
دوو جۆر پاراستنی نێودەوڵەتی هەن لە یۆنان:

ڕژێمی  بۆ   ١٩٥١ ساڵی  ڕێککەوتی  پێی  بە   - پەنابەریی<<  >>ڕژێمی    -١

پەنابەران، پەنابەر بریتیە لە >> کەسێك لە ئەنجامی ترسێکی زۆرداری  بنەمادار 

بەهۆی هۆزی، ئایینی، ڕەگەزنامە، بەشداری لە گروپێکی تایبەتی کۆمەلگە یان 

ئەم  لەبەر  یان  ناتوانێت  وە  وواڵتەکەیەتی  دەرەوەی  لە  سیاسی،  بیروباوەڕی 

ترسە، نایەوێت پاراستنی خۆی ڕادەستی ئەم وواڵتە بکات، یان لەبەر نەبوونی 

ڕەگەزنامە لە دەرەوەی ئەو وواڵتەیە کە زووتر تێیدا نیشتەجێ بوو لە ئەنجامی 

ئەو ڕاستیانە، ناتوانێت یان لەبەر ئەو ترسە، نایەوێت بگەڕێتەوە بۆی<<

٢-  >>پاراستنی الوەکی<< - کەسێك کە مافی وەرگرتنی پاراستنی الوەکی هەیە 

کەسێکە هاوواڵتی وواڵتی سێیەمە یانیش ئەو کەسەیە کە مەرجەکانی تێدا بەدی 

چەند  کەسە  بەو  سەبارەت  بەاڵم  بنارسێت،  پەنابەر  وەکو  ئەوەی  بۆ  ناکرێت 

هۆکاری گەورە دەرکەوتوە کە بڕوادەکرێت کەوا، ئەگەر ناوبراو بگەڕێتەوە بۆ 

وواڵتی ڕەسەنی یان، لە حاڵەتی بێ ڕەگەزنامەیی دا، بۆ ئەو  وواڵتەی کە پێشرت 

جددی  زیانی  دەبێتەوە  ڕاستەقینە  مەترسی  ڕووبەڕووی  بوو،  نیشتەجێ  تێیدا 

ژێر  بخاتە  نایەوێت خۆی  مەترسیە،  ئەو  لەبەر  یان،  ناتوانێت  و  بەردەکەوێت 

پاراستنی وواڵتی ناوبراو<<. 

جۆرێکی تری پاراسنت هەیە کەوا ئەگەری جێبەجێ کردنی هەیە، ئەگەر پاراستنی 

مۆڵەتی  لە  بریتیە  کەوا  مرۆڤی<<  ڕژێمی   << نەبەخرشێت-  نێوەدەوڵەتی 

مانەوەی )ئیقامە( یەکساڵی، کەوا لەوانەیە لەالیەن وەزارەتی ناوەخۆوە پێتان 

تایبەتی، ئەگەر داواکەتان ڕەتبکرێتەوە  ببەخرشێت لەبەر هۆکاری مرۆڤایەتی 

ئەم  بۆ  کێسەکەتان  تێهەڵچوونەوەکان  لێژنەی  و  تێهەڵچوونەوە  قۆناغی  دوای 

جۆرە پاراستنە دەگوازنەوە.

پاراستنی  بۆ  هەیە  داواکاریتان  پێشکەشکردنی  مافی  ساتێك  و  کات  لەهەر 

نێودەوڵەتی. دەتوانن هەر کە گەیشنت بە لێزڤۆس مەبەستان بۆ پێشکەشکردنی 

داواکاری پاراستنی نێودەوڵەتی ڕابگەیەنن. تا بەرلەوەی ئارەزوتان بۆ داواکاری 

پاراستنی نێودەوڵەتی ڕابگەیەنن، دەکرێ بتانگەڕێننەوە بۆ تورکیا.

ئەم مافە بنچینەییانە و ئەرکانەتان هەیە دوای 2\

پێشکەشکردنی داواکاری بۆ پاراستنی نێودەوڵەتی:

نوێنەرانی یارمەتی یاسایی:

مافەکان:

• پەنابەری 	 داواکاری  تاقیکردنەوەی  تاکو  تورکیا  ڕەوانەنەکردنەوەی  مافی 

تەواو نەبێت.  

• پەنابەری، 	 بۆ  داواکاریەکەتان  لەسەر  هەیە  زانیاریتان  وەرگرتنی  مافی 

مافەکان و ئەرکەکان، بەو زمانەی کە تێیدەگەن.

• مافی دەستگەیشنت بە یارمەتییە سەرەتاییەکان کەوا شوێنی نیشتەجێبوون، 	

خواردن، یارمەتی یاسایی، پزیشکی و دەروونی و کۆمەاڵیەتی.  

• مافی کارکردن.	

• مافی بیمەکردنی کۆمەاڵیەتی.	

• بۆ 	 بچن  دەتوانن  ناباڵقەکانتان  پەروەردە)منداڵە  بە  گەیشنت  مافی 

قوتابخانە(.

ئەرکەکان: 

• پێویستە لەسەرتان هاوکاری دەسەاڵتەکانی حکومەتی یۆنان بکەن.	

• پێویستە لەسەرتان ڕەچاوی یاسایی یۆنان بکەن .	

• داواکاری 	 تاقیکردنەوەی  تاکو  جێنەهێڵن  یۆنان  لەسەرتان  پێویستە 

پۆلیس:

• لە 	 پێدەکات  فەرمانتان  کەوا  پۆلیسەوە  لەالیەن  پێدەگات  بڕیارێکتان 

لێزڤۆس مبێننەوە تاکو قۆناغی داهاتووی کردارەکە تەواو دەبێت.

• پەڕی 	 دوو  یان  یەك  بەڵگەنامەێکی  وەردەگرن-  پۆلیسی  بەڵگەنامەێکی 

کەسیە  زانیاریە  و  الپەڕەکە  ڕاستی  لە الی  لە سەرە  وێنەئێکی  کە   )A4(

سەرەکیەکانتانی تێدایە. ئەوە ژمارەێکی تاك دەگرێتەخۆی کەوا بەدرێژایی 

کرداری پەنابەری پێتان دەبێت. 

• پۆلیس پەنجەمۆرتان لێوەردەگرێت) بۆ ئەوانەی کەوا لە سەرووی تەمەنی 	

١4 ساڵیەوەن() سیستەمی یوڕۆداك(. 

لە یادتان بێت کەوا زانیاری کەسی )ناو، تەمەن  هتد ( ڕاست و تەواو بدەن - 

ناتوانن دواتر بگۆڕن، مەگەر ئەوەی بەرگی ڕەسەنی )نوسخەی  ئەم زانیاریانە 

بسەڵمێنێت.  گۆڕانکارییە  ئەو  و  بێت  پێ  پاسەپۆڕتتان  یان  ناسنامە  ئەسڵی( 

ئەگەر ویستان هەر گۆڕانکاریێك بکەن لە زانیاریە کەسیەکان لە قۆناغی دواتر، 

دەبێت سەردانی دەزگای پەنابەری یۆنانی بکەن و داواکاری پێشکەش بکەن.

ئەم نامیلکەیە لە ئەنجامی راوێژکاری لە گەل گروپی یارمەتی یاسایی لە لێزڤۆس 

ئامادە کراوە. ئەو زانیاریانە لێرەدا نوورساوە بە تەواوی دەرخەرە و کۆرتەئێکی 

عامی پێدانەکانی یاسادانانی سەرەکی تێدا گۆنجاوە کە لە یۆنان بە کار دێت. 

هەرچۆنێک بێت، تێروتەسەل نییە و لەوانەیە بگۆردرێت یان لە الیەن دەسەاڵت 

دارانەوە بە شێوازێکی دیکە جێبەجێ بکرێت، بۆ ئەوانەش نووسەران بە هیچ 

پەنابەری  داواکاری  لێزڤۆس  لە  هەرکەسێ  نین.  لێپررساو  یان  بەرپرس  شێوە 

دەکات باشرتە سەردانی پارێزەرێک بکات بۆ راوێژکاری تاکی.

GCR- Greek Council for Refugees 

• ئاگیوو تێراپۆندۆس ٥ )Agiou Therapontos ٥(  ، میتیلینی	

• 	Email: gcr-lesvos@gcr.gr

• دووشەممە هەتا هەینی، ١٠:٣٠ هەتا ١٢:٣٠	

ELiL- European Lawyers in Lesvos

• کارەڤانی ICRC و BRF لە ناو بێستانی زەیتون )مۆریا(	

• 	٠٠٣٠٦٩4٥٠٥١٩٦٩ :WhatsApp /تەلەفوون

• 	Email: info@elil.eu

• دووشەممە هەتا هەینی، ٠٩:٠٠هەتا ٠٠:١4	

HIAS- Hebrew Immigrant Aid Society

• پ. کوونتووریۆتوو Pavlou Kountouriotou( 47 47(  ، قاتی دووەم 	

)لە سەرەوەی لۆفت کافە( میتیلینی

• تەلەفوون: ٢٢٥١٠٥٥4٨٨	

• تەلەفوونی عەرەبی: ٠٠٣٠٦٩44١٣4٣٣٥	

• تەلەفوونی فارسی و فەرەنسی: ٠٠٣٠٦٩44١٣4١٦٠	

• 	Viber  و  WhatsApp

• دووشەممە هەتا هەینی، ٠٩:٠٠هەتا ٠٠:١7	

 )Legal Centre Lesvos(   قانونی مرکز لیسوس

• لە بنکەی پشتگیری مۆزاییک جێگیر بووە	

• 	 )٩ Sapfous( سپافووس ٩

• میتیلینی	

• 	٠٠٣٠٦٩4٠١٩٨٩٩7 :whatsapp/تەلەفوون

• دووشەممە هەتا هەینی، ١٠:٠٠ – ٠٠:١4	

DRC- Danish Refugee Council 

• خاڵی زانیاری/شوێنی پێشوازی یەکەم/مۆریا: ١٢:٣٠ – ١٥:٠٠	

• تیمی پاراستنی DRC دەست دەکەوێت بۆ وەرگرتنی مەوعیدی یاسایی 	

• لە خاڵی زانیاری/شوێنی پێشوازی یەکەم/مۆریا: ١٢:٣٠ – ١٥:٠٠	

• 	٠٠٣٠٦٩4٨4٠٠4٩4 :Whatsapp/تەلەفوون

• دووشەممە هەتا هەینی، ٠٩:٠٠هەتا ٠٠:١7	

 تاقیکردنەوەیەکی پزیشکی ئەنجام دەدرێت لەالیەن دەستەی پزیشکی.

 کارتی پزیشکیتان)تەندروستی( پێدەدرێت - پەڕێکی )ئەی(4 لەگەڵ وێنە لە 

بەشی سەرەوە الی ڕاست، لەگەڵ دراوە)داتا( پزیشکیەکان بە زمانی یۆنانی و 

ئینگلیزی. 

لەیادتان  دەستەی پەرستاری الوازییە دیاروبەرچاوەکان دەستنیشان دەکات- 

بێت دەستەی پەرستاری ئاگادار بکەنەوە دەربارەی ئەوانە: 

• خاڵە الوازەکانی کەوا لەوانەیە لە  ڕووی لەشیەوە دیارنەبن.	

• ئەگەر کاتێك لە کاتەکان قوربانی تووندوتیژی سێکسی بوون ) بەتایبەتی 	

ئەم 7٢ کاتژمێرەی کۆتای( یان ئەگەر قوربانی ئەشکەنجەدانن.

الوازی  نیشانەی  هەبوونی  بە  نەکات  ئاماژە  پەرستاری  دەستەی  ئەگەر 

دیاروبەرچاو ، مەوعیدێکی ترتان پێدەدرێت بۆ ئەوەی هەڵسەنگاندنی حاڵەتی 

تایبەتیتان لە سەرتان بکرێ.

پێناسەی پاراستنی نێودەوڵەتی.1\
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داواکاری پەنابەری:

 زانیاری یاسایی بنەچینەیی بۆ داواکارانی پەنابەری نێودەوڵەتی

\0

پێشوازی یەکەم و تاقیکردنەوەی )فەحسی( پزیشکی:  \4

ناوتۆمارکردن لەالیەن پۆلیسەوە: \3

پەنابەریتان تەواو دەبێت.

• لە سنورداریی جوگرافیای 	 ئەگەر  لێزڤۆس جێنەهێڵن،  پێویستە لەسەرتان 

دابن.

• ئامادەی 	 و  بکەنەوە  تازە  پەنابەری  داواکەری  کارتی  لەسەرتان  پێویستە 

چاوپێکەوتنی پەنابەریەکەتان بن لەو بەروارەی بۆتان دیاریکراوە.

• پەیوەندیە)ژمارەی 	 زانیاریە  لە  پەنابەری  دەزگاکانی  پێویستە  لەسەرتان 

تەلەفۆن، ئەدرەس( تازەکانتان ئاگادار بکەنەوە - ئەوە گرنگە، بۆ ئەوەی 

ئەوەی  بۆ  بۆ منونە  پێوەبکەن،  پەیوەندیتان  بتوانن  پەنابەری  دەزگاکانی 

زیاتر  زانیاری  یان  دابنێنەوە  چاوپێکەوتنەکەتان  بۆ  بەرنامە  دووبارە 

داوابکەن دەربارەی داواکاری پەنابەریتان. 

مەترسی  بکەن،  ئەرکانە  لەو  یەکێك  هەر  ئەگەرسەرپێچی  کەوا  بیت  لەیادتان 

پەنابەریتان  داواکاری  تاقیکردنەوەی  یان  و  بەندیخانە  بخرێنە  کە  هەیە  ئەوە 

بپچڕێت.



تورکیا  ڕەوانەی  و  بگیرێن  لەوانەیە  ڕەتبکرێتەوە  تێهەڵچوونەوەکەتان  ئەگەر   

بکرێنەوە یان ڕەوانەی)سنورداش( وواڵتەکەی خۆتان بکرێنەوە، بەپێی ئەوەی ئایا 

بە حاڵەتی تایبەت هەڵسەگێندراون یان نەخێر.

 بەدیلە یاساییەکان - پەیوەندی بە پارێزەر بکەن بۆ نرخاندنی تاکی کێسەکەتان: 

• ڕەتکردنەوەی 	 وەرگرتنی  ڕۆژی  لە  ڕۆژ   ٦٠ لەماوەی   - دادوەریی  کرداری 

هەڵوەشاندنەوەتان  داواکاری  کردنی  پێشکەش  مافی  تێهەڵچوونەوەکەتان، 

لەالیەن  یاسایی  پشتگیری  بە  یان  ئینجا  یۆنانی،  کارگێڕی  دادگای  لە  هەیە 

کارگێڕی هەیە(   لەبەر ڕسوماتی  تواناکان سنوردارن،   ( ناحکومی  ڕێکخراوی 

پارەی  دووەم  بەدیلی  ئەهلی.  پارێزەری  یاسای  کۆمەکی  ڕێگەی  لە  یان 

ئاگادار بکرێنەوە  تێدەچی - دەبێت پەیوەندی بە پارێزەر بکەن بۆ ئەوەی 

لەم بارەیەوە.

• ڕەتکردنەوەی 	 وەرگرتنی  دوای  ڕۆژ   ٦٠  - پەنابەری  دواتری  داواکاری 

پەنابەریتان  دواتری  داواکاری  کردنی  پێشکەش  مافی  تێهەڵچوونەوەتان، 

هەبن  نوێ  بنەماداری  بەڵگەی  ئەگەر  دەکرێت  بۆ  حیسابی  ئەوە  هەیە. 

لە  ناوچەکەتان  بە  سەبارەت  نوێ  زانیاری  منونە  بۆ  داواکاریەکەتان)  بۆ 

وواڵتەکەتان یان ئەو وواڵتەی زووتر تێیدا دەژیان، بانگەشە )ئیدیعا( نوێیەکان، 

بەڵگەنامەی پزیشکی تازە دەربارەی داواکەتان ) بۆ منونە  ڕاپۆڕت)بڕوانامە( 

کەوا قوربانی ئەشکەنجەتان دەسەملێنێت(.  

الوازیی:

تۆمارکردنی داواکاری پەنابەری:

ئەوانەی  یۆنان.  یاسای  لە  هەن  ))الوازیی((  دیاریکراوی  پۆلێکی  چەند   

خوارەوەن:    

  

• منداڵە ناباڵقە بێ سەرپەرشتەکان	

• کەسی کەمئەندام یان کەسانێك کە نەخۆشی بێ چارەسەریان هەبێت.	

• کەسی بەتەمەن )پیر سەرووی ٦٥ ساڵی(	

• ئافرەتە دووگیانەکان یان ئەوانەی تازە منداڵیان بووە.	

• دایك یان باوك بەتەنها کەوا منداڵی ناباڵقیان هەبێت.	

• تری 	 جۆرەکانی  یان  سێکسی  سنوربەزاندنی  ئەشکەنجە،  قوربانیانی 

دەروونی، لەشیی یان توندوتیژی سێکسی یان قۆڕخکردن، ئەو کەسانەی 

و  خزم   بەدیارکراویرت  تێكچووە  دەروونیان  باری  ڕووداوێك  دوای  کەوا 

کەسانی قوربانی خنکاوەکان.

• قوربانیانی بازرگانی کردن بە مرۆڤەکان.	

هەڵسەنگاندنی الوازیی بۆتان دەکرێ: 

• حکومەتی 	 )دەسەاڵتەکان(  دەزگاکانی  لەالیەن   - تەنی  تاقیکردنەوەی 

یۆنان بەرنامە دادەنرێت.

• ببینن، 	 دەروونناس  بتانەوێت  ئەگەر   _ دەروونی  تاقیکردنەوەی  ئەگەری 

پزیشك ئاگادار بکەنەوە لە میانەی تاقیکردنەوەی پزیشکی. نرخاندنێکی 

دادەنرێت  بۆ  بەرنامەی  یۆنانی  دەزگاکانی حکومەتی  لەالیەن  دەروونی 

لە قۆناغی دواتر. 

ئەوا  بنارسێن،  الواز((  ))کەسی  وەکو  الوازیی  هەڵسەنگاندنی  دوای  ئەگەر 

کردارە ))باوەکە(( جێبەجێ دەکەن. بەشێوەێکی دیاریکراو تر، واتە : 

• لێزڤۆس 	 لە  دەتوانن  واتە  هەڵدەگیرێت،  لەسەر  جوگرافیتان  سنورداری   

بڕۆن.

• ئەو هۆکارانە 	 بنەمای  لەسەر  تەنها  پەنابەری  داواکاری   هەڵسەنگاندنی 

بۆ  گەڕانەوەتان  بۆچی  و  بڕۆن  وواڵتەکەتان  لە  ناچاربوون  کە  دەکرێت 

وواڵتەکەتان مەحاڵە - پێویست ناکات بیسەملێنن کەوا ژیانتان لە تورکیا 

سەالمەت نیە یان کەوا نەتاندەتوانی لەوێ بگەن بە پاراستنی نێودەوڵەتی.

لەیادتان بێت هەموو ئەو زانیاریانەی کەوا لە میانەی هەڵسەنگاندنی الوازییتان 

و چاوپێکەوتنی پەنابەری ئاشکارایان دەکەن جێگەی متامنەن.

لەیادتان بێت کەوا دەبێت هەموو ئەگەرەکانی الوازیی باس بکەن بە زووترین 

کرداری  میانەی  لە  ئەگەر  ئەوانەش،  لەگەڵ  شێوە.  چڕوپڕترین  بە  وە  کات، 

هەڵسەنگاندنی حاڵەتی تایبەتی )الوازیی(  ئاماژە بە الوازییتان نەکەن، دەتوانن 

چاوپێکەوتنی  کرداری  میانەی  لە  دەتوانن  بەتایبەتی،  پێبکەن  ئاماژەی  دواتر 

پەنابەری ئاماژەی پێبکەن.

لەیادتان بێت کەوا الوازیی وەکو بەخشینی پاراستنی نێودەوڵەتی نیە. هەڵبەت 

تەنها لەبەرئەوەی وەکو کەسێکی الواز نارساون واتای ئەوە ناگەیەنێت کەوا بە 

ئۆتۆماتیکی پاراستنی نێودەوڵەتیشتان پێدەبەخرشێت وە زۆر گرنگە کەوا ئامادە 

بن و ئامادەباشی تەواو بکەن بۆ چاوپێکەوتنی پەنابەریتان.

پێشکەشکردنی  بۆ  پەنابەری  نووسینگەی  بۆ  بێن  دەکات  پێویست  خاڵەوە،  لەم   

داواکاری پەنابەری - ژمارەی کێسەکەتان وەردەگرن ، کارتی داواکەری پەنابەری و 

بەرواری چاوپێکەوتنیش.

 پەنجەمۆرتان وەردەگیرێت لەالیەن دەستەی کارمەندانی دەزگای پەنابەری یۆنان 

یان لەالیەن پۆلیسی یۆنان.

 داواتان لێدەکرێت هۆکارەکانی بەجێهێشتنی وواڵتەکەتان باس بکەن. 

بەیەکگەیشتنەوەی خانەوادە:

• تری 	 شوێنێکی  لە  خانەوادەکەتان  ئەندامەکانی  ئەگەر  نەچێت  لەیادتان 

ئەوروپا  بێت ئاماژەی پێبکەن کەوا دەتانەوێت بەیەك بگەنەوە - بۆ منونە 

کەوا  خانەوادەکەتان  ئەندامێکی  یان هەر  ناباڵقەکان  منداڵە  خێزانەکەتان، 

پابەندی پێیەوە. زۆر گرنگە ئەمە بکەن  لە میانەی  تۆمارکردنی داواکاری  

دواکەوتن  لە  ئەوەی  بۆ  ئەوە،  دوای  کات  بەزووترین  یان  پەنابەری، 

دووربکەونەوە.

• لە 	 خانەوادەکەتان  ئەندامی  مانەوەی  و  هەتانە  کە  بەڵگەنامەێك  هەر 

منونە  بۆ   ( بکەن  پیشکەشی  دەسەملێنێت  ئەوروپا  ئەندامی  تری  وواڵتێکی 

مۆڵەتی مانەوە >ئیقامە< ، بەڵگەی ناونیشان( وە هەموو ئەو بەڵگەنامانەی 

کەوا پەیوەندی خزمایەتیتان دەسەملێنن.

• لەگەڵ 	 بەیەکەوەگەیشنت  ڕەزامەندی  نوورساوی  داواکاری  بێت  یادتان  لە 

بۆ  ویستنتان  بە  کردن  ئاماژە   - واژوو)ئیمزا(بکەن  خانەوادەتان  ئەندامی 

تۆمارکردنی  میانەی  لە  خانەوادەکەتان  ئەندامێکی  بە  بەیەکگەیشتنەوە 

داواکاری پەنابەریتان بەس نیە.

• داواکاری بۆ بەیەکگەیشتنەوەی خانەوادە )واتە واژووی ڕەزامەندی نوورساو( 	

دەبێت لە ماوەی سێ مانگدا ئەنجام بدرێت لە ڕۆژی تۆمارکردنی داواکاری 

پەنابەریتان، تەنها ئەگەر ئەو ئەندامەی خانەوادەتان لە ئەڵامنیا بێت - ئەوا 

ماوەی ئەو سێ مانگە لە ڕۆژی گەیشتننت بە لێزڤۆس دەست پێداکات.

لە یادتان بێت کۆپی)ئیستینساخ( بەڵگەنامەکان کە ناوتان، زانیاریە کەسیەکانتان 

...هتد دروست لە سەری نوورسا بێ پێشکەش بکەن بۆ دڵنیا بوونەوە لە دروستی 

تۆماربوونی زانیاریەکانتان.

هەموو بەڵگەنامەکانتان بۆ دەگێرنەوە. بەاڵم ئەگەر پاسەپۆڕتتان هەبێت، ئەوا الی 

دەسەاڵتەکان دەمێنێتەوە.

لەیادتان بێت کەوا زانیاریە کەسیەکانتان بە ڕاستی بە تەواوی بدەن )ناو، تەمەن 

... هتد(- ناتوانن ئەم زانیاریانە دواتر بگۆڕن، مەگەر ئەوەی ناسنامەی ئەسڵی یان 

پاسەپۆڕتتان هەبێت و بیانسەملێنن.

لە یادتان بێت کەوا بە دیقەت گوێبگرن لە میانەی خوێندنەوە بۆ دڵنیابوونەوە لە 

کردنی  ئیمزا  بە  زانیاریەکان  دڵنیاکردنەوەی  پێش  واتە  تۆمارکردنەکەتان)  کۆتایی 

ئەگەر  بکەوە  ئاگادار  دەکات  تۆمارتان  کە  کەسەی  ئەو  تۆمارکردنەکە(.  فۆڕمی 

هەڵەیەك هەبوو.

 دەربارەی چاوپێکەوتن: 

• بەرواری چاوپێکەوتنەکەتان لەسەر کارتی داواکەری پەنابەری نوورساوە.	

• چاوپێکەوتنەکە لە مۆریا ئەنجامنادرێت - لە پەناغی ئەنجامدەدرێت و لە 	

مۆریاوە دەگوازرێنەوە بۆ ئەوەێ بە پاس.

• و 	 بکەن  پێشکەش  پزیشکیەکان  بەڵگەنامە  هەموو  کەوا  بێت  لەیادتان 

 زانیاریەکان: 

• پەنابەریتان،مافی 	 چاوپێکەوتنی  دوای  ڕەتبکرێتەوە  داواکاریەکەتان  ئەگەر 

تێهەڵچوونەوەتان هەیە.

• داواکاری 	 دەبێت  هەلسەنگێندراون،  تایبەتی)الوازیی(  حاڵەت  بە  ئەگەر 

وەرگرتنی  ڕۆژی  لە  بکەن  پێشکەش  رۆژ   ٣٠ ماوەی  لە  تێهەڵچوونەوە 

لە  دەبێت  هەڵنەسەنگێندراون،  تایبەتی  حاڵەتی  بە  ئەگەر  بڕیارەکەتان. 

ماوەی ٥ ڕۆژ بیکەن.

• پێشکەش 	 تێهوڵچوونەوە  یاداشتی  نوورساوە.  کردارێکی  تێهەڵچوونەوە 

ئەثینا.  لە  تاقیدەکرێتەوە  تێهەڵچوونەوەکان  لێژنەی  لەالیەن  و  دەکرێت 

و  نادرێت  ئەنجام  تر  چاوپێکەوتنێکی  ئەوا  نەکات،  بانگتان  لێژنە  ئەگەر 

پێویست ناکات لەوێ ئامادە بن.

 مافەکان:

• مافی کۆمەکی یاساییتان هەیە لەالیەن حكومەتەوە وە پارێزەرێکی یۆنانی 	

یاداشتە  ئەو  بەرامبەر(.  خۆڕایی)بێ  بە  دەنوسێت  تێهەڵچوونەوە  یاداشتی 

پاراستنی  دەبێت  بۆچی  ئەوەی  بە  سەبارەت  خۆی  دەگرێتەوە  پاساوەکان 

پێش  ڕۆژ   ٢ کات  درەنگرتین  دەبێت  وە  پێببەخرشێت  نێودەوڵەیتان 

تێهەڵچوونەوەتان  تێهەڵچوونەوەکە پێشکەش بکرێت. کاتێك  تاقیکردنەوەی 

بکەن  یۆنانی  پەنابەری  دەزگای  بەرپرسی  لە  جەخت  دەکەن  پێشکەش 

کەواکۆمەکی یاساییتان دەوێت.

• ئەگەر 	 هەیە،  تێهەڵچوونەوەکەتان  تاقیکردنەوەی  دواخستنی  مافی 

لێژنەی  ئەوانەش،  لەگەڵ   ( پێنەدرابێت  یاساییتان  یارمەتی  نوێنەرایەتی 

لەو  دواخسنت  بۆ  داوایەتان  ئەم  کردنی  قەبوڵ  بە  نیە  ناچار  تێهەڵچوونەوە 

حاڵەتە وە تێهەڵچوونەوەتان لەوانەیە تاقی بکرێتەوە هەرچەند نوێنەرایەتی 

کۆمەکی یاساییشتان پێنەدرابێت(.

لەیادتان بێت:

• یان 	 پەنابەری  دەزگای  بە  بیدەن  هەتانە  کە  پزیشکی  بەڵگەنامەیەکی  هەر 

پارێزەرەکەتان، بەتایبەتی ئەوانەی لەوانەیە دوای چاوپێکەوتن/ بڕیار پێتان 

درابێت.

• بە 	 هەیە  پەیوەندیان  کە  پارێزەرەکەتان  بە  بدەن  بەڵگەنامەکان  هەموو 

داواکەتان، کاتێکی زۆر پێش ڕۆژی تێهەڵچوونەوەتان.

ئەگەر تێهەڵچوونەوەکەتان ڕەتبکرێتەوە :

\5

\6

چاوپێکەوتنی پەنابەری : \7

تێهەڵچوونەوە: \8

\9

ئەو  بە  سەبارەت  ئەوەندە   ( بکەن  پزیشکیەکانتان  کێشە  هەموو  وەسفی 

 - درێژخایەنەکان(  بە  سەبارەت  هێندەش  دەکەن  هەست  چۆن  کە  ڕۆژە 

هەڵی ئەوەتان دەبێت ئەگەرەکانی الوازی)حاڵەتی تایبەتیی( ئاشکرا بکەن 

وە گرنگە بیکەن و بە تەواوی ڕوونی بکەنەوە.

• لەیادتان بێت کەوا بەرپرسی کێسەکەتان ئاگادار بکەنەوە ئەگەر لە حاڵەتێك 	

ڕەوانەی هەڵسەنگاندنی الوازی)حاڵەتی تایبەتی( نەکرابن. 

• نرخاندنی 	 ئەگەر  بکەنەوە  ئاگادار  کێسەکەتان  بەرپرسی  بێت  لەیادتان 

دەروونیتان بۆ ئەنجامدەدرێت یان هەر مەوعیدێکی پزیشکیتان هەڵوارساوە 

وە بەڵگەنامەی هاوشێوە پێشکەش بکەن ئەگەر لەبەردەستدا هەبێت.

• تاکە هەڵتانە بۆ ئەوەی بەسەرهاتی خۆتان باس 	 لەیادتان بێت کەوا ئەمە 

هەموو  و  دەکەن  ئاشکرا  شتێك  هەموو  کەوا  لەوەی  دڵنیابنەوە   - بکەن 

بەڵگەکان  باشرتە  بە داواکەتان،  پەیوەندی هەیە  بەڵگەێكیش دەدەن کەوا 

ڕۆژنامە، هەویەی  وتاری  فێسبووک،  پۆستی  رەسم،  )بۆ منوونە  بێ  ئەسڵی 

بە  بووبێت  پەیوەندی  ڕۆیشتنتان  هۆکاری  ئەگەر  منونە  بۆ   ( پیشەگەری 

بەڵگە  کردنی  پێشکەش  مۆڵەتی  هەڕەشەکان(.  نامەکان/  پیشەکەتان(، 

زیاتر پێنج ڕۆژە دوای چاوپێکەوتن، بەاڵم لەوانەیە قەبوڵ بکرێن دوای ئەم 

مۆڵەتەش. 

پرسیارتان لێدەکرێت دەربارەی: 

• زانیاریە کەسیەکان.	

• کێشە تەندروستیەکان/الوازی	

• بەپێی ڕەگەزنامەتان و ڕژێمی الوازیتان لەوانەی پرسیارتان لێبکرێ ئایا تورکیا 	

وواڵتێکی سەالمەتە بۆ ئێوە وە ئایا دەتوانن بگەن بە پاراستنی نێودەوڵەتی 

لەوێ.

• لە سەرتان وواڵتەکەتان 	 بوو  پێویست  بۆ  بدات  پیشان  کە  ئەو هۆکارانەی 

بەجێبهێڵن وە بۆچی گەڕانەوەتان مەحاڵە بۆ وواڵتەکەتان- بۆ منونە بۆچی 

دەبوایە بڕۆن وە چیتان بەسەردێت ئەگەر بگەڕێنەوە؟ ئایا شوێنێكی دیکە 

هەیە سەالمەت بێت لە وواڵتەکەتان؟  

ئەو مافانەی خوارەوەتان هەیە:

• مافی خۆتانە پارێزەرتان لەگەڵ بێت لە کاتی چاوپێکەوتنەکەتاندا.	

• مافی خۆتانە کە کاتتان هەبێت بۆ خۆئامادەکردن بۆ چاوپێکەوتن - دەتوانن 	

ڕۆژێکی تەواوتان هەبێت بۆ خۆ ئامادەکردن ئەگەر الواز نین وە بەالیەنی 

کەم حەفت رۆژ ئەگەر الواز بن. ئەوە زۆر گرنگە ئەگەر چاوپێکەوتنەکەتان 

لە  دانرابێت  بۆ  بەرنامەی  چاوپێکەوتنەکەتان  ئەگەر  یان  کەوتبێت  پێش 

کاتێکی زۆر زوودا.

• هەبێت 	 دڵەڕاوکێتان  ئەگەر  هەیە  ترتان  وەرگێڕێکی  داواکردنی  مافی 

سەبارەت بە جۆرێتی)کوالیتی( وەرگێڕانەکە.

• مافی هەڵبژاردنی ڕەگەزی وەرگێڕ و بەرپرسی چاوپێکەوتنەکەتان هەیە. 	

• مافی هەڵبژاردنی زمانی ئەنجامدانی چاوپێکەوتنەکەتان هەیە کە بە زمانی 	

دایكتان بێت.  

• مافی داواکردنی دواخستنتان هەیە ) ئەگەرجارێکی تر داواتان نەکردبێت، 	

دواتانخستبێت،  تر  جارێکی  ئەگەر  پێدەدرێت.  ئۆتۆماتیکی  بە  ئەوەتان 

دەتوانن جارێکی تر داوای بکەن ئەگەر هۆکاری شیاوتان هەبێت ) بۆ منونە 

کێشەی جددی تەندروستی کەوا نەتوانی ئامادەی چاوپێکەوتنەکە بن یان 

چاوپێکەتنەکەتان ئەنجام بدەن - لەم حاڵەتانە بەلگەکان ) بۆ منونە ڕاپۆڕتە 

پزیشکیەکان( زۆر بەسوودن(.

• مافی داواکردنی پشووتان هەیە.	

• مافی داواکردنی بەرگێك لە دەنگە تۆمارکراوەکەی چاوپێکەوتنەکەتان هەیە. 	

ئەم ئەرکانەی خوارەوەتان هەیە:

• ئامادەبوون لە چاوپێکەوتنەکە ئەرکی سەرشانتانە- ئەگەر چاوپێکەوتنەکەتان 	

لە کیس بچێت، کێسەکەتان دادەخرێت وە ئەگەر هۆکاری شیاو پێشکەش 

سەرلەنوێ  لەوانەیە  چاوپێکەتنەکەتان،  لەدەستدانی  هۆی  بۆ  نەکەن 

کردنەوەی کێسەکەتان زەحمەت بێت.


