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 لێکۆڵینەوەی جیهانی  بۆ  خزم و کەسەکان 

کان زانیاریەانیاری لەسەر پاراستنی ز  
 
 

یەک گرتنەوە  . پێوەندی گرتن.گەڕانبە دوادا   
لە   خەڵکانەی کە ترەیسینگ سێرویس( پشتیوانی دەکات لە ئەو .سی. ئار .) جی خاچی سووری ئاڵمانیا شوێنپێ هەڵگرتنی خزمەتگۆزاری 

گۆڕینی شوێن، یان سەفەر کردن. یارمەتی دەدات کە  هەاڵتن، ی چەکداری، کارەساتی سرووشتی،  بنەماڵەکەیان جیا بوونەتەوە بەهۆی شەڕ
 ئەندامانی خێزانەکەێان بدۆزنەۆە، کە بە یەکەۆە پێۆەندی بگرنەۆە، یان بە یەک بگەنەۆە. 

 
؟ هەیە زانیاری  کەی خۆمان پێویستیمان بە کامانئیشەبۆ   

ئەم   لەبابەت ئەم کەسە پێویستی بە هەر زانیاریەک هەیە.  شوێنپێ هەڵگرتنخزمەتگۆزاری جی ئار سی بۆ شوێنپێ هەڵگرتنی کەسێک، 
ئەو کەش و هەوایەی کە بۆتە هۆی دابڕان لە   سەرەتا و ڕێگەی هەاڵتن.و، ڕێکەوتی لەدایک بوون، زانیاری لەسەر انە بریتین لە نزانیاریا
پێوەندی    وردەکاری پێویستی بە شوێنپێ هەڵگرتنخزمەتگۆزاری هەروەها سی  . ئار  .جیجگە لەمانە، ش گرنگە بۆ لێکۆڵینەوەکەی ئێمە. بنەماڵە 

   .ئەو کەسەی لێکۆڵینەوەی لەسەر دەکرێت لەگەڵ چ پەیۆەندیێکی هەیە  و حەزیش دەکات بزانێت هەیە دەکات لێکۆڵینەوەکەسەی کە   ی ئەۆگرتن
و کەسانێک کە   شوێنپێ گرتنئەوەی بتوانین لە بەرژەوەادی ی تاکەکەسین کە ئێمە پێویستمانە بۆزانیارانە )وەکوو وێنەکان( هەمووی ئەم زانیار

بدەین.  یراۆەهەڵگ انشوێنپێ  
 

دەخەینە ناو پرۆسەوە؟  ە زانیاریەکانلەپێناو چ ئامانجگەلێکدا ئێم  
لە زانیاریە تاکەکەسیەکان کەڵگ وەردەگرێت بۆ: شوێنپێ هەڵگرتن خزمەتگۆزاری   

 
گەران بەدوای کەسانی ون بوو  .۱  
ڕوونکردنەوەی چارەنووسەکان و  .۲  
یەک خستنەوەی بنەماڵەکان  .۳  
 

؟ سێهەم  کان دەدرێن بە الێەنیزانیاریە ائای  
کاری شوێنپێ هەڵگرتنەکە دەنێرین بۆ  داوا کاتێک شوێنپێی کەسێک هەڵدەگرین متمانەوە سەیر دەکرێن. کەسیەکان الی ئێمە زۆر بە زانیاریە

ئای  )نەتەۆەیی خاچی سوورکۆمیتەی نیۆ  لەگەڵ شوێنپێ هەڵگرتن خزمەتگۆزاری  ) ڕێکخراوەی جی ئارسی شوێنپێ هەڵگرتن خزمەتگۆزاری 
،  هەڵگیراو گومانی لەسەرە   شوێنپێکەسی  تر(. لە ئەو واڵتانەی کە  لە واڵتانیجوواڵنەۆەی سوور  کۆمەڵی  وخاچی سوور سی ئار سی( و 
لە چوارچێوەی ئەم کارە  شوێنی کەسی شوێنپێ هەڵگیراو زانیاری دەست کەوێت.  هەوڵ ئەدات لەبابەتشوێنپێ هەڵگرتن خزمەتگۆزاری 

ونە: نمو بۆ  انی کەسی بۆ دەزگاکانی تریش بنێرنزانیاریەکلەوانەیە پێویست بێت   
 

بەندیخانەکان(. بەری، بەرپرسانی تۆمارکردن، نە بەرپرسانی کۆچ نموو)بۆ  ڕێکخراۆە حکوومەتیەکان   - 
ڕێکخراوەگەلی جیهانی،   - 
تایەفە.د یان ڕیش سپیەکانی شار و گون ی دانیشتوان  -  

 
 

. باڵو بکرێنەوە شوێن پێگرتنبۆ مەبەستەکانی  کەسیەکان  زانیاریەدەشکرێت   
  www.tracetheface.org لە سەر  نە گەڕانی ئۆن الین بە وێنەوەنموو)بۆ   

شوێنە گشتیەکان یان لەسەر ئینتێرنێت(.   سۆمالیا، باڵوکردنەوەی لیستەکان لەڕادێوکانی ئای سی ئار سی و بی بی سی/ ەرنامەکانی هاوبەشی ب   
 

، و لە چوارچێۆەی ڕاگەیاندنی  کە بۆ مەبەستی شۆێنپێ گرتن زەرووری بێت نزانیاریەکان بەس لە حاڵەتێکدا لە گەڵ کەسانی تر هاۆبەش دەکرێ
دا بێت، تۆ بۆت هەیە هێندێ واڵت، هێندێ کەس یان تەنانەت باڵۆکراۆەکەی چاالکیەکانی شوێنپێ گرتنی ئیمە بێ  ڕەزاێەتی زەرووری بوون 

 بەش کەی 
 

 هەتا کەی زانیاریەکان هەڵدەگرین؟
. زانیاریەکاننەی کە بە ئێمەی دەسپێرن لەالی ئێمە هەڵدەگیرێن هەتا ماوەیەک کە پێویست بن بۆ هێنانەدی مەبەستکانی ڕەوتی زانیاریائەو   

 
کان بەکار دەبرێن؟ زانیاریەکام یەک لە یاساکان بۆ بەدەستەوەدانی   

 
جی   یشوێنپێ هەڵگرتنئیشی خزمەتگۆزاری نیان بە پارێزراوی بمێنێتەوە. زانیاریەکا هەمووی ئەو کەسانەی کە دێنە بەرباس مافی ئەوەیان هەیە 

ئێس دی دی ئێس جی  -)جی ئار سییاسای پاراستنی زانیاریەکان شوێنپێ هەڵگرتن خزمەتگۆزاری ئار سی لەڕێگەی مەرجەکانی جی ئار سی  
پاراستنی گشتی   کانیئێمە لە چوارچێوەی یاسا کەسیەکان جێبەجێ دەکەین،  کاتێ کە زانیاری ەتی دەکرێت.  بێجگە لەمانە، بەڕێوەبەرای

http://www.tracetheface.org/
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کانی ئێوە  زانیاریە)بی دی ئێس جی( لە کاتی بەدەستەوەدانی یاسای پاراستنی زانیاریەکانی فیدراڵ ئاڵمان  ) جی دی پی ئار( و زانیاریەکان
شوێنپێ  خزمەتگۆزاری  تۆڕی ی ئێوە لە چوارچێوە زانیاریەکانکردنی جێبەجێ ەکەی ئێمە بکاتە سەرمان بۆ ئەگەر ئیشهەڵس و کەوت دەکەین. 

ئێوە،  کانی  زانیاریەدەکەن. ئێمە دەمانەوێت دڵنیا بین کە پاراستنی زانیاری یاساگەلی  ڕەفتاری ڕەچاوی گالون  ێوەپ ی کە کەسانە هەڵگرتن، ئەو 
 لەالیەن هاوکارانی نێپتورکی ئێمەوە لێرە یان لە دەرەوە، لە ئاستی پێویستدا دەپارێزرێن.

  
 

تاکەکەسیەکانی ئێوە مافەکانی ئێوە چین؟ زانیاریەلەبابەت پاراستنی   
. جگە لەمانە، مافی ئەوەشتان هەیە  بگات  کانی تاکەکەسی خۆتان کە الی ئێمە هەڵگیراونزانیاریەخۆڕایی دەستان بە  بەکە  ئێوە مافی خۆتانە 

کانی ئێوە الی ئێمە هەڵنەگیرێن، دەتوانن لەمە  زانیاریەهەڵەکان کە الی ئێمە هەڵگیراون ڕاستە و پاستە کەن. ئەگەر حەز دەکەن چیتر  زانیاریە
بکرێن.  ەرگیرکانی ئێوە نەمێنن یان بزانیاریەئاگادارمان کەنەوە.  ئێمەش ڕێگە خۆش دەکەین بۆ ئەوەی   

پێشکەش کراوە دەکرێ بەکۆ یان بەتاک لە هەر  جی ئار سی  شوێنپێ هەڵگرتن خزمەتگۆزاری ڕاگەیاندنی ڕەزامەندی کە  پێشکەش کراوە بە  
یان لیستەکانی  پشکنەر لەسەر پۆستەکان، کتێبی وێنەکان  دنەوەی وێنەی رتکایە ئاگادار بن ڕەزامەندی لەسەر باڵوک  کاتێکدا پاشەکشێی لێبکرێت.

ە بۆ ئەو کۆپیانەی کە هەڵگیراون ناکرێن. ئیش، بەاڵم ئەم  . الچن لە باڵوکردنەوەکانی داهاتوو بۆ  تەنیا ، بۆێان هەیەنسەری جیهاناسەر  
لە مۆنیخ ڕابگەێەندرێت.    جی ئار سیشوێنپێ هەڵگرتن خزمەتگۆزاری البردنەکە دەبێ بە نووسین بە   

Chiemgaustraße 109, 81549 München, e-mail: tracing@drk-suchdienst.de 
 )یان بۆ سنتەری پەیۆەندی دار( ئەبێ ناوی لە سەر بێت. 

 
) دەزگای بەرپرس(؟دەتوانن پێۆەندی بگرن لەگەڵ کێ   

یان ئیجرای مافەکانتان لەبابەت زانیاریەکان، ڕاست کردنەوەی هەڵەکان، نەهێشتن یان    ، انزانیاریەکان تئەگەر لەبابەت خستنەناو پڕۆسەی 
کە پێوەندیتان پێوەگرتوە  جی ئار سی شوێنپێ هەڵگرتن خزمەتگۆزاری کردن هەر چەشنە پرسیارێکتان هەیە، دەتوانن لەگەڵ ناوەندی ەرگیری ب

. تنەوەی بنەماڵە لە پێوەندیدا بنداخوازی یەک گر لەبابەت  
 

ئاماژە بە نێوە بکەن. بەرپرس( یان بۆ ناوەندی )  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  جی ئار سیشوێنپێ هەڵگرتن خزمەتگۆزاری  مەرکەزی پێوەندی بگرن بە دایرەیدەتوانن  بگرن،  بە کێێەۆە   ئەگەر نازانن پێوەندی  
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ئەفسەری پاراستنی زانیاریەکانی شوێنپێ هەڵگرتن ، خاتوو فرۆکی وێبێر، وەک کەسی پێوەندکەر لە خزمەت ئێوەدایە. دەتوانن ئێمەیلی بۆ بنێرن  

 بۆ ئەم ئیمەیلەی خوارەوە: 
datenschutz-suchdienst@drk.de. 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 مۆر یان ناۆ، ناۆنیشان و تەلەفوونی ناۆەندی یارمەتی دەر 
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