
پرۆژەی کۆمەڵەی 

پێویست بە یارمەتی

زانیاری گەڕانەوە و ئاوێتەبوونەوە  
بۆ ئەوکۆچبەرانەی پێویستیان بە 

یارمەتی تاێبەت هەێە

| SORANIسۆرا�ن

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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کێ دەتوانێ داوای پرۆژەی کۆمەڵەی پێویست بە یارمەتی 

بکات؟

چۆن داواى يارمه ىت بکەیت؟

ئەگەر دەتەوێ بگەڕێیتەوە بۆ واڵتی دایک لەگەڵ 
ڕێکخراوەی نێوده وڵه تی بۆ کۆچ)IOM(، پێویستت بە 
پڕکردنەوەی فۆرمی داواکردنی يارمه تى ڕێکخراوی 

نێوده وڵه تی بۆ کۆچ هەیە. دەتوانیت لەڕێگەی ئینتێرنێتەوە  
داوای ئەوفۆڕمە بکەیت لەسەر ماڵپەڕی 

www.voluntaryreturn.com  یان ڕاستەوخۆ پەیوەندی 
.)IOM( بکە بە ڕێکخراوەی نێوده وڵه تی بۆ کۆچ

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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کۆچبەرانی پێویست بە یارمەتی بڕی 42000 کرۆنی نەرویجی 
یارمەتی وەردەگرن بۆ ئاوێتەبوونەوە(. ئەم يارمه تيه لەالیەن 

ڕێکخراوەی نێوده وڵه تی بۆ کۆچ)IOM( لە واڵتی دایک  
بەڕێوەبەرایه تی دەکرێت. ئەم یارمەتییە داراييه به مه به ستى دابين 
كردني پێداویستییە سەرەتاییەکانه پاش گەڕانەوە بۆ واڵتی دایک  و 
هەروەها بە مەبەستی یارمەتیدانە بۆ سەقامگیرکردنی بارودۆخی 

ئابووری کۆچبەر بۆ ماوەیەکی درێژخایەن.

پشتگیری ئاوێتەبوونەوە بە شیوەیەکی ئاسایی دابەش کراوە وه ك 
خوارەوە. هەرچەندە، بەهۆی پێداویستییە جیاوازەکانی کۆچبەرانی 
پێویست بە یارمەتی زیاترئەم یارمەتییە بەپێی پێویست ده كرێت 

بگونجێنرێت. هەندێک لە کۆچبەران بڕیار دەدەن کە پارەی زیاتر بۆ 
پێداویستییە پزیشکیەکانیان تەرخان بکەن و هەندێکی تر بۆ زیاتر بۆ 

پاڵپشتی بۆ خوێندن بەکاری دێنن.

هاوکاری ئاوێتەبوونەوە (بۆ کۆچبەرانی پێویست بە یارمەتی)

8000 کرۆنی نەرویجی وەک پاڵپشتی 

بۆ نیشتەجێبوون و خانوو

24000 کرۆنی نەرویجی بۆ یارمەتی 

خوێندن، ڕاهێنانی کاری، دەستپێکی 

کاری بازرگانی یان پاڵپشتی ئیش و 

خزمەت.
ئەم پشتیوانییە داراييه ده کرێ بۆ 

کرێ ماڵ، شوێنی حەوانەوەی کاتی، 
شتومەکی سازکردن و کەلوپەلی 
سەرەتایی ناوماڵ و کەرەستە و 
ئامێری خانوو بەکاربێت. ئەم 

پشتیوانییە داراييه به شێوەی كاش 
نادرێت.

کۆچبەر خۆی بریار دەدات ئەم 
یارمەتییە بەپێی توانا، ئارەزوو، 

پێداویستی بارودۆخی بەکاربهێنێت. 
ئەم پشتیوانییە داراييە ده کرێ بۆ 

خەرجی خوێندن، مەشقی 
پیشەیی،کردنەوەی دوکان یاخود 

کار، لەسەرکاردانان بەکاربێت. ئەم 
پشتیوانییە داراييه به شێوەی كاش 

نادرێت.  

2000 کرۆنی نەرویجییە بۆ پاڵپشتی 

پزیشکی.

8000 کرۆنی نەرویجی بۆ یارمەتی 

بژێوی/ خەرجی ڕۆژانەی ژیان

ئەو پاڵپشتییە بە شێوەی پێداویستی 
پێویست دەدرێتە کۆچبەران و بۆ 
چارەسەری پزیشکی، ڕاوێژکاری 

پزیشکی یان دەرمان كڕين 
بەکاردێت..

ئەم بەشە ده کرێ بۆ خەرجی 
خواردن و پۆشاک، هاتووچۆ، پاک و 

خاوێنی، جێگرەوەی بەڵگە و 
ناسنامەی ونبوو یان پێداویستییەکانی 
یەکسەری و خێرایی بەکاربێت.  ئەم 
پشتیوانییە داراييه به شێوەی کاش 

دەدرێتە کۆچبەران جگە لە کۆچبەرە 
کەمتەمەنەکان نەبێ کە پارەکە بە 
شێوەی کەلوپەلی پێویست یان 
لەڕێی دایک و باوکیانەوە پێیان 

دەگات.

زانیاری زیاتر

قازانجەکانی سەفەرکردن لەگەڵ ڕێکخراوی 

نێوده وڵه تی بۆ کۆچ چییە؟

ئەو خزمەتە پێشکەشکراوانەی لەالیەن ڕێکخراوەی نێوده وڵه تی بۆ 
کۆچ بە بێ به رانبه ره.

بۆ سەفەرەکەت، تۆ هیچ قەرزداری دەوڵەتی نەرویج نابی.

ڕێکەوتی پەسەندکراو و دیاریکراوی سەفەر، داڕشتنی پالن و 
خۆئامادەکردن بۆ گەڕانەوە ئاسانتر دەکاتەوە.  ئەوە دەرفەتی 
ئەوەت دەداتێ کە زووتر خزم و برادەرەکانت لە گەڕانەوەت 

ئاگادار بکەیەوە.

تۆ وەکوو گەشتیارێکی ئاسایی سەفەر دەکەیت.

سەفەرەکەت هەتا دوایین شوێنی مەبەست ئامادەکاری بۆکراوە.

ڕێکخراوی نێوده وڵه تی بۆ کۆچ )IOM( بەرپرسانی ناوچەیی ئاگادار 
ناکاتەوە لە سه فه ره که ی تۆ.

کاتی ڕۆیشتن، ترانزیت و لەکاتی گەیشتن لەالیەن ڕێکخراوەی 
نێوده وڵه تی بۆ کۆچبەریەوە )IOM( یارمەتی دەدرێیت.

ڕێکخراوی نێوده وڵه تی بۆ کۆچ )IOM( ، ڕێکخراوێکی سەربەخۆی 
نێوده وڵه تیه .

ڕێکخراوی نێوده وڵه تی بۆ کۆچ یارمەتی نادات بۆ وەرگرتنی ڤیزه / 
یان کێشەی پەنابەری لە نەرویج. ئەگەر پێت وایە کە داواکاری 

پەنابەرییەکەت بە شێوەیەکی دادوەرانە پێداچوونەوەی بۆنەکراوە، 
ئەوە دەتوانیت پەیوەندی بکه یت بە پارێزەرێک یان بە ڕێکخراوی 

نەرویجی بۆ کاروباری پەنابەری NOAS بۆ ڕاوێژی یاسایی.

پێش ئەوەی ڕێکخراوی نێوده وڵه تی بۆ کۆچ IOM بتوانێت یارمەتی 
گەڕانەوەت بدات، IOM پێویستی بە پەسەندکراوی دایرەی 

بەڕێوەبەری پەنابەرییە لە نەرویج UDI .UDI لەوانەیە پەسەندی 
نەکات کە هەندێ کەس لەگەڵ IOM سەفەر بکەن و هۆی 

پەسەندنەکردنەکەش لە IOM شاراوە دەبێت، تەنیا تۆ دەیزانیت.

پۆلیسی پەنابەری نەرویج PU لە ڕەوتی گەڕانەوەی تۆ لەگەڵ 
IOM بەشدار نییە.

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:

پەیوەندی زانیاری

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.
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