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 تێبینی گرنگ
، لھ 3، پھرەگرافی 22ڕێنمایی بھگوێرەی بڕگھی (

 ))AsylG(یاسای پھنابھری 
 
 

 ): ناوی خانھوادە(نازناو 

 :ناوی یھکھم

 :بھرواری لھدایکبوون

 :ڕەگھزنامھ

 

  :ژمارەی فایل 
 ) تکایھ دیاریبکھ(

 
 
 
 
 
 

 داواکھری پھنابھری ئازیز، 
 
 

بھ ئھنجامدانی ئھمھش، تۆ بانگھشھی ئھوە دەکھی کھ داوای پاراستن . تۆ داواکاری پھنابھریت پێشکھشکردووە لھ کۆماری فیدڕاڵی ئھڵمانیا
 .دەکھیت لھ چھوساندنھوە یان مھترسی گھورە

پھنابھریت وە ناساندنی وەکو کھسێک کھ ڕێگھپێدراوە کھ داواکاری پھنابھری پێشکھش بکات تھنیا لھ حاڵھتێکدا  نموونھیھک لھ داواکاری
بھوەی کھ خودی خۆت ئھم داواکارییھ پێشکھش ) پابھندی(تۆ ناچاری .  دەکرێت ئھگھر تۆ داواکاری پھنابھری فھرمی پێشکھش بکھیت

تھنیا لھم حاڵھتھدا مامھڵھی داواکاری پھنابھری کاری . ینگھی فیدڕاڵی بۆ کۆچ و پھنابھرانبکھیت بۆ نووسینگھی لقی بھرپرسیار لھ نووس
 .  تۆ ھھلی ئھوەت پێدەدرێت کھ بیانوو بھێنیتھوە بۆ داواکاری پھنابھریت لھ چوارچێوەی دانیشتنێکدا. لھسھر دەکرێت

ت پێدەدرێت بۆئھوەی مامھڵھکانی داواکاریت جێبھجێ )بووننیشتھجێ(دوای ئھوەی لھو شوێنھ داواکاریت پێشکھش کرد، مۆڵھتی مانھوە 
 . بکرێت، کھ ئھمھش ڕێگھت پێدەدات لھو ناوچھیھ بمێنیتھوە کھ سھنتھری نیشتھجێبوونھکھی لێیھ

.  پھنابھریتداسھرەتا تۆ دەگوازرێیتھوە بۆ سھنتھرێکی وەرگرتن، کھ ئھمھش وەکو شوێنی نیشتھجێبوونی تۆ وایھ لھماوەی مامھڵھی داواکاری 
لھ سھنتھری وەرگرتندا، تۆ ئاگاداردەکرێیتھوە لھ لقی نووسینگھی فیدڕاڵی بۆ کۆچ و پھنابھران کھ تۆ لھو شوێنھ پێویستھ داواکاری 

 . . ................................لھوێ بھدواوە، تکایھ یھکسھر پھیوەندی بکھ بھ سھنتھری وەرگرتن، بھر لھ . پھنابھری پێشکھش بکھیت

 

 

 ........................................................................................................................... : سھنتھری وەرگرتن
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 :نووسینگھی مامھڵھکردن
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وەکو داواکاری کێشراوە مامھڵھی لھگھڵدا (ئھگھر وە�می ئھم داواکارییھ نھدەیتھوە، ئھوا داواکاری پھنابھریت بھھھند وەرناگیرێت 
یاربێت لھ لێکۆڵینھوە لھ داواکاری تۆ ئھگھر و�تێکی تری ئھوڕوپی بھرپرس . وە مامھڵھی داواکاری پھنابھری ئھنجام نادرێت) دەکرێت

ھھروەھا ئھم بڕیارە لھو حاڵھتھشدا .  بۆ مھبھستی پاراستنت، نووسینگھی فیدڕاڵی بڕیاردەدات کھ تۆ بگوازرێیتھوە بۆ ئھو و�تھ
 . دەدرێت ئھگھر تۆ لھو وادەیھی کھ بۆت تھرخانکراوە و لھسھرەوەدا ئاماژەی پێدراوە ئامادە نھبیت

 
 

 
 
 

 . ۆ ئھم ڕێنماییھم وەرگرتمن ئھمڕ

 . ئھمڕۆ وە من لھ ناوەڕۆکھکھی تێدەگھم كوردى سۆرانىڕێنماییھکھ وەرگێڕدراوەتھ سھر زمانی
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 نوێنھری یاسایی /واژۆی کھسی داواکھر  بھروار  شوێن


	(ڕێنمایی بەگوێرەی بڕگەی 22، پەرەگرافی 3، لە یاسای پەنابەری (AsylG))

