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SUPPORT IS OUR MISSION

یەکخستنەوە بنەماڵەکان 
بەپێی ڕێسای سێی 

)Dublin III( دوبلین

)KU( ئەم یاسایە چ کەسێک دەگرێتەوە؟ 

ماذا يجب عليك أن تفعل؟

دەتوانیت پەیوەندی بە ڕێکخراوەکانی EASO و UNHCR یان بەرپرسانی ئیتالیەوە 

بکەیت.

ئەم الیەنانەی سەرەوە دەتوانن زانیاری زیاترت پێ بدەندەربارەی گواستنەوەت بۆالی 

ئەندامێکی خێزانەکەت کە لە واڵتێکی تری ئەوروپی دەژین.

بۆ ئەوەی الیەنی پەیوەندیدار بتوانێت هاوکاریت بکات، پێویستە:

ھەتا ئەو جێگەی دەکرێت زانیاری زیاتر لەبارەی کەسە نزیکەکان و ھەلومەرجیان 	 

لە واڵتێکی دیکە دا پێشکەش بکە:

ئەو زانیاریانەش دەبێت بریتی بن لە: ناوی یەکەم، ناوی خێزانی، ڕۆژی 

لەدایکبوون، ناونیشانی ئێستا، ژمارە تەلەفۆن )ئەگەر بکرێت(، دۆخی مانەوەی 

لەو واڵتە ئەوروپیەی کە لێی دەژی،) ئەگەر کەسەکە )پیاو یان ژن( پەنابەرە، 

داوای پاراستنی نێونەتەویی کردووە و داواکەی ھەڵپەسێراوە، ھتد(.

ئەو بەڵگانە پێشکەش بکە کە لە بەردەست دان:	 

پێناسەی کەسیی یان هەر بەڵگەنامەیەک یان زانیاریەک کە سەلمێنەری 

پەیوەندی تۆ و ئەندامانی خێزانەکەت بێت ، هەروەها دۆخی مانەوەی ئەو 

کەسەش کە لە واڵتەکەی دیکە دەژی بەڕوونی نیشان بدات. هەردووال دەبێت 

فۆرمێکی ڕەزامەندی نوسراو پێشکەش بکەن، ویست و خواستی یەکخستنەوەی 

تێدا نووسرابێت.
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ئەگەر تەمەنت کەمتر لە 18 ساڵ، هیچ بەخێوکەرێکت نیە و 

دەتهەوێت بچیتەوە بۆالی کەسە نزیکەکانت، کە لە واڵتانی دیکە 

نیشتەجێن. کەسە نزیکەکان بریتین لە ئەمانەی خوارەوە:

دایک، باوک، یان هەر کەسێکی دیکە کە بە پێی یاسا بەخێوت بکات؟	 

خۆشک یان برا؟	 

پوور، مام، خاڵ، یان باپیرە و داپیرە کە بتوانن چاودێریت لێوە بکەن؟	 

ئەگەر تەمەنت زۆرترە لە 18 ساڵ و دەتهەوێت بچیتەوە  بۆ الی 

ئەندامانی خێزانەکەت، کە پەنابەرن یان مافی پارێزراویان پێبەخشراوە: 

دەکرێت ئەو کەسە ژنەکەت یان مێردەکەت بێت یان کەسێک کە لە پەیوەندیەکی 	 

سەقامگیردا لەگەڵیا بیت.

یان منداڵەکەت کە تەمەنی کەمتر لە 18 ساڵە	 

ئەگەر لەسەتەمەنت زۆرترە لە 18 ساڵ و دەتهەوێت بتگوازینەوە 

بۆالی ئەو ئەندامانەی خێزانەکەت، کە داوای پاراستنی نێونەتەوەییان 

کردووە و ھێشتا لەسەر داواکاریەکەیان بڕیارێک نەدراوە:

خێزان یان ھاوسەر، ھاوژینەکەت لە ژیانی ھاوسەرێتی دان.	 

منداڵەکەت کە تەمەنی کەمتر لە 18 ساڵ.	 

ئەگەر یەکێک لەم مەرجانەی خوارەوەت هەبێت، دەتوانیت داوای 

یەکخستنەوەی ئەندامانی خێزانەکەت بکەیت، 

دووگیانی	 

منداڵێکی تازە لەدایکبوو	 

نەخۆشیەکی جیددی	 

کەمئەندامی جیددی )پلە یەک(	 

تەمەنی زۆر	 

ئەگەر پێویستت بە یارمەتی منداڵەکەت، خوشک و براکانت، یان 

دایک و باوکت کە بە شێوەی یاسایی نیشتەجێی یەکێک لە 

ئەندامانی ئەو واڵتانەن لە سەرەوە ناو بران، یان ئەگەر منداڵەکەت، 

خۆشک و براکانت، یان دایک و باوکت کە بە شێوەی یاسایی لە 

یەکێک لە ئەندامانی ئەو واڵتانەی کە لە سەرەوە ناو بران پشت بە 

تۆ دەبەستن و پێویستیان بە هاوکاری تۆیە. 

ئەگەر دەتهەوێت بچیتەوە الی  خزمە نزیکەکانت و تۆ دەتوانیت کە 

بەخێویان بکەیت: 

ئەگەر دووگیانن، یان منداڵێکی تازەلەدایکبوویان هەیە،

 ئەگەر کەمئەندامی زۆریان هەیە، یان نەخۆشیەکی جیددییان هەیە،

ئەگەر بە تەمەنن:

 منداڵەکەت کە تەمەنی سەرتر لە 18 ساڵە.	 

براکەت یان خۆشکەکەت.	 

دایک و باوکت.	 

على من تنطبق؟ على من تنطبق؟على من تنطبق؟

ئایا کەسێک لە ئەندامانی خێزانەکەت* لە ئێستادا نیشتەجێی یەکێک 

لەم واڵتە ئەوروپیانەی خوارەوەیە؟ 

بولگاریا بەلجیکانەمسا

کۆماری چیکقوبرسکرواتیا

فەنالندئیستۆنیادانیامرک

یۆنانئەڵامنیافەڕەنسا

ئێرلەندائایسالندهەنگاریا

لیختنشتاینالتڤیا  ئیتاڵیا

ماڵتالۆکسمبۆرگلیتڤانیا

پۆڵەندانەرویج/نوڕویژهۆڵەندا

سلۆڤاکیا ڕۆمانیاپورتوگال

سوید ئیسپانیا سلۆڤینیا

شانشینی یەکگرتوو/بەریتانیاسویرسا

*  «ئەندامی خێزان« ئەو کەسەیە کە پێشوەختە لە واڵتی سەرەتایی )واڵتەکەی خۆت( بەشێک لە خێزانەکەت بووە و لە ئێستادا 

نیشتەجێی یەکێک لە واڵتە ئەورووپییەکانە. منوونەی ئەندامانی خێزان کە ئەم ڕێسایە دەیانگرێتەوە لە خوارەوە ڕیز کراون. 


