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پارەی ئەم پرۆژەیە لەالیەن یەکیتی ئەورووپاوە *
دابین دەکرێت

پاڵپشتی و پارێزگاری لە مندااڵن لە سەردەمی 
قەیرانی کۆچ و پەنابەری لە ئەورووپادا

5.دهربارهیئێمه
 )IOM( کــۆچ”  نێوده وڵە تــی  “ڕێکخــراوه ی 
ــە   ــن ل ــە  ده توانی ــدات. ئێم ــت ب ــە  یارمە تی ئاماده ی
ئیتالیــا، یۆنــان، ئوســترالی، ســلۆنیا، کڕواتیــا 
زانیــاری  بده یــن.  یە رمە تیــت  هە نگاریــا  و 
زیاتــر ده ربــاره ی ئێمــە  لــە  فە یســبووک و لــە  

کــراوه ! پێشــکە ش  ماڵپە ره کە مانــدا 

Hello!

کێمنداڵه؟
هە ر تاکێکی خوارووی 18 ساڵ منداڵ دێتە  ئە ژمار و ده بێ مافی 

تایبە ت وه ک پاراستنی زیادەی هە بێت.

ئاخۆمنیشمافمههیه؟
لە  بولگاریا )و هە روه ها ئە ورووپا( هە موو مندااڵن مافی 

ئاماژه پێکراوی "پە یماننامە ی مافی مندااڵنی ڕێکخراوه ی نە تە وه 
یەکگرتوو کان" )UN CRC( و یاسای نیشتمانیان هە یە .

بۆیارمهتیداندهبێپرسیارلهکێبکهم؟
گەورەکان، دەبێ بۆ هە موو بڕیار و ئە و ئیشانە ی پە یوه ستن بە  تۆوه ، بەرژەوەندی تۆ لەبەرچاو 
بگرن. ده کرێ بە رده وام لە  گەورەکان داوای یارمە تی و ڕێنموونی بکە یت. هە ڵبە ت باشتره  داوای 

یارمە تی لە  بە رپرسان یان نوێنە رانی ڕێکخراوه کان بکە یت. دەتوانی بیاناسێوە لەڕێی کارتی سە ر 
جلوبە رگ یان پێناسهکەیانەوە. لە بیرت بێت بۆ ئە م یارمە تییە  نابێ پاره  یان شتێک بده یت!

ئاخۆکهسانیتردهبێڕێزبگرنلهبۆچوون/بڕوایمن؟
بۆت هە یە  ڕوانگە ی خۆت دەربڕیت لە سە ر بڕیار و ئەو کاروبارانەی کاریگەریان هەیە لەسەر 

بارودۆخی خۆت و پیویستە هە موو کەس، دامە زراوه  یان ڕێکخراوه کان ڕوانگە ی تۆ بە  گرنگ بزانن.

مافیدهربڕێنیڕاوبۆچوونمههیه؟
بۆت هە یە  بیر و بڕوای خۆت ده ربڕیت و زانیاری پێویستی خۆت 

بە ده ست بێنیت.

لهوانهیهلهگهڵمنیانمندااڵنیتردابهشێوهیهکیتر
ههڵسوکهوتبکرێت؟

هە موو مندااڵن، جیا لە کە سایە تی، شوێنی ژیان، زمان، ئایین، 
توانایی یان ڕه گە ز، مافی یە کسانیان هە یە .

ئاخۆلهوانهیهلهسانیدیکهزیانمپێبگهیێننیانخراپلهگهڵمبجووڵێنهوه؟
مافی ژیان و دوورکە وتنە وه  لە  زیان و/ یان خراپ مامە ڵە کردنی 

جە ستە یی و/ یان سۆز بۆ تۆ پارێزراوه . گە ر خراپ لە گە ڵت بجووڵێنە وه ، 
ده توانیت بابە تە کە  بە  کە سێک، ڕێکخراوه  یان بە رپرسێک ڕابگە یێنیت 

کە  متمانەی پێده کە یت.

لهوانهیهدهستبهسهربکرێم؟
پە نابە ر یان پە نابە ری تاوان نییە . پێدانی داواکاری پە نابە ری هۆیە ک 

نییە  بۆ ده ستبە سە رکردن.

دهتوانملهگهڵخێزانهکهمدالهپهیوهندیدابم؟
گە ر لە  دایک و باوکت جیا بوویە وه ، بۆت هە یە  لە گە ڵ ئە وان لە  یە ک 

واڵت بیت. ده توانیت بە  یارمە تی بە رپرسان/ ڕێکخراوه کان لە گە ڵ 
دایک و باوک و/ یان خزمو کە سی تری خۆتدا لە  پە یوه ندیدا بیت. 

هە روه ها گە ر لە گە ڵ دایک و باوک یان خزموکە سی تر/ سە رپە رشتی 
خۆتدا ناژیت، بۆت هە یە  چاودێری و پاڵپشتی تایبە تت هە بێت.

گهرنهخۆشکهومدهتوانمسهردانیپزیشکبکهم؟
مافی سوودوه رگرتن لە  باشترین چاره سە ری خزمە تگوزاری، ئاوی 

خواردنە وه ی تە ندروست، خوارده مە نی بە هێز، شوێنی ژیانی تە ندروست و 
خاوێن و زانیاری پێویست بۆ لە ش ساغی تۆ پاریزراوه .

دهتوانمبڕۆمهقوتابخانه؟
دەتوانــی خوێندنــت ده ســت پێبکە یــت یــان درێــژه ی پێبده یــت. هە مــوو 
ــە ره تایی و  ــی س ــا خوێندن ــە  بولگاری ــە . ل ــان هە ی ــی خوێندنی ــدااڵن ماف من

بێبە رامبــە ره . ئاماده یــی 

دهتوانمئیشبکهم؟
گــە ر تە مە نــت خــوارووی 15 ســااڵنە ، بــۆت نییــە  لــە  بولگاریــا ئیــش بکە یــت. گــە ر تە مە نــت 
ــە وه  کــە   ــی خــۆت بدۆزیی ســە رووی 15 ســااڵنە ، ده کــرێ پیشــە یە کی گونجــاو لە گــە ڵ تە مــە ن و توانای

تە ندروســتی و گە شــە کردنت نە خاتــە  مە ترســییە وه . وه ک پە نابــە ر، 
پە نابــە ری  داواکاری  پێشکە شــکردنی  پــاش  مانــگ   3 ده توانیــت 
یارمە تیــده ری  لە گــە ڵ  ئیــش  دۆزینــە وه ی  بــۆ  بکە یــت.  ئیــش 

کۆمە اڵیە تیــدا قســە  بکــە .

ناچارمزمانیبولگاریفێربم؟
ــوور،  ــان کلت ــت ی ــۆت بپارێزی ــی خ ــان و ئایین ــوور، زم ــرێ کلت ده ک
لــە  قوتابخانــە دا زمانــی  زمــان و ئایینێکــی نــوێ هە ڵبژێریــت. 
ــە م  ــان ل ــگاری ژی ــی بول ــی زمان ــرێ. فێربوون ــر ده ک ــت فێ بولگاری

واڵتە تــدا بــۆ تــۆ ئاســانتر ده کاتــە وه .

لــە  CRC UNدا ئامــاژه  کــراوه  بــە  هە ندێــک لــە و یاســایانە ی ڕه چاوکردنیــان بــۆ تــۆ پێویســتە . 
بە تایبــە ت ئە مــە  کــە  ڕێــز بگریــت لــە  مافــی کە ســانی تــر:

گە ر جیا لە  ڕه گە ز، بنچینە ی نە ژادی، زمان، تە مە ن یان ئایین مافی دیکەت هە یە ، ده بێ ڕیز 	 
بگریت لە  مافی کە سانی تریش.

گە ر مافی دوورمانە وه  لە  هە مبە ر غە در، سوودوه رگرتن و کە متە رخە میت بۆ پارێزراوه ، نابێ 	 
زیان بە  کە سانی تر بگە یێنیت.

گە ر مافی هە بوونی ژینگە ی خاوێنت بۆ پارێزراوه ، تۆش ده بێ ژینگە ی خۆت بپارێزیت.	 

گە ر مافی سوودوه رگرتن لە  ئاسانکاری ڕاهێنانت بۆ پارێزراوه ، ده بێ هە موو هە وڵی خۆت 	 
بده یت بۆ فێر بوون.

4.دهبێگوێڕایهڵیچی
یاسایهکبم؟-ئهرکیتۆ

1.مافهکانت

مافوبهرپرسایهتیمندااڵن

ئێستالهکوێم؟
ساڵو! تۆ لە  بولگاریا یت. بولگاریا واڵتێکی ئە ورووپی 

و ئە ندامی یە کێتی ئە رووپا )EU( یە . پایتەختی ئە م واڵتە  
“سۆفیا”یە. “بولگاری” زمانی فە رمی ئە م واڵتە یە . بە شێک 

لە  ناوه ندی بولگاریا- تورکیا پە رژینی لێدراوه. لە  نێوانی ئە م 
سنووره دا چە ند بازگە ی سنووره وانی لە  مالکۆ تارنۆڤۆ، کە پتان 

ئە ندرووڤۆ و لە سۆڤۆدا هە یە  کە  ده توانیت لە واندا داواکاری 
پە نابە ریت پێشکە ش بکە یت.

IOMبولگاریا:

تە لە فۆن: 00 359 )0(2 93 94 774

iomsofia@iom.int :ئیمە یڵ

/http://iom.bg :ماڵپە ڕ

 فە یسبووک:
www.facebook.comIOMBulgaria
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دهبێلهههمووشێواز/دانیشتنهکانداتهنیابم؟
پاش تۆمارکرانی داواکاری پە نابە ری تۆ لە  "بەڕێوەبەرایەتی کاروباری پە نابە ران )SAR(دا، 

بە رپرسانی بولگاریا نوێنە رێکت بۆ دیاری ده کە ن. ئە م نوێنە ره  بە رپرسیاریە تی یاسایی چاودێری 
تۆی لە سە ر شانە  و ناچاره  کاتی سە ردانکردنت بۆ دامە زراوه / فەمانگەکانی بولگاریا هاوڕێیەتیت 
بکات. بە رده وام ده توانیت لە گە ڵی لە  پە یوه ندیدا بیت. ئە و گەورانەی کە لە  شوێنی ژیانی تۆدا ئیش 

ده کە ن ده توانن یارمە تیت بده ن.

گهربۆلێپرسینهوهیکهیسهکهمپارێزهرم
پێویستبێت،دهبێچیبکهم؟

گە ر پێتوایە  لە  ڕه وتی لێپرسینە وه ی کە یسە کە تدا 
کێشە یە ک دروست بووه  یان بە  جۆرێک زیانت 

بە رکە وتووه ، ده بێ سە ره تا پە یوه ندی بکە یت 
بە  بریکاره کە تە وه  یان یارمە تیده ری کۆمە اڵتی 

خۆتە وه . بریکاره کە ت ئە رکی چاودێری تۆ و 
پاڵپشتی تۆی لە سە ر شانە  لە  هە موو شێوازه  

یاساییە کاندا.

گە ر پێت وایە  پێویست بە  پارێزه ره ، ده کرێ خزمە تگوزاری 
 )BHC("بێبە رامبە ری "کومیتە ی هە لسینکی بولگاریا

بە کار بێنیت. پارێزه رانی BHC بە رده وام سە ردانی 
بنکە کانی وه رگیرانی سۆفیا )وراژده بنا، ڤۆئنا ڕامپا و 

ئۆچا کوپە ل(، هارمانلی، بابیا و پاسترۆگۆر و هە روه ها 
بنکە کانی ده ستبە سە رکردنی سۆفیا )بوسمانتسی( ده کە ن. 
لە  یارمە تیده ری کۆمە اڵتیە تی پرسیار بکە بۆ ڕۆژەکانی 

سەردان .

:)BHC(زانیاریپهیوهندیلهگهڵکومیتهیههلسینکیبولگاریا

تە لە فۆن/فاکس: 318 13 98 2)0( 359 00 

refunit@bghelsinki.org :ئیمە یڵ

 www.bghelsinki.org/bg :ماڵپە ڕ

www.facebook.com/BulgarianHelsinkiCommittee :فە یسبووک

گهرپێویستمبهڕاوێژکردنههبێتلهگهڵکهسێکداکهجێیمتمانهبێتدهبێچیبکهم؟
گە ر لە سەر هە ر بابە تێک )یاسایی، ڕاهێنان، فێرکاری زمان یان پرسی کۆمە اڵیە تی یان پزیشکیدا( 

ڕاوێژکاریت پێویست بوو داوای یارمە تی بکە  لە  ده ستە ی پاراستنی گە ڕۆکی IOM و پسپۆڕانی 
تر کە  هە موو ڕۆژێ سە ردانی بنکە کانی ده ستبە سە رکردن دەکەن لە  سۆفیا، بانیا )نۆڤا زاگۆرا(، 
هارمانلی، لیوبیمە تس و پاسترۆگۆر. ئە م گرووپانە ڕاوێژکاریت پێشکە ش ده کە ن و/ یان گە ر 

پێویست بکات بە  بنکە ی دیکەت ده ناسێنن.

تە لە فۆن: 774 94 93 2)0( 359 00 

iomsofia@iom.int :ئیمە یڵ

http://iom.bg :ماڵپە ڕ

www.facebook.com/IOMBulgaria :فە یسبووک

3.شێوازیپهنابهری-
ههنگاوبهههنگاو

کێپهنابهره؟

گە ر بە هۆی ترس لە  مردن، بۆ نموونە  بە  هۆی  9
ملمالنە ی چە کدارانە ، توندوتیژی و /یان چە وسانە وه / 

لە  واڵتە کە ی خۆت ڕات کردووه  و لە  شوێنێکی 
تردا ده ژیت، ده کرێ داوای پە نابە ری یان هە مان 

پاراستنی نێوده وڵە تی پێشکە ش بکە یت.

كاتێك تۆ داواکاری پێشكەش دەكەیت و پێش ئەوەى  9
تۆ وەاڵمێك وەرگرێوە لەسەر داواکارییەکەت، تۆ 

وەک داواكارێكى پەنابەرى ئەژمار دەکرێیت.

بۆ پە نابە ران یان ئاوارەکان، جگە  لە  مافی نووسراو لە  UN CRC بە رگری و یارمە تی  9
تایبە تی لە بە رچاو گیراوه .

یهکهمههنگاودهبێچیبکهم؟
پاش هاتنە  ناو بولگاریا ده بێ ده ستبە جێ داوای سوودوه رگرتن بکە یت لە  پاراستنی نێوده وڵە تی. ئە م 
داواکارییە  ده بێ بدرێت بە  "بەڕێوەبەرایەتی کاروباری پە نابە ران" )SAR(. لە  ماوه ی لێپرسینە وه ی 
داواکارییە کە تدا ده کرێ داوای یارمە تی و ڕێنموونی بکە یت. ده توانیت بە  زمانی خۆت قسە  بکە یت 

و SAR ده بێ وا بکات کە سێک )وه رگێڕ( وتە کانت تە رجومە  بکاتە وه . بە  یارمە تی وه رگێڕ باشتر لە  
پرسە کان تێده گە یت.

ئهرکیبهرپرسانیسنوورهوانیوپهنابهریچییه؟
پاش پێدانی داواکاری پە نابە ری، گە ر النیکە م تە مە نت 14 سااڵن بێت، بە رپرسانی بولگاری 

داوای پە نجە مۆرت لێده کە ن. زانیاری پە نجە مۆر بە نهێنی ده مێنێتە وه . جگە  لە  پە نجە مۆر، وێنە ت 
لێده گیرێت کە  ئە ویش بە  نهێنی ده مێنێتە وه . مە ترسە ! بە رپرسان هە ندێک پرسیارت لێده کە ن.

پرسیارهکانچین؟
بۆ ئاشنابوون لە گە ڵ بارودۆخی تۆدا، پرسیاری لە م شێوه یە  ده کرێت:

خە ڵکی کۆیت؟ ?

تە مە نت چە نده ؟ ?

لە  چ واڵتێک تێپە ڕبوویت؟ ?

بە تە نیایی سەفەر دەکەیت؟ ?

خزموکە سی نزیک کە ست هە یە  لە  ئە ورووپا بژیت؟ ?

بە وردی وه اڵمی پرسیاره کان بده وه . گە ر ناتوانیت وه اڵمی پرسیارێک بده یە وه ، ڕاستگۆیانە  بڵێ کە  
ناتوانیت وه اڵم بده یە وه  یان وه اڵمە کە  نازانیت. گە ر پێویست بکات دەتوانی داوای کات پشوودان 
بکە یت. وتە کانت بە  نووسراوه  تۆمار ده کرێت. پاش خوێندنە وه ی وتە کانت، گە ر ڕاست بوون، 

پە ڕه کە  واژۆ بکە . گە ر هە ڵە ی تێدا بوو یان شتێک جێ مابوو، بەرپرسەکان ئاگادار بکەوە. کۆپی 
ئە م پە ڕەیە  ده کە وێتە  بە رده ستت.

 

بۆچیتهمهنگرنگه؟
کە سانی خوارووی 18 سااڵن »منداڵ«ن و 

هە موو مافە کانی باسکراوی ئە م نامیلکە یان 
هە یە . کە سانی سە رووی 18 ساڵ »گەورە«ن 

و مافی تریان هە یە . ڕاستگۆیانە  تە مە نت 
بڵێ. گە ر نەتوانی تە مەنت بە  بە ڵگە ی فە رمی 

)پاسپۆرت، پێناسە ی وێنە دار( بسە لمێنیت، 
تە مە نت ده خە مڵێندرێت. واتا پزیشک بە  

تاقیکردنە وه ی پزیشکی پشکنینی تە مە نت بۆ 
ده کات. پشکنینت بۆ ده کرێت. ده ست، پە نجە  و 
جومگە ی ده ست لە وانە یە  بکە وێتە  ژێر تیشکی 

ئیکس. گە ر ناتهە وێ لە بە رده می پزیشک جلوبە رگە کە ت دابنێیت، پزیشک ئاگادار کە وه . پشکنین 
نابێ ئاکامی ناخۆشی بۆت هە بێت. گە ر تە مە نی خە مڵێندراوت بە  هە ڵە  زانی، ده کرێ داوای فە حسی 

دوباره  بکە یت.

بۆکوێمدهبهن؟
گە ر بە تە نیا سەفەر دەکەیت و تە مە نت خوارووی 18 سااڵنە ، دەتگوانەوە بۆو بنکە ی وه گیرانی 

ئازاد.
 

2.خزمهتگوزاری
بهردهست


