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 ليستى دوكومَينتة داواكراوةكان بَو وةرطرتنى ظيزاى شنطن

 .51/90/2990يةكَيتى ئةوروثا لة بةروارى  وةقايعينامةى ذرَو، 2ئةم ليستة بة ثَيى كودى هاوبةشى ظيزا دانراوة. ثاشكَوى 

 

 فَورمى داواكردنى ظيزا كة تةواوى ثِربكرَيتةوة و واذوو كرابَيت.

 .بَى ضوارضَيوة بن ةستكارى نةكرابن و كة 3.5x4.5) ( كةسى نوَيى َينةىدوو و

 ثاسثَورت + كَوثى الثةِرةى ثاسثَورت كة زانيارى كةسى داواكارى تَيداية و لةطةل كَوثى ظيزةكانى ثَيشوترى شنطن.

 .ناسنامةى بوارى كةسى

 كارتى ِرةطةزنامة )جنسية(

 بارى ثيشةيى داواكار لة هةرَيمى كوردستان
 

 يان هاوبةشى كومثانياخاوةن 
بازرطانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان كة ليستى ثشتطرييى ناونووسكردنى كَومثانيا لةالى وةزارةتى   -

 بوارى ئيشكردنى كومثانيا ديارى بكات. موَلكةكان و
 .دامانطى رابردوو 6كةشف حسابى بانكى كَومثانيا لة   -

 فةرمانبةرى كَومثانيا
 كاتى دةست بة كاربوون و مووضة ديارى بكات.ثشتطريي ئيش كة ثلةو  -
 مانطى رابردوودا. 6كةشف حسابى بانكى تايبةت بة كةسى داواكارى ظيزا لة  -

 فةرمانبةرى حكومى
يان فةرمانطةى ثةيوةندييةكانى دةرةوةى حكوومةتى هةرَيمى كوردستان  نووسراوَيكى وةزارةتى دةرةوةى عرياق -

 اندةكة دياريبكات.كة ناو و ثلةى هةموو ئةندامانى ش
 كَوثى ئةسَلى داوةتنامة و ثرَوطرامى سةردانةكة. -
 مانطى رابردوو. 6كةش حيسابى بانكى كةسى داواكارى ظيزا بَو  -



 

 ثيشةى ئازاد
 ى + نووسراوى ناونووسني  لةاليةن شوَينى ثةيوةنديدار )دةسةالتى ثزيشكى، ثارَيزةران(كارتى ثيشةي -
 مانطى رابردوو. 6كةشف حيسابى بانكى كةسى داواكارى بَو  -

 

 بةَلطةنامةى ترى داواكراو
بةَلطةنامةى هةبوونى سةرضاوةى دارايى ثَيويست بَو رووماَلكردنى خةرجى مانةوة: كةشفى حيساب بَو شةش مانطى 

 رابردوو كة واذوو مَور كراو بَيت.

ثشتطرييى ئيش، بةَلطةنامةى هةبوونى بةرذةوةندى ئابوورى يان كةسى لة عرياق: كةشف حيساب، تاثَوى مَولك، 
بارى كةسى هاوسةرو منداَلةكان  )بةَلطةنامةكان دةبَيت وةربطَيردرَينة سةر زمانى طرَيبةستى هاوسةرطرييى، كَوثى كارتى 

 و تةسديق بكرَين(. يان ئينطليزى فةرةنسى

بليتى فرَوكة ضوون و هاتن : رَيِرةوى طةشت لةماوةى مانةوة لةسةر خاكى والتانى شنطن )ثاركى يارى كةوا سةردانى 
 ياخَود هةر بةَلطةنامةيةكى تر كة زانياري لةسةر طةشتةكةى تَيدا بَيت(.دةكةن، ثشرتاستكردنةوةى طةشتَيك 

)ثشرتاستكردنةوةى حجزى هوتَيل بة شَيوةى ناردنى ثارةى  بةَلطةنامةى مانةوة لة هوتَيل بَو هةموو ماوةى طةشتةكة
 ثَيويست بَو ماوةى مانةوة( ياخَود ثشتطرييى ثَيشوازى )داوةتنامة(ى ئةو كةسةى كة لة فةرةنساية.

يَورَو بَيت، بَو رووماَلكردنى ماوةى مانةوة لة  090999بيمةى تةندروستى كة ناوى تَيدا نووسراو بَيت، كة زياتر لة 
 ضةى شنطن بَو خةرجى تةدوستى، مانةوة لة نةخَوشخانة و طةِرانةوة بَو والت.ناو

 حالةتة  تايبةتةكان
: كَوثى ئةسَلى نووسراوى دادنووس لةسةر نداَلة ناكامةى كة لةطةل دايك و باوكى سةفةرناكاتحالةتى ئةو م

 سةفةر طةل يةكَيك لة سةرثةشتيارة شةرعييةكانرةزامةندى دايك و باوك يان سةرثةرشتيارةكان. ئةطةر منداَلة ناكامةكة لة
 بكات، كَوثى ئةسَلى لة نووسراوى دادنووس لةسةر رةزامةندى ئةو سةرثةرشتيارةى تر كة سةفةر ناكات.

: ِرَيِرةوى  ووردى طةشتةكة )ذمارةى رَوذةكان لةسةر خاكى هةر  لةحالةتى سةفةركردن بَو ضةند والتَيكى ناوضةى شنطن
 وتَيل يان نامةى ميواندار  و بليتى فرَوكة يان بليتى شةمةندةفةر.والتَيك( حجزى ه

كَوثى ئةسَلى داوةتنامة كة دةبَيـت زانيارى تةواو لةسةر كارو ضاالكييةكانى ئةو  : ثيشةيىظيزا بَو مةبةستى 

 كَومثانياى تَيدا بَيت لة فةرةنسا/ بليتى ضوونة ذووةرةوة بَو ثَيشانطا يان كَونطرةى ثيشةيى.



ضارةسةرى تةندروستى كة  وةرطرتنى طةنامةىبةَل: ظيزا بَو مةبةستى وةرطرتنى ضارةسةرى تةندروستى 
 خوديا وةردةطرَيت ضارةسةرفةرةنسا  لةبةو نةخؤشيةى كة داواكار  تثَيشرت لة عرياق كراوة سةبارة

  وة. ةلة دةر وةرطرتنى ضارةسةرويستى ثَي بة ثشتطريي

نووسراوى نةخَوشخانةيةك/ ثزيشكَيك ى فةرةنسا كةوا داواكارى ظيزا ناوى خَوى نووسيوة لةالى ئةم ثزيشكة يان 
لةطةل دياريكردنى ماوةى مانةوة لةطةل خةرجى ضارةسةر، لةطةل ثشرتاستكردنةوةى ثَيوستى نةخَوش بة نةخَوشخانةية، 

 ياوةر يان نا.

بةَلطةنامةيةك كة لة اليةن دامةزراوةى تةندروستى ثَيشوازيكار لة فةرةنسا كةوا دَلنيايى دةدات لة تواناى 
 بِرين بؤ ثَيشوازيكردنى نةخؤش.ثَيشكةش كردنى ضارةسةرى ثزيشكى تايبةت و ئامادةيي دةِر

بةَلطةنامةيةك كةوا  ضارةسةرى دراوة و كةوا خةرجىنةخؤشخانة/ ثزيشك لة فةرةنسا  نووسراوى
 خةرجى زيادة، ياخودطرتنى بؤ لة ئةستؤ ويستى هةيةداوكار سةرضاوةى دارايي ثَي بسمةلَينَيت كة

 لة ئةستؤ دةطرَيت. ى تر يا دامةزراوَيك خةرجييةكانكيةك كة كةسَييثشتطري

 دَلنيابكةوة لةوةى كة ثاسثَورتةكةت رَيطةت ثَيدةدات بضيتة يةكَيك لةو والتانة بةو ظيزةى كة فةرةنسا دةيدات.خَوت 

بَو ئاسانكردنى وةرطرتنى دَوسييةكةت، دةبَيت دَوسيية كةثس نةكراو بَيت و بة طوَيرةى رَيزبةندى ئةم 
 ليستة دانراو بن.

 تايبةت بوو، بةشى ظيزا دةتوانَيت داواى بةَلطةنامةى زياتر بكات كة لةم دَوكيومَينتة ئاماذةيان ثَينةكراوة. ئةطةر حالةتةكةت 

 

 


