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بدەیت کە فەرمان  IHMSبە بەکار بھێنێت بۆ ئەوەی  (MR049)فۆرمی « ی ترشەخسی بە الیەن یدانی زانیاریڕەزامەندی بۆ »فۆرمی تۆ دەبێت 

 دا دیاری کراوە، 8811 ائۆسترالیپاراستی نھێنیی لە یاسای کە  شێوەیو ھەستیار و تەندروستی(، بە یزانیاریە شەخسیەکانی ئێستات )لەوانە زانیاری

فەرمان بدەیت ئەو  IHMS بە دەدات کە ت پێدەرفەت ەمرھەروەھا ئەم فۆ .ناوت ھێناوەەی کە تۆ لە خوارەوە نوێنەریان  ەڕێکخراوئەو  بدات بە

 .ئاشکرا بکاتتۆمارانەی داھاتوو کە زانیاریی شەخسییان تێدا یە 

 

بۆ چ چۆن زانیاریەکانت بەکار دەبات،  ،ڕێگەی دەستپێگەیشتنی پێ دەدەیتیان نوێنەرەی کە  ەڕێکخراو ئەو کە بزانیتلە کاتی دانی ڕەزامەندی، دەبێت 

 .چی دەکاتپاراستنی زانیاریەکان  بۆماوەیەک دەیھەوێت زانیاریەکانت الی خۆی ھەڵبگرێت، و 

بە زانینی ئەم شتانە دەڵێن  .چ مەترسیەکی ھەیە بە کەسی تر)لەوانە زانیاریە ھەستیارەکان( سیی خۆت شەخ یدانی زانیاری بزانیت ھەروەھا دەبێ

دڵنیا بێت لەوەی کە کاتێک تۆ ڕەزامەندی  IHMSپێویستە . «ی ئاگاھانەڕەزامەندی»ە دەبێت ، و ئەو ڕەزامەندیەی کە تۆ پێشکەشی دەکەیتئاگاھبوون

ئامۆژگاریت دەکات زانیاری بە دەست بھێنیت سەبارەت بە ئامانجەکان و مەترسیەکانی دانی  IHMSکاتێک  .ەبێتڕەزامەندیەکەت ئاگاھانە د، دەدەیت

وای دادەنێت کە ئەو ڕەزامەندیە کە لەنێو فۆرمی ڕەزامەندیدا داوتە ڕەزامەندیەکی  IHMS، تزانیاریی شەخسیت بە ڕێکخراو یان نوێنەری دیاریکراو

 ئاگاھانە یە.

 

یان بکەیتەوە ڕەزامەندیەکەت بەتاڵ  IHMSنووسراو بە  فەرمانیلەڕێگەی دانی ھەوێت دەتوانیت تھەر کات بلەبیرت بێت کە  پێویستەھەروەھا 

  .بگۆڕیت

 

بپرسە.  IHMSلە ، حەتمەن تێنەگەیشتیت و پێویستت بە یارمەتیی ھەبوو کانو پێویستیە مەرجئەگەر لە  تکایە بە وردبینی فۆرمی ڕەزامەندی بخوێنەوە.

 واژۆ کراو بۆ کاروباری داھاتوو الی خۆت ھەڵبگرە.  ییڕەزامەندۆ کرد، کۆپیەک لە فۆرمی کە فۆرمەکەت واژدوای ئەوەی 

 

IHMS ۆسترالیا تەنھا کاتێک بڕیار دەدات زانیاریی شەخسیی تۆ ئاشکرا بکات کە ئاشکراکردنی یاسایی بێت و لەگەڵ یاسای پاراستنی نھێنیی ئ
 بگونجێت.

 

 ڕێنوێنی بەش
فۆرمی  IHMSتە ھۆی ئەوەی کە لەوانەیە ببیخوارەوە نەبیت،  ڕێنوێنیەکانیپابەندی  پێویستە بزانیت ئەگەر)

  پڕ دەکەیتەوە( شێوەیەکی گونجاو فۆرمەکە ھەتا ئەو کاتەی کە بە ڕەت بکاتەوە ت یڕەزامەند

نووسینی فۆرمەتی  بەپێی سیستەم وو بە ئەلفوبێی ئینگلیزی، دەکرێت  ڕادەیەک کە ات دەبێ خانەکانھەموو  دەداتڕەزامەندی ئەو کەسەی کە 
 .ھێنرێتبە کار بپیتی گەورە  تەنھا لە شوێنی گونجاو  ، وی ئینگلیسی پڕ بکرێنەوەڕێکەوتو  ژمارە

 یان دایکیان  باوک یڕەزامەندی
 تی یاساییەرسسەرپ

تە یاساییە کە حکوومەت پەسەندی ەرسدایک یان ئەو سەرپیان  دەبێت باوکساڵ،  81دااڵنی خوار منبۆ 

  .ئاشکرا بکرێتمنداڵەکە  یشەخسی یکە زانیاریە ڕەزامەندی بدات کردوو

 

ە بەڵگەی پزیشکی ھەبێت کمەگەر ئەوەی  ،بدەندەبێت خۆیان ڕەزامەندی  سال 81ھەتا  81مندااڵنی 

تەنھا  تی یاساییەرسسەرپیان  دایکیان  ات. باوکبدڕەزامەندی ئاگاھانە بیسەلمێنێت کە منداڵەکە ناتوانیت 

کە  یئەو منداڵە کە داتتەمەنیە بی ئەم گرووپە یشەخس یزانیاریبە ئاشکراکردنی  ڕێگەدەتوانێت کاتێک 

ی یان دایکیان  یکە ڕازیە باوک بە نووسراوی ڕایبگەیەنێت ڕەزامەندی بدات ئاگاھانەدەتوانێت 

 .IHMSبە  بەجێگەی خۆی ئەم ڕەزامەندیە بداتی ەکەتەرسسەرپ

 

ڕەزامەندی  گاھانەئاناتوانێت  پێیوابێت ئەوو پزیشکی پسپۆڕ  بێت ساڵ 81تەمەنی سەرووی  ئەگەر کەسێک

 دایکیان  یان باوک تەەرسسەرپ و. ئەێتدادەن ئەو تێکی یاسایی بۆەرسسەرپی پەیوەندیدار دەسەاڵتبدات، 

   فۆرمی ڕەزامەندی واژۆ بکات.کەسەکە دەتوانێت بە نوێنەرایەتی 

 

ئاشکراکردنی زانیاریی شەخسیی ئەو کەسە بۆ ئەو مەبەستە بدات  بە دەتوانێت ڕێگەتەنھا  یاسایی تیسەرسەرپ
 پێ دراوە. یکە بە بۆنەیەوە مافی سەرپەرستی

 :/نوێنەرڕێکخراو رەزامەندیەکان

یان چەند  دووناوی ر . ئەگەبنووسرێتیان نوێنەر  ڕێکخراویەک ناوی تەنھا دەبێت لە فۆرمی ڕەزامەندی دا 

ئەگەر  یان نوێنەر لە بەرچاو دەگرێت. ڕێکخراو ینتەنھا یەکەم IHMS، بنووسرێتنوێنەری  یان ڕێکخراو

جیا بۆ  ینوێنەر، پێویستە فۆرمی ڕەزامەندی یان ڕێکخراوشەخسیت بدرێتە دوو یان چەند  یتھەوێت زانیاریدە

 ەوە.کان و/یان نوێنەرەکان پڕ بکەیتەڕێکخراوھەریەک لە 

 

 : ئاشکرایان بکاتدەبێت  IHMSکە  انەیتایبەت ەشەخسی ەیزانیاریئەو 

یان نوێنەری  ڕێکخراوچ زانیاریگەلێکت بداتە  IHMSبڵێیت کە دەتھەوێت ڕوون تۆ دەبێت کورت و 
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، «بە برینی دەست زانیاریەکانی سەبارەت»، «پزیشکی یفایلتەواوی ». بۆ نموونە؛ تۆدیاریکراوی 

 ، ھتد.«دەروونی یتۆمارەکانی تەندروستی»

 

 ی داھاتوو:یشەخس یزانیاری

 تشەخسی ئێستا یزانیاریو )بایەخی دەبێت دەدرێت  ی بۆکە ڕەزامەندیی فۆرمی ڕەزامەندی ھەتا ئەو ڕۆژە
دوای  IHMSکە  ئەو زانیاریە شەخسیانەت(. ئەگەر دەتھەوێت تۆمارەکانی داھاتووت )واتە، دەگرێتەوە

، دیاریت کردووەەی کە یان نوێنەر ڕێکخراو بدرێن بە ئەو ڕۆژی پێشکەشکردنی ڕەزامەندیت کۆی دەکاتەوە(
دەستنیشان  «شەخسیی داھاتوو یزانیاری»تێدا بەشی ئەوا دەبێت فۆرمێکی ڕەزامەندی پڕ بکەیتەوە کە 

وایدادەنێت کە تۆ ناتھەوێت تۆمارەکانی  IHMSدا ھیچ واژۆیەک نەکەیت، ئەوا و بەشە ئەگەر لە .کرابێت
 .ئاشکرا بکرێنداھاتووت 

 یدروستبوون ەل IHMS یابوونینڵد
 ۆواژ

دا  یتکارمەندێکی تەندروسبەرچاوی لە  پێویستە حەتمەنفۆرمی ڕەزامەندی پڕ بکەیتەوە، کاتێک دەتھەوێت 
ناوەندێکی ێنی ڕاگرتنی کۆچبەران یان ئەگەر تۆ لە شو) ی بکەیتکار دەکات واژۆ IHMSکە بۆ 

ئەگەر ، یان بێت،  IHMSت دەکرێت ئەو کەسە پزیشکی کلینیکی تەندروستیی ناوچەیی دەژی پرۆسێسکردنی
وەک دابینکەری تەندروستی  IHMSپزیشکێک بێت کە  ئەو کەسە دەکرێتتۆ لە ناو کۆمەڵگە دا نیشتەجێیت 

ئەم کەسە پزیشکێکی  نیشتەجێیت ناوەندی دەستبەسەرکردنی کۆمەاڵیەتیئەگەر لە )ووە کردکۆمەڵگە دیاری 
نائوروو ی نیشتەجێکردنی ناوەندلە کلینیکی ە یان پزیشکێک ،بۆ تۆی تەرخان کردوە  IHMSگشتیە کە 

(Nauru Settlement Clinic  ) ناوەندی گواستنەوەی پەنابەرانی ئیست لۆرێنگاو یان(East 
Lorengau Refugee Transit Centre) لە دوورگەی مانووس (Manus Island .) ئەگەر ڤیزات
بەڵکوو دەبێت داوا فۆرمی ڕەزامەندی بەکار بھێنیت، نابێت ھەیە و لە کۆمەڵگەی ئۆسترالی دەژیت، ئەوا 

 چبەری و پاراستنیوەزارەتی کۆ دەستت بەڕاستەوخۆ ئۆسترالیا  یاسای ئازادیی زانیارییبەپێی کە  بکەیت
 بگات.سنوور 
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 ڕەزامەندی بۆ دانی زانیاری بە الیەنی تر

  «(کەسەکە») ئەو کەسەی کە ڕەزامەندی دەدات
 )ئەم بەشە دەبێت پڕ بکرێتەوە(

 ناو: ژمارەی ناسینەوە:

  ڕۆژی لەدایکبوون: تەمەن:

__________  / ________  /________ 

 مێینە                 نێرینە

 زمان: نە            بەڵێ     وەرگێڕی زارەکی بە کار هێنرا: ژمارەی وەرگێڕی زارەکی:

 

  ڕەزامەندیی باوک یان دایک یان سەرپەرستی یاسایی
 دەتوانێت ڕەزامەندی بدات، ئەم بەشە نابێت پڕ بکرێتەوە()تەنھا دەبێت کاتێک پڕ بکرێتەوە کە کەسەکە خۆی نەتوانێت ڕەزامەندی بدات: ئەگەر کەسەکە خۆی 

 ناو:

 ڕۆژی لەدایکبوون: خزمایەتی لەگەڵ کەسەکە:

 

 ئاگاداری سەبارەت بە بایەخداربوونی بەڵگەی ڕەزامەندی و مافی ھەڵوەشاندنەوە

ساڵ دوای ڕۆژی  5من بە واژۆکردنی ئەم فۆرمی ڕەزامەندیە ڕایدەگەیەنم کە دەزانم ئەم بەڵگەی ڕەزامەندیە ھەتا کاتێک کە خۆم بەتاڵی دەکەمەوە یان ھەتا 
 Internationalنووسراو بە  واژۆکردنی ئەم ڕەزامەندیە )ھەرکامیان زووتر ڕوو بدات( بایەخدار دەبێت. دەزانم کە ھەرکات بمھەوێت دەتوانم بە دانی فەرمانی

Health and Medical Services Pty Limited (IHMS).ئەم ڕەزامەندیە بەتاڵ بکەمەوە یان بیگۆڕم ، 

 

 ڕەزامەندیەکان
 )هەموو خانەکانی خوارەوە دەبێت پڕ بکرێنەوە(

I  لێرەدا بەIHMS ی من ئێستا، ھەروەھا کۆمپانیا وابەستە و الوەکیەکانی، ڕێگە دەدرێت کە بەو شێوازەی کە لە خوارەوە دیاری کراوە زانیاریە شەخسیەکانی
 ( بدەن بە ڕێکخراوی ناوبراو یان نوێنەری من )کە ناوی لە خوارەوە ھاتووە(:ھەڵیگرتوون IHMS)لەوانە ئەو زانیاریە ھەستیارانەی کە 

 IHMSئەو زانیاریە شەخسیە تایبەتانەی کە دەبێت 
 ئاشكرایان بکات

 ڕێکخراو/ نوێنەر
)دەبێت تەنھا ناوی یەک ڕێکخراو یان نوێنەر بنووسرێت: دەبێت بۆ هەر ڕێکخراو و/یان نوێنەرێکی 

 دیاریکراو فۆرمێکی جیا بەکار بھێنرێت(

  

 ڕۆژی دانی ڕەزامەندی:
 واژۆی کەسەکە

 دایک یان سەرپەرستی یاسایی، ئەگەر کەسەکە خۆی نەتوانێت ڕەزامەندی بدات(:)یان باوک یان 

 
 
 

 

ی من داھاتوو، ھەروەھا کۆمپانیا وابەستە و الوەکیەکانی، ڕێگە دەدرێت کە بەو شێوازەی کە لە خوارەوە دیاری کراوە زانیاریە شەخسیەکانی IHMSلێرەدا بە 
( بدەن بە ڕێکخراوی ناوبراو یان نوێنەری من )کە ناوی لە سەرەوە ھاتووە(، ھەر کاتێک ڕێکخراو ھەڵیگرتوون IHMS)لەوانە ئەو زانیاریە ھەستیارانەی کە 

 یان نوێنەری ناوبراو بە شێوەیەکی یاسایی داوا بکات:

 ڕۆژی دانی ڕەزامەندی:
 واژۆی کەسەکە

 ڕەزامەندی بدات(:)یان باوک یان دایک یان سەرپەرستی یاسایی، ئەگەر کەسەکە خۆی نەتوانێت 
 ئاشکرا بکات، ئەوا خانەکانی واژۆ و ڕۆژ بە بەتاڵی بھێڵەوە و پڕیان مەکەوە( داھاتووزانیاریەکانی  IHMS)ئەگەر نابێت 

 
 
 

 

ڕەزامەندیی زارەکی دەبێت تەنھا کاتێک بە کار بھێنرێت کە وەرگرتنی ڕەزامەندیی نووسراو  -دەتوانن بەکاری بھێنن  IHMSڕەزامەندیی زارەکی )تەنھا کارمەندانی 
من سەبارەت بە  (ئەگەر ڕەزامەندیی زارەکی بۆ ئەم بابەتە بە کار ناهێنرێت، خانەکانی واژۆ و ڕۆژ لە خوارەوە بە بەتاڵی بھێڵەوە و پڕیان مەکەوەمومکین نەبێت: 

اری لەگەڵ کەسەکە قسەم کردووە. من دڵنیام کەسەکە لەم پێشنیازی ئاشکراکردنی زانیاریە تێدەگات و ئاگاهانە ڕەزامەندیی خۆی بۆ ئەم پێشنیازی ئاشکراکردنی زانی
 مەبەستە داوە.

 :IHMSواژۆی پزیشکی  :IHMSناوی پزیشکی  ڕۆژ:

 

 لە ڕاستبوونی واژۆی کەسەکە IHMSدڵنیابوونی 
 یاسایی ئەو، ئەگەر کەسەکە خۆی نەتوانێت ڕەزامەندی بدات(:)یان باوک یان دایک یان سەرپەرستی 

، پشتڕاستی دەکەمەوە کە ئەو کەسەی کە واژۆی لەسەر بەشی ڕەزامەندی سەرەوە کردووە، هەر ئەو کەسە یە کە ئەم کار دەکەم IHMSمن وەک پزیشکێک کە بۆ 
 یاسایی ئەوە.(   فۆرمی ڕەزامەندیەی بۆ نێردراوە )یان، ئەو کەسە خۆی ناتوانێت ئاگاهانە ڕەزامەندی بدات، و واژۆکە واژۆی باوک یان دایک یان سەرپەرستی

 :IHMSواژۆی پزیشکی  :IHMSناوی پزیشکی  ڕۆژ:

 


