
IPO Questionnaire IP02 (2021) 

  Questionnaire, Part A, 1 

تۆ دەبێ ئەم پرسیارنامەیە لە ڕێکەوتی دیاریکراو لە خوارەوەدا بۆ نووسینگەی پاراستنی نێونەتەوەیی         

 .بگەڕێنیتەوە

 ڕێکەوت: 

ئەوەی پرۆسەی داواکارییەکەت خێراتر بەڕێوە بچێ، پێویستە پێش لە پڕکردنەوەی پرسیارنامەکە ئەم رینماییانە بخوێنیتەوە  بۆ  

 پرسیارنامەکە لە بەشی ب ی ئەم فۆرمەیە.  و لیێ تێبگەیت.  

شیوەیەکی درووست پرسیارنامەکە پڕ ئامانج لەم ڕێنماییانە یارمەتیدانی ئێوەیە کە بزانن لە سەرەتادا پێویستە چ بکەن و چۆن بە  

بکەنەوە. پڕکردنەوەی بە شێوەیەکی درووست بەڕێوەچوونی کارەکە بۆ ئێمە و ئێوەش ئاسان دەکات. سەرەتا بە ڕوونکردنەوەی  

وش لەو  دەستپێهندێك  بیانزانن  دەبێ  ئێوە  کە  )انە  پێدانی  دواتریش  و  واڵمدانەوەی  دەکەین  چۆن  بە  سەبارەت  ڕێنماییەکان( 

 کە چ ڕوودەدات پاش ئەوەی کە ئێوە ئەم فۆرمەتان لە گەڵ بەڵگەکانتان بۆ ئێمە ناردەوە.  رنامەکە و هەروەهاپرسیا

پرسیارنامەکە )بەشی ب( پڕ بکەیتەوە    ،تۆ دەبێ پێش لەو ڕێکەوتەی کە لە سەرەوە دیاریکراوە یان بێ دواکەوتن لەو ڕێکەوتە

دەبێ ڕوونکردنەوەیەکی شیاومان پێبدەی کە بۆچی نەتتوانیوە بۆمان بگەڕێنیتەوە.    و بۆ ئێمەی بگەڕێنیتەوە، یان ئەگەر نەتناردەوە

وا نیشان ئەدەی کە تۆ لە پرۆسەکەدا هاوکاریمان دەکەی و ئەمەش دیسان یارمەتییەکە بە پرۆسەی داواکارییەکەی  لەم حاڵەتەدا  

 خۆت.  

بۆتان   وا  زەرفەی  ئەو  ناو  لە  پڕکراوەکە  پرسیارنامە  ئەم تکایە  بۆ  بنێرنەوە  پۆستەوە  ڕێگەی  لە  بە خۆڕاییە  و  کراوە  ئامادە 

 ناونیشانە:

International Protection Office (IPO) 
Immigration Service Delivery 

79-83 Lower Mount Street

Dublin 2, D02 ND99 

 . پێویستە هەموو بەڵگەیەکی پێوەندیدارمان بۆ بنێریت

نامەکە بۆ ئیمە، تکایە ئەگەر هەر بەڵگەکەیەکەت هەیە کە پێوەندیدارە بە داواکارییەکەت بۆ پاراستنی لە گەڵ ناردنەوەی پرسیار

بیاننێرە بۆمان. ئێمە لیستی جۆرەکانی    نێونەتەوەیی و بۆ وەرگرتنی مافی مانەوە لەم واڵتە )ئایرلەند(، لە گەڵ پرسیارنامەکەدا

ئەگەر بۆتان ئەم بەڵگانە بەڵگەی پزیشکیش لە خۆ دەگرن و  دا، دامانناوە.  ٤ ی الپەڕەی ٢ئەو بەڵگانەی وا دەمانەوێ لە خاڵی 

دەکرێ و لە بەردەستاندایە تکایە نوسخەی ئەسڵی بەڵگەکانمان بۆ بنێرن.  

ئەم کارە    بە بێ وەدواخستنئەگەر دەتەوێ بەڵگەیەکی پێوەندیدار بە داواکارییەکەت لە واڵتەکەی خۆت بە دەست بێنی، تکایە  

م بدە. چوونکە وەها کارێك کاتی زۆری دەوێ. ئەنجا

ژمارە ڕیفرنس: 

ناسنامەی کەسەکە:

ناوی داواکار:

نێونەتەوەیی   پاراستنی  پرسیارنامەی  پڕکردنەوەی  بۆ  ڕێنمایی 

)بەشی ئەلف ( وە هەروەها پرسیارنامە )بەشی ب(  
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  Questionnaire, Part A, 2 

 

 

 ڕوونکردنەوەی وشە گرنگەکان
 

لەم فۆرمە و هەروەها لە نامیلکەیەك کە لە گەڵ ئەم فۆرمەدایە ئەم وشە و دەستەواژانەی کە لە خوارەوە دێن، دەبینن. تکایە کات  

دایە، تەرخان کەن   لە )بەشی ب(  لە ڕێنماییەکان و پرسیارنامەکە کە  بۆ خوێندنەوەیان چوونکە دوای خوێندنەوەیان، تێگەیشتن 

 ئاسانتر دەبێ.  

 

 بێ واڵت 
 ئەگەر تۆ شارۆمەندی هیچ واڵتێك نەبی ، تۆ بە بێ واڵت ئەژمار دەکرێێ 

 

 شوێنی نیشتەجێبوونی پێشوو 

 
 واتە هەر واڵتێك کە تۆ پێشتر بۆ ماوەیەکی بەرچاو تێیدا ژیا بیت.   ‘پێشوو شوێنی نیشتەجێبوونی ’ واڵت بیتئەگەر بێ

 

 پەنابەر 

 
بی   کەسێك  دەبێ  تۆ  بناسرێیت  پەنابەر  وەکوو  ئەوەی  و بۆ  زوڵم  ترسی  خوارەوە  هۆکارانەی  لەم  زیاتر  یان  لەبەرهۆکارێك  کە 

 چەوساندنەوەت لەسەر بێت:

 ڕەچەڵەك، ڕەگەز •

 ئایین  •

 نەتەوەیی  •

 بیروڕای سیاسی یان  •

 دیاریکراودا گرووپێکیلە  ئەندامبوون •

 

 هەر وەها دەبێ: 

واڵتی خۆت بی یان نەتوانی لە واڵتی خۆت بژی وە یان لە بەر هۆکاری ترس نەتەوێ لە   لە دەرەوەی •

 ژێر چەتری ئەو واڵتەدا بی 

 یان 

و نەتوانی یان لە بەر ترس    واڵت بی و لە دەرەوەی واڵتی شوێنی نیشتەجێبوونی پێشووت بیکەسێكی بێ  •

 ناتەوێ بگەڕێیتەوە بۆ ئەو واڵتە. 

 

 پاراستنی پلە دوو 

 
ی وەك پەنابەر قەبووڵ نەکرێ بەاڵم داواکار لە واڵتی ئەسڵی خۆیدا کاتێکدا دەدرێ کە داواکار داواکە  مافی پاراستنی پلە دوو لە

 خاڵدا بەرجەستە بێ:  ٣ی جدی دەتوانێ لە ڕووبەڕووی ترس و )مەترسی جدی/ئازاری ڕاستەقینە( دەبێتەوە. مەترس

 

 

 سزای مەرگ یان ئیعدام -مەترسی جدی

 

 مەترسی جدی واتە مەترسی ئەوەی هەبێ کە سزای مەرگ یان ئیعدامت بە سەردا بسەپێنرێ. 
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  Questionnaire, Part A, 3 

 

 

 

 هەڵسووکەوتی خراپ -مەترسی جدی

 

لە واڵتی خۆیدا یان   داواکار  ئەوەش بدات کە  لە سەرەوە وەك  لە شوێنی نیشتەجێبوونی پێشوویدا )مەترسی جدی دەکرێ مانای 

 ڕوونکراوەتەوە( مەترسی ئەوەی هەبێ کە تووشی ئەم خااڵنە ببێ:

 

 ئەشکەنجە •

 هەڵسووکەوتی نامرۆڤانە، سووکایەتیپێکردن، یان سزا •

 

 

 شەڕی ناوخۆیی یان دەرەکی  -مەترسی جدی

 

بە هۆی دۆخی ملمالنێێ چەکداری نێودەوڵەتی یان ناوخۆیی هەڕەشەی هەروەها دەکرێت مەترسی جدی بەو مانایە بێ کە لە واڵتێکدا  

 جدی توندوتێژی هەڕەمەکی لە سەر تاکەکەس یان ژیانی هاوواڵتیانی مەدەنی هەیە.  

 

 توندوتێژی هەڕەمەکی

 

 نییە بە تایبەت.   توندوتێژی هەڕەمەکی واتە بە شێوەیەکی هەڕەمەکی هاوواڵتیان دەکرێنە ئامانج و توندوتێژییەکە ڕووی لە خەڵکێك

 

 یەکخستنەوەی خێزان 

 
پلە دوو ت پێدرا، ئەوە  یەکخستنەوەی خێزان بەو مانایە دێ کە ئەگەر هاتوو تۆ لەم واڵتەدا مافی پەنابەری یان مافی پاراستنی 

دیاریکراوی خانەوادەکەت مانگدا داواکاری پێشکەش بە وەزیری داد بکەی بۆ وەرگرتنی ئیزن بۆ کەسانێكی    ١٢دەتوانی لە ماوەی  

 کە:

 
 بتوانن بێن و لە ئیرلەندا بمێننەوە، ئەگەر ئەو کەسانە لە ئیستادا لە شوێنێکی دیکە دەژین  •

 یان 

 ئەگەر لە ئیرلەند دەژین و مافی مانەوەیان وەرنەگرتووە، لە ئیرلەند بمێننەوە.   •
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  Questionnaire, Part A, 4 

 

 

 بکەیتەوە ڕێنمایی پێش ئەوەی کە پرسیارنامەکە پڕ 

 
وەیی لە تەپرسیارنامەکە لە )بەشی ب( ی ئەم فۆرمەدایە. پرسیارنامەکە چەق یان ناوەندی داواکارییەکەی تۆیە بۆ پاراستنی نێونە

واڵت )ئایرلەند(. دەبێ پرسیارنامەکە بە درووستی و بە تەواوی پڕ بکەیتەوە. بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی وا پڕی بکەیتەوە دەبێ ئەم 

یارمەتیدەرن بۆ ئەوەی کە چۆن    ١٥تا  ١الپەڕانە بخوێنیتەوە. هەرچەند کە الپەڕەکان زۆرن بەاڵم یارمەتیدەرت دەبن. خاڵەکانی  

پرسیارنامەکە پڕ بکەیتەوە. ئەو دوای خاڵەکانیش سەبارەت بە چۆنێتی مامەڵەکردن ئێمە و دابەش کردنی زانیارییەکانە بە شێوەیەکی 

 گونجاو. 

 

دەزانین   بۆ ئێمە  پرسیارەکانت  زبانی خۆت  بە  پرسیارنامەکدا  لە  نەبێ هەربۆیە  تۆ  یەکەمی  زبانی  ئینگلیسی  زبانی  لەوانەیە  کە 

 دانراوە. هەروەها لە کاتی چاوپێکەوتنیش بەو زبانەی کە خۆت پێت باشە لە گەڵت چاوپێکەوتن ساز دەکەین.

 

 پێش پڕکردنەوەی پرسیارنامەکە   .1
 نامیلکەکە بخوێنەوە 

بخوێنەوە.    تکایە دەدرێ  پێت  بەڵگەیەدا  ئەم  گەڵ  لە  کە   ' نێونەتەویی  پاراستنی  داخوازانی  بۆ  زانیاری  نامیلکەی   '

 خوێندنەوەی نامیلەکەکە یارمەتیدەر دەبێ بۆ خوێندنەوەیەکی سەرەتایی ئەو وشانەی کە ئێمە لێرە پێشتر باسمان لێکردن.

 

 ڕێنمایی یاسایی وەرگرە 

 

یاسایی   هاریکاری  )کلێژنەی  دەبێتە  کورتکراوەکەی  داوای  LABە  کە  دەکات  کەسانە  ئەو  هاریکاری  خۆڕایی  بە   )

پاراستنی نێونەتەوەیی دەکەن. ڕێگاکانی پێوەندی بەو لێژنەیە لە بڕگەی هاوپێچکراو بە ' نامیلکەی زانیاری بۆ داخوازانی  

 کەدایە. پاراستنی نێونەتەوەیی ' هاتووە. پاشکۆی هاوپێچکراو لە بەشی دواوەی نامیلکە

 

تۆ دەتوانی ڕێنمایی یاسایی لە نوێنەری یاسایی دیکە وەربگری بەاڵم لەو حاڵەتەدا باج یان تێچووەکەی دەکەوێتە ئەستۆی  

 خۆتان. 

 

 پێویستە هەموو زانیارییە پێوەندیدارەکان پێشکەش بکەی  .2

 

پێوەندییان بە داواکەتەوە لە پرسیارنامەکەدا هەیە. بۆ پاڵپشتی  تکایە دڵنیا بە لە پێشکەشکردنی هەموو ئەو زانیارییانەی کە  

ئەو    -نوسخەی ئەسڵی بەڵگەکان  –واڵمەکانت تا بۆت دەکرێ وردەکاری زیاتر بخەرە بەر دەستمان. هەروەها بەڵگەش  

 بەڵگانەی وا پێتوایە پاڵپشتن بۆ واڵمەکانت وەك ئەمانە:

 ییبەڵگەنامەی کەس •

 بەڵگەنامەی پێناسە •

 وێنە  •

 بەڵگەنامەی پزیشکی  •

 بەڵگەنامەی دیکە •

 

ئێمە هەر شتێك کە ئێوە بە نووسراوە پێمان بدەن لە پێش یان لە کاتی چاوپێکەوتنەکەتاندا بۆ پاراستنی نێونەتەوەیی، لە 

 هەروەها هەر بەڵگەیەکی دیکەی نووسراو کە لە پێش یان کاتی چاوپێکەوتنەکەدا لە نوێنەرایەتی تۆوەبەرچاو دەگرین.  

 چاوپێکەوتنی پاراستنی نێونەتەوەیی.بکە(.  ١٠بە دەستمان بگات، لە بەرچاو دە گرین. )سەیری خاڵی 
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  Questionnaire, Part A, 5 

 

 

تۆ دەبێ تا بۆت دەکرێ لە زووترین کاتدا ئەو بەڵگەنامانە بە ئێمە بدەی ،چوونکە لەوانەیە بەڵگەنامەکان پێویستیان بە  

 کاتی چاوپێکەوتنەکەدا سەبارەت بەوان لە گەڵ ئێمە گفتوگۆ بکەی.  وەرگێڕان هەبێ یان لەوانەیە پێویست بکات لە 

 

ئەگەر هەر زانیارییەکی دیکەمان لە پاش چاوپێکەوتنە سەرەکییەکە پێبدەی، لەوانەیە بتوانین ئەو زانیارییانەش لە بەرچاو  

 نەگەیاند بێت.   بگرین بە مەرجیك ئەگەر تا ئەو کاتە ئێمە هیچ بڕیاڕێکمان لە سەر داخوازییەکەت بە وەزیر

 

 تکایە هیچ پرسیارێك بە بێ واڵم یان بە بەتاڵی مەهێڵەوە.  .3

 
 ئەگەر پرسیارێك پێوەندی بە تۆوە نییە، تکایە لە واڵمەکەدا بنووسە، ' پێوەندیدار نییە '. هیچ پرسیارێك بە بێ واڵم مەهێڵەوە. 

 

زانیارییەکی پێوەندیدار لە داواکارییەکتدا باس نەکەی دەبێ هەموو بەشەکانی پرسیارنامەکە بە تەواوی پڕ بکەیتەوە. ئەگەر  

و دواتر بتەوێ پشت بەو زانیارییە ببەستی بۆ ئێمە ئەستەم دەبێ کە لەو کاتەدا بڕوا بکەین کە ئەوەی لە سەر داخوازییەکەت 

 دەیڵێی، ڕاستە. 

 

 ئێمە هەموو ئەو زانیارییانە وا تۆ پێمان دەدەی، لە بەرچاو دەگرین.   .4

 
ەڵسەنگاندنی داخوازییەکەتدا، هەر زانیارییەک کە لە الیەن تۆوە لە پرسیارنامەکەدا )بەشی ب( نووسرا بێ وە  لە کاتی ه

 ە الیەن ئێمەوە لە بەرچاو دەگیرێ. لە لە الیەن نوێنەری یاسایی تۆوە بە ئێمە درا بێ، لکە دیکە یەکی یان هەر بەڵگە

 

 الپەڕەی زیاتر هاوپێچ بکەی. ئەگەر پێویستت بە شوێنی زیاترە، دەتوانی 

لەوانەیە پێویستت بە شوێنی زیاتر هەبێ بۆ باسکردن لە سەر ئەوەی کە بە سەرتدا هاتووە لە واڵتی ئەسڵی خۆت یان لە  

لە سەر ئەو هۆکارانەی کە دەبنە کۆسپ بۆ گەڕانەوەی تۆ بۆ   باسکردن  نیشتەجێبوونی پێشووت، هەروەها بۆ  شوێنی 

 تکایە الپەڕەی زیاتر بە کۆتایی پرسیارنامەکە هاوپێچ بکە. وەها حاڵێکدا ئەوێ. لە

 

 نە لە خۆ بگرێ :الپەڕە هاوپێچکراوەکان با ئەم خااڵ

 

 دا نووسراوە(. ١گەی پاراستنی نێونەتەوەیی)لە کۆتایی الپەڕەی نووسین   IPOی  یژمارەی پێناسەی کەس •

 ڕێکەوت  •

 ئیمزا  •

 ژمارەی ئەو پرسیارە کە واڵمی ئەدەیتەوە.  •

 

 کاتی هەڵسەنگاندنی داخوازییەکەتدا زانیارییەکانت بە چ شێوەیەك بەکار دەبرێ؟لە  .5
 

 ئەو زانیارییانەی کە تۆ لە پرسیارنامەکدا پێشکەشی دەکەی بە دوو ڕێگا بەکار دەبرێ. 

 

 لە کاتی هەڵسەنگاندن و بڕیاردان لە سەر داخوازییەکەت بۆ پاراستنی نێونەتەویی. 

 

بڕیارگەیاندن بۆ وەزیر لە سەر داخوازییەکەت بۆ پاراستنی نێونەتەوەیی )مافی پەنابەری و  ئێمە لە کاتی هەڵسەنگاندن و

 دا ڕوونکردنەوەمان داوە.  ٢لە الپەڕە    دەستەواژەیەمافی پاراستنی پلە دوو( زانیارییەکانت بەکار دەبەین. لە سەر ئەم دوو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdish



IPO Questionnaire IP02 (2021)  
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 مانەوەت لە ئایرلند ئەو کاتەش وا بڕیار دەدرێ لە سەرپێدانی مافی 

لەوانەیە ئێمە بڕیار بدەین کە تۆ نابێ مافی پەنابەری یان مافی پاراستنی پلە دوو ت پێ بدرێ. لەوەها دۆخێکدا وەزیری  

داد زانیارییەکانت بەکار دەبا بۆ هەڵسەنگاندن بۆ ئەوەی کە ئایا دەبێ لە سەر بنەما و لە بەر هۆکاری دیکە تۆ دەکرێ  

 یرلەند پێ بدرێ.  مافی مانەوەت لە ئا

 

 زانیاری سەبارەت بە خانەوادەکەت.  .6
 

بە سەبارەت  ئێمە  مافی    ئەندامانی  هەروەها  تۆ  ئەگەر  کە  ئەوەیە  بەر  لە  ئەمە  دەکەینەوە.  کۆ  زانیاری  خانەوادەکەشت 

پێشکەش درا، دواتر مافی ئەوەت هەیە کە بۆ یەکخستنی خانەوادە داوکاری  ی یان مافی پاراستنی پلە دوو ت پێ  پەنابەر

 بکەی.

 

 سەبارەت بە کەسانی پشتبەستوو بە تۆ  .7
 

لە کاتی واڵمدانەوەی پرسیارنامەکەدا، زانیاریمان سەبارەت بە خۆت و کەسانی پشتبەستوو بە تۆ پێویستە. لە ئیرلەندا دوو  

 پشتپێبەستراو.    Dependentپشتبەستوو،   Dependantجۆر لەم وشانە دەبینی : 

 

• Dependant’ ' لە بواری ڕێزمانەوە ناوە. واتە کەسی وەکوو) مناڵ، هاوژین، ژن یان مێرد(ئەم وشە 

• 'Dependent  ئەم وشەیە لە بواری ڕێزمانەوە ئاوەڵناوە . واتای پشتپێبەستراو دێ. ) واتە کەسێ کە پشتی پێ '

 . (ببەسترێ

 

 .هەبێلە واڵت  پاراستنیانلە بەرچی پێتوایە کە کەسانی پشتبەستوو بە تۆ دەبێ مافی 

 

پێویستە تۆ بۆ ئێمە ڕوونکەیتەوە کە بۆچی کەسانی پشتبەستوو بە تۆ دەبێ مافی پاراستنی نێونەتەوەیی ) مافی پەنابەری 

 . کەسانی پشتبەستوو بە تۆ مناڵ و خزمیتریش دەگرێتەوەیان مافی پاراستنی پلە دوو یان ( پێ بدرێ. 

 

 مانەوەیان لە واڵت پێ بدرێ.  یموڵەتلەبەرچی پێتوایە کە کەسانی پشتبەستوو بە تۆ دەبێ 

 

ئەو کات پێویست دەکات کە پێمان بڵێی لە   ئەگەر هاتوو ئێمە بڕیارماندا کە تۆ مافی پاراستنی نێونەتەوەیی ناتگرێتەوە،

 مانەوە لە ئایرلەند بە کەسانی پشتبەستوو بە تۆ ببەخشین.  موڵەتیسەر چ بنەما و هۆکاری دیکە ئێمە دەبێ 

 

 

 کەسانی پشتبەستوو 

 

 ساڵ  ١٨کەسانی تەمەن لە ژێر  .8

 
 ساڵ و بەرەو خوارتر.  ١٧کەسانی تەمەن لە -ساڵیدایە ١٨کەسانی پشتبەستوو زۆرجار کەسانێکن تەمەنیان لە ژێرەوەی 

ساڵە و هەڵگری شارۆمەندی یان   ١٨ئەگەرئیستا منااڵنی پشتبەستوو بە تۆ لە ئیرلەند دەژین و تەمەنیان لە خوارەوەی  

ئێمە ئەم دۆخە بەو مەرجە ڕەچاو دەکەین  داخوازییەکەتدا دادەنێین.  هاوواڵتینامەی ئیرلەند نین ، ئەوە ئێمە ناوەکانیان لە  

ئیرل لە  مناڵەکانت  پاراستن،  بۆ  داخوازییەکەت  پێشکەشکردنی  کاتی  لە ەکە  ناوەکانیان  کە  بێ  بیرت  لە  بن.  ژیا  ند 

 پرسیارنامەکەدا بنووسی.
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لە باتی منااڵنی  ئەمە واتە لە هەمان کاتدا  ی ئەوەیە کە کاتێك تۆ داخوازی بۆ پاراستنی نێونەتەوەیی پێشکەش دەکەی، 

مناڵ یان منااڵنی پشتبەستوو بە پشتبەستوو بە تۆ کە خاوەنی شارۆمەندی ئیرلەندی نین، داخوازیت بۆ ئەوانیش کردووە.  

 تۆ یەك یان چەند لەم خااڵنەی خوارەوە لە خۆ دەگرێ:

 

تەمەنیان   • و  دەژین  ئیرلەند  لە  ئەوان  داخوازییەکە،  پێشکەشکردنی  کاتی  خوارەوەی    ١٧لە  لە  یان    ١٧ساڵ 

 ساڵیدایە.

 یان 

 لە کاتێکا کە تۆ وەك داواکارێك چاوەڕێێ، ئەوان لە دایك بوون. •

 یان 

خوارەوەی    ١٧تەمەنیان   • یان  ها  ١٧ساڵ  ئەوان  چاوەڕوانی،  داواکارێك  وەك  تۆ  کاتەدا  لەو  و  توونەتە ساڵە 

 ئیرلەند.

 

 هەر جۆرە بڕیارێكی  ئێمە لسەر داخوازییەکەی تۆ، ئەوانیش دەگرێتەوە.  

 

 ەسانی پشبەستوو بە تۆ لە خۆ بگرێ.کهۆکارەکانت لە داخوازییەکەتدا دەبێ وردەکاری سەبارەت بە  .9
 

 کەسانی پشتبەستوو بە تۆ: تۆ دەبێ ئاماژە بە هەموو ئەو هۆکارانە بکەی کە بۆچی خۆت، یان مناڵەکانت یان 

 

 واڵتی ئەسڵی خۆتان بە جێهێشتووە. •

 یان

 ٢واڵتی شوێنی نیشتەجێبوونی پێشووتان بە جێهێشتووە. ئەگەر کەسێکی بێ واڵتی ) وردەکارییەکان لە الپەڕە   •

 دا باس کراوە( 

 

ناتوانیت بگەڕێیتەوە و هەروەها بۆچی پێتوایە کە دەبێ   هەروەها دەبێ ئاماژە بەو هۆکارانەش بکەی  کە بۆچی 

 مانەوەت لە ئیرلەند پێ بدرێ.   موڵەتی

 

 چاوپێکەوتنی پاراستنی نێونەتەوەیی   .10

 
نێردرایەوە، بە ئەگەری زۆرەوە چاوپێکەوتنت    ئێمەلە الیەن تۆوە بۆ  رنامەکە بە پڕکراوەیی و بەڵگەکانهەرکاتێك پرسیا

 لە گەڵ ساز دەکەین. 

 

وەیەکی ڕوونتر بە ئێمە بڵێی کە لەبەرچی داخوازیت بۆ  بەردەستدایە کە بە شێلی ئەوەت لە  لە چاوپێکەوتنەکەدا، تۆ هە

 ناو ئەبرێ(. ٣٥پاراستنی نێونەتەوەیی کردووە. ) ئەم چاوپێکەوتنە بە چاوپێکەوتنی بڕگەی 

 

 بڕیاری ئێمە   .11
 

پاراستنی   بۆ  داخوازییەکەت  لە سەر  بڕیاری خۆمان  ئێمە  بە وەزیر ڕادەگەینین. لە پاش چاوپێکەوتنەکە،  نێونەتەوەیی 

مانەوە لە    موڵەتیئەگەر داخوازییەکەت بۆ پاراستنی نێونەتەوەیی ڕەد کرایەوە، لەوکاتەدا وەزیر لە پێوەندی بە بەخشینی  

 ارەنووسی ئێوە دەدا.تدا الیەن خۆیەوە بڕیار لە سەر چواڵ

 

 وردبین بن.دەبێ ڕاستگۆ و   .12
 بەڵگەنامە گرنگەکان

 

لە  یان بە ئەنقەست نەتەوێ لە  ە یان چەواشەکاریمان پێ بدەیت، وەەکی زۆر گرنگە. ئەگەر زانیاری هەڵ امەیئەمە بەڵگەن

پرسیارنامەکەدا زانیارییەکانت پێشکەش کەی ) یان لە هەر قۆناخێکی دیکەدا(، ئەوە واتای ئەوە دەگەیەنێ کە ئێمە نەتوانین 

 کەت بکەین.بڕوا بە زانیاری دوو توێی پرسیارنامەی داخوازییە
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ئەگەر لە نێوان ئەو زانیارییانەی کە ئێوە لە پرسیارنامەکەدا بە ئێمەتان داوە و ئەو واڵمانەی کە لە چاوپێکەوتنەکەدا بە 

جی دەڵێی  هەبێائێمەی  ناکۆکی  و  هەر    ،وازی  بۆ  خاڵە  ئەم  گومانەوە.  بکەوینە  تۆ  ڕاستگۆیی  لە  کە  دکات  ئێمە  لە  وا 

ەی ئێوە و  ی داخوازییەکئەمە لەوانەیە ببێتە هۆکارێك بۆ ڕەد بوونپێشکەشی دەکەی، ڕەچاوە. وە  زانیارییەکی دیکەش کە 

 کەسانی پشتبەستوو بە ئێوە. 

 

نەکەی، ئەکرێ  بە خۆت باس  بە خۆت و کەسانی پشتبەستوو  پێوەندیدار  زانیاری  لە پرسیارنامەکەدا  ئەگەر  هەروەها 

ر داخوازییەکەت، هەر بۆیە، دەبێت هەر زانیارییەکی پێوەندیدارتان الیە،  کاریگەری هەبێ لە سەر بڕیاردانی ئێمە لە سە

باسی بکەن. هەروەها نابێ هیچ زانیارییەکی پێوەندیدار بە جێبهێڵێ کە گوایە دواتر بتەوێ بە داخوازییەکەت زیاد بکەی.  

 بەجێهێشتنی زانیاری پێوەندیدار لەوانەیە زیان بە داخوازییەکەت بگەیەنێ. 

 

 بۆ ئێمە دەرکەوت کە زانیاری ناڕاستت پێداوین، مافی پاراستنەکەت لێ وەردەگرینەوە.ئەگەر   .13
 

ئەگەر مافی پاراستنی نێونەتەوەیی یان موڵەتی مانەوە لە واڵت بە تۆ یان کەسانی پشتبەستوو بە تۆ درا بێ و پاشان بۆ  

کردووە بە تایبەتی چەواشەکاری و پێدانی    ئێمە دەربکەوێ کە ئێوە زانیاری هەڵەتان بە ئێمە داوە یان چەواشەکاریتان

مو و  پاراستن  مافی  هەیە  ئەگەری  ئەوە  کەسیی،  ناسنامەی  سەر  لە  نادرووست  لێ وزانیاری  لە واڵت  مانەوەت  ڵەتی 

 وەربگیرێتەوە.  

 

 'ئارامیی واڵتی ئەسڵی'   .14

 
لیستی واڵتانی ئارامیی تێدا بوو، هاتبی. )ئەم یەکێك لە واڵتانی دیاریکراو لە  لەوانەیە تۆ بە ئێمەت ڕاگەیاند بێ کە لە  

ئەگەیەنێ کە   ەی یاساکانی پاراستنی نێونەتەوەییدا دیاریکراون(. ئەمە ئەو  ٢٠١٥ی یاسای ساڵی    ٧٢واڵتانە لە بڕگەی  

 وەزیری داد لەو بڕوایەدا دەبێ کە چیتر لە واڵتەکەتدا بە شێوەیەکی گشتیی و بە بەردەوامیی :

 

 چەوسانەوە نییە  •

 شکەنجە، هەڵسووکەوتی نامرۆڤانە و سزا بوونی نییە ئە •

هەڕەشە و تووندوتێژی هەڕەمەکی بە هۆی دۆخی ملمالنێی چەکداری ناوەکی و دەرەکی لە واڵتەکەدا بوونی  •

 نییە. 

 

 گرنگە کە بە ئێمە بڵێی:

 کە بۆچی پێتوایە واڵتەکەت بۆ باروودۆخی تایبەتی تۆ واڵتێکی ئارام نییە.  •

 ەی تۆ بۆ پاراستنی نێونەتەوەیی. باروودۆخەکە پێوەندیدارە بە داخوازییەککە بۆچی  •

 

 کورتکراوەی ڕێنماییەکان بۆ پڕکردنەوەی پرسیارنامەکە.   .15

 
واڵمی هەموو پرسیارەکانی ئەم پرسیارنامەیە بدەرەوە. ئەگەر پێویستی کرد لە پێوەندی بە پرسیارێکدا زانیاری زیاتر 

بکە کە پێشتر ڕوونمان کردۆتەوە ئەو    ٤ای خاڵی  شتەما  بۆ ئەو مەبەستە.  ی هاوپێچ کەتکایە الپەڕەی ئیزاف  بنووسی،

 تکایە هەر بەڵگەیەکی دیکەی زیاترت هەیە بە زووترین کات بیخە بەردەستی ئێمە.  الپەڕانە چۆن هاوپێچ کەی.

ت ئەو بەڵگانە بە دەست بێنی ئەگەر دەتەوێ هەر بەڵگەیەکمان بۆ پاڵپشتی داخوازییەکەت پێ بدەی، دەبێ بە زووترین کا

   ( بۆت دیاریکراوە، بۆمان بنیریت. IPOو لەو کاتە دیاریکراوەکەدا وا لە الیەن نووسینگەی پاراستنی نێونەتەوەیی  ) 
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 بەڵگەی پزیشکی 

ئەگەر بۆت دەکرێ ئەگەر هەر بەڵگەیەکی پزیشکیت هەیە بۆ پاڵپشتی داخوازییەکەت، بە زووترین کات بۆمان بنێرە.  

 هەموو ئەو بەڵگانەی کە بۆ داخوازییەکەت پشتیان پی دەبەستی بەر لە  چاوپێکەوتنەکە بۆمان بنێرە.

 

 هەموو بەڵگە پێوەندیدارەکان لە گەڵ پرسیارنامەکەدا دابنێ 

 دەبێ لە گەڵ پرسیارنامەکەدا هەموو ئەم بەڵگانەش بنێری:

 بەڵگەی سەفەر و ناسنامە •

 ەی پێوەندیدار بە داخوازییەکەت کە لە بەردەستدایە یان کە ئەتەوێ بە دەستی بێنی. هەر بەڵگەیەکی دیک  •

 

 زانیارییەکانت بە شێوەی نهێنی دەبن.  .16

 

هەموو ئەو وردەکارییانەی کە تۆ لە پێوەندی بە داخوازییەکەت بە ئێمەت داوە لە الیەن ئێمەوە بە پێێ یاسا مامەڵەی لە  

 بەش ناکەین: یەکانی تۆ لە گەڵ ئەم الیەنانە هاوئێمە زانیاری گەڵ دەکرێ و بە نهێنی دەمێننەوە.

 کاربەدەستانی واڵتی ئەسڵی خۆت یان واڵتی شوێنی نیشتەجێبوونی پێشووت.  •

 نوێنەرەکانی واڵتی ئەسڵی خۆت لە واڵتی ئیرلەند وەکوو باڵوێزخانە. •

 

 کان هاوبەش بکەین. پێوەندیدارەڕێکخراوە هندێك لە لەوانەیە ئێمە زانیاریەکانت لە گەڵ   .17

 
کۆمیسونی بااڵی   UNHCRلە گەڵ ئەوەشدا،  ئەو زانیارییانەی وا لە الیەن تۆوە پێمان دەدرێ، بە پێێ یاسا لە گەڵ  

نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ کارووباری پەنابەران هاوبەشی دەکەین. هەروەها لەوانەیە ئەو زانیارییانە لە الیەن ئێمەوە لە 

ە گشتییەکان لە ئیرلەند ئەوانەی وا لە گەڵ پەروەندەی تۆدا مامەڵە دەکەن، هاوبەش بکرێ. ئەمە لەوانەیە  گەڵ دامەزراو

 بەش و دەزگاکانی حکوومەتیی ئیرلەند لە خۆ بگرێت وەکوو: 

 بەشی خزمەتگوزاری و کاربەدەستانی دەزگای کۆچی ئیرلەند •

 دەزگای پۆلیسی ئیرلەند •

 کاربەدەستە ناوچەییەکان •

• Tuslaکخراوەی منداڵ و خێزان، ڕێ 

 

 

لە پێوەندی بە جێبەجێکردنی یاسای پێویست بۆ  خۆیان    ەرکەکانیئێمە ئەمە بۆ ئەوە دەکەین کە ئەم ڕێکخراوانە بتوانن ئ

 چوونە دەرەوەی هاوواڵتیانی بیانی لە ئیرلەند، ڕاپەڕێنن.  و هاتنە ژوورەوە

بەردەست ئەو واڵتانەی وا کار بە ڕێساکانی ڕێککەوتنامەی دوبلن هەروەها لەوانەیە زانیارییەکان لە الیەن ئێمەوە بخرێتە  

ئەکەن. )ئەم ڕێسایانە یارمەتی ئێمە دەدەن بۆ بڕیاڕدان لە سەر  EURODAC و یاساکانی پەنجەمۆری یەکیەتی ئوروپا  

 ئەوەی کە چ واڵتێك ئەرکی پرۆسەی داخوازی پەنابەری لە ئەستۆیە.(

 

 ینە زانیارییەکان بەکار دەبلە هندێك حاڵەتی دیکەدا ئێمە    .18

 
ئێمە لە کاتی هەڵسەنگاندنی داخوازی کەسی دیکە کە داواکارەکە پێوەندی بە تۆوە هەبێ یان بە شێوەیەکی دیکە   لەوانەیە

 داواکارییەکەیان پێوەندی بە داخوازییەکەی تۆوە هەبێ، لە زانیارییەکانی تۆ کەڵك وەرگرین.  
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  Questionnaire, Part A, 10 

 

 

 

 خانەوادەیەکخستنەوەی  
 داخوازینامە بۆ یەکخستنەوەی خانەوادە بۆ ئەو کەسانەی وا مافی پاراستنی نێونەتەوەییان پێ دراوە.   .19

لە الیەن ی پرسیارنامەکەدا(    ٢)لە بەشی  ئەو زانیارییانەی وا تۆ لە پێوەندی بە ئەندامانی خانەوادەکەت بە ئێمەی دەدەی  

 بەکار دەبرێ.  ،لە داهاتوودا ەکخستنەوەی خانەوادەئێمەوە بۆ هەڵسەنگاندنی هەر داخوازییەك بۆ ی

 

 تکایە بۆ زانیاری زیاتر سەبارەت بە یەکخستنەوەی خانەوادە تەماشای ئەو نامیلکەی زانیارییە بکە کە پێمان داوی.

نێونەتەوەیی پاراستنی  بۆ  داواکارییەکەت  دا  ئەگەر  بۆ یەکخستنەوەی خانەوادقەبووڵ کرا، مافی ئەوەت هەیە  ە  خوازی 

 پێشکەش بکەی. 

هەموو زانیارییەکی پێویست بخەیتە    خوازی یەکخستنەوەی خانەوادە،لە گەڵ ئەوەشدا، دەبێ ئیستاکە بۆ هەڵسەنگاندنی دا

 بەردەستی ئێمە.  

 

 مانگ کاتت هەیە بۆ پێشکەشکردنی داخوازی بۆ یەکخستنەوەی خانەوادە.  ١٢

مانگدا لە و    ١٢یەکخستنەوەی خانەوادە پێشکەش بکەی، دەتوانی لە ماوەی  ئەگەر نیازی ئەوەت هەبێ کە داخوازی بۆ  

کاتەوەی وا مافی پاراستنی نێونەتەوەیی یان مافی پاراستنی پلە دووت پێ دەدرێ، داخوازی بۆ یەکخستنەوەی خانەوادە 

 پێشکەش بکەی.

 

 ئەم پرسیارنامەیە  .20

 دەستپێدەکات، بە تەواوی پڕ بکەرەوە. ئەم پرسیارنامەیە )کە لە الپەڕەی داهاتوو( وە 

ئیمزای   دەبێ و  بێت  سەر  لە  ڕێکەوتی  وە  بکەیتەوە  پڕ  شین  یان  ڕەش  پێنووسی  بە  تەواوی  بە  پرسیارنامەیە  ئەم 

 بکەیت.ئەگەر لە پڕکردنەوەی پرسیارنامەکەدا کەسێك یارمەتی کردیت دەبێ ئەویش وردەکاری خۆی تێدا بنووسێت.  

 

 اریکراوە پرسیارنامەکە بگەڕێنەوە.لەو رێکەوتەی وا بۆت دی

لەکەی دراوە ودەبێ ئەم پرسیارنامەیە تا ئەو ڕێکەوتەی کە بۆت نووسراوە لە ناو ئەو پاکەتی پۆستەی وا پێشتر پووڵی پو

 ی ئەم ڕێنماییەدا نووسراوە.  ١و لە سەر تۆ هیچ تێچوویەکی نابێ، بگەڕێنیتەوە بۆ ئەو ئادرەسەی وا لە الپەڕەی 

 

 واڵمەکەت لەوانەیە زیان بە پەروەندەکەت بگەیەنێت. دواخستنی 

بانگهێشتنی ئەگەر ناردنەوەی ئەم پرسیارنامەیە لەو کات و رێکەوتەدا وا بۆت دیاریکراوە درەنگ بکەوێ یان بە دەم  

اریکاری ئێمە بۆ چاوپێکەوتنەکەت نەیەی، لە کاتی هەڵسەنگاندنی پەروەندەکەت لەوانەیە ئێمە بڕیاری ئەوە بدەین کە تۆ ه

 ئێمە ناکەی. ئەمەش لەوانەیە زیان بە پەروەندەکەت بگەیەنێت.  

لە سەر   ئەنجامی  ئەگەر هاریکاریمان نەکەی،  دەڵێ کە  پێت  نێونەتەوەیی'  پاراستنی  داخوازانی  بۆ  زانیاری  'نامیلکەی 

 پەروەندەکەت چۆن دەبێت.  

 

بەڵگەیەکی پڕکردنەوەی ئەم پرسیارنامەیە و بۆ دابینکردنی هەر  لە کۆتاییدا هیوادارین کە ئەم ڕێنماییە یارمەتیدەرت بێ بۆ  

 .ت پێوەندیدار بە داواکارییەکەت کە بتەوێ بۆ ئێمەی بنێری
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Questionnaire, Part B, 1 

 

 ب   –پرسیارنامە بەشی         

 زانیاری سەبارەت بە داواکاری سەرەکی  .1

 

 تکایە ئەم بەشەی خوارەوە بە پێێ توانا پربکەرەوە. واڵمەکانت لە ناو بۆکسە سپییەکەدا بنووسە. 1.1

 

 لە ڕێنماییەکە بکە(:  ١سەیری الپەڕەی  -)ژمارەی پێناسەپێناسەی داواکار ی  IPOژمارەی 

 

 ناو یان ناوەکان:

 

خانەوادەیی: خێزانی/ ناوی   

 

 ڕەگەز:

 

       نێر       مێ     ئەوانەیتر

 

 ڕێکەوتی لە دایكبوون: ڕۆژ مانگ  ساڵ

 

 چکە:ار یان شارۆوێنی لە دایکبوون شش

 

 لە چ واڵتێك لە دایکبووی: 

 

 هاواڵتی: 

 

 ڕەچەڵەك، نەژاد یان هۆز: 

 

 ئایین: 

 

 ناونیشانی ئیستات لە ئیرلەند:

 

 

 

 

 

 ئیمەیل: 

 

 ژمارە تەلەفون: 

 

 ژمارە مۆبایل:
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Questionnaire, Part B, 2 

تکایە ئەم بەشەی خوارەوە بە پێێ توانا پربکەرەوە. واڵمەکانت لە ناو بۆکسە سپییەکەدا بنووسە. 1.1

ناونیشانی هەر شوێنیکیتر:  1.2

ونیشانی سەرەکی یان هەر ناونیشانێکیتر کە پێشتر لە واڵتی خۆت یان لە شوێنی نیشتەجێبوونی پێشووت لێیان ژیاوی بە اتکایە ن

واڵمەکەت لە بۆکسە سپییەکەدا  ڕیز بنووسە. تکایە ناونیشانەکە بە تەواوی بنووسە.ئاماژە بەو ڕێکەوتانەش کە لەوێ ژیاوی بکە.  

 ببە ئەگەر پێویستت بوو. الپەڕەی زیاتر بە کار . بنووسە

ناونیشانی تەواو: 

ساڵ تا ڕێکەوتی مانگ: ساڵ لە ڕێکەوتی مانگ:

ناونیشانی تەواو:  Full address:

ساڵ تا ڕێکەوتی مانگ: ساڵلە ڕێکەوتی مانگ : From date: month year To date: month year

ناونیشانی تەواو:  Full address:

ساڵ تا ڕێکەوتی مانگ: ساڵلە ڕێکەوتی مانگ : From date: month year To date: month year

ناونیشانی تەواو: 

ساڵ تا ڕێکەوتی مانگ: ساڵتا ڕێکەوتی مانگ :

 خانەوادە  .2

لەم بەشەدا دەمانەوێ هندێك پرسیار سەبارەت بە خانەوادەت ئاراستە بکەین. تکایە والمەکانت لە ناو بۆکسە  2.1

 . سپییەکەدا بنووسە

 مەدەنیت پرسیارت لێ دەکەین.  بەشی، یان هاوژین بە بێ هاوسەرگیری هاو ،)مێرد یان ژن( سەرەکەتسەبارەت بە هاو

مەدەنی. هاوبەشی  بە  دەبن  دەکرێن  تۆمار  ڕێسایەک  پێێ  بە  هەمان ڕەگەز   لە  دوو کەس  وا  کاتەی  لە گەڵ   ئەو  تۆ  لەوانەیە 

پێێ یەك یان چەند دانە لەم ڕێسایانەوە بە یەکەوە پەیوەست بوو بن: هاوسەرەکەت، هاوژینەکەت یان هاوبەشی مەدەنیت بە 

ڕێسای ئایینی ) ڕێساکە یان وەك مەراسیمێك بەڕێوە دەچێ یان وەك یاسایەك(   •

و نەریت  رێسای داب •

ڕێسای مەدەنی )نەریتی مارەبڕین( ، ئەمە مەراسیمی هاوبەشگیری مەدەنیش لە خۆ دەگرێ •

لە مەراسیمەکەدا ئامادە نین و وەکالەت ) لەم جۆرە هاوسەرگیرییەدا یەك یان هەر دوو کەسەکە هاوسەرگیری بە  •

 .(کەسانی دیکە دەکەن بە وەکیلی خۆیان
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Questionnaire, Part B, 3 

 

لەم بەشەدا دەمانەوێ هندێك پرسیار سەبارەت بە خانەوادەت ئاراستە بکەین. تکایە والمەکانت لە ناو بۆکسە  2.1

 . سپییەکەدا بنووسە

 

 تکایە ئەم زانیارییانەی خوارەمان سەبارەت بە هاوسەرەکەت، هاوژینەکەت یان هاوبەشە مەدەنییەکەت پێبدە. 

 

 هاوبەشی مەدەنیت:ناوی هاوسەر،هاوبەش یان 

 ڕێکەوتی لە دایکبوون:  ڕۆژ                               مانگ                       ساڵ

 شوێنی لەدایکبوون )واڵت( : 

 شوێنی لەدایکبوون )شار( :  

 هاواڵتی:  
 

 بە پێی چ جۆرە مارەبڕین یان ڕێسایەکی هاوسەرگیری مەدەنی بووە؟
 

 پەیوەندیت بە هاوسەر ، هاوژین یان هاوبەشی مەدەنیت هەبووە؟ بۆ دوایین جار کەی 
 

 هاوسەر، هاوژین یان هاوبەشە مەدەنییەکەت ئیستا لە کوێیە؟ 
 

ئایا هاوسەر، هاوژین یان هاوبەشە مەدەنییەکەت ئیستا لە      نەخێر      بەڵێ                                       

 ژیاندایە؟

 

ی هاوسەر، هاوژین یان هاوبەشی مەدەنیت   IPOئایا ژمارە ڕیفرنسی      نەخێر       بەڵێ                     

 هەیە؟ 

 ئەگەر هەتە تکایە لێرە بینووسە:                                         ______________________

 

 زانراوی هاوسەر، هاوژین یان هاوبەشی مەدەنیت بنووسە: تکایە دووایین ناونیشانی 
 

 

 ئەندامانی خانەوادە لە ئیرلەند 2.2

 ئایا هیچ کەس لە ئەندامانی خانەوادەکەت لە ئیرلەند دەژین؟ ئەگەر هەیە، تکایە وردەکارییەکانیان لە خوارەوە  بنووسە: 

     نەخێر      بەڵێ                                                                                                                 

  

 

 ؟ تەمەنیان چەنە
1.  
2.  
3. 

ان بە تۆوە  خزمایەتیان چ جۆرە پێوەندییەکی

 هەیە؟ 
1. 
2. 
3. 

 ناویان چییە؟ 
1. 
2. 
3. 

 
 

 ناونیشانیان کامەیە؟
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Questionnaire, Part B, 4 

 

 ئەندامانی خانەوادە لە ئیرلەند 2.2

 

 دۆخی کۆچبەرییان لە واڵتدا )ئیرلەند( چۆنە؟ 
 

 

 پێشکەش بکە.ردەکاری هەموو مناڵەکانت تکایە و   2.3 

 نیاریمان لە سەر ئەمانەی خوارەوە پێبدە:تکایە زا

 مناڵی خۆت  •

 زڕ مناڵ •

 مناڵی لە خۆ گرتوو  •

 هەر مناڵێکیتر کە لە ژێر چاودێری تۆدایە. •

 ئەگەر پێوەندیشت لە گەڵ مناڵەکانت بڕاوە، دیسان پێویستە وردەکارییەکانیان لە خوارەوە بنووسی. 

 ٣مناڵی  ٢مناڵی  ١مناڵی  

    :ناو

    ەگەز:ڕ

 ڕێکەوتی لە دایکبوون: 

 

 

 ساڵ مانگ  ڕۆژ ساڵ مانگ  ڕۆژ ساڵ مانگ  ڕۆژ

    شوێن و واڵتی لەدایکبوون:

    هاواڵتی: 

    :ئیستا لە کوێن

بە   پێوەندییەکی خزمایەتیچ جۆرە 

 تۆوە هەیە:
   

بۆ دووایین جار کەی بینیوتە یان 

 پێوەندیت لە گەڵ بووە: 
   

    :کەمناڵە ئەسڵی باوك و دایکیناوی 

 
 هەیە؟ تئایا مناڵی زۆرتر

بۆ پێدانی زانیاری سەبارەت بەوان، دەتوانی لە الپەرەیەکی   وێنی زیاترەشگەر مناڵی دیکەت هەیە و پێویستت بە بۆشایی یان  ئە

ی خۆت بنووسە.   IPOژمارە ڕیفرەنسی  ئیزافیدا وردەکارییەکان بنووسی. لە سەر هەر الپەڕەیەکی ئیزافەکراو تکایە ناوی خۆت و  

)لە سەرەوە( ە. واژۆ یان     2.3لە سەر الپەڕە ئیزافەکراوەکە بۆ ئەم پرسیارە تکایە ئاماژە بەوە بکە کە درێژەی واڵمی پرسیاری  

 ئیمزاشی بکە. 

 

 

 

 

 

 

 . هاتوونەتە ئیرلەندکردووە ئەو منااڵنەی وا لە ئیرلەند لە دایکبوون یان پاش ئەوەی کە داخوازییەکەت پیشکەش 

 پێویستە دەستبەجی فەرمانگەی پاراستنی نێونەتەوەیی ئاگادار بکەیتەوە ئەگەر:
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Questionnaire, Part B, 5 

 

 پاش لە پێشکەشکردنی داخوازییەکەت بۆ پاراستنی نێونەتەوەیی مناڵێکتان لەدایکبوو.  •

 گەیشتە ئیرلەند. مناڵێکی پشتبەستوو بە تۆ   پاش لە پێشکەشکردنی داخوازییەکەت بۆ پاراستنی نێونەتەوەیی •

 

 هەروەها پێویستە لە سەر کەسانی دیکەی پێگەیشتووی خانەوادەکەت زانیاریمان پێبدەی. 

ساڵ و بەرەو سەرەوە(، بە هاوسەر یان   ١٨ەمەن لە  واتە )ت  ی خانەوادەکەتهەرچەندە کە پێویستە هەموو کەسێکی پێگەیشتوو

ان پێشکەش بکەن، بەاڵم پێویست دەکات کە ئێوە لەم پرسیارنامەیەدا هاوبەشەکەشتەوە، دەبێ بە شێوەی تاکە کەسی داخوازی خۆی

 وردەکاری سەبارەت بەوان پیشکەش بکەن.

 کەسانی پشتبەستوو بە تۆوردەکاری  2.4

لە پرسیاری پێشوودا ناوی مناڵەکانت نووسیوە، تکایە لێرە پێمان بڵێ کە ئەو منااڵنە بە چ شێوەیەك پشتبەستوو بە تۆ ن. تکایە  

 ئەگەر پێویست بوو الپەڕەی زیاتر بەکار بێنە.  

 :١مناڵی 

 

 :٢مناڵی 

 

 :٣مناڵی 

 

 

 بە ئیرلەندەوە. ەندیبوونپەیو  2.5 

ئایا تۆ یان هەر کەسێکی پشتبەستوو بە تۆ، یان هەردووکتان هیچ جۆرە پەیوەندییەکی گرێدراوتان بە ئیرلەندەوە هەیە؟ بۆ 

 نموونە ئایا تۆ:
 هاواڵتییەکی ئیرلەندیدا هاوسەرگیریت کردووە لە گەڵ  •

 رلەندیت کە لە ئیرلەند هاتبێتە دونیاوە باوانی مناڵێکی ئی •

 لە گەڵ کەسێکی هاوواڵتی یەکێتی ئوروپا هاوسەرگیریت کردووە؟ •

     نەخێر      واڵمی گونجاو هەڵبژیرە.     بەڵێ 

 

 ئەگەر واڵمەکەت بەڵێ یە، تکایە لێرە وردەکاریمان بۆ باس بکە.

 

 باوانی تۆ 
 وردەکارییەکانی باوانت پێشکەش بکە تکایە  2.6

 

 

 باوك

 خانەوادەیی: خیزانی/ناوی 
 ناو:

 ناونیشانی ئیستای:
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Questionnaire, Part B, 6 

 

 تکایە وردەکارییەکانی باوانت پێشکەش بکە  2.6

 ساڵ مانگ   ڕۆژ ڕێکەوتی لەدایکبوون: 

 هاوواڵتی: 

 ڕەچەڵەك/نەتەوە یان هۆز:  :شارۆمەندی /ڕەگەزنامە

 ؟زیندوون یان مردووندایکت  ئایا باوك و 

 باوکت 

                 نەخێر     بەڵێ                                                        ؟                                ئایا باوکت مردووە
 ئەگەر مردووە تکایە ڕێکەوتی وەفاتی بنووسە.

 ، هەیە تکایە بینێرە بۆمانلە بەردەستتدا  بەڵگەنامەی مردنیئەگەر 

 ڕۆژ

 

 ساڵ مانگ 

 

                 نەخێر     بەڵێ ؟              باوکت خستۆتە تەکی ئەم پەروەندەیە بەڵگەنامەی مردنی نوسخەی ئەسڵی ئایا
 کتدای

            نەخێر      بەڵێ                                                            کت مردووە؟                                دایئایا 
 کایە ڕێکەوتی وەفاتی بنووسە.ئەگەر مردووە ت

 ، هەیە تکایە بینێرە بۆمانلە بەردەستتدا  بەڵگەنامەی مردنیئەگەر 

 ڕۆژ

 

 ساڵ مانگ 

 

             نەخێر      بەڵێ     ؟              کت خستۆتە تەکی ئەم پەروەندەیەدای بەڵگەنامەی مردنی نوسخەی ئەسڵی ئایا

 دایك:

 خانەوادەیی:خێزانی /ناوی 

 ناو:

 ناونیشانی ئیستای 

 ساڵ:  مانگ:  ڕۆژ: ڕێکەوتی لەدایکبوون: 

 هاواڵتی: 

 ڕەچەڵەك/نەتەوە یان هۆز:  ڕەگەزنامە/ شارۆمەندی:

  

 

 برا و خوشکەکانت )براکانت، خوشکەکانت، زڕبراکانت، زڕخوشکەکانت( 

 

  ئیرلەندنیشتەجێی  یکەسان 2.7

 
 

 یان هەر کەسێکی دیکەی خانەوادەکەت  ، ئایا هیچ یەك لە برا و خوشکەکانت یان باوک و دایکتئەوەندەی تۆ ئاگادار بی

                 نەخێر     بەڵێ                                                                           لە ئیرلەند دەژین؟

 

 
             نەخێر      بەڵێ              ی مانەوەی لە ئیرلەند هەیە؟مووڵەتئەگەر 'بەڵێ ' ، ئایا ئەو کەسەی خانەوادەکەت 

 
 ئەگەر ' بەڵێ ' ، لە سەر چ بنەمایەك یان هۆکارێك مووڵەتی پێدراوە؟
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 وەردەکاری هەموو برا و خوشکەکانت بنووسە ) ئەوانەش وا مردوون(تکایە  2.8

زڕبرا و زڕخوشکت ئەگەر هەبێ(. ئەمانە هەمووی بە برا و خوشك    - برای دایکی- لە برا و خوشکەوە بگرە هەتا )برای باوکی

ە دەبێ   [2.8]کە   الپەڕەکە ژمارەی ئەم پرسیارەلە سەر    )ئەژمار دەکرێن. گەر پێویست بوو دەتوانی الپەڕەی زیاتر هاوپێچ بکەی و

 . (بنووسی

 ٣برا یان خوشکی        ٢برا یان خوشکی           ١برا یان خوشکی                                      

    ناوی خێزانی/خانەوادەیی:

    ناو:

    ڕەگەز:

    ئایین: 

    هاوواڵتی: 

    ڕەگەزنامە:

    ڕەچەڵەك، نەتەوە یان هۆز: 
 ڕێکەوتی لەدایکبوون: 

 

 

 ڕۆژ ڕۆژ ڕۆژ

 مانگ  مانگ  مانگ 

 ساڵ ساڵ ساڵ

    ئیستا لە کوێ دەژی؟

    ناوی باوك: 

    ناوی دایك:

    لە گەڵ تۆ:  خزمایەتیجۆری 

 کەسانی دیکەی پشتبەستوو بە تۆ 

 

 کەسانی دیکەی پشتبەستوو بە تۆ 2.9

دیکەی پشتبەستوو بە تۆ شك دەبەی، ئەوە لەم بەشەدا وردەکاری تەواو لە سەر ئەوان و جۆری پێوەندی  ئەگەر کەسی 

 ئەوان بە تۆوە بنووسە. کەسی پشتبەستوو بە تۆ لەم بەشەدا ئەم جۆرە کەسانە دەگرێتەوە: 

 

 باپیر و داپیر •

 پوور  •

 خاڵۆ/مامۆ  •

 ئامۆزا/پوورزا/خاڵۆزا •

 ی تۆدا بێ. هەر کەسێکی دیکە کە لە ژێر چاوەدێر •
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 کەسانی دیکەی پشتبەستوو بە تۆ 2.9

 کەسی پشتبەستوو بە تۆی

 ٣  
کەسی پشتبەستوو بە تۆی 

٢ 
کەسی پشتبەستوو بە تۆی 

١ 

 

 
 ناوی خێزانی/خانەوادەیی:  

 
 ناو:  

 
 ەگەز:ڕ  

 
 ئایین:   

 هاوواڵتی:    

 
 
 

 ڕەگەزنامە: 

 نەتەوە، ڕەچەڵەك یان هۆز:    

 ڕێکەوتی لەدایکبوون:  ڕۆژ ڕۆژ ڕۆژ

 مانگ  مانگ  مانگ 

 ساڵ ساڵ ساڵ

 ئیستا لە کوێن؟   

 
چ جۆرە خزمایەتییەکی لە   

 گەڵ تۆ هەیە؟ 

 
لە بەر چی ئەوان    

 ن؟  پشتبەستوو بە تۆ

بۆ نموونە، ئایا   

بەسااڵچوون، نەخۆشن یان 

 .کەمئەندامن

ە  بنووسە و واژۆی/ئیمزای   [2.9]کە  پرسیارەلە سەر الپەڕەکە ژمارەی ئەم   )و  تکایە گەر پێویست بو الپەڕەی زیاتر هاوپێچ بکە

 . بکە(
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 پێشینەی خوێندن و ئیش  – 3

 ماوەی خوێندن و ڕاهێنان بە شێوەی ڕەسمی  3.1

سااڵن(    ١٨سااڵن(، ناوەندی، ) تا    ١٢تکایە پێمان بڵێ کە چ ئاستێکی خوێندنت تەواو کردووە: بۆ نموونە، سەرەتایی )تا  

 .؟ساڵ بەرەو سەرەوەیە( ١٨ناوەندی ، )کە عادەتەن لە یان دوا 

 نامەیەکت لە هەر قوتابخانەیە یان هەر کۆلێژێك تەواو کردووە، پێشکەشی بکە.ڕواتکایە ئەگەر هەر ب 

 ناو و ناونیشانی ئەو قوتابخانەیە یان ئەو کۆلێژەی تێیدا خوێندووتە: 

 تا: مانگی                         ساڵی ساڵی                        لە: مانگی

 نامانەی وا بەدەستت هێناوە:ڕوائەو ب

 

 

 ناو و ناونیشانی ئەو قوتابخانەیە یان ئەو کۆلێژەی تێیدا خوێندووتە: 

 ساڵی                         تا: مانگی لە: مانگی                       ساڵی 

 نامانەی وا بەدەستت هێناوە:ڕوائەو ب

 

 

 ناو و ناونیشانی ئەو قوتابخانەیە یان ئەو کۆلێژەی تێیدا خوێندووتە: 

 تا: مانگی                         ساڵی لە: مانگی                       ساڵی 

 نامانەی وا بەدەستت هێناوە:ڕوائەو ب

 

  

 ؟  هاوپێچ کردووەنامەیەکی ئەسڵیت بڕوائایا هیچ 

 

                 نەخێر       بەڵێ                            

 . (ە بنووسە[3.1]پرسیارە کە تکایە ئەگەر پێویستی کرد، الپەڕەی زیاتر بە کار ببە و لە سەر الپەڕەکە )ژمارەی ئەم  .2
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  دامەزراندن یان خاوەن ئیشی خۆ   3.2

تکایە ناوی هەموو ئیشەکان وا کردووتە یان خۆت خاوەن ئیش بوویت بنووسە. لە دووایین ئیشتەوە دەست پێبکە. ئەگەر  

 . بەڵگەت هەیە بۆ سەلماندنی ئەم ئیشانە، تکایە لە گەڵ ئەم پرسیارنامەیەدا پێشکەشی بکە

 

 ناو و ناونیشانی کۆمپانیا یان خاوەن ئیش: 

 
 

 لە: مانگی                               ساڵی تا: مانگی                                  ساڵی
 

 جۆری ئیش: 
 

 

 

 ناو و ناونیشانی کۆمپانیا یان خاوەن ئیش: 

 
 

 لە: مانگی                               ساڵی ساڵی                                  تا: مانگی
 

 جۆری ئیش: 
 

 

 ئایا هیچ بەڵگەیەکت بۆ سەلماندنی ئەم ئیشانە هاوپێچ کردووە؟

                 نەخێر       بەڵێ                                                     

بنووسە و ئیمزای  ە   [3.2]لە سەر الپەڕەکە ژمارەی ئەم پرسیارە کە ) گەر پێویستی کرد تکایە الپەڕەی زیاتر بەکار ببە و 

 .کە

 ئیرلەند؟ . تکایە پێمان بڵێ کە بۆچی داوای پاراستنی نێونەتەوەیی دەکەی لە   4

 یەکێك لەم پێنج هۆکارە  4.1

ترسی   خوارەوە  هۆکارانەی  لەم  یەکێك  بەر  لە  دەبێ  کەسێك  کە  دەخوازێ  پەنابەران  پەیماننامەی  یان  کۆنواسیون 

 چەوساندنەوەی لە سەر بێ. 
یان هەر دووتان  ئەو بنەمایانە یان )هۆکارانە( چین کە مەترسی چەوساندنەوە لە سەر تۆ یان کەسانی پشتبەستوو بە تۆ 

 درووست دەکەن؟ 
هەڵبژێرە.  هەیە  تۆوە  بە  پێوەندییان  کە  ئەو هۆکارانە  دیاریکردنی چوارگۆشەکانەوە هەموو  لە ڕێگەی  لە خوارەوە  تکایە 

 لەوانەیە پێویست بکات زیاتر لە چوارگۆشەیەك دیاری بکەی

               . نەتەوەیی           ٣ .5 . ئایین                                  ٢ .4                                       . ڕەگەز١ .3
. ئەندامبوون لە گرووپێکی        ٥ . بیروڕای سیاسی                        ٤

 کۆمەاڵیەتی تایبەت  

                               هیچیان  

 

 

 :ەوە بنووسەلە سەر هۆکاری پێوەندیدار بە خۆت ڕوونکردنتکایە لە الپەڕەی دواتردا  .6
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 یەکێك لەم پێنج هۆکارە 4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  [4.1]الپەرەی زیاتر بەکار ببە و لە سەر الپەڕە زیادکراوەکە ئاماژە بە ژمارەی ئەم پرسیارە کە تکایە گەر پێویستی کرد 

 ی خۆت بنووسە و ئیمزا/واژۆی بکە. IPOبکە و هەروەها ژمارە ڕیفرنسی 
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 گرووپی کۆمەاڵیەتی تایبەت 4.2

 

 بنەمای ئەندامبوون لە گرووپێکی کۆمەاڵیەتی تایبەت بێ.ئایا دەزانی بە بەڵی یان بە نەخێر ئەگەر داخوازییەکەت لە سەر 

                 نەخێر      بەڵێ                                                                                                                       

 

 

 ئەگەر ' بەڵێ ' و پێدەزانی، تکایە لێرە وردەکاری بنووسە.

 

کۆمەاڵیەتی تایبەتە. ئەوە لە وەها  ە و پێنازانی کە ئایا داخوازییەکەت لە سەر بنەمای ئەندامبوون لە گرووپێکی   ئەگەر ' نەخێر'

 دۆخێکدا ئێمە لە سەر بنەمای ئەو زانیارییەکانی دیکە کە تۆ پێتداوین لە سەر داخوازییەکەت هەڵسەنگاندن دەکەین.

 

 ئەو هۆکارانەی وا کەسانی پشتبەستوو بە تۆ دەخەنە بەر مەترسی چەوسانەوە 4.3

هۆکارانەی وا کەسانی پشتبەستوو بە تۆ دەخەنە بەر مەترسی چەوسانەوە، بنووسە ئەگەر هۆکارەکان وردەکاری لە سەر ئەو  تکایە  

تکایە گەر پێویستی ( نوسیوتە.    4.1جیاوازترن لە گەڵ ئەو هۆکارانەی پێوەندیدار بە خۆت کە لە ) سەرەوەتر لە واڵمی پرسیاری  

زیادکراو لە سەر الپەڕە  ببە و  بەکار  زیاتر  پرسیارە کە  کرد الپەرەی  ئەم  بە ژمارەی  ئاماژە  و هەروەها ژمارە   [4.3]ەکە  بکە 

 ی خۆت بنووسە و ئیمزا/واژۆی بکە. IPOڕیفرنسی 

 ناوی کەسی پشتبەستوو بە تۆ:

 ئەو هۆکارانەی وا پێتوایە لە سەر بنەمایان ترسی چەوساندنەوەی لە سەر دەبێ:

 

 

 

 

 ناوی کەسی پشتبەستوو بە تۆ:

 هۆکارانەی وا پێتوایە لە سەر بنەمایان ترسی چەوساندنەوەی لە سەر دەبێ:ئەو 

 

 

 
 

 

 مەترسی ئازارپێگەیاندنی جدیت لە سەر بێ  4.4

ئەگەر کەسێك بەڵگەی سەلمێنراوی لە بەر دەست بێ کە لە ئەگەری گەڕانەوەی بۆ واڵتەکەی خۆی ڕووبەڕووی ئازار و ئەزیەت 

نەتوانێ لە بەر ڕووبەڕوونەوەی مەترسی گەورەتر داوای پاراستن لەو واڵتە بکات، ئەو کەسە پێویستی بە مافی دەبێتەوە هەروەها 

 .پاراستنی پلە دوو هەیە
 تکایە پێمان بڵێ کەبۆچی پێتوایە مەترسی ئازاری جدیت لە سەرە، لەوانەیە پێویست بکات زیاترلە بژاردەیەك دیاری بکەی. 

    . لەسێدارەدانم لە سەرەمەترسی سزای مەرگ یان 

    مەترسی ئەشکەنجە، ئازار و هەڵسووکەوتی نامرۆڤانە،سووکایەتیپێکردن و سزام لە سەرە.

مەترسی  دەرەکی  یان  ناوخۆیی  چەکداری  ملمالنێی  لە  سەرچاوەگرتوو  هەڕەمەکی  تووندوتیژی  هۆی  بە 

 هەڕەشەی تاکەکەسی لە سەر ژیان و کەسایەتیم لە سەرە. 
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 ئەگەر کەسانی پشتبەستوو بە تۆ مەترسی ئازارپێگەیاندنیان لە سەر بێ 4.5

 ئەگەر داخوازییەکەت کەسانی پشتبەستوو بە تۆ لە خۆ دەگرێ، تکایە پێمان بڵێ بۆچی ڕووبەڕووی ئازاری جدی دەبنەوە.  

 پشتبەستوو بە تۆ:ناوی کەسی 
 ئەو هۆکارانەی وا پێتوایە لە سەر بنەمایان کەسانی پشتبەستوو بە تۆ ڕووبەرووی ئازاری جدی دەبنەوە. 

 

 
 

 

 ناوی کەسی پشتبەستوو بە تۆ:
 ئەو هۆکارانەی وا پێتوایە لە سەر بنەمایان کەسانی پشتبەستوو بە تۆ ڕووبەرووی ئازاری جدی دەبنەوە. 

 

 
 

 

  [4.5]تکایە گەر پێویستی کرد الپەرەی زیاتر بەکار ببە و لە سەر الپەڕە زیادکراوەکە ئاماژە بە ژمارەی ئەم پرسیارە کە 

 ی خۆت بنووسە و ئیمزا/واژۆی بکە. IPOبکە و هەروەها ژمارە ڕیفرنسی 
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 هندێك پرسیاری گرنگ کە دەبێ واڵمیان بدەیتەوە.    4.6

 بەشەدا ئاراستەت دەکرێن بەشێکی زۆر گرنگن لە داخوازییەکەت بۆ پاراستنی نێونەتەوتی. ئەم پرسیارانەی کە لەم 

خو سپپانەی  چوارگۆشە  لەو  خااڵنەتکایە  ئەو  سەر  لە  خ  سەبارەت  ارەوە  کەسانی  بە  داخوازی  سەر  لە  هەروەها  و  ۆت 

   .زانیاریمان پێبدە، )گەر کەسێك هەیە(  بۆ پاراستنی نێونەتەوەیی تۆ پشتبەستووبە 

 تکایە گەر ڕێکەوتەکان دەزانی، بیاننووسە.  •

 ئەو پرسیارانەی خوارەوە بە دیقەتەوە بخوێنەوە و دڵنیا بە لە واڵمدانەوەی هەر یەکێکیان.  •

بکە    [4.6]تکایە گەر پێویستی کرد الپەرەی زیاتر بەکار ببە و لە سەر الپەڕە زیادکراوەکە ئاماژە بە ژمارەی ئەم پرسیارە کە  

 .ی خۆت بنووسە و ئیمزا/واژۆی بکە IPOهەروەها ژمارە ڕیفرنسی و 

 :ترست لە چی هەیە کە بە سەرتدا بێت لە ئەگەری گەڕانەوەت بۆ (1)

 واڵتی ئەسڵی خۆت، یان   •

 واڵتی شوێنی نیشتەجێبوونی پێشووت؟ •

 

یان هەر  دووکتان دا هاتبێ   پشتبەستوو بە تۆتکایە وردەکاری ئەو ڕووداوە دیارانەمان پێبدە کە بە سەر تۆ یان کەسانی  (2)

 ە ئێوە ترسی گەڕانەوەتان بۆ واڵتی خۆتان هەبێ:  بە خۆت یان کەسانی پشتبەستوو ک هۆکارێك بێو ئیستا 

 
 

 

بە   (3) ب  رهەسەبارەت  کە  نەشیاو  هەڵسووکەوتێکی  و  تۆ  ەڕەفتار  بە  ئەندامانی رانبەر  بە  بەرانبەر  هەبێ(  )ئەگەر  یان 

ەنجام درابێ ، زانیاریمان پێبدە و بۆمان باس بکە کە چ جۆرە ڕەفتارێك دەرحەقتان ئەنجام دراوە و لە خانەوادەکەت ئ

 الیەن چ کەس یان الیەنێکەوە بووە؟

 

 

پێمان بڵێ کە چ بوو بە هۆی ئەوەی کە تۆ و کەسانی پشتبەستوو بە تۆ یان هەر دووکتان بڕیاری ئەوە بدەن کە واڵت  (4)

 بەجێ بهێڵن.

 

 

 

ئەندامێکی  (5) هەر  ،یان  دووتان  هەر  تۆ،  بە  پشتبەستوو  کەسانی  خۆت،  ئەگەر  کە  ئەوەی  سەر  لە  پێبدە  وردەکاریمان 

 لە ڕابووردوودا تووشی چەوساندنەوە یان ئازاری جدی بووبێتەوە. خانەوادەکەت 
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 هندێك پرسیاری گرنگ کە دەبێ واڵمیان بدەیتەوە.    4.6

او یان گروپێکەوە لە  ئەگەر خۆت و کەسانی پشتبەستوو بە تۆ یان هەردووکتان لە الیەن کەسێكی دیاریکراوە، ڕێکخر (6)

واڵتی خۆتان مەترسیتان لە سەرە، ناوی ئەو کەس یان الیەنەمان پێ بڵێ و تا دەتوانی وردەکاریمان سەبارەت بەوان 

  پێبدە.

دەبێ پێمان بڵێی کە چییان بەرانبەر ئێوە کردووە )ئەگەر شتێکیان کردبێ(، کە تۆ و کەسانی پشتبەستوو بە تۆ مەترسی  

 گەڕانەوەتان بۆ واڵتی خۆتان هەبێ.

 

 

 

 لە ماوەی گەشتەکەتان بۆ ئیرلەند ئەگەر هەر شتێك تووشی خۆت و کەسانی پشتبەستوو بە تۆ هاتووە، بۆمان باس بکە.  (7)

 

 

 

گواستنەوەی   (8) ئامرازی  )ناوی  کردووە؟  سەفەرتان  ئیرلەند  گەیشتنە  تا  خۆتانەوە  واڵتی  لە  جۆرێك  چ  بە 

 هەموو ئەو واڵتانەی کە پێیدا تێپەڕیون بنووسە(.  ،هەروەهابەکارهاتوو

 

 

لەو کاتەوەی ئێوە و کەسانی پشتبەستوو بە ئێوە گەیشتوونەتە ئیرلەند ئەگەر شتێك ڕوویداوە و وا لە ئێوە دەکات کە  (9)

 ترسی گەڕانەوەتان بۆ واڵتی خۆتان هەبێ، بۆمان باس بکە. 

 

 
 

نیگەرانییەکەت سەبارەت بە کەسانی پشتبەستوو بە تۆ هەیە کە جیاواز بێ لە ترس و ئەگەر ترس یان  (10)

 نیگەرانییەك کە بۆ خۆت هەتە، بۆمان بنووسە.

 

 
 

 

ئەگەر تۆ لە واڵتێكەوە هاتووی کە لە ڕیزی واڵتانی ناوچەی ئارامدایە، تکایە پێمان بڵێ کە چ نیگەرانی یان ترسێکی   (11)

 پێتوایە ئەو واڵتە واڵتێکی نائارامە بۆ تۆ و کەسانی پشتبەستوو بە تۆ. جدی لە ئارادایە کە تۆ 

 

 
 

 

بکە    [4.6]تکایە گەر پێویستی کرد الپەرەی زیاتر بەکار ببە و لە سەر الپەڕە زیادکراوەکە ئاماژە بە ژمارەی ئەم پرسیارە کە  

 ی خۆت بنووسە و ئیمزا/واژۆی بکە. IPOو هەروەها ژمارە ڕیفرنسی 
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  زانیاری گشتیی سەبارەت بە پاراستنی نێونەتەوەیی )پاراستنی واڵت( . 5
 

 لە سەر ڕووداو  )ڕاپۆرتدان ( سکااڵکردن 5.1

ئایا لە سەر ڕووداوێك کە بە سەر خۆت، کەسانی پشتبەستوو بە تۆ یان هەردووتان هاتبێ لە الیەن کاربەدەستانی واڵتی خۆت  

 اڵت تۆمار کردووە؟یان واڵتی شوێنی نیشتەجێبوونی پێشووت سکا 

 تکایە بژاردەیەك هەڵبژێرە                  نەخێر      بەڵێ                                      

 

 
 

 ئەگەر ' بەڵێ' پێمان بڵێ کەی و سکااڵت الی کێ تۆمار کردووە؟ 

 چ هەنگاوێکیان بۆ سکااڵکەت هەڵگرتووە؟کاربەدەستان 

 تکایە هەر بەڵگەیەکت الیە و پێتوایە پاڵپشتی ئەم باسەیە، هاوپێچی بکە.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ئەگەر ' نا ' هیچ سکااڵت تۆمار نەکردووە، بە ڕوونی پێمان بڵێ بۆچی سکااڵت تۆمار نەکردووە. 
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تاوان  بە کرانتاوانبار  5.2

ئایا لە واڵتی خۆت یان هەر واڵتێکی دیکە هیچ تاوانێکت کردووە و ە یان بە هۆی هیچ تاوانێکەوە تاوانبار کراوی؟

نەخێر      بەڵێ 

ناوی واڵتەکە:___________________

تکایە یەك والم هەڵبژێرە ە ئەگەر واڵمەکەت بەڵێ یە، 

 ناوی واڵتەکە بنووسە.

وردەکاری بنووسە. هەر خانەیەك لە سەر یەك تاوان پڕ بکەرەوە. لە سەر  ئەگەر واڵمەکەت ' بەڵێ ' یە، تکایە لە خوارەوە 

، تاوانێك کە لە سەری حوکم دراوی  هەموو تاوانێك کە ئەنجامت داوە بنووسە، بۆ نموونە تاوانێك کە لە سەرت ساق نەبووەتەوە

و تاوانێك کە لێی بەخشراوی.

١تاوانی 

م درای؟بە چ جورمێك یان تاوانێك )تاوانگەلێك( حوک  

مانگ  ڕۆژ لە چ ڕێکەوتێکدا سزا درای؟ 

 ئایا تۆمەتبار کرای بەو تاوانە )تاوانانە(؟    نەخێربەڵێ  

نەخێر     بەڵێ   ئایا لە سزای ئەو تاوانە ماوەی زیندانیت بەسەر برد؟

ساڵ مانگ  ڕۆژ ' تکایە ڕێکەوتی دەسپێکی بەسەربردنی ماوەی    ئەگەر ' بەڵێ 

زیندانییەکەت و ڕێکەوتی ئازادبوونت لە زیندان بنووسە.

ساڵ مانگ  ڕۆژ

٢تاوانی 

 بە چ جورمێك یان تاوانێك )تاوانگەلێك( حوکم درای؟

لە چ ڕێکەوتێکدا سزا درای؟ 

نەخێر بەڵێ   ئایا تۆمەتبار کرای بەو تاوانە )تاوانانە(؟

نەخێر بەڵێ  ەر برد؟ئایا لە سزای ئەو تاوانە ماوەی زیندانیت بەس

ساڵ مانگ  ڕۆژ ئەگەر ' بەڵێ ' تکایە ڕێکەوتی دەسپێکی بەسەربردنی 

ماوەی زیندانییەکەت و ڕێکەوتی ئازادبوونت لە زیندان 

ساڵبنووسە.   مانگ  ڕۆژ

بکە   [5.2]تکایە گەر پێویستی کرد الپەرەی زیاتر بەکار ببە و لە سەر الپەڕە زیادکراوەکە ئاماژە بە ژمارەی ئەم پرسیارە کە 

ی خۆت بنووسە و ئیمزا/واژۆی بکە. IPOو هەروەها ژمارە ڕیفرنسی 
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 . زانیاری لە سەر ڤیزا، ئیقامە و گەشتی دیکە 6

 ڕابووردووی گەشتەکانت 6.1

 ئایا گەشتت کردووە بۆ دەرەوەی واڵتی ئەسڵی خۆت یان واڵتی شوێنی نیشتەجێبوونی پێشووت؟ 

 تکایە یەك واڵم هەڵبژێرە.      نەخێر                   بەڵێ                      
 

 

 دووی گەشتی کەسانی پشتبەستوو بە تۆ ڕابوور    6.2

هیچیەکێك لە کەسانی پشتبەستوو بە تۆ گەشتیان بۆ دەرەوەی واڵتی ئەسڵی یان واڵتی شوێنی نیشتەجێبوونی پێشوویان ئایا 

 کردووە؟

 تکایە یەك واڵم هەڵبژێرە.      نەخێر                   بەڵێ                      
 

 

 داواکاری بۆ پاسپۆرت   6.3

واڵتی خۆتان )خۆیان( یان واڵتی شوێنی نیشتەجێبوونی پێشووتان داواکاریتان بۆ  ئایا خۆت یان کەسانی پشتبەستوو بە خۆ لە  

 پاسپۆرت پێشکەش کردووە؟ 

 تکایە یەك واڵم هەڵبژێرە.      نەخێر                   بەڵێ                      
 

 

 پاسپۆرت پێشکەش نەکردووە. لەبەر چ هۆکارێك هیچیەك لە داواکارن داخوازییان بۆ    6.4

لە واڵتی شوێنی نیشتەجێبوونی   ئەگەر خۆت یان کەسانی پشتبەستوو بە تۆ یان هەردووکتان لە واڵتی ئەسڵی خۆتان یان

 .ووتان داخوازیتان بۆ پاسپۆرت پێشکەش بە دەزگاکانی ئەو واڵتانە نەکردووە، تکایە بۆمان ڕوونکەرەوە بۆچی.پێش
 

 

 
 

 
 

 

 دەرکردنی پاسپۆرت  6.5

ئایا خۆت یان هیچیەك لە کەسانی پشتبەستوو بە تۆ لە واڵتی ئەسڵی یان لە واڵتی شوێنی نیشتەجێبوونی پێشووتان  

 پاسپۆرتتان بۆ دەرکراوە؟  

 تکایە یەك واڵم هەڵبژێرە.      نەخێر                   بەڵێ                 
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 دەرکردنی پاسپۆرت  6.5

ی کرد الپەرەی زیاتر بەکار ببە و لە سەر الپەڕە زیادکراوەکە ئاماژە  ئەگەر' بەڵێ ' تکایە لە الپەڕەی دواتردا بینووسە. تکایە گەر پێویست 

 ی خۆت بنووسە و ئیمزا/واژۆی بکە. IPOبکە و هەروەها ژمارە ڕیفرنسی  [6.5]بە ژمارەی ئەم پرسیارە کە 

 ١نەفەری 

 ناوی ئەو کەسەی کە پاسپۆرتی بۆ دەرکراوە: 

 دەرکراوە:ئەو شوێنەی کە پاسپۆرتەکەی لی  

 ڕێکەوتی دەرچوون: ڕۆژ مانگ  ساڵ

 ڕێکەوتی بەسەرچوون: ڕۆژ مانگ  ساڵ

 ژمارەی پاسپۆرت:  

 پاسپۆرتەکە ئیستا لە کوێیە: 

 

 ٢نەفەری 

 ناوی ئەو کەسەی کە پاسپۆرتی بۆ دەرکراوە: 

 ئەو شوێنەی کە پاسپۆرتەکەی لی دەرکراوە: 

 ڕێکەوتی دەرچوون: ڕۆژ مانگ  ساڵ

 ڕێکەوتی بەسەرچوون: ڕۆژ مانگ  ساڵ

 ژمارە ی پاسپۆرت:  

 کە ئیستا لە کوێیە:ەپاسپۆرت  

 

 ٣نەفەری 

 ناوی ئەو کەسەی کە پاسپۆرتەکەی بۆ دەرکراوە: 

 ئەو شوێنەی کە پاسپۆرتەکەی لی دەرکراوە: 

 ڕێکەوتی دەرچوون: ڕۆژ مانگ  ساڵ

 ڕێکەوتی بەسەرچوون: ڕۆژ مانگ  ساڵ

 پاسپۆرت: ژمارەی  

 پاسپۆرتەکە ئیستا لە کوێیە: 
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 ڤیزا یان مووڵەتی ئیشکردن 6.6

تاکووئیستا داخوازیتان بۆ ڤیزا یان مووڵەتی ئیش بۆ هیچ واڵتێك یان  ئایا خۆت یان کەسانی پشتبەستوو بە تۆ لەم داخوازییەدا،  

 )ئیرلەند( پێشکەش کردووە؟ 

 تکایە یەك واڵم هەڵبژێرە:      نەخێر                    بەڵێ                        

 

 داواتان کردووە؟ئەگەر ' بەڵێ ' کەی و لە کوێ داوات کردووە ، داوایان کردووە، یان 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 گەشت، ڤیزای چوونەژوورەوە و مووڵەتی ئیشکردن  6.7

یان موولەتی   لەم داخوازییەدا، یان هەردووتان گەشت، ڤیزای چوونەژوورەوە  تا ئیستا خۆت، کەسانی پشتبەستوو بە تۆ  ئایا 

 ئیشکردنتان بۆ هیچ واڵتێك یان ئیرلەند هەبووە؟

 تکایە یەك واڵم هەڵبژێرە:        نەخێر                    بەڵێ             

 

ڤیزا یان مووڵەتی ئیشکردنی هەبووە؟ وە کەی و لە کوێ و بۆ کێ    وەکوو:بنووسە.  تەواو  وردەکاری'بەڵێ ' تکایە    ئەگەر

 چەندی خایاندووە؟ هەروەها هەر زانیارییەکی دیکەی پێوەندیدار: 

 

 

 
 
 

 
 

 

 ەی وا لە کاتی جێهێشتنی واڵتدا بەکارت هێناونەنامانئەو بەڵگ  6.8

تۆ،   بە  پشتبەستوو  کەسانی  یان  چ  خۆت  ئیرلەند  بۆ  داخڵبوون  بۆ  و  خۆتان  واڵتی  جێهێشتنی  کاتی  لە  هەردووکتان،  یان 

 بەڵگەنامەیەکتان بەکار هێناوە؟
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 ڕێکەوتی بەجێهشتنت   6.9

 

 لە چ ڕێکەوتێکدا خۆت یان کەسانی پشتبەستوو بە تۆ ،یان هەردووتان بۆ دووایین جار:

 خۆیان بەجێهێشتووە؟ یانواڵتی ئەسڵی خۆت، یان واڵتی ئەسڵی  •
 واڵتی شوێنی نیشتەجێبوونی پێشووتان بەجێهێشتووە؟ •

 

 

 
 

 

 ڕۆژ مانگ  ساڵ
 
 

 

 ڕێکەوتی گەیشتنت بە ئیرلەند  6.10

 لە چ ڕێکەوتێکدا خۆت یان کەسانی پشتبەستوو بە تۆ گەیشتوونەتە ئیرلەند؟ 

 ڕۆژ مانگ  ساڵ
 

 

 

 مووڵەتی مانەوە   . 7
هەڵسەنگاندنی داخوازییەکەت بۆ پاراستنی نێونەتەوەیی، ئێمە بڕیارمان ئەوە بوو کە تۆ مافی پەنابەری سیاسیی یان ئەگەر لە پاش  

مافی پاراستنی پلە دوو ناتگرێتەوە، لەو دۆخەدا ئەگەری هەیە کە وەزیر لە سەر بنەمای هۆکارگەلی دیکە مووڵەتی مانەوەت لە 

 ار پێشکەش بکەی. کە هەموو زانیارییەکی پێوەندیدگە ئیرلەند پێبدات.، لەبەر ئەوە گرن 

بەش یان یەکەی پێدانی مووڵەت بۆ مانەوە لە باتی وەزیر ئەم بابەتە هەڵدەسەنگێنێ. ئەو بەشە دۆخی تایبەتی خۆت و خانەوادەکەت 

 و هەروەها مافی ڕیزگرتن لە تۆ و ژیانی تایبەتی تۆ و خانەوادەکەت لە بەرچاو دەگرن.  

 دانی مووڵەت بۆ مانەوە ئەم خااڵنەی خوارەوە لە بەرچاو دەگرێ: پێبەش یان یەکەی 

 هەبوونی پێوندی تۆ بە واڵتی ئیرلەندەوە، ئەگەر هەر پێوەندییەکت هەبێ •

 ڕەچاوکردنی باری مرۆڤدوستانە )وەکوو دۆخی تەندرووستی(  •

 کەسایەتی و هەڵسووکەوتت )ڕەوشتت( لە ئیرلەند، ئەم خاڵە سزا و تاوانیش دەگرێتەوە.  •

ین وە دەستی بخەین، ئەمە ەش وا ئێمە بتوانکەسایەتی و هەڵسووکەوتت لە دەرەوەی ئیرلەند، ئەوەی پێوەندیدار بێ و ئەو •

 تاوان و جەریمەش دەگرێتەوە. 

 ئاسایشی نەتەوەیی و کردەوەی گشتیی ) هەڵسووکەوتی ئاسایی لە کۆمەڵگادا( •

لە سەر بەرژەوەندی گشتیی هەبێ   • لە  هەرشتێکیتر کە کاریگەری  وەکوو )بەرژەوەندی و سوود( ی  خەڵك بە گشتیی 

 ئیرلەند.

 

زۆر گەڕاندنەوە واتە هەروەها وەزیر سەبارەت بە دەرچوونی بڕیاری ' بە زۆرگەڕاندنەوە ' هەڵسەنگاندن دەکات. بڕیاری بە

بنەوە. وەزیر سەبارەت  گەڕاندنەوەی کەسانێك بۆ واڵتێك کە لەوانەیە لەو واڵتەدا ڕووبەڕووی چەوسانەوە یان ئازاری جدی ب

بە هەر شتێك کە تۆ لەم پێوەندییەدا بیهێنیتە بەر باس هەڵسەنگاندن دەکات. بە تایبەت، وەزیر سەبارەت بە هەر نیگەرانی و 

لە ئەگەری گەڕانەوەت بۆ واڵتی   ئازاری جدی  بە ڕووبەڕوونەوەی چەوسانەوە و  پێوەندی  لە  ترسێك کە تۆ ڕاتگەیاندووە 

 گاندن دەکات.ئەسڵی خۆت، هەڵسەن
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 هۆکاری دیکە کە لە سەر بنەمای، مووڵەتی مانەوەت پێ بدرێ .7.1

ساڵ( یان هەردووکتان، دەبێ مووڵەتی    ١٨تکایە پێمان بڵێ لە بەر چ هۆکارگەلێکیتر تۆ، یان کەسانی پشتبەستوو بە تۆ )خوار  

 داخوازییەکەتان بۆ پاراستنی نێونەتەوەیی ڕەد کرایەوە؟مانەوەتان لە ئیرلەند پێ بدەرێ، ئەگەر هاتوو 

 

 

 
 

 

 

بکە و هەروەها   [7.1]تکایە گەر پێویستی کرد الپەرەی زیاتر بەکار ببە و لە سەر الپەڕە زیادکراوەکە ئاماژە بە ژمارەی ئەم پرسیارە کە 

 . ی خۆت بنووسە و ئیمزا/واژۆی بکە IPOژمارە ڕیفرنسی 

 

 هۆکاری دیکە کە ترست هەبێ بۆ گەڕانەوە بۆ واڵتی ئەسڵی خۆت یان واڵتی شوێنی نیشتەجێبوونی پێشووت. . 7.2

جگە لەو خااڵنەی کە تا ئیستا باست کردووە، ئایا هیچ هۆکارێکیتر هەیە کە مایەی ترس بێ بۆت لە کاتی گەڕانەوەت بۆ واڵتی  

 تکایە تا بۆت دەکرێ زانیاری و وردەکاری پێوەندیدار بنووسە. نیشتەجێبوونی پێشووت؟ ئەسڵی خۆت یان واڵتی شوێنی  

 

 

 
 

بکە  [7.2]تکایە گەر پێویستی کرد الپەرەی زیاتر بەکار ببە و لە سەر الپەڕە زیادکراوەکە ئاماژە بە ژمارەی ئەم پرسیارە کە 

 واژۆی بکە.ی خۆت بنووسە و ئیمزا/ IPOو هەروەها ژمارە ڕیفرنسی 
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 باروودۆخی پزیشکی  .8

 دۆخی پزیشکیی جدی  8.1

هەیە پێمان بڵێ، تکایە ئەگەر خۆت یان هەر کەسێکی پشتبەستوو بە تۆ ،یان هەردووکتان هەر جۆرە دۆخێکی پزیشکیی جدیتان  

لە کاتی ناردنەوەی ئەم پرسیارنامەیەدا هەر بەڵگەیەت هەیە لە سەر هەر   یان  دۆخێکی پزیشکیی  پێویستە بە زووترین کات 

جدی، پێمان بدەی. باشتر وایە کە پێش کاتی چاوپێکەوتنەکە ئەو بەڵگانەمان پێ بدەی. هەروەها دەبێ سەبارەت بە هەر جۆرە  

 یارمەتی و چاودێرییەکی تەندرووستی دەروونی کە خۆت یان کەسانی پشتبەستوو بە تۆ وەریدەگرن، پێمان بڵێی. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 ی چاوپێکەوتن(  ٣٥ مادەیچاوپێکەوتنی پاراستنی نێونەتەوەیی )  .9
دا ئێمە پرسیارت لێ دەکەین کە لە بەرچی داخوازیت بۆ پاراستنی نێونەتەوەیی کردووە. بۆ ئەوەی   ٣٥لە چاوپێکەوتنی مادەی  

ەدا زانیاریمان پێ بدەی. دەزانین  یارمەتی ئێمە بدەیت کە بتوانین هەڵسەنگاندن بۆ داخوازییەکەت بکەین تۆ پێویستە لەو پێوەندیی

کە لەوانەیە بۆت ئەستەم بێ کە سەبارەت بە هندێك لەو ئەزموونانەی کە بە سەرتدا تێپەڕێون باس بکەی. بەاڵم کاتێك کە لە 

 گەڵ پیاوێك یان ئافرەتێك کە چاوپێکەوتنت لە گەڵ دەکەن و وەرگێڕیشت هەیە، شتەکە ئاسانتر دەبێ بۆت.  

بۆ دەکات    ئەگەر پێت باشە کە لە گەڵ دەکا یان وەرگێڕانت  لەو ئەو کەسەی وا چاوپێکەوتنت  ئافرەت بێ یان پیاو بێ، وە 

بارەیەوە تا ئیستا بڕیارت نەداوە، ئەوە پێویستە لەو بارەیەوە ئێمە ئاگادار بکەیتەوە. ئێمە هەموو توانای خۆمان دەخەینە گەڕ تا  

 ئەوەی تۆ دەتەوێ بۆت دابین بکەین.

 

 چاوپێکەوتنت لە گەڵ دەکا و ئەو کەسەی وەرگێڕانت بۆ دەکا وا ئەو کەسەی  9.1

       نەخێر         بەڵێ     ئایا پێت باشترە دیاری بکەی ئەو کەسەی وا چاوپێکەوتنت لە گەڵ دەکا پیاو بێ یان ئافرەت؟

 

 ئەگەر ' بەڵێ ' تکایە یەکێك لەو واڵمانە هەڵبژێرە. 

     بەڵێ، من پێمباشە کە ئافرەت چاوپێکەوتنم لە گەڵ بکا           بەڵێ، من پێمباشە کە پیاو چاوپێکەوتنم لە گەڵ بکا
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 ئاسانکاری تایبەت  9.2

کاتی   لە  پێداویستی  ئایا  یان وەك کەسێکی خاوەن  تەندرووستی  دۆخی  بە هۆی  نێونەتەوەیی  پاراستنی  بۆ  چاوپێکەوتنەکەت 

     نەخێر        بەڵێ تایبەت پێویستت بە هیچ جۆرە ئاسانکارییەکی تایبەت هەیە؟                                           

 

 

 .ئەگەر ' بەڵێ ' تکایە پێمان بڵێ کە چ شتێکت پێویستە

 

 

 
 

 
 

 

 زمان 9.3

 زمانی دایکیت چییە؟ 

 

 حەز ئەکەی بە چ زمانێك چاوپێکەوتنت لە گەڵ ساز بکرێ؟

 

       نەخێر         بەڵێئایا هیچ زمانێکیتر دەزانی؟                                                                               

 ئەگەر ' بەڵی ' تکایە پێمان بڵێ کە چ زمانێكیتر دەزانی؟ 

کام یەك لەو  ئەگەر ' بەڵێ ' تکایە پێمان بڵێ کام زمان یان  

 زمانانە بە پاراوی دەزانی؟ 

 
 

 

 بەڵگەنامە بۆ پاڵپشتی داخوازییەکەت  .10
بەم   پێوەندیدارە  لە بەردەستدایە و  بەڵگەنامەیەك کە  دەبێ هەموو  تۆ  ئەم پرسیارنامەیەدا  ئێمە   داخوازییانەیلە گەڵ  بۆ  خوارەوە 

 بنێری: 

 پاراستنی نێونەتەوەیی  •

 مووڵەتی مانەوە لە واڵت   •

 

 تکایە ئەگەر دەتوانی نوسخەی ئەسڵی بەڵگەنامەکانمان پێبدە. ئەو بەڵگەنامانەی کە دەبێ پێمان بدەی ئەمانەی خوارەوەن:

 

 هەر کارتێك کە پێناسەی تۆ لە خۆی بگرێ وەکوو: 

 پاسپۆرت  •

 کارتی نیشتمانی •

 بەڵگەنامەی سەفەر  •

 مووڵەتی لێخوڕین  •
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 بڕوانامە و تۆمار

 

 لەدایکبوونبڕوانامەی  •

 بڕوانامەی مردن، عەقدی هاوسەرگیری، یان هاوبەشی مەدەنی •

 بڕوانامەی تۆمارکردن لە قوتابخانە •

 بروانامەی خوێندن  •

   

 ئەندامەتی  

 نووسراوە یان پێناسەی ئەندامەتی لەم رێکخراوانەی خوارەوە: 

 گرووپ یان حیزبی سیاسی  •

 یەکێتی یان یانە •

 گرووپی دیکە •

 

 پۆلیس  بەڵگەنامەی

 نووسراوە یان فەرمان لە الیەن کاربەدەستانی پۆلیس لە واڵتی خۆت یان هەر واڵتێکی دیکە  •

 

 بەڵگەنامەی پزیشکی 

 هەر نووسراوەیەک کە لەالیەن دکتۆرەکەتەوە بێ وەکوو ) نامە یان ڕاپۆرتی دکتۆر(  •

 نیشتەجێبوونی پێشووت ڕاپۆرتی پزیشکی لە الیەن دکتۆرەوە لە ئیرلەند، لە واڵتی ئەسڵی خۆت یان واڵتی شوێنی  •

 

 هەر جۆرە بەڵگەنامەیەکیتروەکوو

 هەر جۆرە بەڵگەنامەیەکیتری پێوەندیدار بە داخوازییەکەت وەکوو:

 تۆماری بانک و تەلیفون  •

 هەر بەڵگەنامەیەك سەبارەت بە پێشینەی کۆچبەری تۆ  •

 

 ت هەیە بۆمان بنێرە. لە ئیستادا هەر بەڵگەنامەیەکی پێوەندیدار

پێشتریش لەم دوکومێنتەدا ئاماژەمان پێکرد، پێویستە هەر بەڵگەنامەیەك کە پێتوایە دەتوانی بە دەستی بێنی بۆ پاڵپشت لە هەروەك  

 بنێریت.   IPOداخوازییەکەت دەبێ بە زووترین کات بەدەستی بێنی و بۆ ئێمە لە نووسینگەی پاراستنی نێونەتەوەیی 

دەگرێتەوە. ئەگەر نیازت هەیە پشت بە بەڵگەی پزیشکی ببەستی بۆ داخوازییەکەت، باشتر وایە بە ئەمە بەڵگەنامەی پزیشکیش  

 بنێریت.   IPOزووترین کات ئەو بەڵگانە بە دەست بهێنی و بۆ ئێمە لە نووسینگەی پاراستنی نێونەتەوەیی 

 

ئێمە تا چەند بڕوا بەو زانیارییانەی ناو داخوازییەکەت بەڵگەکان لە ئیستادا لە الی خۆت ڕابگری لەوانەیە لەو بوارەوە کە  ئەگەر  

ڕەد   داواکارییەکەت  ئێمە  و  بێ  تەواو  داخوازییەکەت  بۆ  زیان  بە  لەوانەیە  بگەیەنێ.  داخوازییەکەت  پرۆسەی  بە  زیان  دەکەین، 

 بکەینەوە. 

دەبێ   ئێمە   ، نموونەیی  کەم  بە شێوەیەکی  لە ڕێکەوتی چاوپێکەوتنەکەت  ٣النی  پێش  دەست هەمو  ڕۆژ  بە  بەڵگەنامەکانمان  و 

 گەیشتبێ. تکایە لە خوارەوە هەموو ئەو بەڵگەنامانەی وا دەینێری بە ڕیز بنووسە. 

 

 لە بیرت بێ کە لە سەر هەر بەڵگەنامەیەك وا دەینێری ناوی خۆت و ژمارەی پێناسەی کەسیی خۆت بنووسیت. 
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  بۆمان بنێری؟ ئایا بۆ پاڵپشتی لە داخوازییەکەت هیچ بەڵگەنامەیەکت هەیە کە  10.1

 تکایە واڵمێك هەڵبژێرە      نەخێر          بەڵێ 

 

 ئەگەر ' بەڵێ ' تکایە ئەو زانیارییانەی خوارەوە تەواو کە.

بەڵگەنامانەی وا دەینێری بۆمان لە گەڵ ئەو زانیارییانەی خوارەوە سەبارەت بە بەڵگەنامەکان، لە خوارەوە تکایە هەموو ئەو  

 ەم پرسیارە لە سەر الپەڕە زیادەکراوەکە تکایە گەر پێویستی کرد الپەڕەی زیاتر بەکار ببە و لە بیرت نەچێ کە ژمارەی ئ  .بنووسە

 بنووسە. 

. بەڵگەنامەکە بە چ 4

 اوە؟ زمانێك نووسر

. ئەو بەڵگەنامەیە بە 3

دیاریکراوی چ پێوەندییەکی  

 بە داخوازییەکەتەوە هەیە؟ 

. ئەگەر بەڵگەنامەکە  2

ڕێکەوتی لە سەرە، تکایە 

 ڕێکەوتەکە بنووسە.

 گەنامەی چییە؟ڵبە .1

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 

 

 

 ئاگانامەی پاراستنی زانیاری  .11
( سەر بە دەزگای خزمەتگوزاری کۆچبەران بەشێکە لە وەزارەتی داد. نووسینگەی   IPOنێونەتەوەیی )  نووسینگەی پاراستنی  

مامەڵە دەکات،    کە خراوەتە بەردەستیان  ( بە شێوەیەکی نهێنی لە گەڵ هەموو زانیارییەکانی ئێوەدا  IPOپاراستنی نێونەتەوەیی )  

دەکات کە هەموو هەنگاوێکی کردەیی هەڵگرین بۆ دڵنیا بوون لەوەی ی پاراستنی نێونەتەوەیی ئێمە ناچار  ٢٠١٥یاسای ساڵی 

یەکێتی ئوروپا بۆ پاراستنی زانیارییە گشتییەکان    EUکە ناسنامەی کەسی داواکار بە نهێنی بپارێزین. ئێمە هەروەها لە ڕێساکانی   

 ی پاراستنی زانیارییەکان پێڕەوی دەکەین. ،٢٠١٨وە هەروەها یاسای ساڵی 

دراوەکان بە وەزارەتی داد، لە الیەن ئێمەوە بە پێێ یاسای گونجاو تەنیا لە گەڵ هندێك ڕێکخراوی یاساییدا هاوبەش  زانیارییە  

 دەکەین.

تایبەتمەند ئاگانامەی  تەواوی  دەتوانن نوسخەی  زانیارییە گشتییەکان )ی ڕێساکانی  ێتئێوە  لە سەر   IPO (PP) 52پاراستنی   )

 www.ipo.gov.ie ناونیشانەدا چاو لێبکەن. لەم  IPOماڵپەڕی 

 هەروەها دەتوانن نووسخەی تەواوی ڕێساکانی وەزارەتی داد بۆ پاراستنی زانیاری لەم لینکەوە چاو لێبکەن:

 .Protection-e/en/JELR/Pages/Datawww.justice.i 
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 کۆمەك لە کاتی پڕکردنەوەی ئەم پرسیارنامەیەدا .12

 ئایا خۆت پرسیارنامەکەت پڕکردۆتەوە؟ 12.1

 تکایە واڵمێك هەڵبژێرە.         نەخێر         بەڵێ
 

پڕی کردۆتەوە دەبێ ئەم بەشە پڕ ئەگەر ' نەخێر ' ، کێ کۆمەکی کردووی لە پڕکردنەەی پرسیارنامەکەدا ) ئەو کەسەی کە  

 بکاتەوە.( 
 ناو:

 ناونیشان: 

 

 پێوەندی خزمایەتی لە گەڵ داواکاردا: 
 

 

 تکایە پێمان بڵێ کە بۆچی کەسی داواکار بۆ خۆی نەیتوانیوە ئەم پرسیارنامەیە پڕ بکاتەوە. 
 

 

 
 
 

 
 

 پارێزەر یان نوێنەری یاسایی ڕاگەیاندن و ئیمزا/واژۆی  .13

 نوێنەری یاسایی دەبێ ئەم بەشە پڕبکاتەوە.  پاریزەر یان  13.1

 ڕایدەگەیەنم کە لە پڕکردنەوەی ئەم پرسیارنامەیەدا یارمەتی کەسی داواکارم داوە: 

 ئیمزای پارێزەر: 

 

 

 ڕێکەوت: 
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 ڕاگەیاندن و ئیمزای کەسی داواکار .14

 تکایە ئەمەی خوارەوە بخوێنەوە و ئیمزای بکە: 14.1

 گونجاو هەڵبژێرە و لە خوارەوە ڕێکەوت بنووسە و ئیمزا بکە.تکایە واڵمی 

 من دەزانم  کە :  

       نەخێر        بەڵێ.   ئەم پرسیارنامەیە لە باتی خۆم و کەس یان کەسانی پشتبەستوو بە خۆم پڕ دەکەمەوە •

     نەخێر         بەڵێ        هەموو کەسانی پشتبەستوو بە من لەم داخوازییەدا ناویان هاتووە.           •

 

 

 

 

( ی  زانیارییەکان  پاراستنی  ئاگانامەی  کە  بەشی IPOڕایدەگەیەنم  لە  کە  نێونەتەوەیی  پاراستنی  نووسینگەی  ئەم    ١٢  (  ی 

     نەخێر        بەڵێ                                                                    پرسیارنامەیەدا هاتووە، خوێندۆتەوە. 

 

 

منااڵنی   پرکرۆتەوە.  داخوازییەکم  نییە،  ئیرلەندییان  ڕەگەزنامەی  کە  خۆم   بە  پشتبەستوو  منااڵنی  هەموو  باتی  لە  کە  دەزانم 

 پشتبەستوو بە من ئەمانە دەگرێتەوە کە: 

         ساڵەوەیە. ١٨تەمەنیان لە خوار لە کاتی پێشکەش کردنی ئەم داخوازییەدا لە ئیرلەند دەژین و   •

                          لەو ماوەیەدا کە من داواکاریم پێشکەش کردووە، لە واڵتی ئیرلەند لە دایکبوون.  •

        نەخێر       بەڵێ    ساڵەوەیە و لە ئیستادا کە من داواکاریم پێشکەش کردووە، دێنە ناو ئیرلەند. ١٨تەمەنیان لە خوار   •

 

 

ببرێ ئەگەر داواکارێك  لەوە ئاگادارم کە لەوانەیە ئەم زانیارییانەی من پێمداون لە هەڵسەنگاندنی هندێك پەروەندی دیکەدا بەکار  

 پێوەندی بە منەوە هەبێ یان ئەگەر پەروەندەیەك بە شێوەیەك پێوەندی بە پەروەندەکەی منەوە هەبێ.

     نەخێر           بەڵێ                                                                                                                   
 

 .بەڵێن دەدەم کە هەموو ئەو زانیارییانەی کە لەم پرسیارنامەیەدا خستوومەتە بەر دەستتان، تەواو، ڕاست و دەقیقە
 

 ئیمزای داواکار: ◄ ڕێکەوت:  ◄

 ڕێکەوت:   ◄

 

 ناوی داواکار: ◄
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Questionnaire, Part B, 29 

 

 مەنووسە، ئەم الپەڕەیە تەنیا دەبێ لە الیەن فەرمانگەکەوە پڕ بکرێتەوە.  تکایە بە هیچ شێوەیەك لەم الپەڕەیەدا هیچ 

 

 

 

FOR OFFICE USE ONLY 

Applicant’s name:                                                                            Country of origin: 
 

 

Reference number:  
 

Person ID: 
 

Language used in questionnaire: 
 

Number of questionnaire pages: 
 

Any extra material: Total number of extra pages: 
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