
گەڕانەوەی ئارەزوومەندانە و 
ئاوێتەکردنەوەی بەردەوام لە 

عێراق 
حکەمەتی فیدڕاڵی ئەڵمانی پاڵپشتی عێراقییەکان دەکات لە 

گەڕانەوەیان بۆ عێراق.

حکومەتی 
فیدڕاڵی

SOR



زانیاری و ڕاوێژ
لە ئەڵمانیا

 لەکوێ دەتوانم زانیاری
 سەرەتایی بەدەستبهێنم؟

 لەڕێی تەلەفۆنەوە: هێڵی گەرم کە لەالیەن سەنتەری فیدڕاڵی بۆ کۆچ و پەنابەران 
)BAMF( بەڕێوەدەبردرێت یارمەتیت دەدات گەر تۆ هەر پرسیارێکی سەرەتاییت 

 هەبێت: 

 ئۆنالین: لە
 https://www.returningfromgermany.de/en/countries/iraq 

زانیاری دەدۆزیتەوە لەبارەی پرۆگرامەکانی گەڕانەوە و ئاوێتەکردنەوە، زانیاری 
پەیوەندیکردن بە سەنتەرەکانی ڕاوێژکاری و زانیاری واڵت لەبارەی عێراق. دەتوانی 

ڕاوێژکاریی ئۆنالین بەکاربهێنی بۆ دروستکردنی پەیوەندی لەگەڵ ڕاوێژکارێک لە 
ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچ )IOM( لە عێراق. ئەمە مانای ئەوەیە کە دەتوانی 

بزانی لەبارەی دۆخی زەمینی لەڕێی گفتوگۆکردنی ڕاستەوخۆ بە زمانی دایک.
ناوەڕۆکی وێبسایتەکە بەردەستە بە عەرەبی، کوردی )سۆرانی(، ئەڵمانی و ئینگلیزی.

لەسەر https://www.startfinder.de/en/opportunities/iraq زانیاری 
دەدۆزیتەوە لەسەر ڕاوێژ، یارمەتیی و خزمەتگوزارییەکان لە هەردوو واڵتی ئەڵمانیا 

و عێراق.

 ڕاستەوخۆ: دەتوانی ڕاوێژکارییەکی کەسی ڕێکبخەی لە یەکێک لە سەنتەرەکانی 
ڕاوێژیی گەڕانەوە، کە لە تەواوی ئەڵمانیا بەردەستن. سەنتەرێکی ڕاوێژکاریی 

ڕێگەپێدراو لە ناوچەکەت دەتوانێ، گەر داواکرابوو، فۆڕمی کەسیی پێشکەشبکات بۆ 
سەنتەری زانیاری بۆ گەڕانەوەی ئارەزوومەندانە )ZIRF( بۆ بەدەستهێنانی زانیاری 

کۆنکرێتی و کەیسی تایبەت لەبارەی گەڕانەوەکەت بۆ عێراق.
دەتوانی سەردانی پۆڕتاڵی زانیاری بکەی لەسەر گەڕانەوەی ئارەزوومەندانە و 

ئاوێتەکردنەوە لە www.ReturningfromGermany.de/en/centres بۆ 
دۆزینەوەی سەنتەرێکی ڕاوێژکاریی لە نزیک لەتۆ.

هەموو خزمەتگوزارییەکانی ڕاوێژکاریی بێ بەرامبەرن و وابەستەی هیچ بەندێکی 
یاسای نین.

+49 (0) 911-9430



ڕاهێنان لە ئەڵمانیا

دەتوانم لە چ خولێکی ڕاهێنان بەشداری بکەم
بەرلەوەی بگەڕێمەوە؟

چەندان هاوبەشی حکومەتی ئەڵمانی و حکومەتە فیدڕاڵییەکان خولی ڕاهێنان دابین 
دەکەن کە یارمەتیت دەدات بۆ ئاوێتەبوونەوە دوای گەڕانەوەت بۆ عێراق. 

بۆ نموونە:
بڕوانامە وەک وەستای گشتی   •

خولی ئۆنالین لە بەڕێوەبەردنی بازرگانی و تەکنەلۆجیای زانیاری  •
خولی ڕا هێنان لە ئابووری بازرگانی و کۆنتڕۆڵکردنی پڕۆژەی بیناسازی بۆ   •

ئەندازیارانی شارستانی 
خول بۆ خەڵکی دەستڕەنگین و شارەزایانی تەکنەلۆجیای زانیاری  •

یارمەتی دەروونی-کۆمەاڵیەتی  •

تکایە پەیوەندی بکە بە نزیکترین سەنتەری ڕاوێژکارییەوە گەر   
 ئارەزوومەندی لە یەکێک لەم چاالکیانەدا:

www.ReturningfromGermany.de/en/centres 



پاڵپشتی لەماوەی
گەڕانەوەی ئارەزوومەندانە

چ جۆرە پاڵپشتییەک
دەتوانم وەربگرم؟

پرۆگرامی فیدڕاڵی و دەوڵەتیی )REAG/GARP( )پرۆگرامی ئاوێتەکردنەوە و 
کۆچکردن بۆ داواکارانی پەنابەری لە ئەڵمانیا/ پرۆگرامی گەڕاندنەوەی پاڵپشتیکراو 

لەالیەن حکومەتەوە( هاوکاری دارای و ڕێکخراوەییت دەکات لە ماوەی گەڕانەوە 
ئارەزوومەندانەکەت بۆ عێراق.

دەتوانی داواکاریی پێشکەشبکەی بۆ )IOM( لە ئەڵمانیا )REAG/GARP( بۆ 
ئەم هاوکاریانەی خوارەوە کە پەیوەندیدارن بە گەڕانەوەکەت: 

هاوکاری کردنت بۆ ڕێکخستنی گەشتەکەت  •
خەرجکردنی دەرماڵە بۆ تێچوی گەشتەکەت  •

بڕەپارەیەکی گەشتەکە و پاکێجێکی دارایی یەکجاری بۆ دەستپێکردنی کار  •
پارەدان بۆ تێچووە تەندرووستیەکان بەگوێرەی تاکەکەسی  •

گەر تۆ شیاوبی بۆ یارمەتی دارایی )REAG/GARP(، دەتوانی پاڵپشتی دارایی 
زیاتر بەدەستبهێنی )پاکێجی دووەمی دەستپێکردنی کار( لەژێر پرۆگرامی فیدڕاڵی 

:)StarthilfePlus( کاش پڵەس بۆ دەستپێکردنی کار

ئەم یارمەتییە داراییە بەردەستە بۆ تاکەکەسەکان، کەسێک بەبێ سەرپەرشت و   •
هەروەها خێزانەکان. پاکێجی دووەمی دەستپێکردنی کارت پێت دەدرێت دوای 
شەش یان هەشت مانگ لە جێهێشتنەکەت. تکایە پەیوەندی بکە بە ڕێکخراوی 

)IOM( ی ناوچەکەت بۆ زانیاری زیاتر.

بەر لە 
جێهێشتنەکەت
زانیاری و 
ڕاوێژکاریی

 لەماوەی
 جێهێشتنەکەت

پاڵپشتی ڕێکخراوەیی 
و دارایی

 دوای
 جێهێشتنەکەت
ئۆفەرەکانی 
ئاوێتەکردنەوە

؟



پاڵپشتیی بۆ ئاوێتەکردنەوەکەت
لە عێراق

دەتوانم پەیوەندی بە کێوە بکەم کاتێک دەگەڕێمەوە
بۆ عێراق؟

)ERRIN(* )تۆڕی ئەوروپی بۆ گەڕانەوە و ئاوێتەکردنەوە( پرۆگرامێکی 
هاوبەشی گەڕانەوە و ئاوێتەکردنەوەیە کە لەالیەن چەندان واڵتی ئەوروپی هاوبەش 

بەڕێوەدەبردرێت.

دەتوانی داواکاریی پێشکەش بکەی بۆ ئەم هاوکاریانەی ئاوێتەکردنەوە: 

خزمەتگوزارییەکانی گەیشتنەوە )سەرخستنی فڕۆکەخانە، جێگەی مانەوەی   •
کورتمەودا(

ڕاوێژی تاکەکەسی دوای گەیشتنەوەت  •
یارمەتی بۆ نیشتەجێبوون )بۆ نموونە کەلوپەلی سەرەتایی، بڕەپارەی کرێ(  •

ڕاهێنانی پیشەیی شارەزاییەکان، یارمەتی بۆ دۆزینەوەی کار  •
یارمەتی بۆ دەستپێکردنی بازرگانییەک  •

ڕاوێژکاریی و یارمەتیی بۆ بابەتە کۆمەاڵیەتییەکان و تەندرووستییەکان، هەروەها   •
زانیاری یاسایی گشتی

تکایە پەیوەندی بکە بە نزیکترین سەنتەری ڕاوێژکاریی گەر ئارەزووت هەیە لە 
 پێشکەشکردن بۆ یارمەتی:

www.ReturningfromGermany.de/de/centres 

* پرۆگرامی )ERRIN(  بەشێوازێکی گشتی لەالیەن یەکێتی ئەوروپا پاڵپشتی دارایی دەکرێت.



سەنتەرەکانی ئەڵمانی بۆ کار، کۆچ و ئاوێتەکردنەوە )GMACs( لە بەغداد 
و هەولێر دەبنە ناوەندی پەیوەندی کردنی تۆ دوای گەڕانەوەت. کارمەندەکان 

لەوێ ڕێنماییت دەکەن لەسەر دەرفەتە تاکەکەسییەکان – بە تەلەفۆن، ئۆنالین یان 
ڕووبەڕوو. 

لەگەڵ شتەکانی تردا، )GMACs( ئەمانە ئۆفەر دەکات: 

ڕاوێژی تاکەکەسی  •
دەرفەتەکانی دامەزراندن و ڕاهێنانەکان لە عێراق  •
یارمەتی بۆ دەستپێکردن و پەرەپێدانی بازرگانی  •

پێشنیارکردن بۆ پرۆگرامەکانی پاڵپشتی و خولەکانی ڕاهێنان لە بابەتی   •
ئاوێتەکردنەوەی کۆمەاڵیەتی و پیشەیی

خولەکانی ڕاهێنان بۆ پێشکەشکردنی کار و یارمەتی بۆ دۆزینەوەی کار  •
ڕاوێژی دەروونی-کۆمەاڵیەتی  •

خزمەتگوزارییەکانی پاڵپشتی دەروونی-کۆمەاڵیەتی  •

هەرکەس و هەمووکەس دەتوانێت کاتێک دیاریبکات بۆ قسەکردن لەگەڵ 
ڕاوێژکارانی )GMAC(. ڕاوێژەکانیان بێ بەرامبەرن و وابەستەی هیچ بەندێکی 

یاسای نین و نهێنین.



هەموو پەیوەندییەکان لە یەک شوێندا

پەیوەندیمان پێوە بکە:

)ERRIN( تۆڕی ئەوروپی بۆ گەڕانەوە و ئاوێتەکردنەوە
)ETTC( سەنتەری ئەوروپی بۆ تەکنەلۆجیا و ڕاهێنان

 هەولێر      
info@ettc-iraq.net 

 بەغداد     
drei@ettc-iraq.net 
 www.ettc-iraq.net 

 )IOM( ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچ
ڕاوێژکاریی ئۆنالین

 واتسئاپ: 
 ئۆفیسەکانی IOM لە بەغداد و هەولێر

)پارەدانی دارایی کاش پڵەس بۆ دەستپێکردنی کار(
iraqavrr@iom.int 

 ڕێکخراوی

سەنتەری ئەڵمانی بۆ کار، کۆچ و ئاوێتەکردنەوە لە هەرێمی کوردستان لە عێراق 
)GMAC(

 gmac-erbil@giz.de 
 

facebook.com/GMACErbil 

)GMAC( سەنتەری عێراقی-ئەڵمانی بۆ کار، کۆچ و ئاوێتەکردنەوە
 gmac-baghdad@giz.de 

 
facebook.com/GMACBaghdad 

زانیاری زیاتر لەسەر خزمەتگوزارییەکان لەبارەی گەڕانەوەی ئارەزوومەندانە و 
ئاوێتەکردنەوە بەردەستە لەڕێی:  

 www.startfinder.de/en/opportunities/iraq هەروەها
www.ReturningfromGermany.de/de/countries/iraq 

بە هەماهەنگی لەگەڵ:

+964 750 727 9095

+964 773 593 3865

+964 751 741 1655

+964 770 668 5626

+964 773 201 5302

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GmbH

– )GIZ(

)GIZ(



)BMZ( باڵوکەرەوە:  وەزارەتی فیدڕاڵی بۆ هەماهەنگی ئابووری و پەرەپێدان 

  

   

poststelle@bmz.bund.de 
www.bmz.de

 Deutsche Gesellschaft für  :سەرنووسەر 
Internationale Zusammenarbeit )GIZ( GmbH 

Program Migration for Development 
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 

65760 Eschborn

 دوایین 
ئایاری ٢٠٢١ گۆڕانکاریی:  

 FAZIT Communication GmbH, Frankfurt am Main   :دیزاین

ETTC )training course motif(f  مافی وێنەکان:  
GIZ )consultation motif, workshop motif(                  f 

چاپکردن

لە بری:

جێبەجێدەکرێت لەالیەن:

Tel.: +49 (0) 228 99 535-0
Fax: +49 (0) 228 99 535-3500

  Department 224 Return / Reintegration
BMZ Bonn

Dahlmannstraße 4
53113 Bonn


