
 لەزمانی مەجەریەوە وەرگیراوە

 

 بەدواچوونی کەیسەکان لە الیەن دەسەڵاتدارانی بەرپرس لە کاروباری کؤچ لەماوەی پەتاکەدا

 

بێگانەکان) کاروباری ڕێکخستنی بۆ نیشتمانی گشتی (بەڕێوبەرایەتی کؤچ کاروباری لە بەرپرس             دەسەڵاتدارانی

گۆڕانکاریانە بەو ئاماژە کەلێرادا ڕوودەدەن. گۆڕانکاریەک چەند بەڵام دەکات، فەرمی دەوامی پەتاکەدا               لەماوەی

  دەکەین.

 لەسەکسارد لە نێوان  30 . 3 - 6 .4 پێشوازی لەکەس ناکەن.

 لەو ماوەیەدا بەدواچوون بۆ ئەو کەیسانە دەکەن کە پەلەن و دواخستن هەڵناگرن، تەنانەت لەکاتی قەدەغەی هاتووچۆشدا.

 من داوای مافی پەنابەریم کردوە، یان پەنابەرم، یان مافی پاراستنم هەیە، یان مافی جێ پێدراوەم هەیە:1.

سەردان نوسینگەی ،چونکە پەنابەران دائیرەی لە بەدواچووندا ، لەبەشی بکەن چاوپێکەوتن کاتی داوای ناکات                پێویست

سەردان دەتوانن هەڵناگرێت دواخستن کە کارێک یان بەپەلە، کاری حاڵەتی لە تەنها بەڵام کراوەتەوە،                (پێشوازی)

 بکەن.

12:30 تاکو 8:00 کاتژمێری لە پێنجشەم تاکو دووشەم لە پەنابەران کاروباری لەبەشی خەڵک لە                پێشوازیکردن

داخرابوو، لەوماوەدا دەرگا هاتو گەر دەکرێ. 11:30 تاکو 8:00 کاتژمێری لە (جومعە) هەینی ڕۆژانی وە                 دەکرێ،

  تەلەفۆنی ئەم ژمارەیە بکەن:

 +9269-463-1-36، وە داوا بکەن کە دەرگاکە بکەنەوە بۆتان.

 

 گەر ئێوە هاوڵاتیتان نیە یان پەنابەرن یاخود پارێزراون، بۆتان نیە داوای وەرگرتنی بەڵگەنامەی سەفەر بکەن.

 

  مۆڵەتی مانەوەم (نیشتەجێ بوون) م هەیە دەخوازم  بەدواچوون بۆ کەیسەکەم بکەم2.

 

هەڵدەوەشێنێتەوە، کرابوون دیاری پێشدا لە کە دیدارانە کاتی ئەو کؤچهەموو کاروباری لە بەرپرس                دەسەڵاتدارانی

 بۆیە پێویستە لە 23 مانگی 3 2020 بەدواوە کاتی نوێ بگرن.

بەرپرس دەسەڵاتدارانی بەدواچوونلە نوسینگەی سەردانی نیە بۆتان نادیار کاتێکی تا 2020 .3 .30 دەسپێکی                 لە

دواخستن کە کەیسێک یان بەپەلە، کەیسێکی لەحاڵەتی تەنها ،بەڵکو بکەن گرتن کات بەبێ کؤچ، کاروباری                 لە

 هەڵناگرێت، دەتوانن سەردان بکەن وەکو:

 درێژکردنەوەی بەڵگەنامەی مانەوەی بەردەوامی/ بەڵگەنامەی کۆچ.●

 گۆڕینی/ قەرەبووکردنەوەی  بەڵگەنامەی مانەوە●

 دەرکردنی / درێژکردننەوەی بڕوانامەی وەرگرتنی روخسەتی مانەوەی کاتی●

هاوڵاتیانی● بۆ داواکرابوو Enter Hungary پرۆگرامی ڕێگەی لە کە تۆمارکردن بڕوانامەی             وەرگرتنی

 ناوچەی ئابوری ئەورۆپا.

برۆنە● لەمەجرستان دەخوازن کە ئەوابەی سێهەم، جیهانی هاوڵاتیانی بەڵگەنامەی و کەیس             بدواچوونی

 دەرەوە، بەڵام بەهۆی پەتاکەوە ڕێگایان لێگیراوە.

 تۆمارکردنی زانیاری بایومەتری●

 دەتوانن  لێرە  لە پێگەی ئەلیکترۆنی   دەسەڵاتداریەتی بەرپرس کاروباری کؤچ کات وەربگرن.

تەنانەتلەو دەکات، ڕەوانە پۆستدا بەڕێگەی ئامادەکراو مانەوەی روخسەتی کؤچ، کاروباری لە بەرپرس               دەسەڵاتدارانی

 کاتەشدا  کە لە فۆرم – استمارە- کەدا ئاماژەت داوە کە بەنیازیت بەدەستی وەری بگریت.



کەیسەکەت بۆ بەدواچوون ./https://enterhungary.gov.hu/eh ئەلکترۆنیەوە ماڵەپەڕە ئەم ڕیگەی لە           دەتوانیت

بەڵگەنامەی و پێوست فۆرمی پڕکردنەوەی ولەگەڵ بکەیت، تۆمار ماڵپەڕەکەدا لە خۆت پێویستە بەڵام               بکەیت،

 گرنگ.

 بۆ نموونە، دەتوانیت کاروبارەکانی خوارەوە لەسەر https://enterhungary.gov.hu/eh/ جێبەجێ بکەیت:

 کاروبارەکانی پەیوەست بە مۆڵەتی مانەوە (نیشتەجێ بوون)-

 پێڕاگەیاندن سەبارەت بە گۆڕینی ناونیشانی نیشتنەجێ بوون.-

 پێڕاگەیاندن سەبارەت بە منداڵ لەدایک بوون-

 ئەو کەیسانەی بۆ دواچوونیان بۆ ناکرێت

 لە ماوەی مەترسی پەتای ڤایرۆسی کۆرۆنا  ئەم دواواکاریانە پێشکەش مەکەن:

 داوای مۆڵەتی نیشتەجێ بوونی هەمیشەیی نیشتمانی ئەوروپی-

 داوای ڤیزا بۆ کەسێکی داوەتکراو (بانگهێشتکراو)-

نامەێەکی تکایە کؤچ، کاروباری بەرپرس دەسەڵاتدارانی لەالی کە کەیسەکانتان بە سەبارەت هەیە پرسیارتان               گەر

helsinki@helsinki.huئەلەکترۆنیان بۆ ڕەوانەبکەن ،بەم ئەدرەسە ئەلەکترۆنیە 
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