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بەرنامەی هاوکاری 

گەڕانەوەی خۆبەخشانە

IOM دەتوانێت هاوکاری گەڕانەوەی 
خۆبەخشانەت بکات بۆ واڵتەکەت.  

| SORANIسۆرا�ن

بەرنامەی هاوکاری گەڕانەوەی خۆبەخشانە، بەرنامەیەکە هاوکاری 
گەڕانەوە پێشکەش بە پەنابەر و کۆچبەرە نایاساییەکانی ناو نەرویج 

دەکات. ئامانجی بەرنامەکە ئەوەیە، کۆمەکی ئەوانە بکات کە بە نیازن 
و دەیانەوێت بەشێوەیەکی خۆبەخشانە بگەڕێنەوە واڵتەکانی خۆیان.

بەرنامەی هاوکاری گەڕانەوەی خۆبەخشانە VARP، ئەم 

خزمەتگوزاریانە پێشکەش دەکات:

زانیاری گەڕانەوە و ڕاوێژکاری.
هاوکاریکردن بۆ داواکردن و وەرگرتنی بەڵگەنامەکانی 

سەفەرکردن.
ڕێکخستنی پێویستییەکانی سەفەرکردن تا دوا وێستگەی گەڕانەوە.
هاوکاریکردن لەکاتی دەرچوون، وێستگەکانی گوزەر )ترانسێت( 

هەروەها لە کاتی گەیشتنەوەدا.
هاوکاریکردن بۆ گەڕانەوە تا دوا وێستگەی نیشتەجێ بوون.

چاودێری و بە دواداچوون بەشێوەیەکی سنووردار پێشکەش 
دەکرێت، ئەگەر خزمەتگوزاری بەدواداچوون داوابکرێت و لە 

توانادا هەبێت ئەنجام بدرێت. 

کێ مايف شایستەیی ئەم کۆمەکەی هەیە؟

١. ئەو پەنابەرانەی کە: 
داواکاریی پەنابەرییەکانیان یەکالیی نەکراوەتەوە.

داواکاریی پەنابەرییەکانیان ڕەتکراوەتەوە.
داواکاریی پیاچوونەوەی بڕیاری پەنابەرییەکانیان ڕەتکراوەتەوە.

لە داواکاریی پەنابەرییەکانیان پاشەکشە دەکەن.
 ٢. هەر کۆچبەرێك تۆماری داوای پەنابەری نەبێت یان مافی

   مانەوەی یاسایی لە نەرویج نە بێت.
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سوودەکانی سەفەرکردن لەگەڵ IOM ڕێخکراوی 

نێودەوڵەتی بۆ کۆچ:

ئەو خزمەتگوزاریانەی پێشکەش دەکرێن بێ بەرامبەرن. 

لەبەرامبەر تێچوونی سەفەرەکەدا تۆ هیچ قەرزداری حکومەتی 
نەرویج نابیت.

(IOM) دەتوانێت یارمەتیت بدات بۆ بەدەستهێنانی بەڵگەنامەکانی 
سەفەرکردن.

دڵنیابوون لە ڕۆژی سەفەرکردن ئاسانکاری دەکات بۆئامادەکاری 
و ڕێکخستنی پالنی گەڕانەوە. هەروەها دەتوانیت بەر لە 

گەڕانەوەکەت، ئاگاداری هاوڕێ و کەسە نزیکەکانت بکەیت.

وەك هەر گەشتیارێکی ئاسایی سەفەر دەکەیت.

پێویستییەکانی گەڕانەوە تا دوا وێستگەی سەفەرەکەت ئامادەکاری 
بۆ کراوە.

سەبارەت بە گەڕانەوەی تۆ، (IOM) دەسەاڵتە ناوخۆییەکانی 
واڵتەکەت ئاگادار ناکاتەوە.

لە کاتی دەرچوون و وێستگەکانی گوزەر و گەیشتندا دەتوانیت 
هاوکاری لە (IOM) وەربگریت.

ئەکرێت هەندێك لە واڵتەکان مافی وەرگرتنی کۆمەکی دارایی 
زیاتریان هەبێت بۆ پشتیوانی گەڕانەوەیان. بۆ زانیاری زیاتر 

پەیوەندی بە (IOM) ەوە بکە.



 (IOM) ،ئەوانەی دەیانەوێت خۆبەخشانە بۆ واڵتەکانیان بگەڕێنەوە
بۆ هاوکارییان ئاماددەیە.

(IOM) بەشێك نییە لە حکومەتی نەرویجی.

سەبارەت بە پرسەکانی وەرگرتنی ڤیزە/ پەنابەری لە واڵتی 
نەرویج، (IOM) هاوکاری ناکات.

ئەگەر باوەڕت وایە بە چاوێکی ڕەواوە داواکاری پەنابەرییەکەت 
هەڵسەنگاندنی بۆ نەکراوە، ئەوا دەتوانیت پەیوەندی بە 

پارێزەرەوە بکەیت، یان پەیوەندی بکەیت بە ڕێکخراوی نەرویجی 
بۆ پەنابەرانەوە NOAS، کە ئەوان پسپۆڕی یاساییان هەیە بۆ 

هاوکاریکردنی تۆ.

تێبینی ئەوە بکە، پێش ئەوەی (IOM) تۆ لە بەرنامەی گەڕانەوەدا 
بەشدار بکات، دەبێت حکومەتی نەرویجی (UDI) ڕەزامەندی خۆی 
پیشانبدات بۆ گەڕانەوەت لەگەڵ (IOM). لەوانەیە (UDI) ڕێگە بە 
هەندێ کەس نەدات کە لەگەڵ (IOM) دا بگەڕێنەوە بۆ واڵتەکانی 

خۆیان، لەم بارەدا (UDI) ڕێکخراوی (IOM) لە هۆکاری 
ڕێگەنەدانەکە ئاگادار ناکاتەوە، بەڵکو ئەو هۆکارانە ڕاستەوخۆ بە 

کەسی داواکار دەوترێت. 

 ،(IOM) لە پرۆسەی گەڕانەوەی خۆبەخشانەدا لەگەڵ
خزمەتگوزارییەکانی پۆلیسی نەرویجی بەشداری تێدا ناکەن.
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زانیاریی زیاتر

چۆن داواکاری گەڕانەوە پێشکەش دەکەیت؟

ئەگەر دەتەوێت بگەڕێیتەوە بۆ واڵتی خۆت لە ڕێگەی بەرنامەی 
هاوکاری گەڕانەوەی خۆبەخشانەوە، ئەوا پێویستە فۆرمی داواکاری 

گەڕانەوە بۆ (IOM) پێشکەش بکەیت. دەتوانیت بەشێوەیەکی 
ئەلکترۆنی لە ڕێگای نێتەوە داواکارییەکەت بنێریت 

www.voluntaryreturn.com یان پەیوەندی بە (IOM) ەوە بکەیت 
و یان بە یەکێك لەم ڕێگایانەی خوارەوە:

:(UDI) بەڕێوەبەرایەتی کاروباری بیانییەکان لە نەرویج
udi@udi.no :تەلەفۆن: 00 15 35 23 47+      ئیمەیل

 www.udi.no :ماڵپەڕ

:UDI نووسینگە ناوچەییەکانی 
ئۆسلۆ

تەلەفۆن: 00 15 35 23 47+ فاکس: 80 15 35 23 47+
ڕۆژهەاڵت

تەلەفۆن: 00 65 14 61 47+ فاکس: 95 08 17 61 47+
ڕۆژئاوا

تەلەفۆن: 99 09 30 55 47+ فاکس: 88 09 30 55 47+
باشوور

تەلەفۆن: 60 60 10 38 47+ فاکس: 80 04 02 38 47+
ناوەڕاستی نەرویج

تەلەفۆن: 00 40 10 73 47+ فاکس: 64 40 10 73 47+
باکوری نەرویج

تەلەفۆن: 10 58 96 76 47+ فاکس: 39 58 96 76 47+

:(NOAS) ڕێکخراوی نەرویجی بۆ پەنابەران
تەلەفۆن: 60 56 36 22 47+

 www.noas.org  :ماڵپەڕ noas@noas.org :ئیمەیل
ناونیشانی سەردان: 

Torggata 22, 0183 Oslo تۆرگاتا ٢٢، )٠١٨٣( ئۆسلۆ

بنکە و مەڵبەندەکانی پێشوازی بۆ وەرگرتنی پەنابەران

IOM پابەندە بەو بنەمایەوە کە کۆچی ڕێکخراوی 

پشتبەستوو بە بنەما مرۆییەکان سوود بە کۆچبەران 

و کۆمەڵگا دەگەیەنێت.

IOM لەگەڵ هاوبەشەکانی لە کۆمەڵگای 

نیودەوڵەتی کاردەکات بۆ:

بۆ پەیوەندیکردن بە (IOM) ەوە

هاوکاری و هەڵگرتنی کۆسپەکانی بەردەم کۆچکردن.
بەرەوپێشبردنی ئاستی تێگەیشتن دەربارەی پرسی کۆچکردن.
هاندانی گەشەپیدانی کۆمەاڵیەتی و ئابووری بەڕێگای پرسی 

کۆچکردن. بەرزڕاگرتنی کەرامەت و ئاسوودەیی ژیانی کۆچبەران.

(IOM) ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچ
ناونیشانی سەردان:

 ناونیشانی پۆستە:

تەلەفۆن:

ئیمەیل:

ماڵپەڕ:

داواکاری لە ڕێگای نێتەوە:

Skippergata 33, 2nd floor 
Oslo 0154، شیپەرگاتای ٣٣، )٠١٥٤( 

ئۆسلۆ، نهۆمی دووهەم

 P.O.Boks: 8927 Youngstorget
N-0028 Oslo, Norway

(+47) 23 10 53 20

iomoslovarp@iom.int

www.iom.no

www.voluntaryreturn.com


