ثروَطرامي هاوكاري خيَزاني
ثيَشينة

لة ةر ئةوةي ذمارةيةكي زوَري ئووري و عيَراقي داواي يارمةتاي ثاارائاة دةكاةب و
واش ديارة تا ئيَستا ئةوة ا ةتة كة نة وَتةوة كوَمةلَاطاةي نايَاودةولَاةتاي داوا لاة
كاريَات ا َو ئاةوةي
وآلتةكاني تر دةكات جطة لة ثيني حةوانةوةياب ِريَطةيةك دا
ذياني خوَياب لة وآلتيَكي ئيَية دروئت كةب و هةروةها يةكخستنةوةي خيَزاناي اة
كريَت .ئة ثينانة دةئتاثايَاكاردناةوةياةكاي
ِريَطةي ثينةكاني تايبةت ة ظيزا دا
ي و ئاةمان لاة جايااتاي
ي َو رِزطاركردني ذيانيانة .ئاة ثايناة ِريَاكااريَاكاي ناو َ
نو َ
ئةفةركردني نائةمن و شاراوةو نةطوجناو ة رِيَطةي قاضاخ ي دا

دةكات.

لة ئالَي  5102ة ثيَي نووئينطةي فيدرالَي ئةملانياا ا َو كاوَضاباةري و ثاةناا اةري
زوَرتر لة نيو مميوَب ئووري و عيَراقي َو ثةنا ةري لة ئةلَمانيا ناونووئايااب كاردووة

كة لة رِيَذةية  051.111كةس قة ووش كراوب و مةرجةكاني ثيني يةكخستنةوةي
خيَزاني ياب لةخوَطرتووة.هةر ثةنا ةريَكي ناائاراو ماا دوو اارة ياةكاخاساتاناةوةي
نةمالَةكةي هةية .لة ةر ئةوة ةراوةرد دةكريَت كة ذماارةياةكاي زوَري ئاةنادامااناي
نةمالَةياب دةتوانن ة رِيَطةية ما ثةنا ةري وةر طرب.

دامةزراندني ثروَطرامي هاوكاري خيَزاني IOM

لة مانطي حوزةياراناي  5102لاة ئاةجنااماي ذماارةياةكاي زوَري داواكااري ظايازاي
يةكخستنةوةي خيَزاني ئةلَمانيا كة لة نووئينطةكاناي كاونساولاطاةري ئاةلَامااناياا لاة
توركيا لو ناب و عيَراق تةئميك كراوة و لة اليةب نووئينطةي ياني فيدرالي ئةملااناياا
ثيَدراوة ثيَنج ئةنتةري خزمةتطوزاري ثروَطرامي هاوكااري خايَازاناي لاة شاارةكااناي
ئيستانبوش غازي ئةنتةث (توركيا) ةيرووت شتورا(لو ناب) و هاةولايَار (عايَاراق)
دامةزراندووةو ئيَستا كاردةكةب.
ئة ئةنتةري خزمةتطوزارييانة رِيَذةيةكي زوَري ثشتط ي َو ئوورييةكاب و نةمالَةكاني

عيَراقي (تةنيا لة هةوليَر) كة داواي ظيزاي يةكخستنةوةي خيَزاني ئةملااناياا دةكاةب دا ا
دةكات .ئةفسةرةكاني كونسولطةري ئةملانيا ة رِيَطةي داواكارييةكاني ظيزاي ثيَشةكي تيَبيين
كراوي كارطيَري ئةطةر زانياري ثيَشةكياب هة يَت دةتوانن ة زانايااري تاةواو لاةئاةر ئاة
داواكارييانة رِيار دةب.

خزمةتطوزارييةكاب و ئائانكارييةكاني دلَسوَزانةي خايَازاناي اة
زماني عةرة ي و كوردي

ئةنتةرةكاني خزمةتطوزاري  IOMنزيكةي نووئينطةكاني ثةيوةندياداري كاونساولاطاةري
ئةملانيا و هةروةها ئيستةمي هاتوضوَي طشيت واقع ووب و دةتوانن ة زمااناي عاةرة اي و
كوردي يارمةتي كةئي و خيَزاني لة واري ئةمن اووب اةهايَازكاردب و كاوَضاكاردب اة
شيَوةيةكي دروئت دةب.
ي كاردب
ئة ئةنتةرانة ة ثيَي ئتانداردةكاني نيَودةولَةتي ثيَكديَت لة ذوورةكاناي ضااوة ِر َ
كة شويَنيَكي ئارا و طوجناوب ميَزةكاني خزمةتطوزاري تايبةمتةند شاويَانايَاكاي اووكاي
تايبةت ة ويَنةطرتن ئيمكانياني ئةنتةري تةلةفاوب و ثاةياوةنادي كاردب كايائاةكااناي
يةكخستنةوة ذووري نويَذكردب .هةروةها شويَنةكاني ثاارائاتاين مانادا َش و شاويَاين يااري
كردني مندالَي ليَ دا ينكراوة.
هااةمااوو ئااتااا  IOMااة ووردي هااة َلاابااذ َيااردراوب و رِاها َياانااراوب ا َو دا ااياانااكااردنااي
خزمةتطوزارييةكاني هةئتايااري كاةلاتاوري و طارناطاي داب و ياةكاةمااياةتاي دةدةب اة
ليَقةوماوةكاب رييت لة الوةكاب و ميَردمندالَةكاب و ئةوانةي ارودوَخي تايبةتي ثازيشاكاي
ياب هةية .زيَدة لةوانة َ IOMو دةئتثيَطةييشتين زياتر ةو ئةنتاةراناة خازماةتاطاوزاري
ثاس و ئيَسكورت لة نووئينطةي كونسولطةري ئةملانيا تاةئاماياك دةكاات .هاةروةهاا IOM
نويَنةرةكاني داندراوي لة نووئينطةكاني كونسولطةري ئةملانيا كة ريت لة شاري ئايازما
هةية وَ دا ينكردني ثشتط ي خيَرا ثيَش موقا مة.

خزمةتطوزارييةكاني زانياري

ئامانجةكان

ثيَكهاتةيةكي ئةرةكي  FAPدا ينكردني زانياري ا ةتي و لة كااتاي خاوَي و دروئات
لةئةر ثروَئةكاني ظيزاي  FRي ئةملانيا و ا ةتةكاني ثةيوةنديدارة كة ارياتاياياة لاة
دةنطو ائي ثةيوةنديدار لة ئةملانيا اة طارناطاي داب لاةئاةر خازماةتاطاوزارياياةكااناي
ثةيوةنديداري يةكخستنةوة كة ثيَش و ثاش طةييشة دا دةكريَن .ئة زانياريانة ة
دوو زماني عةرة ي و كوردي ة ِريَطةي ضةندين كةنااش واتاة تاةلاةفاوب هايَامَاةكااناي
يارمةتي ئيمةيل ويَبسايت و ثيتفوَرمةكاني ميدياي كوَمةآليةتي اآلودةكاريَاناةوة.
ئةنتةرةكاني خزمةتطوزاري IOMالثةرِةي تايبةمتةندي فةيسبووكي هاو ةش دةكاةب
ة ناونيشاني:

 وازليَهيَناني نةمالَةكاب لة طةرِاب ةدواي ئامرازة نةطوجناوةكاب َو طاةياياشاة
ة ئثوَنسةري ثةنا ةري نائراوياب لة ئةلَمانيا.
 ثارائتين اناةماالَاةكااب ئاة اارةت اة دةناطاو اائاي در َو و هاةلَاة و خاراث
ةكارهيَنانياب ة رِيَطةي دةآلش و قاضاخ ية يَ ويذدانةكاب.


خزمةتطوزارييةكاني ثشتط ي ظيزا.
 ئائانكاري تةواوي ثروَئةي ظيزا لةطةشَ نووئينطةكاني كوَنسولطةري ئةلَمانيا.


https://www.facebook.com/IOM.Family.Assistance.Programme/

و حسا ي تويرت ) (@IOM_FAPوَ فرةوانكردنةوةي خالَةكاني دةئت ثايَاطاةياياشاة
ةو زانياريانة .هةروةها  IOMميدياكاني ثةيوةنديداري كوَمةآلياةتاي ا َو دةركاردناي
قسة َلوَكةكاب و تيَنةطةييشة ئة ارةت اة ثاروَئاةكااناي ياةكاخاساتاناةوةي خايَازاناي
ضاوديَري دةكات.

كوَنرتوَلكردني تةواويَيت داواكاري ظيزا

داتاي نووئينطةي ياني فيدرالي ئةلَمانيا واتة  GFFOديااري دةكاات كاة زوَرياناةي
نةمالَةكاني ئووري و عيَراقي َو ماوةيةكي زوَر ضااوةرِواناي ماوقاا اماةي ظايازاي FR
ئةملانياب كة ةلَطةكانياب تةواون و زوَر ةياب داواكارييةكانياب ة ناتةواوي تاةئاماياك
دةكةب .ئةوةش دة يَتة دواكةوتنيَكاي ناةويسارتاو IOM .اة ِريَاطاةي دا اياناكاردناي
ثشتط ي طشتطيَر يارمةتي دةدات َو دلَنيا ووب كاة داواكاارياياةكااب ثايَاش ماوقاا اماة
تةواو ن .ئة خزمةتطوزارييانة ريت لة:
 تةواوكردب و ثرينت كردني فوَرمةكاني داواكاري ظيزا ة شيَوةي ئوَنييان لاة
كاتي ثيَويست ( ئةرداني مالَثةرِي (  https://fap.diplo.deكةب.
 كوَنرتوَش كردني تةواويَيت داواكاري ظيزا.
 ئائانكاري ثةيوةندي كردب ة ئثوَنسةرةكاني ثةنا ةري نائراو لة ئاةلَامااناياا
(ئكايث تةلةفوب و ئيمةيل).
 هاوكاري لةطةشَ ثيب دارِشتين ضاوثيَكةوتنةكاني موقا مةي ظيزا
 ويَنةكاني ثائثوَرت ثرينت كردب فاوتاوَكاوَثاي كاردب و هااوكااري نااردناي
وةرطيَرِاب.
ئائانكاري ايومةتريكي ناونووئي كردب وَ ةريَوة ردني نائنامةكاب
 IOMهةروةها لة ئةنتةرةكاني هةلَبذيَردراو ئائانكاري ناونووئي كردب اة شايَاوةي
ايومةتريك َو دروئت تركردني ثروَئةي ظيزا دةكات .هةموو داتاكاني ايوماةتارياكاي
ة تةواوي ة ثيَي ئيائةتةكاني ثارائتين داتا ة شايَاوةياةكاي تاونادوتاياذ لاة الياةب
كوَماري فيدرالَي ئةلَمانيا و  IOMدةطوازريَنةوة.

ةهيَزكردني اناةماالَاةكااب اة زانايااري اة زمااناي كاوردي و عاةرة اي و

اشرت ئامادةكردني نةمالَةكاب وَ طةييشة و يةكبووب لة كوَمةلَطةي ئةلَمانيا.

ئائاااااانكاري كوَكردناااااةوةي  DNAاااااوَ ثةئاااااةندكردني
ثةيوةندييةكاني خيَزاني

لةو ا ةتانةي كة ةلَطةكاب َو ثةئةندكردني ثةيوةندييةكاني خيَزاني تاةواونا
رييت لةو دايكو اوكانةي داواي يةكخستنةوة لةطة َش ميَردمندالَةكاانايااب دةكاةب و
IOM
هةروةها لةو ا ةتانةي كة َو رِياري ظيزا ةلَطةكاني ثيَويست تاةواونا
كوَكردنةوةي  DNAو تاقيكردنةوة لة ئةنتةريَكي ااوةرِثايَاكاراو و تااقاياطاةكااناي
ثةئةندكراوي  ISOلة ئةلَمانيا دا دةكات.

تةئميمكردني كورئةكاني يةكخستنةوة

هةروةها  IOMلة دوو ئةنتةر لة توركيا ة شيَوةي خا َو اةخشاي اة دوو زمااناي
كوردي و عةرة ي ة َي ةرامبةر كورئي يةكطارتاناةوة دا ا دةكاات ا َو ئاةوةي
نةمالَةكاني ئووري توانن ثاش طةييشتنياب لة طة َش كوَمةلَطةي ئةلَمانيا ة ااشاي
تيَكةشَ ن .ئاماجنةكاني تايبةتي ئة كورئانةي ئينتيَطرائيوب ريت لة:
ي لة ئةر ثروَئةي طاةياياشاتاين
 دا ينكردني زانياري دروئت و تةواو و نو َ
ئةنداميَكي ثةئةندكراوي نةمالَة وةكو ثةنا ةر لة ئةلَمانيا و ئةو كارانةي
ثاش طةييشة دة يَت ئةجنامي دات وَ ةشدار وواب.
 ذياب لة ئةلَمانيا و ثةرةثيَداني ضاوةرِوانييةكاني رِائتةقينة
 مافةكاب و ةرثرئيارةتييةكاب و يائاي ئةلَمانيا.
 هاوكاري كاردناي اةشادار اوواب ا َو ثاةرةثايَاداناي زانسات كااراماةياي و
هةلَويَسيت ثيَويست َو ئازداب و طوجناني ئةركةوتوو َو ناو كاوَماةلَاطاةي
ئةلَمانيا.
 ناميمكةيةك ة زماني عةرة ي َو ثالَثشيت خولاةكااناي ئاياناتايَاطارائاياوب
دا ينكراوةو لة هةموو ئةنتةرةكاني خزمةتطوزاري  FAPآلوكراونةتةوة
ض داواكارةكاب وَ ةشداريكردب لة خوَلةكاب هةلَيبذيَرب ياب نة.

ثروَطرامي هاوكاري خيَزاني  IOMزانيارييةكاني ثةيوةندي
توركيا

كوَآلني ةشتةكار شوقي ةي ذمارة  9املوجمو
ةشيكتاش ئيستانبوش
+02 2020202252
طةرِةكي طوظيَنيَظمةر 29069
كوَآلني ذمارة15 :
توطاي ئعيدكاممي  /غازي ئةنتةث
+90 4422110240
Info.fap.tr@iom.int

ر
عياق
َ
ظيَيي ذمارة  4Bو 5B
طوندي ئيتالي  ،1هةوليَر
+964 66 211 1500
Info.fap.iq@iom.int

لو ناب

يت الكيكو
جاددةي ئةرةكي ةكفايا
يناي كاخووه نهوَمي 1
ميَة لو ناب
بینای شۆمان
شتورە ،دۆڵی بیقاع
+9614929111
Info.fap.lb@iom.int

