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 !کۆپێنیک دەستەیەکی ڕاوێژکاری کۆچبەری دادەمەزرێنێت-ترێپتۆ
 

 هاوشاریانی ئازیز،

 

ئەمەش بەو   ٪ لە دانیشتوه کانی مێژووی کۆچکردن یان پە نابە ریان هەیە.٢٠کۆپێنیک هەمەچەشنە. نزیکەی -ترێپتۆ

مانایەیە کە تۆ یان خێزانەکەت خۆتان کۆچتان کردووە یان هەاڵتوون بۆ ئەڵمانیا و یان کاریگەری هەاڵواردنتان لەسەر 

کۆپێنیک ڕێگەیان -زۆرێک لە خە لکی ترێپتۆ .فره یی کۆمەاڵیەتی زۆرجار لە سیاسەت و ئیدارەدا دیار نییە .بووە

 .تەنها بەشێکیان ئە و مافە یان هە یەپێنادرێت دەنگ بدەن و ئەگەر زۆرجاریش دەنگ بدەن 
کۆپێنیک دەستەیەکی ڕاوێژکاری کۆچکردن دادەمەزرێنێت بۆ ئەوەی بەرژەوەندی هەموو دراوسێکان ببیسترێت و -ترێپتۆ

کۆپنیکیەکانێک کە خۆیان مێژووی کۆچکردن و پە نابە ریان هەیە و -ئە و ده ستە یە پێکدێت لە ترێپتۆ .لەبەرچاو بگیرێت

هەروەها  .قەزاکە دەژین، کار دەکەن، ئاوسبیلدونگ دەکەن، خۆبەخش پییان خوشە کار بکە ن یان دەخوێننلێرە لە 

 .نوێنەری ناوەندەکانی کۆبوونەوە و ڕاوێژکاریش بەشێک دەبن لەو دەستە ڕاوێژکاریە

 
بەشداریکردن و دەستەی ڕاوێژکاری کۆچ ئامۆژگاری و پشتیوانی فەرمانگەی قەزاکە دەکات لە هەموو پرسیارەکانی 

دەستەی ڕاوێژکاری کۆچ  .یەکگرتن و بەشداریکردنی یەکسانی ئەو کەسانەی کە پێشینەی کۆچ و پەنابەرییان هەیە

و بەردەوام داوای  (بە کورتیBVV) ) دەتوانێت نوێنەرێک بنێرێت بۆ کۆبوونەوە گشتییەکانی لیژنەکانی ئەنجومەنی قەزا

لە دەستەی   .(یالیەت و دەستەی ڕاوێژکاری کۆچ لە قەزاکانی تر دەکاتئاڵوگۆڕکردن لەگەڵ دەستەی ڕاوێژکاری و

بۆ ئەوەی ئەمە  .لە شوێنی خۆی و بۆ قەزاکە -ڕاوێژکاری کۆچبەریدا دەرفەت هەیە بۆ هێنانەدی گۆڕانکاری کۆنکرێتی 

 .ون بە ئەندامسەرکەوتوو بێت، داوا لە هەموو الیەنە بەرژەوەندخوازەکان دەکەین داواکاری پێشکەش بکەن بۆ بو

 
ده توانی داواکاری کە وایە  ئایا پێشینەی کۆچ یان پەنابەریت هەیە؟  کۆپێنیک دەژیت یان لێرە دامەزراویت؟-ئایا لە ترێپتۆ

  ۱٢.٢٠٢٢۱٣ .پێشکەش بکەی لەگەڵ پێشەکییەکی کورتی خۆت، پاڵنەر و دیدگاکەت بۆ دەستەی ڕاوێژکاری کۆچ هە تا

 بۆ؛( 31.12.2022)
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و خاوەن  *LBSTQIA ، داواکارانیبونەوە ڕەگەزپەرستیبەرەوڕوی ئێمە بەڕوونی هانی ئەو کەسانە دەدەین کە 

 .پێداویستییە تایبەتەکان و/یان نەخۆشی درێژخایەن بۆ پێشکەشکردنی داواکاری

 

Gregor Postler  
 کۆپێنیک-بە رپرسیاری بەشداریکردن و یەکگرتن بۆ ناوچەی ترێپتۆ

 

Katharina Stökl 
 کۆپێنیک-گشتییەکان لە ئۆفیسی یەکگرتنی ئۆفیسی قەزای ترێپتۆڕێکخەری کاروباری پەنابەران و پەیوەندییە 
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 پرسیارە بەردەوامەکان لەسەر دەستەی ڕاوێژکاری کۆچبەری

 
 بۆچی دەستەی ڕاوێژکاری کۆچ دامەزرا و دەستەی ڕاوێژکاری کۆچ چی دەکات؟
قەزایەک دەستەیەکی ڕاوێژکاری بە یاسای نوێی بەشداریکردن بۆ ئیدارەیەکی مۆدێرن لە کۆمەڵگەی کۆچدا، هەر 

ئەو ئامۆژگاری و پشتگیری فەرمانگەی قەزا دەکات لە هەموو پرسیارەکانی پەیوەست بە  .کۆچبەری دەستدەکەوێت

دەستەی  .بەشداریکردن و یەکگرتن و بەشداریکردنی یەکسانی ئەو کەسانەی کە پێشینەی کۆچ و پەنابەرییان هەیە

بە  BVV) ) بنێرێت بۆ کۆبوونەوە گشتییەکانی لیژنە بابەتییەکانی ئەنجومەنی قەزا ڕاوێژکاری کۆچ دەتوانێت نوێنەرێک

و بەردەوام بەدوای ئاڵوگۆڕکردندا دەگەڕێت لەگەڵ دەستەی ڕاوێژکاری ویالیەت و دەستەی ڕاوێژکاری  کورتی

 .کۆچبەری قەزاکانی تر

 
 کێ بەشێکە لە دەستەی ڕاوێژکاری کۆچ؟

کۆپێنیک دەژین، کار دەکەن، ئاوسبیلدونگ -کردن و پە نا بە ریان هەیە و لە ترێپتۆئەو کەسانەی کە مێژووی کۆچ.۱

 .ئەوان زۆرینەی دەستەی ڕاوێژکاری کۆچبەری پێکدەهێنن  دەکەن، خۆبەخشانە کاردەکەن یان دەخوێنن.
کسان بە شێوەیەک کەسانێک لە کۆمەڵگەی مەدەنی کە زانیارییەکانیان لە بەشداریکردن و یەکگرتن و بەشداریکردنی یە.٢

کەڵک وەردەگرن کە بۆ ئەو کەسانەی کە پێشینەی کۆچبەری یان پەنابەرییان هەیە لە کارە تەواوکاتییەکان یان 

 .خۆبەخشییەکانیاندا تێبگەن هەر ئەندامێک جێگرێکی دەست دەکەوێت
دەستەی ڕاوێژکاری دەکات و فەرمانگەی یەکخستنی فەرمانگەی قەزاکە بە پلەی ڕاوێژکاری بەشداری لە کۆبوونەوەکانی 

 .لە ڕووی پیشەیی و ڕێکخراوەییەوە پشتگیری دەکات

 
 ؟یەتسەد یراکژێواڕ یرەبچۆک نۆچ گناب تێرکەد 

 یراکاواد تێناوتەد دنەموزەرائ  .تێچەدەوێڕەب ٢٠٢٣ یڵاس یاتەرەس ەل چۆک یراکژێواڕ یەتسەد یمەکەی یەوەنووبۆک

 یگنام یاتەرەل ندراژبڵەه یناکەنتوەکێپواچ و (31.12.2022) ٣۱۱٢.٢٠٢٢ ات ەه مادنەئ ەب نووب ۆب تاکب شەکشێپ

 یرەبچۆک یراکژێواڕ یەتسەد نۆچ ەک نەکەد یراید و نایۆخ ەنەدەد ۆخوان یوەڕیەپ نامادنەئ  .نێردەد ماجنەئ کەی

 .تێردرێژبەدڵەه ادووتاهاد ەل ێون یمادنەئ نۆچ و یەک ،ەوەتێبەدۆک

 
 واتای چییە؟مێژووی کۆچ یان پە نابە ری 

 ...مێژووی کۆچ و پە نا بە ری بەو مانایەیە کە کەسێک یان

 خۆت کۆچت کردووە یان هەاڵتووە بۆ ئەڵمانیا.۱

 پاشخانی کۆچبەری" هەیە، واتە منداڵ یان نەوەکانی کۆچبەرن".٢

یان ئەو کەسانەی لەوانە بۆ نموونە ئەڵمانی غەیرە سپی پێست   کەسانێک کە جیاکاری ڕەگەزییان بەرامبەر دەکرێت..۳

 .کە وەک موسڵمان، جولەکە، سینتی*زێ و ڕۆم*نجە دەناسرێنەوە

 
 چۆن دەتوانم داواکاری پێشکەش بکەم؟

داواکاری پێشکەش بکەن بەم ناونیشانەی خوارەوە )بە پۆست یان  (31.12.2022) ۱۱٢.٢٠٢٢٣دەتوانن هە تا 

 :ئەلیکترۆنی( لەگەڵ پێشەکییەکی کورت دەربارەی خۆت و پاڵنەر و بیرۆکەکانتان بۆ دەستەی ڕاوێژکاری کۆچ
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 بەرپرسیارێتی من وەک ئەندام چییە؟
 رکردنۆ٭بەشداریکردنی بەردەوام لە کۆبوونەوەکان و کاری بابەتیی و ت

 

، بانگهێشتکردن و BVV بەشداریکردن لە لیژنە تەکنیکییەکانی٭ئەگەر ڕۆڵێکی دیاریکراو بگریتە ئەستۆ: بۆ نموونە 

ڕێکخستنی کۆبوونەوەکانی دەستەی ڕاوێژکاری، بەڕێوەبردنی دارایی، پەیوەندییە گشتیەکان یان سەرۆکایەتیکردنی 

 .دەستەی ڕاوێژکاری
 

 .دەرماڵەی خۆبەخشی و دەرماڵەی گەشت و ئامادەبوون

 .اڵتیان، دەرماڵەی خەرجی و کرێی گەشت و ئامادەبوون هەیەو جێگرەکانی هاو BVV وەکو ئەندامانی

 


