پرسیار و وەاڵم ،پرۆگرامی جێگەی نیشتەجێکردن لە الیەن کۆمیسیۆنی بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران
(ئوتێلەکان و شوقەکان)
مارتی ٧١٠٢
 – ٠بۆچی خراومەتە ئوتێل یان بیناوە و نەخراومەتە ناو شوقەوە؟
سێ جۆر جێگەی حەوانەوە هەن کە کۆمیسیۆن پشتگیرییان لێ دەکات:




شوقە.
ئوتێل.
شوێنێك بۆ بەکارهێنانی گشتی وەك بینا.

ئامانج ئەوەیە کە تاوەکو چەند لە توانادا هەبێت ژمارەیەکی زۆرتر نیشتەجێ بکرێن لە شوقەکاندا ،بە پێی هەبوونی
جێگەی ڕۆژانە و بە ڕەچاو گرتنی پێویستی تایبەتی نێشتەجێکردن ،وەك باری تەندروستی ،تەمەن ،ڕەگەز و قەبارەی
خێزان .لە کاتێکدا کە جێگەی بەتاڵ هەبێت ،ئەوا دەگوێزرێنەوە بۆ شوقە .لە هەرچ شوێنێك کە ئەمە لە توانادا بێت،
کۆمیسیۆن و ڕێکخراوە هاوکارەکانی لە پێشینەی کاریاندایە کە نیشتەجێبوون لە شوقەکانی ناو شارەکاندا بێت ،ئەگەر
شوقەی بەتاڵ هەبێت .لە ئێستادا ،لە شوقەکاندا ئەوەندە جێگە نییە تا بەشی هەمووان بکات.
 – ٧بۆچی جێگەی نیشتەجێبوونم پێنەدراوە لە ئەسینا؟
جێگەی حەوانەوەت پێ دەدرێت لەو شوێنەی کە جێگەی بەتاڵی لێبێت.
هەموو پێدانی بڕیارەکانی نیشتەجێکردنەوە (گواستنەوە بۆ وواڵتێکی تر) لە ئەسینا دەکرێن .لە بەر ئەم هۆیە،
کاندیدەکانی پرۆگرامی نیشتەجێکردنەوە بۆ وواڵتێکی تر ،و لە دوای پێدانی بڕیارەکە ،لە نزیك ئەسیناوە نیشتەجێ
دەکرێن بۆ ئەوەی ئامادە ببن لە مەوعیدەکانیان و تا هەستن بە کردنی کارو بارە پێویستەکانی وەك پشکنینی تەندروستی و
ئاڕاستەکردنی کولتووری .لەوانەیە گوێزانەوەتان بۆ ئەسینا دوابکەوێت بەهۆی نەبوونی جێگەی بەتاڵەوە.
 – ٣بۆچی ئوتێلەکە یان شوقەکەم ئەوەندە دوورە لە ناو شارەوە؟
ئامانجمان ئەوەیە کە هەڵبژاردنی جێگەی نێشتەجێبوون بۆ هەمووان لە نزیك سەنتەری شارەوە دەستەبەربکەین ،تاوەکو
زیادە خەرجی هاتوچۆ و خزمەتگوزارییەکانی تر کەم ببنەوە هەروەها لەبەرکارئاسانکردن .لەگەڵ ئەمەشدا و لە کاتێکدا
کە هەوڵدەدەین بۆ پڕکردنەوەی هە موو جێگا بەتاڵەکان ،بەاڵم هێشتا جێگاکان سنووردارن .هەروەها پێویستیتان بە
جێگەی تایبەت بە هەند وەردەگرین ،وەك باری تەندروستیتان ،تەمەن ،توخم و قەبارەی خێزان.
 – ٤کەسێك دەناسم کە دەتوانێت جێگەی حەوانەوەم بداتێ کە لە شارەوە نزیکترە ،ئایا دەتوانم لەوێ بژیم؟
ئەگەر جێگەی نیشتەجێبوون لە شوێنێکی تر بدۆزنەوە ،ئێوە ئازادن کە بڕۆن لەو جێگەیەی کە کۆمیسیۆن پشتگیری لێ
دەکات .تکایە ئاگاداری بدەن بەو ڕێکخراوەی کە پشتگیری جێگەی حەوانەوەکەی ئێستاتان دەکات دەربارەی ئەو
بڕیارەتان.ئەگەر گوێزانەوەتان هەڵبژاردووە ،لەوانەیە تواناتان هەبێت بۆ گەیشتن بە یارمەتی دارایی بۆ دابینکردنی
پێویستییەکانی ڕۆژانەتان ،ئەگەر بێتوو بتوانن لە کاتی بەراورد کردنەوەدا ئامادە ببن لەو ڕێکخراوەی کە یارمەتی
دارایی پێشکەش دەکات لەو شوێنەی کە لێین.
ئەگەر بڕۆن لەو جێگەی حەوانەوەی کە کۆمیسیۆن یان ڕێکخراوێکی تر پێشکەشی کردوون ،جێگەکەتان دەدرێت بە
کەسێکی تر.

 – ٥ئایا خەرجی هاتوچۆ دابین دەکرێت لەو ماوەیەی کە لەو جێگەی حەوانەوەیەدادەمێنمەوە کە کۆمیسیۆن
پێشتگیری دەکات؟
کۆمیسیۆن و ڕێکخراوە هاوکارەکانی خەرجی هاتوچۆ دابین ناکەن کە بۆ هۆکاری تایبەت بە خۆتان دەیکەن ،ئەم
هاتووچۆیانە دەبێت لەو یارمەتییە داراییەی وەریدەگرن خەرج بکرێت.







ئەگەر لە ئوتێل یان شوقەدا بیت لە ئەسینا یان لە سالۆنیك ،وە مەوعیدە ڕەسمییەکانتان پیویستی بە
گەشتی دوور نییە ،کۆمیسیۆن تکت نادات بۆ هاتوچۆی چوون و هاتنەوەتان بۆ مەوعیدە ڕەسمییەکانتان لە
دائیرەی پەنابەرێتی.هاتوچۆ پێویستەکانی ناو شار دەبێت لە الیەن خۆتانەوە خەرج بکرێن لە یارمەتییە
داراییەمانگانەکەتانەوە.
ئەگەر لە ئوتێلیان شوقەدا بیت لە دەرەوەی ئەسینا یان سالۆنیك ،وە مەوعیدە ڕەسمییەکانتان لەگەڵ
دائیرەی پەنابەرێتی ،لە سەفارەتەکان یان پشکنینە پزیشکییەکانتان پێویستیان بە گەشتی دوور هەیە،
کۆمیسیۆن لە ڕێگەی ئەو ڕێکخراوەی کە کاروباری جێگەی حەوانەوەکەتان هەڵدەسووڕێنێت ،یارمەتی
هاتوچۆ کردنتان دەدات .دەبێت پەیوندی بکەن بە لێپرسراوی کەیسەکەتان یان بە ڕاوێژکاری کۆمەاڵیەتی بۆ
وەرگرتنی زانیاری زیاتر.
ئەگەر بڕیارەکەت لە دائیرەی پەنابەری وەرگرتووە و بە پێی ئەو بڕیارە دەگوێزرێنەوە بۆ وواڵتێکی تر بە
پێی پرۆگرامی نێشتەجێ کردنەوە ،بۆ ڕۆیشتن بۆ ئەو وواڵتە (  ) IOMیارمەتیتان دەدات.
ئەگەر بڕیارەکەت لە دائیرەی پەنابەری وەرگرتووە و بە پێی ئەو بڕیارەیەك دەگریتەوە لەگەڵ ئەندامی
خێزانەکەت لە وواڵتێکی تر ( ،بە پێی یاساکا نی دوبلین ) ،کۆمیسیۆن لەوانەیە کە لە ئاستێکدا بێت بۆ ئەوەی
یارمەتیتان بدات بۆ گوێزانەوەتان بۆ ئەو وواڵتە ،ئەگەر بێتوو ڕۆیشتنەکەتان لە الیەن دائیرەی پەنابەرێتییەوە
بەرنامەی بۆ داڕێژرابێت.

 – ٦پەیوەندی لە نێوان ئەو ڕێکخراوەی کە خزمەتگوزاری جێگەی نیشتەجێبوون پێشکەش دەکات و کۆمیسیۆندا
چییە؟ ئایا دەتوانم پێشکەشکەری جێگەی نیشتەجێکەم بگۆڕم؟
کۆمیسیۆن داوای لە چەند ڕێکخراوێکی جیاواز کردووە بۆ پێشکەش کردنی پشتگیری لە بواری نیشتەجێکردن و
خزمەتگوزاری بۆ خوازیارانی پەنابەری لە یۆناندا لە شوێنەکانی ناو شارەکان( بەدەر لە بنکەکانی میوانداری-
کەمپەکان .) -هەموو ئەم ڕێکخراوانە لە بری کۆمیسیۆن هەڵدەستن بە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری و هەڵسوڕاندنی
کاروباری جێگاکانی حەواندنەوە .وا چاوەڕوان دەکرێت لەم ڕێکخراوانە کە ئەم خزمەتگوزاریانە پێشکەش بکەن و
هەموویان هاوکاری کۆمیسیۆن بکەن بە پێی ئەو مەرجانەی کە ڕێکەوتنیان لەسەر کراوەو بە پێی سیاسەتەکانی
پرۆگرامی نیشتەجێکردنی کۆمیسیۆن .تا شوێنەکان و جێگەی حەوانەوەکان سنووردار بن ،ناتوانرێت جێگەی
حەوانەوەت پێ بدرێت لە الیەنێکی ترەوە.
 – ٢ئایا دەتوانم بگەڕێمەوە بۆ ئەو بنکەیەی کە پێشتر لێی دەژیام؟
لە وانەیە جێگەی بەتاڵ هەبێت لە یەکێك لە دامەزراوەکانی نیشتەجێکردن ،بەاڵم الیەنی بەرپرس بۆ بڕیاردان لەسەر
پڕکردنەوەی ئەو جێگە بەتااڵنە لەهەر ساتێکدا بێت ،بریتییە لە دەسەاڵتە یۆنانییەکان و بەڕیوەبەرایەتی بنکەکە .دەبێت
لێپرسراوانی بنکەکە ڕاوێژ بە  ( ΚΕΠΟΜسەنتەری ئۆپەراسیۆنی ڕێکخستنی کۆچ ) بکەن لە پێش وەرگرتنی هەر
کەسێك لەو بنکەیەدا کە کاروبارەکانی لە الیەن حکومەتەوە هەڵدەسوڕێنرێت .دەسەاڵتە یۆنانییەکان هاندەر نین بۆ
گوێزانەوەی سەربەخۆ و خۆبەخۆ لە نێوان بنکەکاندا ،لە هەمان کاتدا لەوانەیە لەبەردەست بوونی چوونە بنکەکە نەدەن
و جێگەی نیشتەجێ بوون مسۆگەر نەبێت.
ئەگەر بە التانەوە باشترە کە بگەڕێنەوە بۆ بنکەکە ،ئەوا دەبێت پەیوەندی بکەن بە لێپرسراوی کەیسەکەتان یان بە
ڕاوێژکاری کۆمەاڵیەتییەوە ،کە ئەوان دەتوانن زانیاری زیاترتان بدەنێ .هەروەها ،دەبێت بزانن کە ئەگەر هەلبژاردەی
ئەوە بکەن کە واز لە جێگەکەتان بهێنن ،جێگەکەتان بۆ هەڵناگیرێت لەبەر ئەگەری گەڕانەوەتان.

 – ٨حەزم لە خواردنی ئوتێلەکە نییە .ئایا دەتوانم بۆ خۆم خواردن لێبنێم؟
ئەگەر لە ئوتیلێکدا بن کە ژەمە خواردنەکان لە الیەن بەڕێوەبەرایەتیەوە دەدرێت ،ناتوانن خواردن لە ژوورەکانتاندا
ئامادە بکەن .لەگەل ئەمەشدا،هەوڵی بەردەوام هەیە بۆ باشتر کردنی ئەو دۆخانەی کە پەیوەندیان هەیە بە خواردن و
جێگەی نیستەجێ بوونەوە .شوقە بە دامەزراوەی چێشت لێنانەوە دەدرێت یەکسەر وهەر کە لەبەردەست بێت .دەبێت
بزانن کە ئەو کەسا نەی بە پێی یاسای یۆنانی مۆڵەتی پێویستیان نەبێت ناتوانن بەشداری بکەن لە ئامادەکردنی خواردندا
بۆ خەڵکانێکی تر ،وە ناشتوانن دامەزراوەی خواردن لێنان دابنێن لە ناو ژوورەکاندا ،لەبەر هۆکاری تەندروستی و
سەالمەتی.
( Wi-Fi– ٩وای-فای) ئەوەندە بەهێز نییە یان ئیش ناکات .دەتوانن جاکی بکەنەوە؟
نە ئوتێلەکەنە خاوەن شوقەکە و نە ئەو ڕێکخراوەی کە جێگەی نیشتەجێکردنەکە دەدات بەرپرسن لە دابینکردنی Wi-
 Fiلە بیناکەدا .لەگەڵ ئەوەشدا ،کۆمیسیۆن و هاواکارەکانی هەوڵ دەدەن بۆ دابینکردنی یان باشکردنی گەیشتن بە
تۆڕی ئینتەرنێت لەو ئوتێل و بینایانەدا کە گرێبەستیان لەگەڵ کۆمیسیۆندا کردووە .لە هەمان کاتدا ،وا چاوەڕوان
دەکرێت کە پڕکردنەوەی پێویستییە بنەڕەتییەکانی پەیوەندی کردنتان لەو یارمەتییە داراییە خەرج بکرێت کە
پێشکەشتانی دەکرێت.
 – ٠١خەرجی پێویستیە پزیشکییەکان زۆر بەرزن بە بەراورد بەو بڕە یارمەتییە داراییەی کە وەری دەگرم .ئایا
دەتوانم یارمەتییەکی گەورەتر وەرگرم؟
کارتی پارەکە دەبێت خەرجکردنی پێویستییە پزیشکییە بنەڕەتیەکانتانی لێ بدرێت .بۆ خەرجی چارەسەر کردن و
دەرمانی تایبەتی نییە ،وەك :دەرمانی گرانبەها و سەردان کردنی پزیشك بە ئینتیزام لەبەر نەخۆشییە درێژخایەنو زۆر
درێژخایەنەکان ونەخۆشییە قورسەکان و یان بەهۆی کەم ئەندامی ،نەشتەرگەری و منداڵ بوون .ئەگەر تووشی
بارێکی تەندروستی وا بوون کە باری ئابووریتان قورس دەکات،لەوانەیە شایانی یارمەتی زیادە بن .لەم حاڵەتەدا
پەیوەندی بکەن بە کارمەندی کۆمیسیۆنیان بەوڕێکخراوەی کە پشتگیریتان دەکات لەو شوێنەی کە لێی نیشتەجێن ،بۆ
وەرگرتنی زانیاری دەربارەی ئەوەی کە ئایا دەتوانرێت هەر جۆرە یارمەتییەکتان پێ بدرێت.
 – ٠٠ئەو بڕە پارەیەی وەریدەگرم بەشی خێزانەکەم ناکات .لە توانادا هەیە کە یارمەتییەکی گەورەتر وەرگرم؟
کۆمیسیۆن ،وەزارەتی سیاسەتی کۆچ،ڕێکخراوە هاوکارەکان بە هاوبەشی کار دەکەن بۆ دەستەبەرکردن و دابینکردنی
خزمەت گوزارییەکان لە ناو کەمپەکان و هەروەها لەجێگاکانی حەواندنەوە دا و لە هەوڵی بەردەوامدان بۆگوێزانەوەی
خەڵکەکان بۆ شوێنێك کە باری ژیانی تێدا باشتر بێت .بەردەوام بوونی پرۆگرامەکانی پشتگیری دارایی بۆ ئەو
کەسانەیە کە لەبنکە میواندارییە کراوەکاندان (کەمپەکان)یان لەدامەزراوەکانی ناو شارەکاندان وە بڕی یارمەتییەکان
دەخەمڵێنرێن بە پێی قەبارەی خێزان و جێگەی نیشتەجێ بوونەکە کە ئایا خواردن لەو شوێنەدا دەدرێت یان نا .نابێت
ئەوبڕە پارانە زیاتر بن لە داهاتی پشتگیری کۆمەاڵیەتی ،پرۆگرامی دەستەبەرکردنی داهات کە لە الیەن دەوڵەتی
یۆنانییەوە دەدرێتە یۆنانییەکان .هەر چەندە بڕە پارەکان جیاوازیان نییە ،بەاڵم چەند ڕێکخراوێکی جیاواز یارمەتییە
داراییەکە دەدەن لەبنکە جیاوازەکان ولە پرۆگرامە جیاوازەکانی نێشتەجێکردندا.
 – ٠٧شوقەکە زۆر بچووکە یان گەورەیە ،یان زۆر دوورە لە هاوڕێکانم و خێزانەکەمەوە .دەتوانن بیگۆڕن؟
کاتێك جێگەی نیشتەجێکردنتان پێ دەدرێت ،پێویستییە تایبەتیەکانتان ڕەچاو دەکرێن ،بە پێی نەتەوە ،ڕەگەز ،قەبارەی
خێزان و هتد .ئەو جێگایەی کە پێتان دراوە بریتتیە لە باشترین جێگەی حەوانەوە کە لە تواناماندایە پێشکەشتی بکەین
لەم کاتەدا.

