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ک زانیاریە  IHMS( پڕەو بکەیت تا دەستوور بیەی وە MR049)فۆرم « ئەڕا دایین زانیاریی شەخسی وە کەسەیل ترک نامەڕەزایەت»تۆ بایەد فۆرم 

نوینەرە ک تۆ لە خوارەو ناوی مشەخەسی کردیتە، بەرئەساس یان  شەخسیەکان ئیسەت )شامل زانیاریەیل حەساس و تەندروستی( بیەی وە ئەو سازمانە

ک ئەو توومارەیل ئایەندە کە  IHMSدەستوور بیەی وە ک  پێت. ئیە هەمچنین فرسەت ئەیاتە 8811قانوون پاراستن حەریم شەخسیی ئۆسترالیا 

 زانیاریی شەخسی ها ناویان ئاشکرا بکات.

 

نوینەرە ک تۆ ئجازەی دەسگەیشتن وە زانیاریەکانت دەیتە پی، چوین زانیاریەکانت وە کار یان  بایەد بزانیت ک ئەو سازمانە لە وەخت دایین ڕەزایەتنامە،

اریی شەخسی بەرێت، هەتا کەی زانیاریەکانت الی خوەی هەڵگرێت، و ئەڕا پاراستن زانیاریەکانت چە کات. هەمچنین، بایەد بزانیت ک دایین زانی

بوودە )شامل زانیارییە حەساسەکان( وە کەسەیل ترک چ ڕیسکەیلێک دیرێ. وە زانین ئەی چشتەیلە ئویشن ئاگاهبوین، و ئەو ڕەزایەتنامە ک تۆ دەیت 

کات ک  تەوسیە IHMSک وەختێ تۆ ڕەزایەتنامە دەیت، ڕەزایەتنامەکەت ئاگاهانەس. وەختێ  تموتمەئن بوو IHMSبایەد «. ڕەزایەتنامەی ئاگاهانە»

چنە فەرز کات ک ئەو  IHMSنوینەرت ئتالعات الزم وە دەست بارید، یان  لە مەورد هەدەفەکان و ڕیسکەکان دایین زانیاریی شەخسیت وە سازمان

 ڕەزایەتنامە ک تۆ لە ناو فۆرم ڕەزایەتنامە دایتە ئاگاهانەس.

 

یر تەغیان  باتڵ بکەیتڕەزایەتنامەکەت  IHMSی دایین فەرمان نوویسراو وە ڕ وەجوورە، الزمە لە ویرت بوو کە هەروەخت بخوازیت توانیت هەر وەی

  بیەیت.

 

پرسیار بکە.  IHMSرم ڕەزایەتنامە بخوینەوە. ئەگەر لە شەرت و مەرجەکان حاڵی نەویت و نیاز وە کومەک داشتیت، حەتمەن لە لوتفەن وە دقەت فۆ

  الی خوەت بهیل ئەڕا کارەیل ئایەندە.وە ک لە فۆرم ڕەزایەتنامە ێکردن ڕەزایەتنامە، حەتمەن کۆپیئیمزابەعد 

 

IHMS  قانوونی بوود و وەگەرد قانوون پاراستن زانیاریی ئاشکرا بکات کە ئاشکراکردنیان  گرێت ک زانیاریەیل شەخسیی تۆتەنیا وەختێک تەسمیم
 سازێ.شەخسیی ئۆسترالیا ب

 

 ڕاهنەمایی بەش

ڕەزایەتنامەکەت قەبووڵ نەکات  IHMS، مومکنە )الزمە بزانیت ئەگەر پابەند نەویت وە ڕاهنماییەیل خوار
 هەتا وەختێ ک وە شیوەی دروست و گونجیای فۆرمەکە پڕ بکەیتەو(

گشت خانەکان باید تا جیێ ک مومکنە وە ئەلفبای ئینگلیسی پڕ بکەیتەو، و تبق سیستم و فۆرمەت نوویسین  ئەو کەسە ک ڕەزایەتنامە دات
 شمارە و تاریخ ئینگلیسی پڕی بکەیتەو، وە تەنیا لەو شوینەیلە کە موناسبە حەرف گەورا وە کار باریت.

ڕەزایەتنامەی باوک یا دایک یا 
 سەرپەرست قانوونی

یا سەرپەرست قانوونی ک دەوڵەت قەبووڵی داشتوو ساڵ، بایەد باوک یا دایک  81ئەڕا مناڵەیل ژیر 

   کەن.  ئیمزاڕەزایەتنامەی ئاشکراکردن زانیاریی شەخسیی مناڵەکە 

 

بکەن، مەگەر مەدرەک پزشکی وجوود داشتوو ک  ئیمزاساڵ بایەد خوەیان ڕەزایەتنامە  81تا  81مناڵەیل 

 تەنیایات. باوک یا دایک یا سەرپەرست قانوونی ئاگاهانە ڕەزایەتنامە ب نیەتوانێات ک مناڵەکە ینیشان ب

ک ئەو مناڵە ک توانێت بیەن زانیارییەل شەخسیی ئەی گرووهە سنیە  ئاشکراکردنزەمانی توانن ئیجازە وە 

ئاگاهانە ڕەزایەتنامە بات وە نوویسراوی بویشێت ک ڕازیە باوک یا دایک یا سەرپەرستەکەی وە جیی خوەی 

 .IHMSئەی ڕەزایەتنامە بیاتە 

 

ک ئەو کەسە ناتوانێ ئاگاهانە  باوەڕ داشتووساڵ بووت پزشک موتەخەسس  81ئەگەر کەسێ ک سنی لە 

ایەتنامە بات، مەسئوولین کەسێک وە عنوان سەرپەرست قانوونی ئەڕای ئنتخاب کەن. ئەو سەرپەرستە یا ڕەز

  بکەن. ئیمزاباوک یا دایک توانن وە نوینەرایەتیی ئەو کەسە فۆرم ڕەزایەتنامە 

 

سەرپەرست قانوونی تەنیا توانێت ئیجازەی ئاشکراکردن زانیاریەیل شەخسیی ئەو کەسە ئەڕا ئەو هەدەفە بات 
 ک وە خاتری هەق سەپەرستی دانەسە پی.

 :نەرسازمان/نوی ڕەزایەتنامەکان

 سازمان یا چەنیان  ئەگەر ناو دووو ناو فۆرم ڕەزایەتنامە بایەد تەنیا ناو یەک سازمان یا نوینەر بنویسی. 

نوینەر لە نەزەر گرێت. ئەگەر توایت زانیاریە یان  سازمانتەنیا یەکەمین  IHMSنوینەر بنویسی، 

ئەڕا هەریەک لە  جیا، الزمە فۆرم ڕەزایەتنامەی نوینەر سازمان یاشەخسیەکانت بیەنە دوو یا چەن 

 سازمانەکان وە/یا نوینەرەکان پڕ بکەیتەو.

 

  .بکابایەد ئاشکرایان  IHMSئەو زانیاریە شەخسیەیلە ک 

نوینەرە ک تۆ یان  چ زانیاریەیلێ باتە ئەو سازمانە IHMSتۆ باید کووتاه و وازح بویشی ک خوازی 

ەیل توومار»، «زانیاریەیل زەخمداربووینی دەس»، «گشت فایل پزشکی»ئنتخابی کردیتە. ئەڕا نموونە، 
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 یرە.، و غە«سەالمەت ڕەوانی

 

 :زانیاریەیل شەخسیی ئایەندە

و شامل زانیاریەیل شەخسیی فۆرم ڕەزایەتنامە هە تا ئەو ڕۆژە ک ئەڕای ڕەزایەتنامە دایتە ئعتبار دیرێ )

بەعد  IHMS ک ی تۆئەو زانیاریە شەخسیەیلە ،ئایەندەت )یانێ توومارەیل(. ئەگەر خوازیت ئیسەت دوو

ۆ ئنتخابی کردیتە، بایەد یەی نوێنەرە ک تیان  کردن ڕەزایەتنامە جەمیان کات( بەنە ئەو سازمانەئیمزاڕۆژ 

نیشان بکەی. ئەگەر ئەو بەشە « زانیاریەیل شەخسیی ئایەندە»فۆرم ڕەزایەتنامە پڕ بکەیتەو ک وە ناوی بەش 

 وەیجوورە فەرز کات ک تۆ ناخوازیت ئەوان تۆمارەیل ئایەندەت ئاشکران بکەن. IHMSنەکەی،  ئیمزا

 

لە  IHMSبوویین  موتمەئن
 ئیمزابوویین  دروست

وەختێ ک خوازیت فۆرم ڕەزایەتنامە پڕ بکەیتەو، باید حەتمەن لە وەرچاو یەکێک لە کارمەندەیل تەندروستی 
کووچبەرەیل یا مەرکەز ی بکەی )ئەگەر تۆ لە شوین دەسوەسەرکردن زائیمکار کات  IHMSک ئەڕا 

بوود، یا ئەگەر  IHMSپرۆسێسکردن مەحەلی زندەگی کەیت، مومکنە ئەو کەسە پزشک کلینیک تەندروستی 
وە عنوان تەئمینکەر  IHMSتۆ لە ناو جامعە زندەگی کەیت، مومکنە ئەو کەسە پزشکێک بوود ک 

کردیە )ئەگەر لە مەرکەز دەسوەسەرکردن ئجتماعی زندەگی کەیت، ئەم کەسە یەی  تەندروستی جامعە ئنتخابی
ئەڕا تۆ ئنتخابی کردیە، یا پزشکێکە لە کلینیک مەرکەز نیشتەجیکردن نائۆرۆ  IHMSپزشک گشتیە ک 

(Nauru Settlement Clinic یا مەرگەس ئنتقال پەناهەندەیل )( ئیست لۆرێنگاوEast Lorengau 
Refugee Transit Centre( لە جەزیرەی مانووس )Manus Island ئەگەر تۆ ڤیزا دیریت و لە .)

 بیەیجامعەی ئۆسترالیا زندەگی کەیت، ئیتر نەبایەد فۆرم ڕەزایەتنامە وە کار بوەیت، بەڵکم بایەد دەرخواست 
 موستەقیم دەست وە وەزارەت کووچکردن و پاراستن قانوون ئازادی زانیاری ئۆسترالیاک بەرئەساس 

 مەرزەیل بڕەسێت.
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 ڕەزایەتنامە ئەڕا دایین زانیاری وە کەسەیل ترک

 («کەسەکە») ئەو کەسە ک ڕەزایەتنامە دات
 (بایەد پڕ بکەیتەوبەشە  ئەی)

 ناو: :شمارەی شناسایی

 ن:ڕۆژ لەدایکبوی :سن

__________  / ________  /________ 

 موئەنەس                 موزەکەر

     :تەرجم شەفاهی وە کار هینانمو شمارەی موتەرجم شەفاهی:

  نە        بەڵێ 

 ان:زو

 

 ڕەزایەتنامەی باوک یا دایک یا سەرپەرست قانوونی
پڕ ک کەسەکە خوەی نەتوانێ ڕەزایەتنامە بات: ئەگەر کەسە خوەی توانێ ڕەزایەتنامە بات، نەباید ئەی بەشە  پڕ بکەنەو)بایەد تەنیا وەختێک ئیە 

 (بکەنەو

 ناو:

 ن:یڕۆژ لەدایکبو کەسەکە:جوور قەومایەتی وەگەرد 
 

 ئاگاداری لە مەورد ئعتبار ڕەزایەتنامە و هەق باتڵکردن

ساڵ دوای ڕۆژ  5کردن ئەی فۆرم ڕەزایەتنامە ئێعالم کەم ک زانم ئەی سەنەد ڕەزایەتنامە هەتا وەختێ ک خوەم باتڵی کەم یا هەتا ئیمزامن وە 
 Internationalکردنی )هەرکامیان زووتر بوو( ئعتبار دیرێ. من زانم ک هەروەخت بخوازم توانم وە ڕی دایین فەرمان نوویسراو وە ئیمزا

Health and Medical Services Pty Limited (IHMS)تەغیری بیەم.یان  ، ئەی ڕەزایەتنامە باتڵ بکەم 
 

 ڕەزایەتنامەکان
 )بایەد گشت بەشەیل خوارەو پڕ بکەیتەو(

م ئیسەک لە خوارەو موشەخەس کریاس زانیاریە شەخسیەکان  جوورەک وە ئەو ، هەمچنین کۆمپانیا وابەستەکانی، ئیجازە دەم IHMSلەیرە من وە 
 تۆماریان کردیە( بیات وە سازمان ناوبریای یا نوینەر من )ک ناوی وە خوات هاتیە(: IHMS)شامل ئەو زانیاریە حەساسەیلە ک 

بایەد  IHMSئەو زانیاریە شەخسیەیلە ک 
 ئاشکرایان بکا

 نەرسازمان/ نوی
)بایەد تەنیا ناو یەک سازمان یا نوینەر بنویسی: بایەد ئەڕا هەر سازمان وە/یا نوینەر یەی فۆرم 

 جیا پڕ بکەیتەو(

  

 ڕۆژ دایین ڕەزایەتنامە:
 ی کەسەکەئیمزا

 )یا باوک یا دایک یا سەرپەرست قانوونی ئەو، ئەگەر کەسەکە خوەی ناتوانێ ڕەزایەتنامە بات(:

 
 
 

 

جوورە ک لە خوارەو موشەخەس کریاس زانیاریە شەخسیەکان وە ئەو ئیجازە دەم ک ، ەمچنین کۆمپانیا وابەستەکانیه، IHMS وە من لەیرە
بیات وە سازمان ناوبریای یا نوینەر من )ک ناوی وە بان هاتیە(، هەر وەختێ کردیە(  انتۆماری IHMSم )شامل ئەو زانیاریە حەساسەیلە ک ئایەند

 وە شیوەی قانوونی دەرخواستی بکا: ناوبریایک سازمان یا نوینەر 

 ڕۆژ دایین ڕەزایەتنامە:
 یک یا سەرپەرست قانوونی ئەو، ئەگەر کەسەکە خوەی ناتوانێ ڕەزایەتنامە بات(:)یا باوک یا دا کەسەکە یئیمزا

 و ڕۆژ مەنویسن( ئیمزال هیچ چشتێ وە ناو بەشەیت ئاشکرا بکا، ئایەندەزانیاریەیل  IHMS)ئەگەر ناخوازیت 

 
 
 

 

ڕەزایەتنامەی شەفاهی بایەد تەنیا وەختێک وە کاری بارن ک ئیمکان  – توانن وە کاری بارن IHMSڕەزایەتنامەی شەفاهی )تەنیا کارمەندەیل 
و  ئیمزاهیچ چشتێ وە ناو بەشەیل  ئەگەر ڕەزایەتنامەی شەفاهی ئەڕا ئەی مەسەلە موناسب نیە،وەرگرتن ڕەزایەتنامەی نویسراو وجوود نەیاشتوو: 

من موتمەئنم ئەو لە ئەی پیشنەهاد ئاشکراکردن زانیاریە زانیاری وەگەرد کەسەکە قسیە کردمە. من لە مورد پیشنەهاد ئاشکراکردن  ڕۆژ مەنویسن(
 حاڵی دووت و ئاگاهانە ڕەزایەتنامەی خوەی ئەڕا ئەی مەنزوورە پیشکەش کردیە.

 :IHMSشک ی پزئیمزا :IHMSناو پزشک  ڕۆژ:

 

 ی کەسەکەئیمزابوویین  لە دروست IHMSبوویین  موتمەئن
 (:نێ ڕەزایەتنامە باتخوەی ناتوا، ئەگەر کەسەکە قانوونی ئەو تەرسسەرپ یا دایک )یا باوک یا 

سە ک ئەی فۆرم کردیە، هەر ئەو کەسە ئیمزاکار کەم، تەئید کەم ک ئەو کەسە ک بەش ڕەزایەتنامە لە بان  IHMSمن چن پزشکێ ک ئەڕا 
 ی باوک یا دایک یا سەرپەرست قانوونی ئەوە(.ئیمزاکە ئیمزا، ئەو کەسە خوەی ناتوانێ ئاگاهانە ڕەزایەت بیات، و کریاس )یا ئەڕای کلڕەزایەتنامە 

 :IHMSشک ی پزئیمزا :IHMSناو پزشک  ڕۆژ:

 


