
 زانیاری بە سوود بۆ پەنابەران لە بارەی قەیرانی ڤایرۆسی کۆرۆنا

 27/03/2020 بەروار

 پەنابەران دەسەاڵتی بەرپرسیارێتی 

یان   گەرژواوێکئە داخراون یان ماوی کاریان سىىوردارە.یەکان ی زۆربەی ضار و ضارۆچۆکەکان دەزگا حکىملە 

تەلەفىوی یان تەماضای  تکایە سەرەتا پەیىەوذی بەالیەوی پەیىەوذیذار بکە بۆ ومىووە پەیىەوذیەکیکارێکی کتىپرت هەبێت، 

کاتی بەسەرچىووی دۆکیىمێىتەکان، بۆ ومىووە تۆلۆراوس ،دەستىوری  لە ، چی بکەمکەی بکەماڵپەرە ئەلکترۆویە

، هەوذێک لە الیەوە دەستەاڵتذارەکان خۆیان هەڵذەسته بە واردوی پەراوی تازە ماوەوە)پەوابەرێتی( ، دەستىوری کار؟ 

ی دۆکیۆمێىتەکان بەسەرچىوبێت س ئاگادار کراوەتەوە لەوەی لەواوەی بەروارص وە. لە هەوذێ لە هەرێمەکان پۆلیهەوذێکی

یەوی پەیىەوذیذار، داوای . ئەگەر دەتەوێت دڵىیا بیت وامەیەک بىىوسە بۆ الوی یەبە هیچ جۆرە پێذاچىووەوەیەک پێىیست  و

ژواوێکی تر گرێبذەی. پێىیستە  ئەو بەروارەی دەتىاویدرێژکراوەتەوە تا بەڵگەوامەکاوت  کاتی بکە کەدووپاتکردوەوە 

 پەڕەی ومىووەی داگریت: الی الیەوی پەیىەوذی دار. لیرە دەتىاوی ە(بۆکسی وام) سىذوقی وامەە داواکەت بکەیەت

bayern.html-corona-bayern.de/informationen-https://www.fluechtlingsrat   

 

 (BAMF)ئاگاداری لەالیەنی ئۆفیسی فیدراڵی کۆچ و کۆچبەران

لەواوەیە لە هەوذێک کەیسذا کاساوێک هەبه کە وەاڵمی پرۆسەی مافی پەوابەرییان بۆ بێتەوە لە الیەن ئۆفیسی فیذراڵەوە 

(BAMF) هەوذێک لە بەضە ، ئەگەر بریارەکە رەتکردوەوەی مافی پەوابەرێتی بىو ئەتىاوی دژی بریارەکە بىەستیتەوە ،

یە پەیىەوذیذارەکان لە دادگا داخراون. تکایە پەیىەوذی بە پارێسەرەکەت بکە و/یان سەوتەری ڕاوێژکاری بە ڕێگای ی یاسا

  .وە بکەنومەوی پەوابەراوی بایروەئەوجىئیمەیل یان تەلەفىن، هەروەها دەتىاویت پەیىەوذی بە 

 : هوەرێىی( بىەستیتەوە ، دەتىاوی لێرە الپەرەی ومىووەی داگریدەتىاوه خۆتان دژ بە بڕیاڕی مافی پەوابەرێتی )

bayern.html-corona-bayern.de/informationen-https://www.fluechtlingsrat 

چىووی بەرواری دیاریکراو لە تە پەڕاوی رەتکردوەوەی بڕیارەکە بگەیێىرێتە دادگای پەیىەوذیذار پێص بەسەر پێىیس

 .بریاری دادگایی مافی پەوابەریذاپەڕاوەکاوی 

 

 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)سوودەکان بە پێی 

ىبکرێت بە  بەردەوامی. ئەگەر وا وەبىو تکایە پەیىەوذی بکە بە یە گطتییەکان پێىیستە دابیی خەرجی خسمەت گىزار

 وە بکەن.ومەوی پەوابەراوی بایروەهەروەها دەتىاویت پەیىەوذی بە ئەوجىئۆفیسی چاودێری کۆمەاڵیەتی یەوە. 

 

 ناردنەوەی زۆرەملێ یان زیندانی کردنی زۆرە ملێ بۆ ناردنەوە

بریارێکی وەستاوذی گەڕاوەوە بە زۆرەملێ )دیپۆرت( وی یە، بەاڵم ئەستەمە  ( هیچ٥٧/٣٦/٥٣٥٣تا بەرواری )هەتا ئێستا 

، هەمىو گىاستىەوەکاوی دووبله دوادەخرێت هەتا BAMFئۆفیسی فیذراڵی . بە پێی ەوەدیپۆرت بکرێتهیچ کەسێ 

ببیىیه کەیه و ، دەبێ چاوەرێ بیە گىاستىەوەکان تەوها کاتی وەستاوذوی ( ، هەرچۆوێک بێت،٥٣/٣٦/٥٣٥٣بەرواری )

هەمىو ئەواوەی دەستەسەرن بۆ دیپۆرتکردوەوە لە کاتی ئێستادا ئازاد دەکرێه. ئەگەر هاتىو کەسێک  .چۆن بەڕێىە دەچێت

. تکایە دیپۆرتکردوەوەی هێطتا لە ئارادبێتئازاد وەکرابێت یان تازە دەستەسەرکرابێت ئەوا ئەگەری ئەوە هەیە پالوی 

 .ەراوی بایرنئەوجىومەوی پەوابوتەری ڕاوێژکاری یان لە سە ،  خۆت تۆمار بکە لە الی پارێسگارێکی
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  زانیاری و تێبینی  لە بارەی ڤایرۆسی کۆرۆنادوا 

 :ویی بفەرمىو ئێرەفەرەوسی و پطتىدوا وىوێکاریەکان لە بارەی ڤایرۆسی کۆرۆوا بە ئەڵماوی و ئیىگلیسی و فارسی و 

-virus-corona-zu-mehrsprachig-fluerat.org/42422/aktuelles/infosammlung-https://www.nds: 

umgang/-und 

 ەرداوی :بۆ دەستکەوتىی زاویاری بە زماوی زیاتر دەتىاوی س

data.info/-ethnomed.sprachwahl.info-http://corona 

ڕاگەیەوذارا، ئەمە ئەوە دەگەیەوێت  بە گطتە قەدەغەی هاته وچىون هەیىی   20/03/2020لە دا بایرنهەرێمی  لە 

ڕادە کەمبکرێتەوە، دوا زاویاری  ه لە هەمان خاوىودا دەبێت هەتا دواپەیىەوذی کرد بە خەلک جگە لەواوەی لەگەلت دەژی

 بۆ خەڵکی بایرن بە چەوذ زماوێکی جیاواز لێرە دەست دەکەوێت: 

-italiano-hrvatski-tuerk-english-in-news-https://www.br.de/nachrichten/corona

arabic,RtP4XBT 

 

 هەبێ بە ڤایرۆسی کۆرۆنا  چی بکرێت ئەگەر هاتوو گومانی توشبوون

ی کۆرۆوا، تکایە پەیىەوذی بکە بە وەخۆضی ڤایروس اوت هەبىو خۆت یان کەسێکی تر تىضبىون بەگىمئەگەر 

ەتەوە یان بە بەضی تەوذروستی گطتی ضارەکەت، هەروەها دەتىاویت پەیىەوذی بکەی بە خسمەتگىزاری پسیطکی پستطکەک

  116117سەرهێل 

هەبىوبێ لەگەڵ کەسێکی تىضبىو بە ڤایرۆسی  داوای پطکىیه بکە، پطکىیه بێ بەرامبەرە ئەگەر هاتىو بەرکەوتىت

کۆرۆوا یان لە واوچەیەکذابىوبی مەترسی تىضبىووی تێذابێت. ئەو واوچاوەی ئێستا جێگای مەترسیه ڕۆژاوە لێرە وىوێ 

 دەکرێىەوە:

s://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.htmlhttp 

 

 ژیان لە پەناگەی )شەڵتەری( پەنابەران 

باڵوبىووەوەی پەتادا زیاتر ی ەکاتزۆرەملێ ئاسان وی یە و ل ژیان کردن لە هەمان ضىێىذا لەگەڵ کۆمەڵە کەسێکی تر بە

سەختر لێ دەکات. وەزارەتی واوخۆی بایرن لە هەوڵذایە بۆ رێکخستىەوەی و ژیان  یضبىون دەبتىوضی مەترسی تىو

، ئەو کەساوەی گىماوی تىضبىوویان لێ دەکرێت دەگىازرێىەوە و چارەسەری پێىیستیان بۆ دابیه ژماری داویطتىان

و یان ئەو کەساوی کە دەکرێت. ئەو کەساوەی کە ژیاویان لە مەترسیذایە ئەتىاوه بگىازرێىەوە بۆ ومىووە کەساوی بە سااڵچى

 پێطتر وەخۆضبىون . تکایە قسە لەگەڵ دەستەی بەڕێىبەر یان خسمەتگىزاری کۆمەاڵیەتی بکە. 

لە جێگای ەتىاوی قسەی ڵەگەل بکەی.  ەتیەکان تەوها بە ڕێگای تەلەفىن د: زۆربەی خسمەتگىزاریە کۆمەاڵی ئاگاداربە

 درێژ بکرێتەوە بۆ ئەوەی هەمىو لەیەک کاتذا خىاردن وەخۆن ی ژەمەکان دەبێمەتگىزاری کاوتیىەکان کاتی خىاردوخس

. ئەگەر گىوجاو وەبێت بۆ تۆ ئەوە پەیىەوذی بە تایبەتی خۆتان ت خىاردن ببرێتە ژووریهەروەها دەبێت ڕێگە پێذراوبێ

 ئەوجىومەوی پەوابەراوی بایرن.دەستەی بەرێىبەرایەتی بکە یان 
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 ناوخۆیی کەرەنتینەی

، خۆت و خێساوەکەت کەرەوتیىە تىضی ڤایرۆسی کۆرۆوا بىون ساوەکەتئەگەرهاتىو خۆت یان یەکێک لە ئەوذاماوی خێ

ڕۆژ بەالیەوی کەمەوە. ئەمە بارودۆخێکی  ٤٧دەکرێه ئەمە ئەوە دەگەیەوێت کە ڕێگەتان پێ وادرێت ماڵ بەجێ بهێڵه بۆ 

م ماوەیەدا لەسەرخۆبیت و بەردەوامبیت لە پەیىەوذی لەگەڵ گروگە لەسەختە بەتیایبەت ئەگەر مىاڵیص تێىەگالبێت . 

  هاوڕێ و خسم و واسیاوەکاوت بە رێگای تەلەفىن.

ە هەیە بەضێک یان هەمىو گىماوی تىوضبىووی لێ بکرێت لە جێگای ویطتەجێبىووت، ئەگەری ئەو کەئەگەر کەسێکی تر 

لەگەڵ ویطتەجێ بىوەکاوی تر بریار بذەن داواکاریەکاوتان ەکاوی واوچەکە کەرەوتیىە بکرێه، ئەو کات دەتىاوه ویطتەجێ بىو

ەن یان چۆویەتی و جۆری خىاردوتان. ئەگەر هەر چی دەبێت، بۆ ومىووە دەتىاوی داوی ئەوتەروێتی بێ بەرامبەر بک

 پەیىەوذی بە ئەوجىومەوی پەوابەراوی بایروەوە بکەن. هەبىو دەتىاوه پرسیارێکت

 

  تەندروستی چاودێری

و داوای پطتگیری (AsylblG) ئەو کەسی یارمەتی وەردەگرێت لە ژێرواوی سىدمەوذاوی داواکەی پەوابەرێتی 

چارەسەری تەوذروستی دەکات لە ئۆفیسی خسمەتگىزاری کۆمەاڵیەتی بەردەوام ئەبیت لە دابیه کردوی وەک یاسا دەبێت 

یەن ئۆفیسی خسمەتگىزاری کۆمەاڵیەتی بە ڕێگای لە تىاوادا بێت پطتگیری چارەسەری تەوذروستی بەدەست بێىیت لە ال

. لە تەوگاوەدا )وەخۆضی لەواکاوا( بێ گىمان چارەسەر پێطکەش دەکردرێت بێ پطتگیری چارەسەری تەوذروستی. تەلەفىن

 .ANKER centersهەروەها لە سەوتەرەکاوی پسیطکی واو ضىێىی ویطتەجێىىووی )کەمپ( 

  

 کەسە نایاسایەکان 

خاوەوی هیچ بەلگەیەک ویه بۆ ماوەوە لە ئەڵماویا ڕەوضیان خراپتر و قىرستر، ئەگەر پرسیارێکت هەیە کەساوەی بۆ ئەو 

وی بایرن پێخۆضحاڵ دەبێت ئەوجىومەوی پەوابەراتکایە پەیىەوذی بە سەوتەرێکی ڕاوێژکاری بکە کە متماوەت پێی هەیە، 

 .توهێىی و زاویاریەکاوت پارێسراوبێیارمەتیت پێطکەش بکات بە ضێىەی 

 :نی بایرنئەنجوومەنی پەنابەرابە  بۆ پەیوەندیکردن 

  وطهىمی

 34 22 76 - 089ەفىن: تەل

 ئێىارە 4پاش ویىەڕۆ بۆ  2دووضەمە و چىارضەمە و پێىج ضەمە : 

 ویىەڕۆ پاش 12بەیاوی بۆ  10سێ ضەمە و چىار ضەمە و هەیىی : 

 وىەرمبێرگ

 46 59 44 99 - 0911تەلەفىن : 

 ئێىارە. 3پاش ویىەڕۆ بۆ  1 – ویىەڕۆ پاش 12بەیاوی بۆ  10سێ ضەمە و پێىج ضەمە : 

bayern.de-kontakt@fluechtlingsratmail: -e 

WhatsApp: +49 159 03779566 

 هێلەکانی تر بۆ پەیوەندیکردن: 

mailto:kontakt@fluechtlingsrat-bayern.de


 01629216129 ,017674716455 ,01749522781ژمارەی تەلەفونی نێودەوڵەتی بە زمانی عەرەبی : 

 

 زانیاری لە الیەن وەزارەتەکانی بایرنەوە:

لە کۆرۆنا  وەاڵمی زۆرێک لە پرسیار و دواین هەواڵ لە الیەن وەزارەتی ناوخۆی بایرن لە بارەی قەیرانیدەتوانی 

 ەتی ناوخۆی بایرنەوە بەدەست بێنی:ماڵپەری سەرەکی وەزار

https://www.innenministerium.bayern.de/miniwebs/coronavirus/index.php 

دەتىاوی سەرداوی ماڵپەری سەرەکی وەزارەتی تەوذروستی بایرن و چۆویەتی خۆ پاراسته  تەوذروستی بۆ دەستهێىای وەاڵم

 بکەی :

bayern/-nfektionsmonitorhttps://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/i 

 

 

https://www.innenministerium.bayern.de/miniwebs/coronavirus/index.php
https://www.innenministerium.bayern.de/miniwebs/coronavirus/index.php
https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/
https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/

