ بم، دەتوانم داواکاری پێشکەش بکەم؟

تە کە ( ساڵەوەیە، ئەوا پێویس ١٥بەڵێ، ئەگەر تەمەنت لەخوار ) 
دایکوباوك یان ئەو کەسە پێگەیشتووەی کە بەرپرسی چاودێریکردنی تۆیە 

بکات، یان ئەگەر مێردمنداڵی دەوڵەتی پیشکەش وداواکاری پاراستنی نێ
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بێ هاوەڵیت لەالیەن ئەو نوێنەرەی کە بۆت دیاریکراوە، ئەگەر لەسەروی ) 
ەر ( ساڵەوەیت، دەتوانیت کەخۆت داواکاری پێشکەش بکەیت، ئەگ ١٥

ەوا دەزگا بەرپرسەکان لێپرسراوێكت ئمێردمنداڵی بێ هاوەڵیت ) کور/کچ( 
و میوانداریکردنتان لە بۆ دادەنێن بەمەبستی پارێزگاریکردنتان 

شوێنگەیەکی شیاو بۆ مێردمنداڵە بێ هاوەڵەکان، وە بۆ پێشکەشکردنی 
 .یارمەتیتان دەدات  ستنی نێودەوڵەتیداواکاری پارا

 

 

لەگەڵمدا ئامادەبێت بەمەبەستی ئەوەی لە  سێكدەکرێت کە کە
 چاوپێکەوتنەکەدا یارمەتیم بدات؟

ە لەگەڵتاندا ئامادەبن،یان پارێزەرە لە ڕۆژی چاوپێکەوتنەکاتاندا دەتوانن ک
 موڵەتپێدراوەکەتان، بزیشك، کۆمەڵناس یان دەرونناس.

 

 

انم کە دەستم بگات بە چارەسەرگەری پزیشکی لەکاتێکدا دەتو
 انی ئەنجامی داواکاریەکەم دەکەم؟کە چاوەڕو

بەڵێ، بەمەبەستی ئەوەی دەستت بگات بە پزێشک و داودەرمان و 
ۆشخانە، دەتوانیت کە لەگەڵ داواکاریەکەت چارەسەرگەری لە نەخ

یان ) پاییپا ( پێشکەش کرد، ژمارەی کاتی پارێزبەندی و چارەسەرگەی بیان
  دەربهێنیت.

 

 

 کە)  بکەم؟ سەفەر کە وانمدەت، وەرگرت پەنابەریم مافی کە

 (.بکرێت پەسەند داواکەم

نامە بۆ ەدرێت، دەتوانیت کە داوالە حاڵەتێکدا کە مافی پەنابەریت پێ د
بەاڵم بۆ   (TDVوەرگرتنی بەڵگەنامەی سەفەر پێشکەش بکەیت ) 

گەرانەوەی واڵتەکەت ڕێگەگیریت دەکات، لە حااڵتێکدا ئەگەر مافی مرۆیی 
دەتوانیت کە داوانامەی بۆ بەڵگەنامەی سەفەر  ) الوەکی ( پێ بدرێت،
 ەتوانرێت کە پێت بدرێت کەم تەنها لەیەك کاتدا دپێشکەش بکەیت، بەاڵ

دەزگای پەنابەری دڵنیا بێت لەوەی کە ناتوانیت لەالیەن دەزگا 
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ی خۆت ەبەرپرسەکانی والتەکەتەوە بەڵگەنامەی سەفەری واڵتەک
  دەربهێنیت.

 

 

 

و  چاوپێکەوتنەکە کاتی لە کە تایبەتانەی کەسی و زانیارییە ئەو

 پارێزراون؟ دەیدەم تۆمارکردنەکەمدا

 

ون بە پابەندی نهێنپارێزییەوە، دەزگای بەڵێ، هەموو بەشداربووان بەڵێندرا
پەنابەری بەڵێن دەدات کە هیچ زانیاریەکی ناو داوانامەکەتان نەدات بە 

بەرپرسەکانی یۆنانی هەیە کە بۆ دەزگا دەزگاکانی واڵتەکەت، بەاڵم بۆی 
 بنێرێت.

 

 

 لە واڵتی یۆنان  پەنابەرێتی تایبەت بە یاسای دەتوانم  لەکوێ
 ؟بەدەستبهێنم

تایبەت بە پاراستنی نێودەوڵەتی بە  ٤٦٨٦/٢٠٢٠،٤٦٣٦/٢٠٢١ساکانی یا
 لە ماڵپەڕی دەزگای پەنابەری دا باڵوکراونەتەوە.  زمانی یۆنانی

 

 

 

اخواز و کەسێك کە ئەو جیاوازیە کامەیە لە نێوان کەسێکی پەن
 لە ڕووی مافەکانەوە؟ –مافپێدراوی پەنابەرییە 

پاراستنی  ەریی داواکارتکەسی پەناخواز ئەوەیە کە خاوەنی ک
کە مافی پێ دەدات بە یاسایی لە  )کارتی پەناخوازی(  دەوڵەتییەنێو

واڵتدا بمێنێتەوە و ئەو مافانە وەربگرێت کە تەواوی پێویستیەکانی بۆ دابین 
 داواکارییەکەی دەدرێت،دەکات هەتا ئەو کاتەی کە بڕیار لەسەر 

وڵەتنامەی نیشتەجێبوون، مافپێدراوی پاراستنی نێودەوڵەتی و خاوەنی م 
 کە هاواڵتیانی یۆنانیش هەیانە.هەمان ئەو مافانەی هەیە 

 

 

 

 

 چی دەبێت ئەگەر داواکاریەکەم ڕەتبکرێتەوە؟
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دەتوانیت بێ باکانە کرداری تانە دانی بڕیارەکە بکەیت بۆ بەردەم لیژنەی 
ەمی سەربەخۆ، دەزگای پێداهەڵچوونەوەی پەنابەرێتی، لە ئەو ماوە دوو
یارەکەدا، لەو قۆناغەشدا مافی بڕریکراوەدا کە ئاماژەی بۆ کراوە لە دیا

هەیە بە بێ بەرامبەر، ئەگەر لە کۆتاییدا داواکەتان بۆ  پشتگیری یاساییتان
ستنەوەتان پاراستنی نێودەواڵتی ڕەتبکرێتەوە، ئەوا ئەو کاتە بڕیاری دوورخ

 لە واڵت جێبەجێ دەکرێت.

 

 

 

هەڵسەنگاندنی  ی پشکنین وپڕۆسە  چەند ماوە دەخایەنێت
 ؟یاری کۆتایبڕکو  دەرچوونی تاداواکاریەکەم 

 

تا ( ڕۆژ  ٢٠ماوەی )  لە هەیە ی هەڵسەنگاندنی داواکاریەکەتان بۆپشکنین و بە گشتی، 

 کەیسەکەتانەوە. باری پێی بە ، بخایەنێت( ٦شەش)

 


