
 

 هەیە یان ( Chancen-Aufenthaltsrecht) نامیلکەی ڕێنمایی بۆ ئەو کەسانەی بە تازەیی دەرفەیی مافی نیشتەجێبوون

[Kopfbogen der Ausländerbehörde ] 

 بەڕێز،  

 
 

مۆڵ داواکارییەکەتان  نیشتەجێبوونلەسەر  اوە.   (Aufenthaltserlaubnis)  ەیی  پێبەخشر مافی   ئەمەش تان  دەرفەیی  ناوی 

 دا دیاری کراوە.   ( Aufenthaltsgesetz) ی "یاسای نیشتەجێبوون"104cنیشتەجێبوونە. ئەم مافە لە بەشر 

مانگ وەردەگرن. ئێوە ئەم ماوە کاتتان هەیە بۆ ئەوەی کاروبار و پێداویستییەکان و   18بۆ ماوەی    ئێوە دەرفەیی مافی نیشتەجێبوون

ێ بکەن.  مەرجەکایی مۆڵەیی ن ۆڵەتێیک تری  مانگە داوای م  18لە بەسەرچوویی ئەم    پێش ئێوە دەبێت  یشتەجێبوویی زیاتر جێبەج 

ێت کە ئێوە ئەو مەرجانەتان ببێت کە لەم الپەڕەی زانیارییەدا  .  ننیشتەجێبوون بکە ئەم داواکارییە نوێیە تەنها ئەو کاتە وەردەگیر

 هاتووە. 

هەربۆیە، ئێستا پێتان ڕاداگەیەندرێت کە دەبێت چ مەرجێکتان پێش لە بەسەرچوویی دەرفەیی مانگە درێژ ناکرێتەوە.    18ماوەی  ئەم  

 مافی نیشتەجێبوونەکەتان ببێت کە زۆرتر بمێننەوە.  

 بە سیستەیم بنەڕەتیر دیموکراسیر ئازاد بوونپابەند  .1
ئ دیموکراش  بنەڕەتیر  پابەندی سیستەیم  دەبێت  بن.  ازائێوە  ئەڵمانیا   

ی
فیدراڵ ئازاد  دی کۆماری  دیموکراش  بنەڕەتیر  سیستەیم 

 ئەمەش بریتییە لە: رین سیستەیم سیاسیر ئەڵمانیایە. تبنچینەیی 

a)   ،یاسادانەر تایبەتە  لەڕێگەی ڕێکخراوە  اردن و دەنگدانەکاندا و  ر لە هەڵی  یی حکومەت 
ی
بەکارهێنایی دەسەڵ بۆ  مافی گەل 

، ڕاستەوخۆ، ئازاد، بەرانبەر و جێبەجێکار و دادوەرییەکا اردیی گشیی ر  نوێنەرەکانیان لەڕێگەی هەڵی 
اردیی ر  هەڵی 

نەوە و مافی

 .  نهێیی

b)   یی دادوەری بە یاسا و
ی
یی جێبەجێکردن و دەسەڵ

ی
بەستنەوەی یاسادانان بە سیستەیم دەستووری و بەستنەوەی دەسەڵ

 دادپەروەری، 

c)  مافی پێکهێنان و بەکارهێنایی ،  ئۆپۆزۆسیۆنێیک پارلەمایی

d) حکومەت دەتواندرێت بگۆڕدرێت و دەبێت لەبەرانبەر نوێنەرایی خەڵک بەرپرسیار بێت،   ئەوەی کە 

e) ،سەربەخۆییر دادگاکان 

f)   انە یان دڵبخوازانە، و ر  قەدەغەبوویی بەکارهێنایی هەر شێوە حوکم و بڕیارێیک توندوتیر

g) ی بنەڕەتیدا. کۆنکرێت کردن و جێخستیی مافەکایی مرۆڤ لە یاسا 

ئێوە  الیەن شەخیس ئێوەوە واژۆ بکرێت.  بەیاننامەیەیک پەیوەندیدار دەبێت لەاالکانە و شەخسیر ئێوە پێویستە.  پابەندبوویی چ

 بەیاننامەیەکتان بۆ داواکاریی دەرفەیی  
دەبێت لە ناوەڕۆیک بەیاننامەکە تێبگەن و بابەتە سەرەکییەکان بزانن. تەنانەت گەر پێشیی

 ەجێبوون واژۆ کردووە، پێویستە کە دیسان ئەو کارە بکەنەوە.  مافی نیشت

پاڵپشیی ناکەن، بەردەوامبوویی نیشتەجێبوویی ئێوە گەرەنیی ناکرێت چوونکە   گەر لە داهاتوودا دەرکەوێت کە ئێوە لەم سیستەمە

ێ ناکەن.    ئێوە مەرجە پەیوەندیدارەکان بەپیێر یاسای ڕژیم یان گرووپە   ەر بە شێوەیەیک چاالکانە پاڵپشیی گنیشتەجێبوون جێبەج 

لە  ئازاد  دیموکراش  بنەڕەتیر  سیستەیم  لە  پاڵپشیی  بێت کە  ئەوە  مانای  بە  دەتوانێت  بن،  خۆتان  یی 
ی
وڵ لە  نادیمۆکراتیکەکان 

 ئەڵمانیاش ناکەن. 



یەیی  .2
ی
  ڕ  و بارودۆجی ژیان لە کۆماری فیدزانیاریی سەرەیک لەسەر سیستەیم دادوەری و کۆمەڵ

ی
اڵ

 ئەڵمانیا. 
یەیی و بارودۆجی ئێوە دەبێت ب

ی
ی کە زانیارییەیک سەرەکیتان دەربارەی سیستەیم دادوەری و کۆمەڵ   یسەلمێنی

ی
 ژیان لە کۆماری فیدراڵ

ئەڵمانیا" هەیە.   لە  "ژیان  ناوی  بە  ستاندارد  نەتەوەیی  تاقیکردنەوەی  لەڕێگەی  هەیە  زانیارییەتان  ئەم  ئێوە  ئەوەی کە    بەڵگەی 

(Leben in Deutschland)ەیک کورت دەنوورسێت "، کە بە شێوەیLiD  .خویل ئامادەکاریی پەیوەندیدار بۆ "، بەدەست دێت

( ئاشناکردن"  "خویل  ناوی  لەژێر  دامەزراوەوە  چەندین  لەالیەن  تاقیکردنەوەیە  بەڕێو Orientierungskursئەم  لە ەدەبرێن.  ( 

ویل تێکەڵبوون بە کۆمەڵگا(. هەروەها  : خIntegrationskursهەندێک بابەتدا، خویل ئاشنایی بەشێکە لە خویل ئینتگراسیۆن )

ێ ئەوەی لە هیچ خولێیک پەیوەندیداردا بەشداری بکەیت، لە تاقیکردنەوەکەدا بەشدار بیت.   دەتوانیت ی 

( یان بڕوانامەیەیک یەکسان بەو یان بڕوانامەی خوێندیی  Hauptschuleهەروەها گەر بڕوانامەی خوێندنگەی ناوەندیی ئەڵمانیا )

لە    
ی
باڵ )گشتیر  شاگردیتان  خولێیک  بەسەرکەوتوویی  یان گەر  هەیە،  ئەڵمانیاتان  ئەڵمانیا Ausbildungخوێندگەیەیک  لە   )

ی  حاڵەتەدا لەم  ەڵگەکەی پێشکەش بکەن.  تێپەڕاندووە، یان گەر بڕوانامەیەیک زانکۆیەیک ئەڵمانیاتان هەیە، دەتوانن ب ، ئێوە ناچار ننر

 " ئەنجام بدەن.  LiDکە تاقیکردنەوەی "

ڵەتە ناوازەکاندا، دەکرێت لە ڕێگەی دیمانەیەیک شەخسییەوە لە نووسینگەی تۆمارکردیی بیانییەکان، کە دیزاین و ئاستەکەی لە حا

بکرێت کە قبوڵ  بکەن،  قسە  ئەڵمایی  بە  ەدا  ر
لیێ دەبێت  و  ئەڵمانیا"یە،  لە  "ژیان  تاقیکردنەوەی  پرسیارەکایی  زانیاریی    بەپیێر  ئێوە 

 بەڕێوە نابەن.  کۆچبەری لەم دیمانە شەخسییانە  ینگەکایی هەمووی نووس پێویستتان هەیە. 

 ( A2ئاسیی  GERزانیاریی زارەیک لە زمایی ئەڵمایی بەڕادەی پێویست ) .3
مەرج و پێداویستییەیک دیکە بۆ مانەوە دوای دەرفەیی مافی نیشتەجێبوون ئەوەیە کە ئێوە بتوانن بە ڕادەی پێویست بە شێوەی  

 گرن و قسە بکەن. زارەیک بە ئەڵمایی پەیوەندی ب 

 ئەورویی بۆ زمانەکان)
(ە کە چۆنیەتیر هەڵسەنگاندن و تاقیکردنەوەی  GERپێوەری ئەم تواناییە چوارچێوەی سەرچاوەی هاوبەشر

 ئاسیی شارەزاییەکایی زمان لە گشت ئەوروپا دیاری دەکات.  

بەڵگەی ئەم زانیارییە حەتمەن بە شێوەی   پێویستە. پێویست ناکات کە  GERی  A2بەڵگەی زانییی شارەزاییەکایی زمان لە ئاسیی  

 بڕوانامەی زمان پێشکەش بکرێت. 

 کاتێک بەدەست دێت کە ئێوە:   GERی  A2شارەزاییر زمان لە ئاسیی 

ترەوە، یان بۆ   •
ی
 ماوەی چوار ساڵ لە خوێندنگەیەیک زمایی ئەڵمایی خوێندبێتتان و دوای ئەویش چووبێتنه پۆلێیک باڵ

 (، یان Hauptschule, Mittlerer Schulabschluss, Abiturتەواوکردیی خوێندنگەی ئەڵمانیتان هەبێت )بڕوانامەی  •

ابێتنەوە بۆ پۆیل  •  ی خوێندنگەیەیک ئەڵمایی زمان، یان  10گواسیی

ییتان لە ئەڵمانیا  خولێیک خوێندنتان بە زمایی ئەڵمایی لە زانکۆیەک یان زانکۆیەیک زانستە کارپێکراوەکان، یان خولێیک ڕاهێنایی پیشە •

 تەواو کردبێت، یان  

ڕێک هەبێت لەگەڵ کارمەندایی نووسینگەی کۆچبەری قسە بکەن.  • ر
ێ ئەوەی پێویستتان یە وەرگیێ  بتوانن بەسەرکەوتوویی و ی 

لە   ئەو گەنجانەی کەمیی  ن و 
ی
منداڵ ل  16بۆ  بۆ شارەزایی  بەڵگەیەک  تەمەنیانە، هیچ  نییە. ساڵ  پێویست  ئەڵمانیدا  زمایی  لەم   ە 

ی کارنامەی خوێندن لە خوێندنگەیەیک ئەڵمایی یان بەڵگەی بەشداریکردن لە خوێندنگای   حاڵەتەدا، هەر ئەوندە بەسە کە دواینر

ن لە ئەڵمانیا، پێشکەش بکەن. 
ی
 منداڵ

ئاسیی   لە  باوەڕپێکراو  و  بڕوانامەیەیک گونجاو  پێشکەشکردیی  بە  دەکرێت  بۆ   تێسیی "  )وەکوو   GERی  A2هەروەها  ئەڵمایی 

ی و شارەزا بو A2، ئاسیی    (Deutsch-Test für Zuwanderer)  "کۆچبەران بڕوانامەی زمان    ون لە زمان بسەلمێندرێت. ( زاننر



تاقیکرد بەپیێر  بێت.  دەبێت  زمان  ستانداردی  ناکرێن. هنەوەیەیک  قبووڵ  بڕوانامەیەک  دامەزراوەی   ەموو  بڕوانامەکایی 

Goethe-Institut  دامەزراوەی  ،Test-DaF-lnstitut  ،  دامەزراوەی  وtelc gGmbH    نووسینگەکایی گشت  الیەن  لە 

 کۆچبەرییەوە نارساون و قبوڵ دەکرێن.  

نیشتەجێبوون   دەرفەیی  مۆڵەیی  ئینتگراسیۆیی  (  Chancen-Aufenthaltserlaubnis)بە  خویل  لە  بەشداریکردن  بۆ  دەتوانن 

 بۆ کاروباری کۆچبەری و  
ی

لەم خولەدا، دەتوانن شارەزاییە دیاریکراوەکایی زمان  ( قبوڵ بکرێن.  BAMFپەنابەران )نووسینگەی فیدراڵ

ی و لە تاقیکردنەوەی باش و گونجاودا   ر بن 
 فیێ

ی
یی فیدراڵ

ی
یەیی و بارودۆجی ژیان لە وڵ

ی
و زانسیی سەرەکیر سیستەیم یاسایی و کۆمەڵ

بک بکەیت.  بەشداری  وەرگرتن  داوای  دەبێت  پرسیارێکت ەن.  هەر  نووسینگەیەیک    گەر  لەگەڵ  دەتوایی  ە  ل  BAMFهەیە، 

BAMF-NAvI  (https://bamf- navi.bamf.de/de/ ،)بە بەکارهێنایی سیستەیم زانیاریی  ناوچەکەتاندا پەیوەندی بکەیت.  

ا و بەئاسایی بزانن کە چ نووسینگەیەیک ناوچەیی بەرپرش ئێوەیە و خولەکایی ئی  ر
کرێن.  نتگراسیۆن لەکوێ پێشکەش دەدەتوانن خیێ

داواکاری بۆ وەرگرتن هەروەها دەتوانێت لەالیەن دابینکەرایی خولەکایی ئینتگراسیۆن پێشکەش بکرێت. ئەوان پێیان خۆش دەبێت 

 پەیوەندی بەکارب  هێندرێن.  
ی

 کە ڕاوێژ و ڕێنماییتان بکەن و دەتوانن وەک یەکەم خاڵ

ن لە خوێندنگە .4
ی
 خوێندن و ئامادەبوویی منداڵ

نەی کە بڕیارە مافی نیشتەجێبوونیان پێبدرێت، بەڵگەی خوێندن لە خوێندنگە بۆ هەموو ماوەی نێوان دەسپێکردن و  بۆ ئەو 
ی
منداڵ

تەواوکردیی خوێندیی ناچاری لە خوێندنگە، دەبێت پێشکەش بکرێت. ئێوە دەتوانن بە پێشکەشکردیی بڕوانامە یان بەڵگەنامەیەک 

با ئەم  نووسینگەی کۆچبەری،  . بەتە  بە  ی ئامادەبوون  بسەلمێنی و  باوەڕپێکراوە کە    خوێندن  و  پەسند  تەنها کاتێک  خوێندنگە  لە 

 خوێندندا تەنها چەند ڕۆژ 
ی

ێ   ێکمنداڵەکە لە ماوەی ساڵ   . نەبووبێتلە خوێندنگە حزووری    پاساو ی 

ی کردیی تێچووەکایی ژیان .5  دابنر
ی بکەن یان دەبێت بەپیێر کار و چاالکیر ئێوە دەبێت تێچووەکایی ژیانتان یان بەشێوەیەیک سەرەیک لەڕێگەی کا رێیک مووچەدارەوە دابنر

ی   . دەکرێنڕابردووتان، بەو ئەنجامە بگەین کە تێچووەکایی ژیانتان لە داهاتوودا بەتەواوی دابنر

 

ان ئەو کەسانەیە کە لەگەڵیان دەژین  ی ر
 دەژین. مەبەست لە خیێ

ی
انەوەیە کە لەگەڵ ی ر

گەر بە تەنها ناژین، ئەم تێچووە پەیوەندیی بەو خیێ

پێکەوە   واتا  و  دەکەن  دەدەن.  و کار  ڕۆژانە  ژیایی  مووچەی تێچووەکایی  ڕێگەی  لە  انەکەتان  ی ر
خیێ داهایی  نیوەی  لە  زۆرتر  گەر 

انەکەتان دامەزراوبوونەوە بێت، تێچو  ی ر
ی دەکرێت. ئێوە یان الیی کەم خیێ وەکایی ژیانتان بەشێوەیەیک سەرەیک هەر بەو مووچەیە دابنر

حک لە  یارمەیی  وەرگرتیی  ێ  ی  بتوانن  دەبێت  بدەن. هەروەها  خانووەکەتان  ی 
یارەمەتیر    ومەتەوە کریێ بڕەپاڕەی  وەرگرتیی  م 

ی
بەڵ

ی ناکرێت.  تێچ  خۆی بەمانای ئەوە نابێت کە(  Wohngeld)نیشتەجێبوون    کاریگەریەیک نەرێنیر ئەوەش "هیچ  ووی ژیانتان دابنر

 نییە". 

انەکەتان    - لەم چوارچێوەدا، بەپیێر ئەو باجەی لەالیەن خودی وەرگرەکانەوە   ی ر
دەدرێت، هەر یارمەتییەکیش    -ئێوە یان ئەندایم خیێ

ێ   بەم پێیە،.  کاریگەریی نەرێنیر نابێتکە پێتان دەدرێت   ی یان کەمئەندایم   زیانانەئەم یارمەتییە ی  ی لە مووچەی خانەنشینیر پیر بریتینر

ژمارە   بێکاری  "یارمەتیر  یارمەتیر (Arbeitslosengeld I)  1یان  باجە  (  Kindergeld)منداڵ    ".  بەرنامەیەیک کەمکردنەوەی 

ان  باالنسکردیی ) ی ر
خیێ دەک  ((Familienleistungsausgleich)   یارمەتیر  لەگەڵ  مامەڵەی  داهایی کار  وەک  هەربۆیە  رێت. و 

نابێتکەوابوو، ئەمە   بڕە پارەیەش کە بۆ دابینکردیی شوێیی نیشتەجێبوون دەدرێت، وەکوو بوورسیەی .  کاریگەریی نەرێنیر  ئەو 

ێت و  بەر خوێندن، وەک داهایی کار لە  . هیچ کاریگەریەیک نەرێنیر نابێت  ئەوەش   کەوایەچاو دەگیر

م  
ی
ی کە دەدرێن، بە تایبەت ئەو یارمەتییانەی کە بەپیێر کتێی  دبەڵ یەتییانە کە بەپیێر ئەو باجە ننر

ی
وەیم و زۆربەی ئەو یارمەتییە کۆمەڵ

یەتیر ئەڵمانیا )
ی
" بوو( دەدرێن، وەکوو داهایی کار مامەڵەیان لەگەڵ Hartz IVکە پێشیی " "SGB II"( )Bürgergeldیاسای کۆمەڵ

   ێن. چاو ناگیر بەر ناکرێت و لە

ان لە ی ر
ی بکرێت.    تێچووەکایی ژیایی خیێ کاربەدەستان بەو مەرجە ئەمە قبووڵ دەکەن کە لە ئێستادا کارێک داهاتووشدا دەبێت دابنر



 خوێندنگە/پیشەیی  یی بەڕادەی پێویست ببێت، بکرێت.  کە داها
م گەر پێشنیاری کارێیک دیاریکراو و متمانەپێکراو یان ڕاهێنایی

ی
بەڵ

یەتییەکان سەرکەوتن بەدەست  بوویی هەبێت و لەگ
ی
ەڵ ئەوەشدا پێشووتر لە خویل ئینتگراسیۆندا لە زانییی زمان و شارەزاییە کۆمەڵ

ی   ی کە تێچووی ژیان لە داهاتوودا بەدەست دێت و دابنر ی بڵێنر هاتبێت بەجۆرێک کە بۆ دابینکردیی تێچووی ژیان بەس بێت، دەتواننر

 دەکرێت.  

ێ تکایە بۆ ئەم مەبەستە پێشنیاری کا ڕاستکردنەوە و بەڵگەیەیک ساختەی ریی ساختە و ی 
بنەما لە هیچ کەسێک وەرمەگرن. ئەگەر پشیی

ای بەرچاو بۆ ئێوە و ئەو کەسەی کە بەڵگەکەی دەرکردووە.   لەو شێوەیە پێشکەش بکەن، ئەمە دەبێتە هۆی رسی

 یانە بۆ ئەمانەی خوارەوە بەکار دەبرێت: یاساکە هەندێک ئیستسنای لە مەرج و پێداویستیر تێچووی ژیاندا کردووە. ئەم ئیستسنا

خوازایی  خوێندکارایی دامەزراوەیەیک دەوڵەتیر   • ر
 یان دامەزراوەیەک کە لەالیەن دەوڵەتەوە دایی پێدانراوە، و فیێ

ی
خوێندیی باڵ

خوازایی  ر
یی دەکات،  شاگردیی پیشە دانپێدانراوەکان یان فیێ  ئامادەکاری پیشەیی کە دەوڵەت پشتگیر

 پرۆگرامەکایی

یەتییە تەواوکەرەکان   •
ی
 کەم تەمەنیان هەیە و بۆ ماوەیەیک کایی پێویستییان بە یارمەتییە کۆمەڵ

ی
انانەی کە منداڵ ی ر

ئەو خیێ

 هەیە،

 کەم تەمەیی هەیە و بەپیێر ڕێساکایی یارمەیی و دەرماڵە •
ی

یی )دایک یان باویک تەنها کە منداڵ
ی
( مەنتقییە SGB IIی هاووڵ

 کە چاوەڕوانیر ئەوەی لە ناکرێت کار بکات، یان  

 ن،ەپێویسیی بە بەخێوکردنە بەخێو دەکئەو بیانییانەی کە خزم و کەش خۆیان کە  •

ی   • ، مێشیک یان دەروونییەوە ناتوانن بژێوی ژیانیان دابنر  جەستەیی
ئەو بیانییانەی کە بەهۆی کەمئەندایم یان نەخۆشییی

دەبێت  بک ئەمەش  بۆ  یان    بەڵگەنامەیەن،  وردەکارییەکانییەوە  بە  بەهۆی  بەڵگەنامەی  پزیشیک  خانەنشییی 

 کەمئەندامییەوە پێشکەش بکەن، و

،  ؛تەمەنئیستسنا بەهۆی   •  یاسایی
مووچەی    چونکە هەمیشە بەو شێوەیە بووە کە کاتێک دەگەنە تەمەیی خانەنشییی

ی وەردەگرن.   خانەنشینیر پیر

 هەیە ئامادە دەبێت بۆ 
ی

ئەگەر هەر پرسیارێکتان هەیە لەم بارەیەوە، ئەو کەسەی کە لە نووسینگە کۆچبەری پەیوەندیتان لەگەڵ

 هاوکاریتان. 

 ۆرتجێبەجێکردیی مەرجەکایی پاسپ .6
ێ کەن. ئەمەش بەو مانایەیە کە پێویستە پاسپۆرتێیک یاسایی و دروست و    ئێوە دەبێت مەرجەکایی  پەیوەندیدار بە پاسپۆرت جێبەج 

یی ئەسڵیر خۆتانەوە هەبێت و پێشکەشر بکەن. 
ی
 دانپێدانراو یان جێگرەوەی پاسپۆرتتان لە وڵ

مەعقول   یان  ناتوانرێت  ئەمە کاتێکە کە  ئیستسنای  خۆتانەوە  تاکە  ئەسڵیر  یی 
ی
وڵ لە  پاسپۆرت  جێگرەوەی  یان  پاسپۆرت  نییە 

.   بەدەست ی یی ئەسڵیر خۆتان پابەند بن. ئەم بابەتەش    بهێنی
ی
لە بنەڕەتدا، دروست وایە کە بە یاساکایی دەرکردیی پاسپۆرت لە وڵ

ئەڵمانییەکان  بەسەر  ئەوە  هاوشێوەی  مەرج   دروستە کە  و  ئاراوە  دێتە  لە کاتێکدا  دۆخێیک بەتایبەت  لە  بسەپێندرێت کە  دا 

ی بکەن.   هاوشێوەی ئەوەدا پاسپۆرت دابنر

تدارایی ئەڵمانیا نییە کە ڕێگەی چۆنیەتیر وەرگرتیی پاسپۆرت یان جێگرەوەی  
ی
ئەوەش بەرپرسیارێتیر ئێوەیە و بەرپرسیارێتیر دەسەڵ

یی ئەسڵیر خۆتان بزانن. هەروەها بەدەستهێنایی بەڵگەنامە و وێن
ی
ە پێویستەکان لەسەر تێچوو و حیسای  خۆتانە و پاسپۆرت لە وڵ

داوای دەرکردیی پاسپۆرت یان جێگرەوەی پاسپۆرتیش ئەریک خۆتانە. ئەگەر بتوانن نیشایی بدەن کە لە بەدەستهێنایی پاسپۆرت 

ڕەنگ نامەعقولت هەیە،  یی و 
ی
ناعەقڵ بتوانکێشەی  تر،  بەپیێر هەندێک مەرج   یی ئەسڵیر    نە 

ی
تری وڵ بۆ    انخۆتبەڵگەنامەکایی 

بەکا خۆتان  ناسنامەی  نشاندایی  و  .  ر ڕوونکردنەوە  ی لە بێنی ئەو کەسەی کە  لەگەڵ  پێویستەکان  لەسەر کارە  باسکردن  بۆ  تکایە 

 هەیە پەیوەندی بەکەن. 
ی

 نووسینگە کۆچبەری پەیوەندیتان لەگەڵ

ێ دواکەوتن( پێشکەشر نووسینگەی  ئەگەر پاسپۆریی نوێ یان جێگرەوەی پاسپۆرتتان وەرگرتووە، پێویستە بە زووترین کات )بەی 



بکەن   داوای    -کۆچبەریی  ساتەدا  لەو  هێشتا  و  نەکرابێت  یلێ  ئەوەتان  داوای  ئەگەر  نیشتەبوون تەنانەت  ئیجازەی 

(Aufenthaltstitelی دیکەیان)   .نەکردبێت 

 ردیی پاسپۆرتەکە نابێتە هۆی ئەوەی کە لە دەرفەیی مافی نیشتەجێبوون بێبەش بیت. پێشکەشک

 ڕوونکردنەوەی ناسنامە .7
نائاساییەکاندا    ئیجازەیڕوونکردنەوەی ناسنامەکەیشتان پێشمەرجێکە بۆ دەرکردیی   نیشتەجێبوویی زیاتر. ئەمە تەنها لە حاڵەتە 

مەرجەی کە بەو  تەنها  و  بخرێت  پشتگوێ  هەوڵێیک گونجاوتا  دەتوانرێت  هەموو  ی کە  بیسەلمێنی ڕوونکردنەوەی بتوانن  بۆ  ن 

 داوە. ناسنامەکەتان 

( کە بەهۆیانەوە  "ناسنامە" واتە ئەو زانیارییە شەخسییانە )بەتایبەت ناو، ڕێکەویی لەدایکبوون، شوێیی لەدایکبوون و نەتەوایەیی

تداران و کاربەدەستایی  لەالی
ی
یی ئەسڵیر خۆتانەوە ەن دەسەڵ

ی
ە لە ئەڵمانیا بە ه  ئەگەر دەنارسێن.    وڵ ر

ەندێک زانیاریی ناسنامەوە  لیێ

یی ئەسڵیر خ   نارساو 
ی
م لە وڵ

ی
بەوانەوە نەنارساون بنبن، بەڵ ئەمە کافی نیەۆتاندا  بۆ    . ،  ئەم هۆکارانە، سادەترین ڕێگە  لەبەر  هەر 

یی ئەسڵیر خۆتان بە 
ی
 پڕۆسەیەیک دروست بۆتایی دەرکردووە. ڕوونکردنەوەی ناسنامەکەتان پاسپۆرتێکە کە وڵ

ئەگەر ناتوانن ناسنامەی خۆتان بە پاسپۆرت یان النیکەم جێگرەوەی پاسپۆرت )بۆ نموونە، پاسپۆرتێیک کایی یان پاسپۆرتێیک بەپەلە(  

یی ئەسڵیر خۆتانەوە دەرکرابێت ڕوون بکەنەوە، تکایە لەگەڵ ئەو کەسەی کە لە نووسینگەی کۆچبەری پەیو 
ی
ەندیتان کە لە وڵ

 هەیە پەیوەندی بکەن بۆ ئەوەی بزانن کە هێشتا لە چ ڕێگەیەکەوە ئیمکایی ه
ی

وتە و  ەیە ناسنامەکەتان ڕوون بکەنەوە.  لەگەڵ

ی زۆربەی کاتەکان بەس نییە. لێدوایی کەسایی نزیک )هاوڕێ، خزم  ر
 وکەس( سەبارەت بەوەی کە ئێوە کنێ

ی  .8 ر
 ( ەدەرنان و   بیانووینەبوویی نیگەرانیر ئەمیی )کە پیێر دەڵنێ

گەلێک ئاشکرا بن و بەهۆی ئەوانەوە ئەگەری تەواوکردیی مۆڵەیی نیشتەجێبوونەکەتان بەهۆکاری ئەمنییەوە  گەر لەم بەینەدا ڕاسیی 

 نیشتەجێبوونێیک نوێتان بۆ دەرنەچێتەوە.    ئیجازەیلێکۆڵینەوەی بۆ بکرێت، لەوانەیە 

 ساڵ  27ڕێسای تایبەت بۆ کەسایی ژێر  .9
ساڵە، کاتێک داوای مۆڵەیی نیشتەجێبوویی    27دەرفەیی مافی نیشتەجێبوونیان پێدراوە و هێشتا تەمەنیان ژێر  ئەو کەسانەی کە  

ێ دەکرێت.   دواییان دەکەن، هەندێک ڕێسای تایبەت بەخۆی جیبەج 

تێچووی ژیانتان   نییە کە  ، مەرج  ی بکرێت.    - بەشێوەیەیک کایی    -بەتایبەیی ئەوە بۆ ماوەدابنر لەبری  م دەبێت 
ی
ی شێ ساڵ لە بەڵ

جگە  ڵمانیتان هەبێت.  ەڵمایی یان بڕوانامەیەیک پیشەیی ئئەڵمانیا بەشداریی خوێندنگەتان کردبێت یان بڕوانامەی خوێندنگەیەیک ئە

، خۆتان  ردەی پێشووتر و بارودۆجی ژیانتانە بەدەست بێت کە ئێوە دەتوانن بەپیێر خوێندن و پەروە یلەوەش، دەبێت ئەو دڵنیای

 و چۆنیەتیر ژیان لە کۆماری فیدراڵیر ئەڵمانیا یەکخەن بۆ ئەوەی بتوانن لە درێژماوەدا خۆتان بەڕێوەبەرن. لەگەڵ بارودۆخ 

 پیشەیی بن مەرج  تێچووەکایی ژیان بەتەواوی الدەبرێت.  لساڵ تەمەنتان بیت و هێشتا   27گەر ژێر 
 ە خوێندنگە یان ڕاهێنایی

 زانیاریی زیاتر .10
[Hier sollten Ausländerbehörden weitere konkrete Informationen zu Anlauf- und Beratungsstellen 

vor Ort eintragen – vor allem Migrationsberatungsstellen des Bundes und der Länder sowie die 

Jugendmigrationsdienste, die Personen zwischen 12 und 27 Jahren gezielt beraten.] 


