
کێ دەتوانێ داوای پرۆژەی کۆمەڵەی پێویست بە یارمەتی 

بکات؟

چۆن داواکاری گەڕانەوە پێشکەش دەکەیت؟

ئەگەر ئارەزوومەندی بە  گەڕانەوە بۆ وواڵتی ڕەسەنت بەپێی 
بەرنامەی هاوکاری بۆ گەڕانەوەی خۆبەخشانە )VARP(، پێویستیت 

بە پڕکردنەوەی فۆرمی پێشکەش کردن هەیە، کە دەتوانیت لە 
ڕێگەی ئینتێرنێتەوە داوای بکەیت وەهەروەها ناردنی بە شێوەیەکی 

ڕاستەوخۆ بۆ بەڕێوبەرایەتی نەرویجی بۆ کۆچ )UDI(. کەیسە 
قەبوڵ کراوەکان بۆ یارمەتیدانی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ 

دەنێردرێن بۆ ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی 
.)UDI( نەرویجی بۆ کۆچ

بۆ پێشکەش کردن بۆ بەرنامەی هاوکاری بۆ گەڕانەوەی 
 )IDU( خۆبەخشانە، تکایە سەردانی بەڕێوبەرایەتی نەرویجی بۆ کۆچ
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قوربانیانی قاچاغ )کەسانی بەتەمەن و منداڵ(.

کۆچبەری مێرمنداڵ )ئەو مندااڵنەی بە بێ دایک و باوکیان یا  
سەرپەرشتێکی یاسایی هاتوون بۆ نەرویج(

ئەو مێرمندااڵنەی لە نەرویج گەورە بوون )ئەوانەی لە کاتی 
هاتنیان بۆ نەرویج منداڵ بوون و ئێستا تەمەنیان لەنێوان 18 تا 

23 ساڵە(

کۆچبەرێک کە پێداویستی پزیشکی هەیە )ئەوانەی پێویستیان بە 
چاودێری و پێداویستی ووردی پزیشکی هەیە لەکاتی گەڕانەوەدا(

کۆچبەرانی  تری پێویست بە یارمەتی )بۆ نموونە قوربانیانی 
تووندوتیژی، چەوساندنەوە و ئازاردان، قوربانیانی تووندوتیژی 

خێزانى، قوربانیانی هاوسەرگیری بەزۆر و کۆچبەرە بەتەمەنەکان 
کە هیچ ئەندامی بنەماڵەیان لە واڵتی دایک نیە.
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VOLUNTARY ASSISTED RETURN PROGRAMME

پرۆژەی کۆمەڵەی پێویست بە یارمەتی، یارمەتی ئەو کۆچبەرانە 
دەدات لە نەرویج کە دەیانەوێ بگەڕێنەوە بۆ واڵتی خۆیان. 
ڕێکخراوی نێوده وڵه تی بۆ کۆچ )IOM( پاڵپشتی و پشتگیری 
زیاتر پێشکەش دەکات لەکاتیگەڕانەوە و لەدوای گەڕانەوە.

ڕێکخراوی نێوده وڵه تی بۆ کۆچ (IOM) دەتوانێت چی 

پێشکەش بکات؟

زانیاری سەبارەت بە یارمەتی گەڕانەوەی ئارەزوومەندانە و 
بارودۆخی واڵتی دایک.

ڕاوێژکردن و هەڵسەنگاندنی پێداویستییەکانی ئاوێتەبوونەوە.

گەڕان بەشوێن بنەماڵەی کۆچبەرانی مێرمنداڵ.

هەڵسەنگاندنی مەترسی قوربانیانی قاچاغی مرۆڤ.

یارمەتیدان لە دابینکردنی بەڵگەکانی سەفەر ئەگەر پێویست 
بکات.

سەفەری خۆرایی لە نەرویجەوە بۆ واڵتی دایک بە فڕۆکەو 
دابنیکردنی هاوسەفەر)ئیسکۆرت( ئەگەر پێویست بێ

ڕاوێژکاری ئاوێتەبوونەوەو پاڵپشتی لەالیەن ڕێکخراوی 
نێوده وڵه تی بۆ کۆچ )IOM( لە دوای گەڕانەوە.

بەدواداچوون لەماوەی وەرگرتنی هاوکاری ئاوێتەبوونەوە و 
لە دوای وەرگرتنی هاوکاریەکە.
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پرۆژەی کۆمەڵەی 

پێویست بە یارمەتی

زانیاری گەڕانەوە و ئاوێتەبوونەوە  
بۆ ئەوکۆچبەرانەی پێویستیان بە 

یارمەتی تاێبەت هەێە

| SORANIسۆرا�ن



کۆچبەرە الوازەکان دەتوانن پشتگیری دووبارە تێکەاڵوبوونەوە 
وەربگرن. کە ئەمەش لەالیەن ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچەوە بەڕێوە 

دەچێت لە وواڵتی دایك. پشتگیری دارایی پێداویستیە بنەڕەتیەکان 
دەگرێتەوە لە کاتی گەڕانەوە، وە ئامانجی یارمەتیدانە بە دووبارە 

تێکەاڵوبوونەوەی سەرەتایی لە کاتی گەڕانەوە.

بەشێك لە پشتگیری دووبارە تێکەاڵوبوونەوە بە نەخت پێشکەش 
دەکرێت، جگە  لەو مندااڵنەی کە بە نەخت پشتگیری وەردەگرن لە 
ڕێگەی بەخێوکەری یاساییانەوە. پشتگیری نەختەکە دەتوانرێ خەرج 
بکرێت بۆ کڕینی خۆراك، جل و بەرگ، گواستنەوە، بەرهەمەکانی 
پاك کردنەوە، جێگرەوەی بەڵگەنامەکانی ناسنامەی وون بوو یان 

پێداویستی تری بە پەلە.

 بەشەکەی تری پشتگیریی دووبارە تێکەاڵوبوونەوەکە به شێوەی
 نەخت نادرێت، لەگەڵ ئەوەشدا دەتوانرێ بەکار بێت بۆ:

 پشتگیری کردنی دووبارە تێکەالوبوونەوە بۆ

 کۆچبەرە الوازەکان

 پاڵپشتی بۆ نیشتەجێبوون

ئەم پشتگیریە داراييه کە به شێوەی 
 نەخت نادرێت دەتوانرێت

 بەکار بێت بۆ پێدانی کرێ، 
نیشینگەی کاتی، کەرەستەی 

 سازکردن،
 کەلوپەلی سەرەتایی ناوماڵ 

وەهەروەها ئامێری نیشتەجێبوون.

پشتگیری کردنی پزیشکی

ئەم پشتگیریە دەتوانرێت بەکار بێت 
بۆ چارەسەری پزیشکی، ڕاوێژکاری 

پزیشکی یان بۆ دەرمان كڕين.

یارمەتی بۆ خوێندن، راهێنانی پیشەیی، 

پشتگیری کردن بۆ دەست پێکردنی 

کار یاخود دامەزراندن

ئەم پشتگیریە داراييە کە به شێوەی 
نەخت نادرێت دەتوانرێت سودی 
لێوەربگیرێت بۆ خەرجی خوێندن  
یان راهێنانی پیشەیی یان پشتگیری 
کردن بۆ دەست پێکردنی کار یان 
لەوانەیە مووچەکەت بێت لەکاتی 
دامەزراندنت. تۆ بڕیار دەدەیت 
چۆن پشتگیریەکە بەکار بهێنیت، 
دەکەوێتە سەر پێداویستیەکانت، 

تواناکانت، ئارەزووەکانت وەهەروەها 
هەڵوێستت.

 ئەگەر پێویستیت بە هەر زانیاریەك بوو دەربارەی پرۆسەی
 پێشکەش کردنی داواکاریەکە تکایە پەیوەندی بکە بە:

 )UDI( بەڕێوبەرایەتی نەرویجی بۆ کۆچ
 تەلەفون: 96 61 43 40 47+
 varp@udi.no :ئیمەیل 
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زانیاری زیاتر

قازانجەکانی سەفەرکردن لەگەڵ ڕێکخراوی 

نێودەولەتی کۆچ چییە؟

 ئەو یارمەتیانەی کە رێکخراوی نێودەولەتی
 کۆچ پێشکەشی دەکات بە خۆڕاییە.

بۆ سەفەرەکەت، تۆ هیچ قەرزداری حکومەتی نەرویج نابی.

 ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ دەتوانێت یارمەتیت
 بدات بۆ بەدەست هێنانی بەڵگەنامەی سەفەر.

بەرواری سەفەر کردنی دووپات کراوە، پالن و ئامادەکاری 
گەرانەوەت ئاسان دەکات. ئەمە مۆڵەتت پێدەدات کە بەر لە 
گەڕانەوەکەت، ئاگاداری هاوڕێ و کەسە نزیکەکانت بکەیت.

وەکو گەشتیارێکی ئاسایی سەفەر دەکەیت.

سەفەرەکەت ئامادەی بۆ کراوە تا دوا جێی مەبەست.

یارمەتیەکانی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ وەردەگریت لە کاتی 
دەرچوون، لە وێستگەکانی گوزەر )ترانسێت( وەهەروەها لە کاتی 

گەیشتندا.

ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ دەسەالتدارانی خۆجێی ڕاناگەیەنێت 
دەربارەی گەیشتنت.

ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ، ئەژانسی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ کۆچ، 
 رێکخراوێکی سەربەخۆی نێوده وڵه تیه  و بەشێك

 نیە لە حکومەتی نەرویجی.

 ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ یارمەتی نادات بۆ وەرگرتنی
 ڤیزا/ یان کێشەی پەنابەری لە نەرویج. 

ئەگەر پێت وایە کە داواکاری پەنابەریەکەت دادوەرانە 
ڕەچاونەکراوە، دەتوانیت پەیوەندی بە پارێزەرێك یان بە ڕێکخراوی 

 نەرویجی بۆ کاروباری پەنابەری )NOAS( بکەیت
 بۆ وەرگرتنی ڕاوێژی یاسایی.  

پێش ئەوەی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ بتوانێت یارمەتیت بدات بۆ 
گەڕانەوەی خۆبەخشانە، ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ پێویستی بە 

ڕەزامەندی هەیە لەالیەن دەسەاڵتدارانی بەڕێوبەرایەتی نەرویجی بۆ 
کۆچ )UDI(. بەڕێوبەرایەتی نەرویجی بۆ کۆچ )UDI( لەوانەیە 
قەدەغەی سەفەرکردنی چەند کەسێکی دیاری کراو بکات لەگەڵ 

ڕیکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ وە هۆکارەکانی قەدەغەکردنەکە دیاری 
ناکرێت بۆ ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ، بەاڵم تەنها بۆ ئەو کەسەیە 

کە داواکاریەکەی پێشکەش کردووە.

IOM پابەندە بەو بنه مايه ي کە کۆچي 
مرۆی و بەپالن و ڕێکوپێک قازانجی بۆ 

کۆچبەر و کۆمەڵگا هەیە 

IOM لەگەڵ شەریکە جیهانییەکان له سه رئاستى 
نێوده وڵه تی کار دەکات:

یارمەتی چاره سه ركردني گرفته كاني به رێوه چوونى 
کۆچبەری دەكات.

به رزكردنه وه ى ڕادەی تێگەیشتن لە کێشەکانی کۆچکردن.

هاندانی بەرەوپێش بردنی بارى کۆمەاڵیەتی و ئابووری دەدات 
لە ڕێگای کۆچبەریەوە.

ئاگاداری شکۆ و هەیبەت و لەشساغی کۆچبەرانە.

زانیاری پەیوەندی کردن

)IOM( ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ

سەردانی ناونیشانی:

ئۆفیسی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ کراوەیە لە دووشەممە بۆ 
هەینی لە کاتژمێر 10.00ی بەیانی تاکو 15.00ی پاش نیوەڕۆ  

ناونیشانی پۆستەیی:

تەلەفۆن:
ئیمێل:

ماڵپەڕ:

Skippergata 33, 2nd floor, 
0154 Oslo, Norway

Postboks 8927 Youngstorget 
0028 Oslo, Norway

(+47) 23 10 53 20

iomoslovarp@iom.int 

www.iom.no


