دەربارەی
 ERRIN

پەیوەندی بکە بە
ئێمەوە

ڕەخساندنی پێکەوەی گەیشتن بە
گەڕانەوە و ئاوێتە بوونەوە نیشتەجێبوەکان

هــاوکاری ئاوێتــە بوونــەوە دابینکــراوە لەالیــەن  ETTCئۆفیــس لــە
هەولێــر ،دهــۆك ،ســلێمانی.

تــۆڕی گەڕانــەوە و ئاوێتــە بوونــەوە ئەوروپــی  uropean
E
Return and Reintegration Network ( )ERRINبریتیــە لــە
یەکگرتنــی  ١٥دەوڵەتــی هــاوکار کــە کاری گەڕانــەوە و ئاوێتــە بوونەوە
ئــەو نیشــتەجێبوانە دەڕەخســێنن کــە ناتوانــن ،یــان چیتــر نایانــەوێ،
لــە ئەوروپــا بمێننــەوە .تــۆڕی بەڵێنــدەری بــۆ ئاســتێکی بەرفــراوان
لــە پێداویســتیەکان ،پێشکەشــکردنی ڕاوێــژکاری ،حەواڵەکــردن،
هەروەهــا یارمەتیدانــی هــاوکاری ئاوێتــە بوونــەوەی کەســانێك کــە
دەگەڕێندرێنــەوە بــۆ واڵتــی خۆیــان.

ناوەندی ئەوروپی تەکنەلۆژیا و ڕاهێنان
()ETTC

بەپێــی پڕۆگرامەکــە ،ناوەنــدی ئەوروپــی تەکنەلۆژیــا و ڕاهێنــان ()ETTC
بریتیــە لــە ڕێکەوتنــی پێدانــی خزمەتگــوزاری بــۆ هاوکاریکردنــی
گەڕێنــدراوەکان (گــەڕاوەکان) ،هەریــەك لەوانــەی خۆبەخــش و
ناخۆبەخشــن (ناچارکــردن) ،لەگــەڵ یەکــەم هەنــگاوی ئاوێتــە بوونــەوە
لــە حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان/عێراق.
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ئێمە لێرەین بۆ یارمەتیدانی تۆ!

 ERRINپارەتەرخــان دەکا لــە ڕیگــەی یەکێتــی پەنابــەری ئەوروپــاوە،
پــارەی تەرخانکــراوی نیشــتەجێبون و ئاوێتــە بوونــەوە ( ،)AMIFلەگــەڵ
هاوپارەتەرخانکــەر لــە ئاژانســە نیشــتمانیە بەشــداربوەکانەوە.

وەزارەتی ناوخۆ
ئاژانسی فیدراڵی وەرگرتنی داواکارانی پەنابەری /ئۆفیسی
پەنابەری فیدراڵی
وەزارەتی نیشتەجێبون و ئاوێتە بوونەوە
ئاژانسی نیشتەجێبونی سوید
وەزیری دەوڵەت بۆ نیشتەجێبون
خزمەتگوزاری نیشتەجیبونی فینلەندا
وەزارەتی ناوخۆ -ئۆفیسی نیشتەجێبون و تێکەاڵوبون
وەزارەتی دەرەوە و کاروباری ئەوروپا
وەزارەتی کاروباری ناوخۆ و ئاسایشی نیشتمانی
بەرێوەبەرایەتی نیشتەجیبونی نەرویجی
وەزارەتی ناوخۆیی فیدرال
وەزارەتی داد و ئاسایش -خزمەتگوزاری ڕۆشتن و گەڕاندنەوە
وەزارەتی ناوخۆ و بەڕیوەبەرایەتی ئاوەدانکردنەوە
وەزارەتی کار ،نیشتەجیبون و ئاسایشی کۆمەاڵیەتی -بەشی
نیشتەجیبون
وەزارەتی ناوخۆی فیدراڵ -بیناو و کۆمەڵگەی ئۆفیسی فیدراڵی
بۆ نیشتەجێبون و پەنابەران

عێراق

حکومەتی هەرێمی کوردستان

کاتی دەوام

یەکشەممە تا پێنج شەممە
 ٨.٣٠بەیانی تا  ٥.٣٠ئێوارە
+٩٦٤ ٧٥٠ ٧٢٧ ٩٠ ٩٥
٧/٢٤
www.ettc-iraq.net

ناوەندی ئەوروپی تەکنەلۆژیا
و ڕاهێنان

 ERRINبەرنامەی
ئاوێتە بوونەوە بۆ نیشتەجێبوە
گەڕێندراوەکان

ئایا تۆ
شایستەی پشتیوانیت؟

چ
یارمەتیدانێك پێشکەش دەکرێت؟

ئەگــەر تــۆ هاواڵتــی عیراقیــت و دەتــەوێ یــان دەبــێ بگەڕێیتــەوە
لــە واڵتانــی هاوبــەش ( ERRINلەخــوراەوە لیســتکراوە*) ،تــۆ
مافــی ســود وەرگرتنــت هەیــە لــە بەرنامەکــە.

وەك گــەڕاوە لــە ســایەی بەرنامــەی  ERRINتــۆ مافــی چەنــد
خزمەتگوزاریەکــی گەڕانــەوە و هــاکاری ئاوێتــە بوونــەوە دەبــێ
لــە ڕێــگای  ERRINتــا یارمەتیــت بــدات کــە جارێکــی تــر لەواڵتــی
خــۆت دەســت پــێ بکەیتــەوە.

گەڕێنــدراوە دەکــڕێ خۆبەخــش بێــت یــان خۆبەخــش نەبێــت
لــە هەمــوو تەمەنــەکان ومەلەفــەکان ،وە لەوانەیــە ئەوانــە
بیگرێتــەوە:
•داواکارانی پەنابەری
•داواکارانی پەنابەری ڕەتکراوە
•نێشتەجێبوی ئاسایی و نائاسایی
•خەڵکە ناپێگەشتووەکان
•خەڵکە الوازەکانی تر
شایســتەبو بڕیــاری لیــدەدرێ لەالیــەن دەســەاڵتدارانی
بەرپســەوە لــە واڵتانــی هاوبــەش .یارمەتیدانــی هــاوکاری ئاوێتە
بوونــەوە تەنیــا پێشــکەش دەکــرێ بەپێــی دڵنیاکردنەوەیەکــی
پشــکنینێکی ئەرێنــی لەالیــەن الیەنــی دەســەالتدارانەوە.

ئــەو خزمەتانــەی پێشــکەش دەکــرێ بــێ بەرامبــەرە (مەگــەر
بەشــیوەیەکی تــر وتبێتیــان) و وە لەوانــەی بگۆڕێــت بــە پشــت
بەســتن بــەوەی کــە تــۆ لەکوێــوە هاتویــت ،کارنامــەی تــۆ ،وە
ئایــا پیداویســتیەکی دیاریکــراوت هەیــە یاخــود نــا.

خزمەتگوزاری یەکخستنەوە
 ETTCلەگــەڵ تــۆدا کاردەکات تــا گەشــە بــدەی بــە پالنــی
چارەســەری هــاوکاری ئاوێتــە بوونــەوە کــە دۆخــی تــۆ و
پێویســتیەکانت لەبەرچــاوە دەگرێــت .لەســنوری ئــەو بڕەیــەی
پێشکەشــکراوە .ئــەم خزمەتگوزاریانــە دەگرێتــەوە:
پشتیوانی کۆمەاڵیەتی ،یاسایی و پزیشکی
پشتیوانی خانوبەرە بۆ ماوەیەکی درێژ
ڕاهێنانی قوتابخانە و زمان( خويَندن و راهيَنانىزمان)
هاوکاری پەیداکردنی کار
ڕاهێنانی تەکنیکی و پیشەیی

ڕێگای
بەدواداچون

هاوکاری دەستپیکردنی کاروبار
بەڵێنی هاوکاری بۆ گروپی زیان بەرکەوتوان

پێش دەرچون

چۆن
داوا پێشکەش دەکەیت؟
E
دەتوانــی داوابکــەی لەڕێگــەی پەیوەنــدی کردنــەوە بــە RRIN
لەیەکێــك لــە واڵتانــی بەشــداریERRIN .دەتوانــی زانیــاری زیاتر
بەدەســت بهێنیــت لەڕێــگای خزمەتگــوزارە کۆمەالیەتیەکــەت
یــان ڕاوێژکارەکەتــەوە.
خزمەتگــوزاری هــاکاری ئاوێتــە بوونــەوە تەنیــا دوای ڕێگاپێــدان
لەالیــەن واڵتانــی هــاوکاری  ERRINکارا دەبــێ.

ئەگــەر داواکــەت قبوڵکــرا لەالیــەن دەســەاڵتدارانی واڵتانــی
هاوبــەش لــە  ERRINدەتوانیــت زانیــاری داوابکــەی لــە ETTC
تاوەکــو هاوکاریــت بکــەن بــۆ ڕیکخســتنی پێویســت.

ناوەندی ئەوروپی تەکنەلۆژیا و ڕاهێنان ()ETTC

کاتێ کە گەشتیت
 ETTCدەتوانــێ هــاوکاری بنەڕەتیــت بکــەن دوای گەیشــتنت بــە
عێراق.
هەڵگرتــن لــە فرۆکەخانــە یــان پێشــوازی لــە شــوینی
گەیشــتن
هاوکاری گەشتکردنت لە ناو والت
شوێنی نیشتەجیبونی کاتی (النی زۆر  ١٠ڕۆژ)
ناردنت بۆ ئاگاداری پزیشکی خێرا

*تکایــە تێبینــی بکــە لــە ئێســتادا هەمــوو واڵتانــی
هاوبــەش لــە تۆڕەکــە یارمەتیدانــی هــاوکاری ئاوێتــە
بوونــەوە پێشــکەش ناکــەن لــە ڕیــگایERRIN لــە عێــراق
(حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان). ئەمــە لەوانەیــە بــە
گوێــرەی گــۆڕان بگۆڕدرێــت .لــە ڕێــگای ڕاویژکارەکەتــەوە
دوترینــا زانیــاری بزانــە.

دەبارە

پێداویستیە بنەرەتیەکانی تر

 ETTCبریتیــە لــە ڕێکخــراوی گەشــەپێدان کــە قازانــج نەویســتە،
کارەدەکات لــە عێــراق بــۆ بەشــداری لەپێنــاو دۆخێکــی باشــتر و
گەشــەپێدانێکی بــەردەوام لــە واڵتــدا.
 ETTCبەرنامەکانــی هــاوکاری ئاوێتــە بوونــەوە ،ڕاهێنانــی
پیشــەیی و بــاش بەڕێوەبردنــی پــڕۆژەکان لــە بەڕێوەبرایەتیــە
گشــتیەکاندا جێبەجێکــردوە لــە ســاڵی ٢٠٠٩ەوە.

