
 يارمةتي طةرانةوةي خؤبةخشانة و دووبارة ئاوَيتةبوونةوة لة ووالتي بةجليكا 

هةموو ئةو ثةنابةرانة دةكات كة ئارةزوو دةكةن بطةرَينةوة بؤ  هاوكاري IOM ودةولةتي كؤض رَيكخراوي نَي
   اتي سَيهةم كة مايف ثةنابةري بةردةواميان هةية انيان يان بؤ ووَلاتةكووَل

 طةِرانةوةي خؤبةخشانة ضية ؟

 دةتواني يارمةتيم بدات ؟  نَيودةولةتي بؤ كؤض رَيكخراوي IOM ئاية

 ئةم يارمةتي دانة ضؤن دةبَيت ؟

 لةكوَي من دةتوامن داواكاري ثَيشكةش يكةم ؟

 ض جؤرة يارمةتيةك وةردةطرم من؟

 

 

  

 طةرانةوةي خؤبةخشانة ضية ؟

خزمةتطوزاريةكي خؤبةخشانةية بؤ ئةو كةسانةي كةبري لة طةرانةوة دةكةن بؤ طةرانةوةي خؤبةخشانة 
رَيكخراوي ئةوة درووستة بؤ تؤ,  يكا   ئةطةر تو بريار دا كة ئةم هةلذااردةيةووالتةكانيان لة ووالتي بةجل

 تةنانةت  ,ئةستؤطرنة دة كانهةموو شت ,وة هاوكارةكاني FEDASIL بة ثالثشيت IOMنَيودةولةتي بؤ كؤض 
ثَيويسنت بؤ  دةست هَيناني هةموو ئةو بةلطةنامانةيوة رَينماي بؤ بة ثلييت فرؤكة بؤ سةفةركردنةكةتبريين 

  سةفةرةكةت 

 

IOM دةتواني يارمةتيم بدات ؟ 

باري  بَي طوَيدانةي لة ووالتي بةجليكان ةبةردةستة بؤ هةموو ئةو ثةنابةران IOMيارمةتي داني خؤيةخشانةي  
لةطةل كة هةموو شتَيك  دوودليةكتؤ دةتواني لةطةل ئَيمة قسة بكةيت بةبي بووني هيض  ,ياساي ئةوكةسانة 

ثَيش يانة دةكرَيت ثارَيزراو دةبَيت , ئَيمة هةموو ئةو يارمةتيانةي كة بةردةسنت ثَيشكةشي دةكةين  باسئَيمة 
 لة كاتي يان لةدواي سةفةركردنت 

طةرانةوةت  بة شَيوةيةكي ئةطةري دوودليةك كة هةتذَيت دةربارةي تؤ دةتواني طفتوطؤ بكةيت سةبارةت بة هةر 
تايذةت ئَيمة دةتوانني زؤر امي بؤ وةرطرتين وةَل يةكَيك لة راوَياكارةكاني ئَيمة وةبة تةنها لةطةل وة راستةوخؤ 

  لة ووالتةكةي خؤت  IOMثةيوةندي بكةين بة فةرمانذةرامنان لة رَيكخراوي 



دةتوانَيت يارمةتيت   IOMئةطةر توو بريارت دا كة طةرانةوةي خؤبةخشانة هةلذااردةيكي طوجناوة بؤتؤ ئةوة 
 رةت هةموو رَيكارةكاني سةفةرةكةت  بدات سةبا

 ئةم يارمةتي دانة ضؤن دةبَيت ؟

ثةيةوةنديت ثَيوة دةكات  IOMدواي ئةوةي تؤ داواكري طةرانةوةي خؤبةخشانة ثَيشكةش دةكةيت , رَيكخراوي 
دةتوانَين رَينوَينيت بكات   IOMرَيكخراوي   تيادا باس دةكرَيت ي كة هةموو ووردةكاريةكان بؤ ثَيداني راوياكار

ثَيويست بؤ بةدستهَيناني بؤت روون  هةنطاوةكانيوة  ةكةتبؤ بةدةست هَيناني بةلطةنامةكاني سةفةركردن
ناوت  دةطرَيتةت سةفةرةكرؤذي  IOM  ئةو كاتةي توو ئامادة دةبيت بؤ سةفةركردن , رَيكخراوي دةكاتةوة

وةك كةسَيكي  بةالم تؤ رؤكةخانةي برةسللة ف سةفةركردنتيارمةتيت دةدات لة كاتي  IOM   تؤمار دةكات
 تَيثةربوون( كاتي ) دةتوانَيت يارةمةتي ثَيشكةش بكات لة IOMئاسايي سةفةر دةكةيت  لة كاتي ثَيويست 

 ترانسَيت لة ناو فرؤكةخانة يان لة كاتي طةيشتنت 

 لة كوَي من دةتوامن داواكاري ثَيشكشة بكةم؟

توو دةتوانيت داواكةريةكةت ثَيشكةشت بكةيت لة ئةوة ت ينيشتةجَيوازي شثَيسةنتةري ئةطةر تؤ لة شوَيين 
ري زياتر لة يان لة راوَياكاري كؤمةاليةتيةكةت بؤ وةرطرتين زاني ثرسيار كرديطاثَيشوازي لة رَي يبنكة

 طةرانةوةي خؤبةخشانة 

ةتوانيت د ت تؤينيشتةجَيت يان لة شوَيين تايذةت يجَيئةطةر توو لة دةرةوةي سةنتةري ثَيشوازيكردن نيشتة
بؤ زانياري زياتر( يان  لةم لينكةةي هاوكارمان بكةيت  ) كليك بكةم نثةيوةندي بة يةكَيك لةم رَيكخراوة

 Fedasilاوةي تايذةت بة طةِرنوسينطةي ثةيوةندي بكة بة بةشي 

 دةست بَينة كة لة شوَيين تؤ نزيكن ةب هاوبةشةكامنانلةم شوَينة ذمارةي ثةيوةندي تكاية 

دةتوانَيت ثةيوةندي بةو ذمارةي  انةوة و دووبارة ئاوَيتة بوونةوةسةبارةت بة هةر ثرسيارَيك دةربارةي طةر
 خوارة وة بكةيت 

 FR/ENG:  0491/56.05.23فةرنسي / ئينطليزي  

     NL/ENG:  0499/64.80.94/ ئينطليزي   هؤلةندي

 هاوكاريةك وةردةطرم ؟من ض جؤرة 

تةيارة وة باصةكةت دةدات بؤ سةفةري  تؤماركردني سةفةرةكةت و داني ثارةي تكيت IOMرَيكخراوي 
 طةرانةوةكةت وة هةروةها برَيك ثارةت ثَيدةدات بؤ خةرجي سةفةرةكةت كة لة فرؤكةخانة وةري دةطريت 

ي بؤ ةاتدةبيت كة برةكةي بةطوَيرةي ئةو ووَل تتين يارمةتي ثالثشي دووبارة ئاوَيتةبوونةوةتؤ مايف وةرطر
 اتةكةت  تةوة جياوازة كة بريتية لة هاوكاريةكي سةرةتايي بؤ دووبارة ئاوَيتة بوونةوةت لة ووَليدةطةرَي

New%20folder/AGF,%20HUNERB002.xlsm
New%20folder/AGF,%20HUNERB002.xlsm


ئةو هةموو ئةوانةي داواكاريان ثَيشكةش كردووة زانياري تةواويان ثَي دةدرَيت سةبارةت بة  ثَيش سةفةركردن
لة   IOMتةرخان كراوة وة هةروةها ذمارةي تايذةت بة ثةيوةندي كردن بة رَيكخراوي يارمةتيةي كة بؤيان 

 ووالتةكةيان وةردةطرن 
 


