
 

 
  

 
 ئێمە ڕاوێژو زانیاری پێشکەش دەکەین 

 
 14-9 لە کاژێر  هەینی ڕۆژانی دووشەمه تاکو 

 
ی  ی  دانیماریک و ئینگلي 

 33735000 ژماری تەلەفۆن
 

 جگە لە دانیماریک بەو زمانانەی خوارەوەش ڕاوێژو زانیاری پێشکەش دەکەین 
 

/کروان   ي /رسن   بۆسنی
 33735233 ژمارەی تەلەفۆن
 

 کوردی و عەرەن  
 33735228 ژمارەی تەلەفۆن
 
 سۆما
 

 ڵ
 33735311 ژمارەی تەلەفۆن
 

 ئوردو و پنجان  
 33735202 ژمارەی تەلەفۆن
 

ئەگەری حەز دەکەیت زانیاری تایبەت بەخۆت و زانیاری دەربارەی بابەن  گەڕانەوەی 
لەکان  گەڕانەوەی  و ئەو یارمەتیانەی کە دەستەبەری دەکەی ئارەزوومەندانە 

ێت  ئارەزوومەندانە، ئەوا پێویستە فۆریم زانیاری پڕبکەیتەوە کە لە سایتەکەمان دەبیيی
 

www.atvendehjem.dk 
 

ی  
 هەروەها دەتوانی ئیملێلمان بۆ بني 

 
goatvendehjem@drc.n 

 
 
 

 
 
 

http://www.atvendehjem.dk/
mailto:atvendehjem@drc.ngo


  

 

Kurdisk/sorani 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دەربارەی گەڕانەوەی ئارەزوومەندانە
2202  

زانیاری بۆ پەناهەندەو کۆچبەرو خاوەن دوو ڕەگەزنامە دەربارەی  
 گەڕانەوەی ئارەزوومەندانە 



  

 

 

ت  ئەگەر حەز دەکەیەت بە
ا

 ئارەزوومەندانە بگەڕێیتەوە بۆ وڵ

یارمەن    بۆ  دانماریک  دەربارەی گەڕانەوەی  ڕێکخراوی  دەکات  تیان 
 
هاووڵ پێشکەشی  ڕاویژ  پەنابەران 

ل   پێشي   تەی 
 
وڵ ئەو  بۆ  یان  ت 

 
وڵ بۆ  نیشتەجیێبونگەڕانەوە  تێک کە کەس  ی 

 
وڵ ل  یان  وکاری 

بێت تر  نێشتەج    ئەوەی  و  دانماریکي  یەکێکیان  )کە  ڕەگەزنامە  دوو  خاوەن  پەناهەندەو کۆچبەرو   .

 داراني وەربگرنڕەگەزنامەیەیک تر بێت( دەتو 
ن  خۆیان. دەستکەوتنی ئەو  بۆ  ەوە  نو بگەڕێانن یارمەن 

 
وڵ

 بوونەکەت.  بوونت لە دانمارک هەروەها جۆری مافی نیشتەج   یارمەتیە پەیوەستە بە ماوەی نیشتەج   
 

تۆش  یارمەتیانە  ئەو  ئایا  و  ت 
 
وڵ بۆ  دەربارەی گەڕانەوە  بەدەستبێنی  زانیاری  دەکەی  حەز  ئەگەر 

ز  فۆریم  پێویستە  ئەوا  خوارەوە: اندەگرێتەوە،  لینکەی  ئەو  لەڕێگەی  بکەیتەوە  پڕ    یاری 
www.atvendehjem.dk 

 

 یەکانیارمەتیە داراني 

  
 

سەرووی    2022لەساڵ لە  واتا  هەراش  بڕی    18هەر کەسێیک  دەتوانێت  کرۆن   146.639ساڵ 
 خوار تەمەن 

 
ت. منداڵ

 
ساڵ   18وەرگرێت تاکو ژیانێیک نوێ دەستەبەربکات لە کان  گەڕانەوەی بۆ وڵ

 کرۆن وەردەگرن.   44.723بڕی 
 

دەدرێت   بەش  دوو  بە  یارمەتیە  بڕی    –ئەو  لە  بریتیە  یەکەم کە  هەر    58.655بەشی  بۆ  کرۆن 
بەشی دووەم کە بریتیە   –ەوە دەدرێت کرۆن بۆ هەر منداڵێک لەکان  گەڕان  17.889و بڕی هەراشێک
بڕی   بڕی    87.984لە  و  هەراشێک  هەر  بۆ  ساڵێک    26.834کرۆن  دوای  منداڵێک  هەر  بۆ  کرۆن 

ت دەدرێت. 
 
 لەگەڕانەوە بۆ وڵ

 

 یارمەن  جۆراوجۆر 

 تێچووی گەڕانەوە  •

ت گواستنەوەی کەل •
 
 وپەل تایبەت، یان یارمەن  بۆ کڕینیان لە وڵ

 گواستنەوەیان پەل کارکردن و  کەل •

 ساڵ 4بیمەی نەخۆشی بۆ ماوەی  •

  چارەسەری پزیشیک بۆ ماوەی ساڵێک •

 وپەل پێویست کەل •

ن لەتەمەنی ) 4يارمەن  خوێندن بۆ ماوەی  •
 
 ( ساڵ. 16تا  5ساڵ بۆ منداڵ

 یارمەن  بەدەستهێنانی دۆکیومێنن  گەشتیاری  •
 
 

http://www.atvendehjem.dk/


  

 ساڵ  55ئەگەر تەمەنت گەیشتۆتە 

ت ئەوە دەتوانیت بەدەر لەو   55ئەگەر تەمەنت گەیشتۆته 
 
ساڵ و ئارەزووی گەڕانەوەت هەیە بۆ وڵ

 داراني لە دانمارک وەرگری. 
 یارمەتیانەی باس کران مانگانە یارمەن 

 
ساڵە دەتوانن مانگانە یارمەن    55بۆ    50لەهەندێ حاڵەن  تایبەن  ئەوکەسانەی کە تەمەنیان لەنێوان  

 نمارک وەرگرن. داراني لە دا
 

کرۆنی مانگانە دەبێت. بۆ وەرگرتنی ئەو یارمەتیە دەبێت   3.600کرۆن تا   2.800ئەو یارمەتیە لەنێوان 
 ساڵ مافی نیشتەجێبوونت هەبووبێت لە دانمارک.  5بە الیەنی کەم 

 
پەیماننامە خۆت  تەکەی 

 
وڵ و  دانمارک  لەنێوان  تایبەتئەگەر  مافی    ی  دەتوانی  ئەوا  هەبیت، 

ن  خۆت وەرگریت. 
 
 خانەنشینی دانماریک لەوڵ

 

 مافی پاشگەزبوونەوە لە بڕیاری گەڕانەوە

مافی پاشگەزبوونەوەیان هەیە لە بڕیاری گەڕانەوەی ئارەزوومەندانە و دەتوانن لەماوەی   پەناهەندەکان
بگەڕێنە دووبارە  ئارەزوومەندانە  گەڕانەوەی  بەرواری  لە  مافی  ساڵێک  هەمان  و  دانمارک  بۆ  وە 

لەکان   نیشتەج    بیگەڕێننەوە کە  یارمەتیەکان  هەموو  پێویستە  م 
 
بەڵ دانمارک،  لە  وەرگرنەوە  بوون 
 گەڕانەوەی ئارەزوومەندانە وەریانگرتووە.  

 
بۆیە بڕیاری گەڕانەوەی  .  مافی پاشگەزبوونەیان نیە لە بڕیاری گەڕانەوەی ئارەزوومەندانه  کۆچبەرەکان

 ومەندانە بڕیاری یەکجاریەو واتای هازهێنانە لە هەموو مافێک لەدانمارک. ئارەزو 
 

ت بەشێوەیەیک کان   پێویستە    خاوەن دوو ڕەگەزنامە
 
واز لە ڕەگەزنامەی  بەر لە گەڕانەوەیان بۆ وڵ

ی  م  دانماریک بهێنی
 
. بۆماوەی دووساڵ دەتوانن پاشگەزببنەوە لە بڕیاری گەڕانەوەی ئارەزوومەندانە بەڵ

 گەری پاشگەزبوونەوە پێویستە هەموو یارمەتیەکان بگەڕێننەوە.   لە ئە
 

 ئەگەر حەز دەکەی زانیاری زیاتر وەرگری

دەکەیتەوە   ئارەزوومەندانە  لە گەڕانەوەی  بي   لە  ئەوا  ئەگەر  پڕکەیتەوە کە  زانیاری  فۆریم  دەتوانی 
ی هەموو    تماڵپەڕەکەمان دەست ی. لەڕێگەی چاوپێکەوتنێیک تایبەت دەتوانن   

دەکەوێت و بۆمانی بني 
بدەی   دروست  بڕیاری  ئەوەی  بۆ  بکەینەوە  ڕوون  بۆ  بەمافەکانت  مەسەلەی گەڕانەوەی    تایبەت 

وەرگرتنی  چۆنیەن   باش  هەرەوەها  لەکان  گەڕانەوەی    انەیارمەتی  ئەو   ئارەزوومەندانە،  دەکەین کە 
وە دەگری.  ئارەزوومەندانه  بکەین  ری  ی  دابن  بۆ  ت   

وەرگي  ی  پێوەیستت  دەتوانن  هەبێت.  ن   ئەگەر  ی 
 زانیاری و ڕێنماني دروستە تاکو بتوانی بڕیاری دروست بدەی دەربارەی گەڕانەوەی  

ئامانجامان پێدانی
 ئارەزوومەندانە.  


