ئاگاداری بۆ مووچه خۆرانی حکومه تی هه رێم که دانیشتووی ده ره وه ی واڵتن
سەرنج :ئەم ئاگادارییە بۆ ئەو مووچەخۆرانە نییە کە بایۆمەترییان لە کوردستان کردووە ،بەڵکو بۆ هەر مووچەخۆرێکە ک ە
بایۆمەتری ی نەکردووە و لە ئەمريكا دادەنیشێت .
ئەم پرۆسەیە ناونووسکردنە و جێگرەوەی بایۆمەتری نییە ،و بە هیچ شێوەیەك گەرەنتی نادات بۆ بەردەوامیی وەرگرتنی
مووچە یان بۆ نەکردنی بایۆمەتریك.
ئەم پرۆسەیە ئەو فەرمانبەرانە ناگرێتەوە کە لە ئێستادا مۆڵەتی بێ مووچەن .ئەوانەی مۆڵەتی بێ مووچەن کەی مۆلەتەکەیان
تەواو بوو ئەوسا دەبێت بگەڕێنەوە بۆ کوردستان و لە فەرمانگەکەیان خۆیان دا خۆیان ناونووس و بایۆمەتری بکەن.
خوشك و برایانی بەڕێز
حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاریدا پڕۆسەی ناونووسکردنی مووچەخۆرانی حکومەت ئەوانەی نیشتەجێی دەرەوەی واڵتن
دەست پێبکات .ئەوپڕۆسەیە کە لە بەرواری  ٢٠١٧/٨/١دەست پێدەکات و لە بەرواری  ٢٠١٧/٨/٣١کۆتایی دێت.
پرۆسهکه تەنها بۆ تۆمارکردنه نهک بایۆمیتری ،ئامانج لێی تهنها کۆکردنەوەی زانیاریەکانه سهبارهت به مووچهخۆرانی
دهرهوهی واڵت وهک ههنگاوی یهکهم ،کۆکردنهوهی زانیارییهکانیش هاوکار دهبێت بۆ لیژنەی بااڵی تۆماری مووچەخۆران
که بڕیاری ههنگاوی دووهم بدات سهبارهت به چۆنییهتی ئه نجامدانی بایۆمیتری بۆ تێکڕای ئەو مووچەخۆرانەی که
دانیشتووی دهرهوهی ههرێمی کوردستانن .بۆیه زۆر گرینگه که فۆرمهکان وهک داواکراوه له ماوهی دیاریکراودا
پڕبکرێتهوهو بگهڕێنرێتهوه بۆ نوێنهرایهتی حکومهتی ههرێم.
تکایە لە کاتی پڕکردنەوەی فۆڕمەکان ڕەچاوی ئەو ڕێنمایی و خااڵنەی خوارەوە بکەن:
پڕۆسەکە هەموو ئەو کەسانە دەگرێتەوە کە مووچەخۆرن لەسەر میالکی حکومەتی هەرێمی کوردستان یاخود مووچە لە
حکومەت وەردەگر ن و لە دەرەوەی وواڵت نیشتەجێن وە لە ئێستادا ناتوانن بگە ڕێنەوە هەرێمی کوردستان.
پرۆسەکە ئەوانەی خوارەوە دەگرێتەوە:
* خانەنشینانی (شارستانی و سەربازی و پێشمەرگە)
* کەسوکاری شەهیدان و ئەنفال و زیندانی سیاسی
* کەم ئەندامی سەنگەر
* سودمەندانی پڕۆگرامی تواناسازی و نێردراوان و هاوەڵەکانیان
* جگە لە تواناسازی ،مۆڵەتی خوێندنیش ئەگەر مووچەکەی بەردەوام بێت

پێویستە مووچەخۆر فرۆمەکە پڕ بکاتەوە ئنجا شێوازی کارکردنی هەر جۆرێک بێت (هەمیشەیی بێت یان گرێبەست یان کاتی)
یان بەخشین (مینحە) بێت.
هەر مووچەخۆرێك ئەم فۆرمە (فۆرمی ناونووسکردن) پڕ نەکاتەوە وە لە ڕێگای نوێنەرایەتی حکومەت بە فەرمی نەگاتە
لیژنەی بااڵی بایۆمەتری مووچەخۆران ،ئەوا فۆڕمی بایۆمەتری پێنادرێت ،.وە ئەو فۆڕمانە تەنها لە ڕێگای نوێنەرایەتیەوە
پەسەند دەکرێت.
پێویستە کەسی پەیوەنددار بە خۆی فۆرمەکە پڕ بکاتەوە و وەکیل ناتوانرێت تۆمار بکرێت.
ههر بهڕێزێک که مووچهخۆری حکومهتی ههرێمی کوردستانه و ئهم پرۆسهیه دهیگرێتهوه تکایه:
فۆڕمی زانیاری مووچەخۆرانی دەرەوەی وواڵت پڕ بکه ره وه  ،و چاپ بکە:
https://drive.google.com/file/d/0B0ODTrXiGEtWUkxJcWhlMm5tODg/view?usp=sharing
تکایه بۆ ههر پرسیارێک سود وهربگره له ( چۆنیهتی پڕکردنهوهی فۆرمی زانیاری مووچهخۆرانی دهرهوهی واڵت):
رێنماییەکان چاپ بکە:
https://drive.google.com/file/d/0B0ODTrXiGEtWUkFZZlFCLTNFQ1E/view?usp=sharing
پاش دڵنیابوون لهوهی گشت زانیارییه داواکراوهکانت تۆمار کردووه ،پێویسته فۆرمهکه سکان بکهیت و بیگهڕێنیتهوه بۆ
ئیمهیڵی نوێنهرایهتی حکومهتی ههرێمی کوردستان بهم ناونیشانه us@gov.krd
ئەگەر هەر پرسیارێکت هەبوو ،تەلەفون بکە بۆ بەڕێز بارزان ئەردەاڵنی (بەڕێوەبەری کاروباری کونسڵگەری و ڕەوەندی
کوردستانی)
ئۆفیس  .202.797.7575ئێکستێنشنی 1850
مۆبایل (571) 354 - 5006
یان بە ئیمەیڵ بۆی بنێرە barzan.ardalan@us.gov.krd

