Sorani

ياسای نوێی يهکخستن" :ھاندان و مهرجدانان"
ئهم ياسايه له 1ی دێسهمبری  2016وە کاری پێکراوە و گۆڕانکاری بهرچاوی بهخۆوه بينيوه که پێويسته لهبهرچاو
بگيرترێت .ئهم ياسايه بريتييه له ماف و بهرپرسيارييهتييهکان ،ھهنگاوی پاڵپشتيانه بۆ تۆ و پێداويستييهکانی تۆ.
پاڵپشتی ڕاھێنان و فێرکاری باشتر دهکرێت:
•

کاتی پێويست که دەبێ چاوەڕوانی ڕاھێنان بيت کورتتر دەبێتهوە،

•

پاشان له کاتی ڕاھێناندا ،يارمهتيت دەدرێت،

•

ھهندێک ھهنگاو بۆ ئامادەکردنی تۆ بۆ پيشهکهت لهبهرچاو گيرتراوە،

•

 100،000شوێن به مهبهستی ئاسانکاری يهکخستنی تۆ دروست دەکرێت.

•

ئهگهر ھهلی ڕاھينانت بهکار ھێنابێت وەک ھاوواڵتيکی بيانی تهحهموولکراو ،دوچاری تاوانی گوناھبارانه نهبووبێيت و
ناسنامهی تۆ پشتڕاست کرابێتهوە:

o

ئامادەبوونی تۆ له ھهموو ماوەی کاتی راھێنانی پيشهيی تهحهموول دەکرێت ،بهم واتايه که پێويست ناکات له
دەرکردن بترسێيت.

o

پاش کۆتايی ڕاھێنان ،ئهم تهحهمووله)لێبووردەييه( به ماوەی شهش مانگی ديکه بۆ تۆ نوێ دەکرێتهوە بۆ ئهوەيکه
بکهويته شوێن پيشهيهکی گونجاو که ڕاھێنانت پێکراوە.

o

مۆڵهتی نيشتهجێبوون)ئيقامه( بۆ دوو سال دەرکرێت پاش کۆتايی سهرکهوتوانهی ڕاھێنان بۆ دامهزران لهو پيشهی
مهشقت پێکراوە .سنووردارکردن داوا دەکرێت بۆ ئهو پهنابهرانهی واڵتانی ئهمن بهپێی ڕێکهوتی ھاتنهژووريان و
پێشکهشکردنی داواکاری بۆ پهنابهری.

لهگهڵ ئهوهشدا ،پێويسته خزمهتگوزاری ڕاوێژکاری پێشکهشکراو لهاليهن نووسينگهی ھاوواڵتيانی بيانی
بهکار بێنيت بۆ ئهوەيکه وەاڵمێکی ڕوون وەربگريت بۆ ھهموو پرسيارەکانت.
له سێ ساڵی داھاتوودا توانای گهيشتن بۆ بازاڕی ئيشکردن ئاسانترت دەبێت؛ لهم ماوەيهدا ئهم بابهته پشکنينی بۆ ناکرێت که ئاخۆ
کهسێکی ئهڵمانيش داواکاری ئهم پێگه پيشهييه بووە يان نا )که لهوانهيه به پێچهوانهی ئهوە ئهو پێشهنگی بووبا(

•

لهاليهکی ديکهوە ناچاريت بهشدار بيت له خزمهتگوزاری يهکخستنی پێشکهشکراو:
ئهگهر کهمترخهمی بکهيت لهوانهيه ناچار بيت تێچوون بدەيت:
•
•

ئهگهر خولهکان به ڕێژەی پێويست ئاراسته بکرێن ،ناچاريت له ماوەی يهکساڵ تێياندا بهشدار بيت
پاش کۆتاييی خولهکه ) 600کاتژمێر خولی زمان 100 ،کاتژمێر خولی ئاشنايی( ،تهنيا له کاتێکدا بڕوانامه وەردەگريت که به
شێوەيهکی ڕێکوپێک ئامادە بيت )ئامادە نهبوونی بيانووھێنهرانه تهنيا به ئاراستهکردنی بهڵگه قهبووڵ دەکرێت( .ئهگهر بێ
بهھانهی پهسهندکراو ئامادە نهبيت ،بڕوانامه وەرناگريت.

• ئهگهر مهرجهکانی ناو ناوەندی کاردۆزينهوە ڕەچاو نهکهيت )ئهمانهی خوارەوە بۆ ھهلی کار گرنگن(:
 بۆ نموونه ،پێويستی به پشتڕاستکردنهوەی النيکهم شارەزايی زمان له ئاستی  B1يان
 ئامادەبوونی ڕێکوپێک لهو کاتی ديدارەکانی دەستنيشانکراو بۆ تۆ
ئهگهر نهتوانيت ئهم مهرجانه دەستهبهر بکهيت ،ڕێژەی پارە وەرگرتنی تۆ کهمتر دەبێتهوە :پارەيهکی کهمترت پێ
دەدرێت.

تۆ ناچاری ھاوکاری بکهيت ؛لهگهڵ خزمهتگوزاری يهکخستنی پێشکهشکراو...دا
•

تهنانهت ئهگهر لهگهڵ زمانی ئهڵمانی ئاشنايت ،پێويسته له خولهکانی يهکخستنی BAMFدا بهشدار بيت ،ھهڵبهت بۆ ماوەی کهمتر
پاش تاقيکاری

•

پێويسته تۆ به ماوەی سێ سال له شوێنيک بمێنيتهوە که نۆردرھهين-وەستفالهن بۆی دياری کردوويت .ئهم بابهته لهکاتێکدا جێبهجێ
ناکرێت که تۆ له شوێنيکی ديکه کار بدۆزييهوە .لهم حاڵهتهدا پێويسته مهرجهکانی خوارەوە دەستهبهر بکهيت:

•

پێويسته النيکهم  15کاتژمير له ھهفتهدا لهو شوێنه کار بکهيت

•

پێويسته النيکهم  712يۆرۆ له مانگدا داھاتت ھهبێت

•

پێويسته بهر له )!( گواستنهوە بۆ نووسينگهی ھاوواڵتيانی بيانی داواکاری پێشکهش بکهيت.

•

نووسينگهی ھاوواڵتيانی بيانی دەتوانيت ئهگهر داوا بکهيت تۆ لهم ئيلزامی شوێنی نيشتهجێبوونی جێگيرکراوهدا
ئازاد بکات ،به مهرجێک که له شوێنێکی دوور له بهرنامهيهکی ڕاھێنان يان تۆژينهوەدا بهشدار بووبێيت.

•

ئهگهر مافی پهنابهريت ھهيه ،بهپێی مهرج و ياسا نوێيهکان پاش پێنج ساڵ مافی مانهوە له ئهڵمانيا بهبێ
سنووردارکردنی کات )که پێشووتر پاش سێ ساڵ( بوو:
 تهنيا له کاتێکدا ئهم مافی مانهوە وەردەگريت که بتوانيت زانستی زمانی پێويستی خۆت بسهلمێنی )تاقيکاری
 (A2و


•

ئهگهر النيکهم  %50تێچوونی ژيانی خۆت دابين بکهيت.

پاش سێ ساڵ مۆڵهتی نيشتهجێبوون وەردەگريت به مهرجێک که تاقيکاری  C1ێکت تێپهڕانبێت و خۆت زياتر
له  %50تێچوونی ژيانی خێزانهکهت دابين بکهيت.

ئهم مهرجانه به ڕوونی دەڵێت که:
•

يهکخستن له بازاڕی کار و

•

فێرکاری زمانی ئهڵمانی

مهرج و ياسای پێويست زەروورە بۆ نيشتهجێبوونی ھهميشهيی له ئهڵمانيا.

.

.

بهرپرسی ناوەڕۆک :پيتهر ستاديه ،ھۆلگر فرينگز ،ھهماھهنگکاری پهنابهر و پهنابهری ،باد مونستهرەيفهل .ئهم ڕوونکردنهوانه به شێوەيهکی
ناچاری کورتکراوەيه؛ داوات لێدەکهين که تێبگهيت که ناتوانين ھيچ جۆرە گهرەنتييهک لهم بارەوە بگرينه ئهستۆ .ئهگهر پێويستت به زانياری
گشتگيرتری تاکهکهسی ھهيه ،ڕێکخراوەی پهنابهرانی  DRKو کاريتاس ،نووسينگهی ھاوواڵتيانی بيانی ،خاڵی يهکخستن ،نووسينگهی ئاسايشی
کۆمهاڵيهتی و ھاوڕێيانی پهنابهر له کۆمهڵگای تۆدا بهردەستن .ھهروەھا سهيری ئهمانهی خوارەوە بکه:
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2016/05/2016-05-25-integrationsgesetzbeschlossen.html
http://www.asylhelfer-puchheim.de/images/hintergrundpapier-zum-integrationsgesetz.pdf,
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