Kurdisch – curde – curdo

Aargau
Bahnhofplatz 3c
5001 Aarau
062 835 18 52
www.ag.ch/migrationsamt

Genève/Genf
9, route des Acacias
1211 Genève 4
022 304 04 70
www.croix-rouge-ge.ch

Obwalden
Bahnhofstrasse 1
6410 Goldau
041 859 00 59
www.caritas.ch

Ticino/Tessin
Via alla Campagna 9
6904 Lugano
091 973 23 78
www.crocerossaticino.ch

Appenzell Ausserrhoden
Kasernenstrasse 17
9102 Herisau
071 353 64 56
www.ar.ch

Glarus
Rain 8
8755 Ennenda
055 646 67 90
www.gl.ch

Uri
Gurtenmundstrasse 31
6460 Altdorf
041 874 09 81
www.redcross.ch

Appenzell Innerrhoden
Marktgasse 2
9050 Appenzell
071 788 95 23
www.ai.ch

Graubünden
Karlihof 4
7001 Chur
081 257 30 07
www.afm.gr.ch

Schaffhausen
Krebsbachstrasse 109
8200 Schaffhausen
052 632 71 71
www.hausderkulturensh.ch

Basel-Landschaft
Parkstrasse 3
4402 Frenkendorf
061 552 51 61
www.migration.bl.ch

Jura
1, rue du 24-Septembre
2800 Delémont
032 420 56 84
www.jura.ch

Basel-Stadt
Hardstrasse 95
4007 Basel
061 267 58 61
www.sozialhilfe.bs.ch

Luzern
Fruttstrasse 15
6002 Luzern
041 228 77 81
www.migration.lu.ch

Bern/Berne
Effingerstrasse 55
3008 Bern
031 385 18 18
www.kkf-oca.ch

Neuchâtel/Neuenburg
Rue de Tivoli 28
2002 Neuchâtel
032 889 43 08
www.ne.ch

Freiburg/Fribourg
Route du Petit-Moncor 1a
1752 Villars-sur-Glâne
026 425 41 63
www.ors.ch

Nidwalden
Knirigasse 6
6371 Stans
041 618 76 20
www.nw.ch

www.sem.admin.ch
switzerland.iom.int
www.youproject.ch

Schwyz
Bahnhofstrasse 1
6410 Goldau
041 859 00 59
www.caritas.ch
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Valais/Wallis
Zone industrielle 4
Le Botza
1963 Vétroz
027 606 18 95
www.vs.ch

Solothurn
Riedholzplatz 3
4509 Solothurn
032 627 84 36
www.so.ch

Vaud/Waadt
Av. de Beaulieu 23
1004 Lausanne
021 316 97 55
www.vd.ch/cvr

St. Gallen
Oberer Graben 38
9001 St.Gallen
058 229 42 00
www.migrationsamt.sg.ch

Zug
Bahnhofstrasse 1
6410 Goldau
041 859 00 59
www.caritas.ch

Thurgau
Multiplex 1
Langfeldstrasse 53a
8510 Frauenfeld
058 345 67 34
www.migrationsamt.tg.ch

Zürich
Schaffhauserstrasse 78
8090 Zürich
043 259 52 95
www.sozialamt.zh.ch
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یارمەتی بۆ گەڕانەوەی واڵت
چییە؟
یارمەتی بۆ گەڕانەوەی واڵت
پشتگیریت دەکات بۆ گەڕانەوەت بۆ
واڵتەکەت .ئەم بەرنامەیە
ئاسانکاریت بۆ دەکات بۆ دەست
پێکردنەوەیەکی نوێ و چاکسازی
کردن لە دەرفەتەکان بۆ
تێکەڵبوونەوە بە کۆمەڵگەکەت
بەشێوەیەکی سەرکەوتوو.

ڕاوێژکاری بۆ گەڕانەوەی واڵت
چی یە؟
یارمەتی بۆ گەڕانەوەی واڵت
چییە؟
یارمەتی بۆ گەڕانەوەی واڵت
یارمەتی بۆ گەڕانەوەی واڵت
چییە؟
پشتگیریت دەکات بۆ گەڕانەوەت بۆ
بەرنامەیەواڵت
گەڕانەوەی
یارمەتی
بۆ ئەم
واڵتەکەت.
پشتگیریت دەکات بۆ گەڕانەوەت بۆ
ئاسانکاریت بۆ دەکات بۆ دەست
بەرنامەیە
واڵتەکەت.
چاکسازی
ئەم نوێ و
پێکردنەوەیەکی
دەرفەتەکان
کردن لە
ەکاتبۆبۆ دەست
ئاسانکاریت بۆ د
کۆمەڵگەکەت
تێکەڵبوونەوە
چاکسازی
پێکردنەوەیەکیبەنوێ و
دەرفەتەکان بۆ
کردن لە
سەرکەوتوو.
بەشێوەیەکی
تێکەڵبوونەوە بە کۆمەڵگەکەت
بەشێوەیەکی سەرکەوتوو.
ڕاوێژکاری بۆ گەڕانەوەی واڵت
چی یە؟
ڕاوێژکاری بۆ گەڕانەوەی واڵت
ڕاوێژکاری بۆ گەڕانەوەی واڵت
چی یە؟
ئاگادارت دەکات کە بە نهێنی یە
باوﻩرﻩ و هیچ
 ،ﺠیگاﻯ
گەڕانەوەی واڵت
ڕاوێژکاری بۆ
ﺒﻪﻴﺎﺮﻤﻪﺗﻰ
بە
ە
نەبەستراوەتەو
ئاگادارت دەکات کە بە نهێنی یە
ﮔﻪﺮﺍﻨﻪﻮﻩﻯ واڵت.
باوﻩرﻩ و هیچ
 ،ﺠیگاﻯ
نەبەستراوەتەوە بە ﺒﻪﻴﺎﺮﻤﻪﺗﻰ
وە هیچ کاریگەریی نی یە
ﮔﻪﺮﺍﻨﻪﻮﻩﻯ واڵت.

لەسەرئەو پرۆسە یاساییانەت کە
لەسەرنی یە
کاریگەریی
وە
نەدراوە.
هێشتاهیچبڕیاریان

ڕاوێژکاری بۆ گەڕانەوەی واڵت
ئاگادارت دەکات کە بە نهێنی یە
 ،ﺠیگاﻯ باوﻩرﻩ و هیچ
نەبەستراوەتەوە بە ﺒﻪﻴﺎﺮﻤﻪﺗﻰ
ﮔﻪﺮﺍﻨﻪﻮﻩﻯ واڵت.

وە هیچ کاریگەریی نی یە
لەسەرئەو پرۆسە یاساییانەت کە
هێشتا بڕیاریان لەسەر نەدراوە.
ڕاوێژکاری گەڕانەوە بۆ واڵت
یارمەتیت دەدات بۆ ئامادەکاری و
ڕێکخستنی کارەکانی گەڕانەوەت
بۆ تێکەڵبوونەوە ﻠﻪ ﻜﯙﻤﻪﻠﮕﺎﺪﺍ .

كێ ﺌەتوانێ ﺪاواﻯ یارمەتی
گەڕانەوەی واڵت بﻛات ؟

گەڕانەوەی کە
داواکەرانەی پەنابەری
واڵت
یارمەتی بۆ
ئەو بگەڕێنەوە
خۆبەخشانە
دەیانەوێتبۆ هەموو
کراوەیە
بۆ واڵتی خۆیان ،وە ئەوانەش کە
بە پەنابەر ناسراون دەتوانن ﺪﺍﻮﺍﻯ
یارمەتیی گەڕانەوە ی واڵت ﺒﻛﺎﺖ
.

داواکەرانەی پەنابەری کە
دەیانەوێت خۆبەخشانە بگەڕێنەوە
ئەوانەش کە
خۆیان ،وە
بۆ واڵتی
پەنابەری کە
داواکەرانەی
بە پەنابەر ناسراون دەتوانن ﺪﺍﻮﺍﻯ
دەیانەوێت خۆبەخشانە بگەڕێنەوە
یارمەتیی گەڕانەوە ی واڵت ﺒﻛﺎﺖ
بۆ واڵتی خۆیان ،وە ئەوانەش کە
.بە پەنابەر ناسراون دەتوانن ﺪﺍﻮﺍﻯ
داواکەرانەی پەنابەری کە
یارمەتیی گەڕانەوە ی واڵت ﺒﻛﺎﺖ
دەیانەوێت خۆبەخشانە بگەڕێنەوە
.بۆ واڵتی خۆیان ،وە ئەوانەش کە
ناسراون دەتوانن ﺪﺍﻮﺍﻯ
پەنابەر
بە
ﭽۆﻦ؟
کەی و
یارمەتیی گەڕانەوە ی واڵت ﺒﻛﺎﺖ
دەتوانیت داوای یارمەتییەکانی
.کەی و
ﭽۆﻦ؟واڵت بکەیت لەدوو
گەڕانەوە بۆ
ماوەی پرۆسەی
کاتﺪا:
یارمەتییەکانی
دەتوانیت داوای
دوو
بکەیت لە
داواکردنیبۆ واڵت
گەڕانەوە
ماوەی
پەنابەرێتی و
ﭽۆﻦ؟
کەی:و
بوونیپرۆسەی
ماوەی
کاتﺪا
پرۆسەکە
تەواو
پاش
دەگرێتەوە.
هەردوو
ماوەی
پەنابەرێتی و
یارمەتییەکانی
داواکردنیداوای
دەتوانیت
تەواوبۆبوونی
پاش
پرۆسەکەلەدوو
واڵت بکەیت
گەڕانەوە
دەگرێتەوە.
پرۆسەی
هەردوو ماوەی
کاتﺪا:
پەنابەرێتی و
داواکردنی
ماوەیبۆ
گەڕانەوە
ڕاوێژکاری
یەکەی
یە؟ پرۆسەکە
بوونی
پاش
تەواوکوێ
واڵت لە

هەردوو
ژمارەی بۆ
دەگرێتەوە.وگەڕانەوە
ڕاوێژکاری
یەکەی
دەتوانیت ناونیشان
ەلەفۆنیکوێ
تواڵت لە
یە؟ ڕاوێژکاری ببینی
ناوەنﺪی
الپەڕەی داهاتو
لە
ناونیشانو.و ژمارەی
دەتوانیت
ڕاوێژکاریبۆببینی
ەلەفۆنی ناوەنﺪی
ڕاوێژکاری گەڕانەوە
تیەکەی
کوێ یە؟
واڵت لە
داهاتوو.
الپەڕەی
لە
دەتوانیت ناونیشان و ژمارەی
تەلەفۆنی ناوەنﺪی ڕاوێژکاری ببینی

