پێشکەش کردنی هاوکاری گونجاو بۆن لەگەل کومەلگا لە بو ئەو پەنابەرانەی
مافی پاراستنی نیو دەولەتی وەردەگن .
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سەبارەت IOM
دامەزراوە لە سالی ، ١٩٥١رێکخراوی جیهانی کۆچ و کۆچبەران رێ نیشاندەرە،رێکخراوکی حکومی
,نیو دەولەتیە تایبەت بە کۆچ کردن.
ئیشەکەی هاوکاری کردنی مروفایەتیە و کۆچ کردنی رێک و بەرژەوەندی بو هەمو الیەك ،ئەویش بە
آی او ام پێشکەش کردنی خزمەت و ئاموژگاری لەبۆ حکومەت و کۆچبەرەکان .
رێکخراوی کۆچ و کۆچبەران هاوکاری مروفایەتی پێشکەش بە کۆچبەرەکان دەکا،بێجگە لەوە کە کۆچ
بەر بن یان پەنابەر لە تەنگاوی دابن ،بە رێگای گەرانەوە و گونجین لەگەل کومەلگ.

لهبو پهیوهندیکردن یان سهرهدامنان

سەبارەت بە پروژەکەمان
مەبەست لەم پروژەیە پێشکەشکردنی هاوکاریە لەبو داواکەری ماڤی بەنابەرێتی و و ئەوانەی ماڤی پاراستنی نیو
دەولەتیان وەرگرتووە (اقامە) وە چونیەتی گونجین لەگەل کومەلگای بۆلگاری و دروست کردنی پەیوەندیەکان
لەنێوان پەنابەرەکان و دەزگا حکومیەکان و ئەو کەسانەی خاوەن پێداویستی تایبەتن و پێشکەش کردنیان لە
بو شوێنە تایبەت بە پێداویستیەکانیان و هاوکاری دەرونی .

ئێمە چی پێش کەش ئەکەین

تیمی گەروکی ): (IOMپێک دێ لە
• دەرون ناس

• هاوکاری کردنی داواکەری مافی پەنابەرێتی و ئەو کەسانەی مافی پاراستنی نیودەولەتیان وەرگرتووە (اقامە) لە
والتی بۆلگاریا وە پێشکەش کردنی ئاموژگاری یاسای و کومەالیەتی و تەندروستی و دەرونی .

• کارمەندی کومەالیەتی

 پشتگیری دەرونی وە چارەسەر کردنی نەخەشویە دەرونیەکان و هوکاری تێکچونی باری دەرونی • ،
پشتگیری لەبو منالە بە تەنیا کان و بەبێ جاودێر وە خاوەن پێداویستە تایبەتەکان (وە دەست نیشان کردنی
) مەترسیەکان لەسەر مناالن وباشرتین رێگا لە بو مناالن(.

• بسپوری پاراستنی بەرز

 پێشکەش کردنی ئاموژگاری یاسای وە پشتگیری لە چونیەتی بە رێوە چونی دوسیەکە وە هاوکاری کردن لە
بو بە دەست خستنی رێپێ دان لە بو ئیش.

• ناوەنەندی کەلتوری

• بسپوری یاسای و کارگێری لە ئوفیسەکەمان
لە خەرمەنلی
• زمان گور (مرتجم(

 پشتگیری کومەالییەتی  ،وە هاوکاری کردنی ئەو کەسانەی مافی پاراستنی نیو دەولەتیان وەرگرتووە لە بو
گەیشنت بە خزمەت گوزاری تەندروستی و کومەکایەتی وە بینینی کارێک وە تومار کردنی ناویان لە الیەن
نوژداری گشتی  ،تومار کردنی منالەکانیان لە قوتابخانەو باخچەی مناالن ،وە چونیەتی وەرگرتنی ناسنامەی
بۆلگاری وە کردنەوەی حیسابی بانك وە رێک خستنی خشتەی پەیوەندیەکان وە چآو پێکەوتنەکان لە دام و
دەزگاکان.
• رێکخستنی وانەکان و پێشکەش کردنی ئامووژگاری یاسای وە چونیەتی بەرێوە چونی دوسیەکە وە ئاموژگاری
تەندروستی وە پێگری و رەوشتی کار ،وە هەندێ بابەتی تر کە پێویست بە گەنگەشە کردنە .
• رێکخسنت و بەشداری بون لە چاالکی کومەالیەتی و کەلتوری لە گەل ئافرەتان و مناالن.

لە کوێ
• لە هەمو بیناکانی (کەمپەکان)ی دەزگای کوچ و کوچبەران لە شارەکانی والتی بۆلگاریا (سوفیا ،
 .خەرمەنلی ،بانیا ) و سەنتەری کاتی پاسرتوگور.
• وە نوسینگەکانی رێکخراوی ). (IOMلە شاری سوفیا و خەرمەنلی .

• هاوکاری کردنی پەنابەران وئەوانەی مافی پاراستنی نیودەولەتیان وەورگرتووە (اقامە) لەبو چونیەتی بە دەست
خستنی ئەو هاوکاریانەی پێشکەش دەکرێن لە الیەن رێکخراوی کوچ و کوچبەران وە رێکخراوەکانی تر .
• پێشکەش کردنی خزمەتی زمان گورین لەبو پەنابەرەکان.
 تیمی زمان گور هاوکاری ئێوە ئەکەن لە بو زمان گورین و رشوفە کردن.

