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بەڕێزتان دەستبەسەر کراون، لەبەرئەوەی 
فەرمانی دەسگیرکردنتان لە ئەوروپادا 

بۆ دەرکراوە. بەڕێزتان گواستراونەتەوە 
بۆ بنکەی پۆلیس یان بنکەیەکی کە بۆ 

لێپێچینەوە. 

vیەکێک لە واڵتانی سەر بەیەکێتی ئەوروپا فەرمانی دەست بەسەرکردنی بۆ 
دەرکردوون. لە بەر ئەم هۆیەشە کە دەست بەسەرکراون لە الیەن پۆلیسەوە یان 

پۆلیسی شاهانە یان دەزگایەکی کەی ئەولەویەوە. زۆر گرنگە کە بزانیت مافەکانت 
چین. ئەم زانیاریەی الی خوارەوە باش بخوێنەرەوە.

چۆنیەنی بەڕێوەچونی ڕێکارە یاساییەکان
بەڕێزتان دەسبەسەرکراون و بۆ بنکەیەکی پۆلیس گواستراونەتەوە. داواکاری گشتی 

یان یاریدەدەری داواکاتی گشتی بڕیاردەدات لەسەرئەوەی کە لە بنکەی پۆلیش 
بمێنیتەوە یان نا. بەالیەنی زۆرەوە بەس تەنها بۆ ماوەی سێ ڕۆژ لە بنکەی پۆلیس 

دەمێنیتەوە. لە هەندێ کاتدا داواکاری گشتی دەتوانێت بڕیاربدات کە لە سێ ڕۆژ زیاتر 
لە بکەی پۆلیس بمێنیتەوە.

لە ماوەی سێ ڕۆژدا یان هەرەزۆرەکەی لە ماوەی شەش ڕۆژدا دە برێیتە بەردەم 
داواکاری گشتی یان دادوەری لێکۆڵەرەوەی شاری ئەمستردام. داواکاری گشتی یان 

دادوەری لێکۆلەرەوە بڕیار دەدات لەسەر ئەوەی کە تۆ زیاتر پێویست دەکات بە 
دەستبەسەرکراوی بمێنیتەوە. ئەگەر هاتو بڕیاردرا کە بە دەستبەسەرکراوی بمێنیتەوە، 

ئەوا دەگوازرێیتەوە بۆ بەندینخانە.

لە ماوەی شەست رۆژ دا و یان هەرە زۆرەکەی نەوەت ڕۆژ دا لە دانیشتنێکی 
کراوەی لە دادگای ئەمستردام ئەنجام دەدرێت. لەم دانیشتنەدا دادگا بڕیار لەسەر 

ڕادەستکردنەوەی تۆ بۆ ئەواڵتەی دەدات کە داوای کردویت.  بەڕێزتان دەتوایت لە 
گەڵ پارێزەرەکەتدا لە دادگا ئامادەبیت،  ویان دەتوانیت بۆ دانیشتی دادگا نەچیت. 

ئەگەر نەچیت پارێزەرەکەت دەتوانێتت نوێنەرایەتیت بکات لە دادگا و بە ناوی تۆوە 
قسەبکات. مافی ئەوەتان هەیە کە لە دانیشتنێکی گشتی کراوەی دادگای ئەمستردامدا  

قسەت لێوەربگیرێت.

لە پاشاندا دادگای ئەمستردام لە ماوەی دوو هەفتەدا بڕیاردەدات لەسەر 
ڕادەستکردنەوەت. ئەگەرهاتوو دادوەر ڕێگایدا کە تۆ رادەست بکرێیت، ئەوا دەبێت 

لەماوەی دوو هەفتەدا رادەستی ئەو واڵتەی ئەندامی  یەکێتی ئەوروپا بکرێیت کە 
داوای کردوویت.

ڕێکاری کورت
بەڕێزتان دەتوانن رەزامەندی بنوێن لەسەر داوای رادەستکردنەوەت بۆ ئەواڵتەی 

ئەندامی یەکێتی ئەوروپا کە داوای کردویت. لەم بارەدا لە دانیشتنێکی کراوەی دادگادا 
ووتەت )قسەت( لێوەرناگیرێت. ئەگەر هاتوو ڕازیبیت بە رادەست کردنەوەت، 
ئەوە ڕێکارە یاساییەکە خێراتر دەبن. ئینجا دەبێت بەڕێزتان بەزوترین کات لە 

بەردەم دادوەردا ئاماژەو بەوەبکەیت کە تۆ ڕازیت لەسەر ڕادەست کردنەوەت. 
پاڕێزەرەکەشت دەتوانێت ئامادەی ئەم دانیشتنە بێت. ئەگەر هاتوو دادوەر ڕێگابدات 
بە ڕادەستکردنەوەت، ئەوا دەبێت لە ماوەی دە ڕۆژدا ڕادەستی ئەو واڵتەی ئەندامی 

یەکێتی ئەوروپا بکرێییتەوە کە داوای کردوویت.  

ئەگەر هاتوو تۆ رازی بیت بە ڕادەستکردنەوەت، ئەوا ئەم دەرئەنجامانەی 
لێدەکەوێتەوە: 

 ئەگەر هاتوو لە بەردەم دادوەردا بڵێیت ڕازیم بە ڕادەست کردنەوەکەت، لە 	 
دوایدا ناتوانی لێی پەشیمان ببیتەوە. 

 ئەگەری ئەوە هەیە، کە ئەو واڵتەی یەکێتی ئەوروپا، ڕێکاری یاسایی بەرامبەر 	 
بە تۆ بگرێتەبەر، لە کاتێکدا کە ئەو تۆمەتانەی دەیداتە پاڵت لە فەرمانی دەست 

بەسەرکردنەکەدا نەهاتووە، مەگەر بەرامبەر بەم کارە ناڕەزای دەڕبڕیت. 

زۆر گرنگە پێش ئەوەی رەزاماندی خۆت بنوێنیت لەسەر ڕادەست کردنت ڕاوێژ بە 
پارێزەرەکەت بکەیت.

Koerdisch
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مافەکانت چین؟ 
پێویست ناکات وەاڵمی پرسیارەکان بدەیتەوە )مافی هیچ نەوتن(. 	 
مافی ئەوەت هەیە کە پارێزەرێکت بۆ دەستنیشان بکرێت و هەتبێت. 	 
مافی ئەوەت هەیە کە داوای وەرگێڕت بۆ بکرێت. 	 
مافی ئەوەت هەیە کە یارمەتی تەندروستیت پێ بدرێت. 	 

مافی هیچ نەوتن 
لەم ڕێکاری یاساییەدا لە هیچ کاتێکدا پێویست ناکات بە هیچ شێوەیەک قسەبکەیت 

)ووتە یان لێدوان بدەیت(. ئەمە مانای ئەوەیە کە پێویست ناکات وەاڵمی ئەو پرسیارانە 
بدەیتەوە کە لە الیەن کارمەندی لێکۆڵەرەوە یان )یاریدەدەری( داواکاری گشتی یان 

دادوەرەوە لێت دەکرێن.  

مافی پارێزەر 
مافی یارمەتی یاسایت هەیە لەالیەن پارێزەرێکەوە. دوای ئەوەی کە 

دەستبەسەرکرایت، بەزوترین کات پۆلیس پەینوەندی دەکات بە پارێزەرەوە و داوای 
پارێزەرت بۆ دەکات. دەشتوانیت پەیوەندی بە و پارێزەرەوە بکەیت کە خۆت دیاریت 

کردووە. ئەگەری ئەوەی هەیە ماوەیەکی پێبچێت هەتا پارێزەرەکەت دەگاتە الت و 
سەردانت دەکات. دەبێت لە ماوەی دوو کاژێردا بگاتە بنکەی پۆلیسەکە. بەاڵم زۆرجار  

فریا ناکەوێت. 

دەتوانیت بە نهێنی قسەبکەیت و راوێژبکەیت لەگەڵ پارێزەرەکەتدا. پارێزەرەکەت 
بۆیی نییە بە بێ ڕەزامەندی تۆ باسی هیچ شتێکی دۆزەکەت بکات لە گەاڵ کەسانی 

کەدا. دەتوانیت بۆ ماوەی هەرە زۆر نیو کاژێر ڕاوێژ بە پارێزەرەکەت بکەیت پێش 
ئەوەی داواکاری گشتی )یاریدەدەر( بڕیار بدات کە دەبێت لە بنکەی پۆلیس بمێنیتەوە. 

پارێزەرەکە دەتوانێت لە کاتی لێپێجینەوەت لە الیەن )یاریدەدەری( داواکاری گشتی 
ئامادە بێت. پێویست ناکات خۆت پارە بدەیت بە پارێزەرەکە. بەاڵم ئەگەر خۆت 

پارێزەر هەڵبژێریت، دەبێت لە هەندێک بارودۆخدا پارەکە خۆت بیدەیت. زانیارییە 
کەسییەکانت دەگوازرێنەوە بۆ دەستەی یارمەتی یاسایی. ئەوان لە ئیدارەی خۆیان 

زانیاریەکانت تۆماردەکەن. 

هەروەها دەتوانیت لەالی داواکاری گستی، داوای یارمەتی پارێزەر بکەیت لەو 
واڵتەی یەکێتی ئەوروپا، کە فەرمانی دەستبەسەرکردنی ئەوروپی بۆ دەرکردویت، 

داوای رادەست کردنتی کردووە. ئەو پارێزەرەشت دەتوانێت زانیاری بدات بە 
پارێزەرەکەی هۆڵندات لەسەر ڕێکارە یاساییەکەن لە و واڵتەی یەکێتی ئەوروپا کە 

فەرمانی دەستبەسەرکردنی ئەوروپی بۆ دەرکردویت. 

داسەاڵت دارانی ئەواڵتی یەکێتی ئەوروپا ئەوەی کە فەرمانی دەست بەسەرکردنتی 
دەرکردووە، دەتوانن زانیاریت بدەنێ لەسەر چۆنییەتی داواکردن و گرتنی پارێزەر. 

دەبێت ئەم کارە خۆت ڕێکی بخەیت، بەاڵم پارێزەرەکەی هۆڵندات دەتوانێت لەم 
ڕووەوە هاریکاریت بکات. 

پارێزەر چیت بۆ دەکات؟ 
 بۆت ڕون دەکاتەوە کە ڕێکارە یاساییەکان چۆن بەڕێوە دەچن. 	 
 بۆت ڕوون دەکاتەوە کە ئەرک و مافەکانت چین. 	 
 ڕێنمایت دەکات لەسەر ڕێکارە کورتەکە یان بڵێین خێرا ڕادەستکردنەوەکە. 	 
 ڕێنمای یاسایت دەکات	 
 ئەگەر خۆت بتەوێت ئەوا زانیاری دەدات بە ماڵەوەتان یان هاوڕێکانت ویان 	 

خاوەن ئیشەکەت. 
 پەیوەندی دەکات بە پارێزەرەکەتەوە لە وواڵتەی کە داوای ڕادەست کردنتی 	 

کردووە.

مافی داواکردنی وەرگێر 
ئەگەر هاتوو زمانی هۆڵندی باش نەزانیت یان تێنەگەیت، مافی داواکردنی وەرگێڕت 

هەیە. ئەگەر هاتوو تۆزێک زامنی هۆڵندی بزانیت، ئەوا هەر مافی داواکردنی 
وەرگێرت هەیە. بە پۆلیس بڵێ کە زمانی هۆڵندی )باش( نازانیت، بۆ ئەوەی کە داوای 
وەرگێرت بۆ بکات. وەرگێرەکە وەرگێرانت بۆ دەکات لە کاتی گفتو گۆ کردندا لەگەڵ 
پارێزەرەکەتدا. وەرگێر بەبێ رەزامەندی بەڕێزتان بۆی نییە بەسی دۆزەکەت بکات. 

پێویست ناکات کە خۆت پارەی وەرگێرەکە بدەیت. 

مافی وەرگترنی خزمەتگوزاری تەندروستی 
مافی وەرگرتنی خزمەتگوزاری تەندروستیت هەیە. بە پۆلیس بڵێ ئەگەر هەست 

دەکەیت نەخۆشیت و ئەگەر دەتەوێت لە گەڵ دکتۆردا قسەبکەیت، ویان ئەگەر پێوست 
بە خزمەت گوزاری تەندروستی بێت. بە پۆلیسیش بڵێ ئەگەر دەرمانی تەندروستیت 

هەیە و بەکاری دەیەنیت، یاخود ئەگەر پێویستت بە دەرمان هەیە بۆ تەندروستیت. 

مافەکانی کە
مافی ئەوەت هەیە کە داوای چاپێکی فەرمانی دەستبەسەرکدنی ئەوروپیەکە بکەیت. 

ئەگەر هاتوو فەرمانی دەستبەسەرکردنی ئەوروپیەکە بە زمانێک کە بوو و لێی 
تێناگەیت، ئەوا مافی ئەوەت هەیە کە داوای وەرگێرانی بەشە گرنگەکانی فەرمانی 

دەست بەسەرکردنەکەت بکەیت. 

ئەگەر هاتوو ڕەگەزنامەی هۆڵندیت نەبێت، داوا لە ئەفسەری لێکۆڵەرەوە بکە بۆ 
ئەوەی کونسوڵخانە یان باڵوێزخانەی واڵتەکەت لە دەست بەسەرکردنەکەت ئاگادار 

بکاتەوە.  

پرسیارت هەیە؟ 
ئەگەر پرسیارت هەیە، ئەوا لە پارێزەرەکەتی بکە یان لە ئەفسەری لێکۆڵەرەوە. 
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ناتوانیت هیچ مافێک لە ناوەڕۆکی ئەم الپەڕەی زانیارییە وەربگریت.
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