
BERNAMEYA 
ALÎKARÎYA VEGERRA 

XWAZEKÎ

IOM dikare alîkarîya we bike 
ku bi rewşa xwazekî vegerrine 

welatê xwe.

KURMANCÎ | KURMANJI

Bernameya Alîkarîya Vegerra Xwazekî (VARP) 
Bernameyeke ji bo vegerra welat ku radestî penaxwazan 
û koçberên din ê bêpergal di Norwecê dibe. Armanca wê 

bernameyê eve ku ji kesê ku dixwazin bi dilxwazî 
vegerrin welatê xwe, alîkarî bike. 

Bernameya Alîkarîya Vegerra Xwazekî ya IOM 
xizmetên jêr pêşkêş dike:

- Zanyarî û rabêj ji bo vegerrînê.

- Alîkarî di babeta daxwaza belgeyên seferê.

- Plandana seferê ji bo meqseda dawî.

- Radestkirina alîkarîyê li dema derketinê, 
û li dema gehîştina meqsedê.

- Alîkarî di gerra bo meqsedê.

- Û eger bi daxwaz kirin û gengaz be, 
pêşkêş kirina alîkarîyên tekmîlî. 

Kê xwedîmerc e?

1) Penaxwazên ku:

- Daxwaza penaberîya wan tê lêkolîn kirin

- Daxwaza penaberîya wan hatibe red kirin

- Gazîya wan liser redbûna daxwaza penaberîya 
wan hatibe red kirin

- Daxwaza penaberîya xwe paşve zivirandibin

2) Her koçberê ku ji bo penaberîyê tomar nekiribe an 
rewşa hiqûqî ya zelal li Norwecê tune be.

Qazancên sefera bi rêya IOM ê

Xizmetên radestkirî li IOM belaşin.

Hûn ji bo seferê xwe, qerdarî dewleta Norwecê nabin.

IOM dikare di wergirrtina belgeyên seferê 
alîkarîya we bike. 

Rojê seferê yê misogerbûyî, planrêjî û amadebûna 
vegerra we asantir dike. Ev kare alîkarîya we dike daku lê 

pêşîyê heval û xizmên xwe agadar bikin.

Gerra we wekî gerra rêvîyek asayî ye.

Sefera we heta meqseda dawî tê plankirin.

IOM gehîştina we ji meqsedê ji rayedarên 
herêmî re ranagehîne.

Dikarin ji alîkarîyê IOM ê li dema derketinê, 
seferê û dema gehîştina meqsedê mifadar bin. 

Hinek netewe dikarin bibine xwedîmercê wergirtina 
alîkarîyên aborî jî. Ji bo agahîyên bêtir gel IOM ê 

pêwendîyê bigirin.
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IOM berdestê wan kesane ku dixwazin dilxwaz 
vegerrine welatê xwe.

IOM beşek ji dewleta Norwecê nîne.

IOM di babetên wergirtina vîze/penaberîya 
Norwecê alîkarî nake. 

Eger hûn difikirin ku daxwaza penaberîya we bi başî 
nehatîye lêkolîn kirin, dikarin gel parêzerekê an NOAS ê 

pêwendîyê bigirin. Ev pê pisporî ya hiqûqî dikarin 
alîkarîya we bikin.

Agadar bin pêş ku IOM bikare we bêxe nava bernameya 
vegerrê, divê destûra rayedarên Norwecê (UDI) bistînin. 

UDI gengaze pêşî ji sefera hinek kesan bi rêya IOM ê 
bigire. Sedema wî karî tenê ji were tê ragehanidin û 

IOM ji vê agadar nabe. 

Navenda xizmetên polîsê Norwecê di pêvajoya vegerra 
xwazekî ya we bi rêya IOM ê têkildar nîne.
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Agahiyên pêvek

IOM bi bawere ku koçberîya merovan û bi 
pergal dikare ji bo koçberan û civakê bi mifa be.

IOM bi alîkarîya hevparên xwe dixwaze:

Agahîyên pêwendîyê

Alîkarî dike ku babetên kêşeyên praktîk ê koçberîyê 
bêne çareser kirin.

Dibe sedema têgehîştina rastî ji mijarên 
taybet bi koçberîyê.

Pêşketinê civakî û aborî bi rêya koçberîyê geş dike.

Rûmet û refaha koçberan bihêz dike.
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Navnîşana Serdanê:

 
Navnîşana Postî:
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Email:

Malper:

Çalakîya Serhêl:

Skippergata 33 
0154 Oslo, Norwêc

Postboks 8927 Youngstorget 
N-0028 Oslo, Norway

+47 23 10 53 20

iomoslovarp@iom.int

www.iom.no

www.voluntaryreturn.com

Çawa pêkbînim
Eger hûn hez dikin ku pê bernameya VARP vegerrine 
welatê xwe, divê formeke daxwaza IOM ê tejî bikin. 

Dikarin ev karî bi rewşa serhêl di navnîşan 
www.voluntaryreturn.com an pê pêwendîya gel IOM ê 

an her yek ji cihên jêr pêk bînin: 
 

Rêveberîya Koçberîya Norwecê (UDI)

Telefon: +47 23 35 15 00 
Email: udi@udi.no   Malper: www.udi.no 

 
Nivsîngehên herêmî yê UDI ê

Oslo 
Telefon: +47 23 35 15 00   Fax: +47 23 35 15 80 

Rojhelata hunddir 
Telefon: +47 61 14 65 00   Fax: +47 61 17 08 95

Rojava 
Telefon: +47 55 30 09 99   Fax: +47 55 30 09 88

Başûr 
Telefon: +47 38 10 60 60   Fax: +47 38 02 04 80

Navenda Norwecê 
Telefon.: +47 73 10 40 00   Fax: +47 73 10 40 64

Bakûrê Navendê 
Telefon: +47 76 96 58 10   Fax: +47 76 96 58 39 

 
Rêxistina Penaxwazan a Norwecê (NOAS)

Telefon: +47 22 36 56 60 
Email: noas@noas.org   Malper: www.noas.org 

Navnîşana serdanê: Torggata 22, 0183 Oslo, Norwêc 
 

Navenda Pêşwazîya Penaberan


