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دەربارەی گەڕانەوەی ئارەزوومەندانە
2022
زانیاری بۆ پەناهەندەو کۆچبەرو خاوەن دوو ڕەگەزنامە دەربارەی
گەڕانەوەی ئارەزوومەندانە

ا
ئەگەر حەز دەکەیەت بە ئارەزوومەندانە بگەڕێیتەوە بۆ وڵت
ی
پێشکەش هاووڵتیان دەکات دەربارەی گەڕانەوەی
ڕێکخراوی دانماریک بۆ یارمەن پەنابەران ڕاویژ
گەڕانەوە بۆ وڵت یان بۆ ئەو وڵتەی پێشي لی نیشتەجیێبون یان وڵتێک کە کەسوکاری ل
دانماریک و ئەوەی تر
نێشتەج بێت .پەناهەندەو کۆچبەرو خاوەن دوو ڕەگەزنامە (کە یەکێکیان
ي
ی
ڕەگەزنامەیەیک تر بێت) دەتوانن یارمەن دار يان وەربگرنو بگەڕێنەوە بۆ وڵن خۆیان.
دەستکەوتن ئەو
یارمەتیە پەیوەستە بە ماوەی نیشتەجبوونت لە دانمارک هەروەها جۆری ی
ماف نیشتەجبوونەکەت.
ی
بەدەستبێن دەربارەی گەڕانەوە بۆ وڵت و ئایا ئەو یارمەتیانە تۆش
ئەگەر حەز دەکەی زانیاری
دەگرێتەوە ،ئەوا پێویستە فۆریم زانیاری پڕ بکەیتەوە لەڕێگەی ئەو لینکەی خوارەوە:
www.atvendehjem.dk

یارمەتیە دار يانیەکان
لەساڵ  2022هەر کەسێیک هەراش واتا لە سەرووی  18ساڵ دەتوانێت بڕی  146.639کرۆن
وەرگرێت تاکو ژیانێیک نوێ دەستەبەربکات لە کان گەڕانەوەی بۆ وڵت .منداڵ خوار تەمەن  18ساڵ
بڕی  44.723کرۆن وەردەگرن.
ئەو یارمەتیە بە دوو بەش دەدرێت – ی
بەش یەکەم کە بریتیە لە بڕی  58.655کرۆن بۆ هەر
هەراشێکو بڕی  17.889کرۆن بۆ هەر منداڵێک لەکان گەڕانەوە دەدرێت – ی
بەش دووەم کە بریتیە
لە بڕی  87.984کرۆن بۆ هەر هەراشێک و بڕی  26.834کرۆن بۆ هەر منداڵێک دوای ساڵێک
لەگەڕانەوە بۆ وڵت دەدرێت.

یارمەن جۆراوجۆر
•
•
•
•
•
•
•
•

تێچووی گەڕانەوە
گواستنەوەی کەلوپەل تایبەت ،یان یارمەن بۆ کڕینیان لە وڵت
کەلپەل کارکردن و گواستنەوەیان
ی
نەخۆش بۆ ماوەی  4ساڵ
بیمەی
چارەسەری پزیشیک بۆ ماوەی ساڵێک
کەلوپەل پێویست
ی
يارمەن خوێندن بۆ ماوەی  4ساڵ بۆ منداڵن لەتەمەن ( 5تا  )16ساڵ.
ی
بەدەستهێنان دۆکیومێنن گەشتیاری
یارمەن

ئەگەر تەمەنت گەیشتۆتە  55ساڵ
ئەگەر تەمەنت گەیشتۆته  55ساڵ و ئارەزووی گەڕانەوەت هەیە بۆ وڵت ئەوە دەتوانیت بەدەر لەو
یارمەتیانەی باس کران مانگانە یارمەن دار يان لە دانمارک وەرگری.
لەهەندێ حاڵەن تایبەن ئەوکەسانەی کە تەمەنیان لەنێوان  50بۆ  55ساڵە دەتوانن مانگانە یارمەن
دار يان لە دانمارک وەرگرن.
ی
کرۆن مانگانە دەبێت .بۆ وەر ی
گرتن ئەو یارمەتیە دەبێت
ئەو یارمەتیە لەنێوان  2.800کرۆن تا 3.600
الیەن کەم  5ساڵ ی
ی
ماف نیشتەجێبوونت هەبووبێت لە دانمارک.
بە
دەتوان ی
ی
ماف
ئەگەر لەنێوان دانمارک و وڵتەکەی خۆت پەیماننامەی تایبەت هەبیت ،ئەوا
ی
خانەنشین دانماریک لەوڵن خۆت وەرگریت.

ی
ماف پاشگەزبوونەوە لە بڕیاری گەڕانەوە
پەناهەندەکان ی
ماف پاشگەزبوونەوەیان هەیە لە بڕیاری گەڕانەوەی ئارەزوومەندانە و دەتوانن لەماوەی
ساڵێک لە بەرواری گەڕانەوەی ئارەزوومەندانە دووبارە بگەڕێنەوە بۆ دانمارک و هەمان ی
ماف
نیشتەجبوون وەرگرنەوە لە دانمارک ،بەڵم پێویستە هەموو یارمەتیەکان بیگەڕێننەوە کە لەکان
گەڕانەوەی ئارەزوومەندانە وەریانگرتووە.
کۆچبەرەکان ی
ماف پاشگەزبوونەیان نیە لە بڕیاری گەڕانەوەی ئارەزوومەندانه .بۆیە بڕیاری گەڕانەوەی
ئارەزوومەندانە بڕیاری یەکجاریەو واتای هازهێنانە لە هەموو مافێک لەدانمارک.
خاوەن دوو ڕەگەزنامە پێویستە بەر لە گەڕانەوەیان بۆ وڵت بەشێوەیەیک کان واز لە ڕەگەزنامەی
دانماریک ی ی
بهێن .بۆماوەی دووساڵ دەتوانن پاشگەزببنەوە لە بڕیاری گەڕانەوەی ئارەزوومەندانە بەڵم
لە ئەگەری پاشگەزبوونەوە پێویستە هەموو یارمەتیەکان بگەڕێننەوە.

ئەگەر حەز دەکەی زانیاری زیاتر وەرگری
ی
دەتوان فۆریم زانیاری پڕکەیتەوە کە لە
ئەگەر بي لە گەڕانەوەی ئارەزوومەندانە دەکەیتەوە ئەوا
ی
ی
بۆمان بنيی .لەڕێگەی چاوپێکەوتنێیک تایبەت دەتوانن هەموو
ماڵپەڕەکەمان دەستت دەکەوێت و
مافەکانت بۆ ڕوون بکەینەوە بۆ ئەوەی بڕیاری دروست بدەی تایبەت بە مەسەلەی گەڕانەوەی
ئارەزوومەندانە ،هەرەوەها باش چۆنیەن وەر ی
گرتن ئەو یارمەتیانە دەکەین کە لەکان گەڕانەوەی
ی
ی
دابن بکەین ئەگەر پێوەیستت نی هەبێت.
ئارەزوومەندانه وەری دەگری.
دەتوانن وەرگيت بۆ
ی
ی
ڕێنمان دروستە تاکو بتوان بڕیاری دروست بدەی دەربارەی گەڕانەوەی
پێدان زانیاری و
ئامانجامان
ي
ئارەزوومەندانە.

