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 زانیاری تاکەکەسی ئەو کەسانەی نیشتەجێی کەمپی پەنابەرین  لێکۆڵینەوەیزانیاری لە مەڕ 
 

 کام زانیاری تاکەکەسی ئێوە لێکۆڵینەوەی لەسەر دەکرێ؟ 

کاتی گفتگۆکردن بە مەبەستی نیشتەجێ بوون دەتوانێ زانیاری تاکەکەسی سەبارەت بە ئێوە دەربکەوێ، کە پێوەندی بە نیشتەجێ بوونی تۆ 

 ١دەبێت. ئەم زانیارییانە لە الیەن ئۆرگانە دەوڵەتێکانەوە لە نۆروێژلە پێوەندی دەگەڵ نیشتەجێ بوونی تۆ لێکۆڵینەوەی لەسەر دەکرێت. 

 

 رییانە لە الیەن ئێمەوە لێکۆڵینەوەی لەسەر دەکرێت: ئەم زانیا

 ومەرجی تایبەت لەبەر چاو بگیرێت لە کاتی نیشتەجێ بوون دەبێ هەل  •

 کات و ئادرەس و زمانی دایکی تۆ  •

 زمانی تەرجوومە و وەرگێڕان  •

 

 بۆ کاروباری نیشتەجێ بوون پێویست بێ، دەکرێ هەروەها ئەم زانیارییانەش لێکۆڵینەوەی لەسەر بکرێت:  ئەگەر

 کەمایەتی ئیتنیک •

 بیروباوەڕی ئایینی و پێشینە •

 پێشینەی جزایی •

 چۆنیەتی باری تەندروستی •

 جنسی   و باری پێشینەی سێکسۆلۆژی وەک هۆڤیەت •

 

تەندروستی ئێوە بکۆڵینەوە، ئەو کات ئێوە دەبێ الپەڕەیەکی رزایەت نامە واژوو بکەن. ئەمە نیشان ئەگەر بێتوو ئێمە بمانهەوێ لە باری 

دەدات کە ئێوە ڕازین تاکوو کارگێڕانی باری تەندروستی زانیارییەکانی تەندروستی لە بارەی ئیوە دابەش بکەن و هاوکات ئێمە دەتوانین  

 گێرانی کەمپی پەنابەری دەتوانن لە نووسین ئەم ڕزایەت نامەیە یارمەتی بدەن.لێکۆڵینەوە لەسەر ئەم زانیارییانە بکەین. کار

 

 ئێمە بۆچی لێکۆڵینەوە لە سەر ئەم زانیارییانەی تۆ ئەنجام دەدەین؟ 

شتەجێ و نی ئێمە لێکۆڵینەوە لە سەر زانیاری تاکەکەسی تۆ دەکەین تاکوو بتوانین بە باشترین شێوە بە لەبەرچاو گرتنی نیازەکانی توانایی 

مە  بوونی ئێوە، کاروباری نیشتەجێ بوونی ئێوە ئەنجام بدەین. زانیاری تاکەکەسی لە بارەی ئێوە تەنیا بۆ ئەم مەبەستە بەکار دەهێندرێت. ئێ 

 تەنیا لە زانیاری باری تەندروستی لە کاتی نیشتەجێ بوون کەڵک وەردەگرین ئەگەر بێتوو ئێوە کەم ئەندام بن یا مووشکیالتێکی تایبەتی

 ئاسانکاری ناو ماڵ پێویستە. دیکەتان هەبێ، یان بە هۆی موشکیالتیی تەندروستی دیکە کە بۆ 

 

 ئێمە ئەم زانیارییانە دەگەڵ کێ دابەش دەکەین؟ 

"( دەتوانێ زانیاریی تاکەکەسی پێوەندیدار UDIی نیشتەجێ بوون کەمپەکە )کە ژێر دەسەاڵتی ئیدارەی پەنابەرانە "پاش ئەنجامدانی گفتگۆ

دەگەڵ ڕێکخراوی ئیمدی، ئیدارەی ناو، شارەوانی پارێزگا و شارەوانی شوێنی نیشتەجێ بوون، دابەش بکات. ئەم دابەشکاری زانیاری بە  

و هاریکاری نێوان ئیمدی و  ، بەڕێوە دەچێ، ئەو شوێنە کە هاوکاری IMDinettشێوەیەکی زۆر ئەمن لە ڕێگای سیستمێکی دیجیتاڵی بە ناو 

 شارەوانی بەرێوە دەچێ. 

 

 ٢ساڵ پاش کاتی نیشتەجێ بوون لە ناو دەبەین و ئەیسڕینەوە.  ١٥ئێمە ئەم زانیارییانە 

  

 

 بە ڕێزەوە 

 

 ڕێکخراوی جۆرەکان و وەرگرتن 

 

 _________________________  
باسکراوە و هەروەتر لە ڕێکارە یاساکانی پێوەندیدار بە زانیاری بەشی یەکەم و پیتی د  ٢٥( بەندی slovenintroduksjonئەم لە یاسای پێشەکی ) ١

 .٨تاکەکەسی بەندی 

 بەشی دووهەم. ١٦بە پێی یاسای لێکۆڵینەوە لە زانیاری تاکەکەسی بە پێی یاساکانی پێشەکی بەندی  ٢

 


