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دەربارەی
  ERRIN

ڕەخساندنی پێکەوەی گەیشتن بە 
گەڕانەوە و ئاوێتە بوونەوە نیشتەجێبوەکان
  European تــۆڕی گەڕانــەوە و ئاوێتــە بوونــەوە ئەوروپــی
ERRIN(  Return and Reintegration Network( بریتیــە لــە 
یەکگرتنــی ١٥ دەوڵەتــی هــاوکار کــە کاری گەڕانــەوە و ئاوێتــە بوونەوە 
ئــەو نیشــتەجێبوانە دەڕەخســێنن کــە ناتوانــن، یــان چیتــر نایانــەوێ، 
ــراوان  ــتێکی بەرف ــۆ ئاس ــدەری ب ــۆڕی بەڵێن ــەوە. ت ــا بمێنن ــە ئەوروپ ل
لــە پێداویســتیەکان، پێشکەشــکردنی ڕاوێــژکاری، حەواڵەکــردن، 
ــەوەی کەســانێك کــە  ــە بوون ــی هــاوکاری ئاوێت هەروەهــا یارمەتیدان

ــان. ــۆ واڵتــی خۆی ــەوە ب دەگەڕێندرێن

 )ETTC( بەپێــی پڕۆگرامەکــە، ناوەنــدی ئەوروپــی تەکنەلۆژیــا و ڕاهێنــان
هاوکاریکردنــی  بــۆ  خزمەتگــوزاری  پێدانــی  ڕێکەوتنــی  لــە  بریتیــە 
و  خۆبەخــش  لەوانــەی  هەریــەك  )گــەڕاوەکان(،  گەڕێنــدراوەکان 
ناخۆبەخشــن )ناچارکــردن(، لەگــەڵ یەکــەم هەنــگاوی ئاوێتــە بوونــەوە 

لــە حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان/عێراق.

ERRIN پارەتەرخــان دەکا لــە ڕیگــەی یەکێتــی پەنابــەری ئەوروپــاوە، 
ــەڵ  ــەوە )AMIF(، لەگ ــە بوون ــتەجێبون و ئاوێت ــراوی نیش ــارەی تەرخانک پ

هاوپارەتەرخانکــەر لــە ئاژانســە نیشــتمانیە بەشــداربوەکانەوە.

www.returnnetwork.eu :زیاتر بزانە

 ERRIN
واڵتانی هاوبەش

دەزگای هاوبەشی ئەوروپی
وەزارەتی ناوخۆبەریتانیا
ئاژانسی فیدراڵی وەرگرتنی داواکارانی پەنابەری/ ئۆفیسی بەلجیکا

پەنابەری فیدراڵی
وەزارەتی نیشتەجێبون و ئاوێتە بوونەوەدانیمارك 

ئاژانسی نیشتەجێبونی سوید سوید
وەزیری دەوڵەت بۆ نیشتەجێبونسویسرا 

خزمەتگوزاری نیشتەجیبونی فینلەندافینلەندا
وەزارەتی ناوخۆ- ئۆفیسی نیشتەجێبون و تێکەاڵوبونفەرەنسا

وەزارەتی دەرەوە و کاروباری ئەوروپالۆکسمبۆرگ 
وەزارەتی کاروباری ناوخۆ و ئاسایشی نیشتمانیماڵتا

بەرێوەبەرایەتی نیشتەجیبونی نەرویجینەرویج
وەزارەتی ناوخۆیی فیدرالنەمسا

وەزارەتی داد و ئاسایش- خزمەتگوزاری ڕۆشتن و گەڕاندنەوەهۆڵەندا 
وەزارەتی ناوخۆ و بەڕیوەبەرایەتی ئاوەدانکردنەوەیۆنان

وەزارەتی کار، نیشتەجیبون و ئاسایشی کۆمەاڵیەتی- بەشی ئیسپانیا
نیشتەجیبون

وەزارەتی ناوخۆی فیدراڵ- بیناو و کۆمەڵگەی ئۆفیسی فیدراڵی ئەڵمانیا 
بۆ نیشتەجێبون و پەنابەران

ERRIN بەرنامەی 
ئاوێتە بوونەوە بۆ نیشتەجێبوە 

گەڕێندراوەکان

عێراق
حکومەتی هەرێمی کوردستان 

کوردی )سۆرانی(

ناوەندی ئەوروپی تەکنەلۆژیا 
و ڕاهێنان



ئایا تۆ
شایستەی پشتیوانیت؟

ئەگــەر تــۆ هاواڵتــی عیراقیــت و دەتــەوێ یــان دەبــێ بگەڕێیتــەوە 
ــۆ  ــتکراوە*(، ت ــوراەوە لیس ــەش ERRIN )لەخ ــی هاوب ــە واڵتان ل

مافــی ســود وەرگرتنــت هەیــە لــە بەرنامەکــە. 

ــت  ــش نەبێ ــان خۆبەخ ــت ی ــش بێ ــڕێ خۆبەخ ــدراوە دەک گەڕێن
ئەوانــە  لەوانەیــە  لــە هەمــوو تەمەنــەکان ومەلەفــەکان، وە 

بیگرێتــەوە: 

داواکارانی پەنابەری	 
داواکارانی پەنابەری ڕەتکراوە	 
نێشتەجێبوی ئاسایی و نائاسایی	 
خەڵکە ناپێگەشتووەکان	 
خەڵکە الوازەکانی تر	 

دەســەاڵتدارانی  لەالیــەن  لیــدەدرێ  بڕیــاری  شایســتەبو 
بەرپســەوە لــە واڵتانــی هاوبــەش. یارمەتیدانــی هــاوکاری ئاوێتە 
ــی  ــی دڵنیاکردنەوەیەک ــرێ بەپێ ــا پێشــکەش دەک ــەوە تەنی بوون

پشــکنینێکی ئەرێنــی لەالیــەن الیەنــی دەســەالتدارانەوە. 

چۆن 
داوا پێشکەش دەکەیت؟

  ERRIN  ــە ــەوە ب ــدی کردن ــی داوابکــەی لەڕێگــەی پەیوەن دەتوان
لەیەکێــك لــە واڵتانــی بەشــداری  ERRIN . دەتوانــی زانیــاری زیاتر 
بەدەســت بهێنیــت لەڕێــگای خزمەتگــوزارە کۆمەالیەتیەکــەت 

یــان ڕاوێژکارەکەتــەوە.

ــدان  ــا دوای ڕێگاپێ ــەوە تەنی ــە بوون ــاکاری ئاوێت ــوزاری ه خزمەتگ
ــێ.  ــاوکاری ERRIN کارا دەب ــی ه ــەن واڵتان لەالی

چ 
یارمەتیدانێك پێشکەش دەکرێت؟

ــد  ــی چەن ــۆ ماف ــەی ERRIN ت ــە ســایەی بەرنام ــەڕاوە ل وەك گ
ــێ  ــەوە دەب ــە بوون ــەوە و هــاکاری ئاوێت خزمەتگوزاریەکــی گەڕان
لــە ڕێــگای ERRIN تــا یارمەتیــت بــدات کــە جارێکــی تــر لەواڵتــی 

خــۆت دەســت پــێ بکەیتــەوە. 

ــەر  ــەرە )مەگ ــێ بەرامب ــرێ ب ــەی پێشــکەش دەک ــەو خزمەتان ئ
ــر وتبێتیــان( و وە لەوانــەی بگۆڕێــت بــە پشــت  بەشــیوەیەکی ت
ــۆ، وە  ــەی ت ــت، کارنام ــوە هاتوی ــۆ لەکوێ ــە ت ــەوەی ک بەســتن ب

ــا.  ــود ن ــە یاخ ــراوت هەی ــتیەکی دیاریک ــا پیداویس ئای

ڕێگای 
بەدواداچون

پێش دەرچون

ئەگــەر داواکــەت قبوڵکــرا لەالیــەن دەســەاڵتدارانی واڵتانــی 
 ETTC ــە ــەی ل ــاری داوابک ــت زانی ــە ERRIN دەتوانی ــەش ل هاوب

ــت.  ــتنی پێویس ــۆ ڕیکخس ــەن ب ــت بک ــو هاوکاری تاوەک

کاتێ کە گەشتیت

ETTC دەتوانــێ هــاوکاری بنەڕەتیــت بکــەن دوای گەیشــتنت بــە 
عێراق. 

ــە شــوینی  ــان پێشــوازی ل ــە ی ــە فرۆکەخان ــن ل هەڵگرت
ــتن گەیش

هاوکاری گەشتکردنت لە ناو والت

شوێنی نیشتەجیبونی کاتی )النی زۆر ١٠ ڕۆژ( 

ناردنت بۆ ئاگاداری پزیشکی خێرا 

پێداویستیە بنەرەتیەکانی تر

خزمەتگوزاری یەکخستنەوە

ETTC لەگــەڵ تــۆدا کاردەکات تــا گەشــە بــدەی بــە پالنــی 
و  تــۆ  دۆخــی  کــە  بوونــەوە  ئاوێتــە  هــاوکاری  چارەســەری 
ــەی  ــەو بڕەی ــت. لەســنوری ئ ــاوە دەگرێ پێویســتیەکانت لەبەرچ

دەگرێتــەوە: خزمەتگوزاریانــە  ئــەم  پێشکەشــکراوە. 

پشتیوانی کۆمەاڵیەتی، یاسایی و پزیشکی

پشتیوانی خانوبەرە بۆ ماوەیەکی درێژ

ڕاهێنانی قوتابخانە و زمان   )خويَندن و راهیَنانىزمان(

هاوکاری پەیداکردنی کار 

ڕاهێنانی تەکنیکی و پیشەیی

هاوکاری دەستپیکردنی کاروبار 

بەڵێنی هاوکاری بۆ گروپی زیان بەرکەوتوان

دەبارە
 )ETTC( ناوەندی ئەوروپی تەکنەلۆژیا و ڕاهێنان

ETTC بریتیــە لــە ڕێکخــراوی گەشــەپێدان کــە قازانــج نەویســتە، 
کارەدەکات لــە عێــراق بــۆ بەشــداری لەپێنــاو دۆخێکــی باشــتر و 

گەشــەپێدانێکی بــەردەوام لــە واڵتــدا.

ڕاهێنانــی  بوونــەوە،  ئاوێتــە  هــاوکاری  بەرنامەکانــی   ETTC
ــە  ــە بەڕێوەبرایەتی ــڕۆژەکان ل ــی پ ــاش بەڕێوەبردن ــەیی و ب پیش

٢٠٠٩ەوە. ســاڵی  لــە  جێبەجێکــردوە  گشــتیەکاندا 

واڵتانــی  هەمــوو  ئێســتادا  لــە  بکــە  تێبینــی   *تکایــە 
ئاوێتــە  هــاوکاری  یارمەتیدانــی  تۆڕەکــە  لــە  هاوبــەش 
ــراق  ــە عێ ــگای  ERRIN  ل ــە ڕی ــەوە پێشــکەش ناکــەن ل بوون
ــە  ــە ب ــە لەوانەی ــتان(.   ئەم ــی کوردس ــی هەرێم )حکومەت
گوێــرەی گــۆڕان بگۆڕدرێــت. لــە ڕێــگای ڕاویژکارەکەتــەوە 

دوترینــا زانیــاری بزانــە.


