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SUPPORT IS OUR MISSION

Bihevdûhatine 
malbatan a li gor 
destûra Dublin III

Bi kê re tê bikaranîn? (Kurmanji)

Divê hûn çi bikin?
Hûn dikarin li gel EASO, UNHCR an jî li gel rayedarên Îtalyan têkilî 
çê kin:  

Ew dikarin bêtir agahiyan bidin we bê ka mimkun e ku hûn biçin 
ba endamên malbata xwe yên li welatên din ê Ewropa yê. 

Ji ber we rayedar bikarin ji we re bibin alîkar, dive hûn:

• Derbarê eqrebayên xwe yên nêzik ku li welatê din çiqas 
mimkun be zêde agahiyan bidin û statuya wan diyar bikin:
Di nav agahiyan de dive navê wan, navê malbat, roja 
jidayîkbûn, navnîşana wan a niha, eger mimkun be jimareya 
a telefonê, statuya wan a li welatê Ewropa yê hebe (gelo ew 
penaber e, ji ber parastina navnetewî serlêdan kiribe û biryara 
wî/wê li benda encamê be, hwd.)

• Belgeyên heyî dabîn bikin: 
Belgeyên nasnameyê an jî belge û agahiyên din ku dê bikarin 
eqrebatiya navbera we û an jî eqrebayê we îspat bikin û 
statuya wî/wê ya li welatê din nîşan bidin. Divê her du alî jî 
formeke razîbûnê ya nivîskî dabîn bikin, ku daxwaza wan a 
hevgihandinê hebe.
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Eger hûn ji 18 salî kêmtir bin, li gel mirovekî 
mezin ê ku berpirsiyarê we ye nînin, û hûn 
dixwazin biçin ba eqrebayên xwe yên nêzik ên li 
welatekî din:

• Dê, bavê wean jî mirovekî mezin ku bi awayekî fermî berpirsiyarê 
we ye.

• Birayê an jî  xwişka we
• Meta, mamê we an jî kalûpîrê we yên ku we xudan dikin.

Eger hûn ji 18 salî mezintir bin, û dixwazin 
biçin ba endamên xwe yên malbatê, yên ku 
wek penaber hatine qebûlkirin an jî parastina 
demborî wergirtine: 

• Jina an jî mêrê we, hevjînê we yê bi we re têkiliyeke mayinde dijî
• Zarokê we yê ku bibin 18 salî

Eger hûn ji 18 salî mezintir bin, û dixwazin biçin 
ba endamên xwe yên malbatê, ku ji bo parastina 
navnetewî serlêdan kirine û biryara derbarê wan 
li benda encamê maye:

• Jina an jî mere we, hevjînê we yê bi we re têkiliyeke mayinde dijî.
• Zaroka/ê we yê ku bibin 18 sal

Eger we mercên jêr hebin,

• ducanîbûn
• zarokek nûhatî
• nexweşiya giran
• seqetiya dijwar
• temenê mezin

Tu dikarî daxwaza lidûhevxistin bikî, Eger 
girêdayî bi alîkarî ya we ji zaroka/ê we re hebe, 
ku xwîşk an, bira an dê û bav î ku bi qanûnî 
di yek ji Welatên Endamê jorî de dijîn , An ji, 
eger zaroka/ê we, xwîşk an, bira an dê û bav 
bi qanûnî di yek ji Welatên Endam da bijîn, An 
ji, eger zaroka/ê we, xwîşk an, bira an dê û bav 
bi qanûnî di yek ji Welatên Endam da bijîntu bi 
alîkarîya we di girêdayî ye.

Eger hûn dixwazin biçin ba eqrebayên xwe yên 
nêzik, ku dikarin wan xudan bikin: 

Eger ew ducanî ne an jî xwedî zarokek sava ne: 

Heke seqetiyeke giran hebe, an jî pir giran 
nexweş bin: 

Eger emrê wan mezin be: 

• Zarokê we yê 18  salî mezintir
• Birayê we an jî xwişka we
• Dê û bavê we

Bi kê re tê bikaranîn?Bi kê re tê bikaranîn? Bi kê re tê bikaranîn?

Gelo niha endamekî malbata* we li herêmeke 
girêdayî yek ji wan Welatên Endam ên di jêr de dijî?

Awusturya Belçîka Bulgaristan
Xirwatistan Qibrîs Komara Çek
Danîmark Estonya Fînlanda
Fransa Almanya Yewnanistan
Macaristan Îzlanda Îrlanda
îtalya Latvîya Lîhtenştayn
Lîtwanya Luksemburg Malta
Holanda Norwêc Polonya
Portekîz Romanyaa Slovakya
Slovenya Îspanya Swêd
Swîsre Qraliyeta Yekbûyî

* “Endama malbatê” kesek e ku li walatê we yê sereke li malbata we bû ye û niha jî di hêrêma 
Welatên  Endam de ye. Yek  ji endamên malbatê her wek jêr hatine lîstekirin, li vir têne balkêşandin.


