
 

 

دەبێت کھواتھ  ،ییھن داڵھتی مانھوەت لھ نھرویجئھگھر مۆ
داوای یارمھتی  تدەتوانی .ی خۆتبگھرێیھوە بۆ وو�ت

و لھوێ دەست بھ ژیانێكی تازە  بۆ گھڕانھوە تبكھی
 .تھوەبكھی

 دراویارمھتی یداوای گھڕانھوە تدەتوانی
 بكھی ئھگھر: ھوەدەسھ�دارانلھالیھن 

ئھگھر لھداوای پھنابھرییھکھتدا (پھنادانھکھتدا)  •
 یان داوای مانھوەکھتدا ڕەفزت وەرگرتووە

 ئھگھر چاوەڕوانی وە�می داواکھتی •

 ئھگھر بھبێ ڕوخسھتی مانھوە لھ نھرویجیت •

 ت:تۆ ئھم شتانھی خوارەوە وەردەگری
 ی ئابووری و كردارییارمھت •

بۆ بھدەستھێنانی پاسھپۆرت و  ھاوكاری •
 بھڵگھنامھی سھفھر

 بلیتی فڕۆكھ •

ڕێنمایی لھ الیھن ڕێكخراوی كۆچی نێودەوڵھتی  •
(IOM) لھ نھرویج 

 

چ جۆرە یارمھتییھكی ئابووری دەتوانی 
 وەربگری؟

ئھگھر بھر لھو بھروارە داخوازینامھ پێشکھش  •
ویج بکھیت کھ بۆ دەرچوونت لھ نھر

دیارییکراوە، یان بھرلھوەی بھرواری 
ھھزار كرۆن  ۲۰۰۰۰ ،دەرچوونت بۆ دانرێت 

 .توەردەگری

ئھگھر دوای ئھو بھروارە داواخوازینامھ  •
پێشکھش بکھیت کھ بۆ دەرچوونت لھ نھرویج 

وەردەگریت و بۆ ھھر  ۷۰۰۰دیاریکراوە، 
منداڵێکیش کھ کاتی پێشکھشکردنی 

ساڵھوە  ۱۸ داخوازینامھکھ تھمھنی لھ خوار
 ھھزار کرۆن وەردەگریت. ۲بووە، 

كۆمھكییھكی  لھگھڵ ئھوەشدا ھھر خێزانێکی خاوەن مناڵ
ھھزار كرۆنی وەردەگرێت بۆ ھھر مناڵێكی كھ  ۱۰۰۰۰

لھ ژێر ھھژدە ساڵیدایھ كھ دەگھرێتھوە. ئھم یھكھیھ تھنھا 
بھرواری ئھو كھسانھ دەگرێتھوە كھ پێش ئھوەی 

 ا دەكھن.بھسھر بچێت داو دەرچونیان

 تداوا دەكھی بھم شێوەیھ
 ۸۰۰۳۷٤۸ ٤  بكھ: (IOM)تھلھفۆن بھ خۆڕایی بۆ 

ئێمھیلێك بۆ  تدەتوانی ھھروەھا
iomoslovarp@iom.int تبنێری. 

 .ھھیھ www.iom.no لھ خوازیینامھکھفۆرمی دا

گھڕانھوە بھ یارمھتی 
 دەسھ�تداران

 بۆ زانیاریی زیاتر
www.udi.no  

Assistert retur, sorani 
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