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 دەفتەری زانیاری بۆ داواکارانی پاراستنی نێودەوڵەتی کە هەروەها ناسراوە بە ئینتەرناشناڵ  1 -پاشکۆ 

 ( IPO 1پرۆتێکشن )

 ماف و پابەندبوونەکانت لە پرۆسەی پاراستنی نێودەوڵەتی – 8بەشی 

 

 ژورەوە بۆ بازاڕی کارچوونە  

 

چوونە ژورەوە بۆ بازاڕی کار بۆ داواکارانی پاراستنی نێودەوڵەتی ئاسانکاری کراوە بە هەڵبژاردنەوەی ئیرلەندا بۆ یەکێتی ئەوروپا 

 (. EU/2013/33)دووبارە پەخشکردنەوە( ڕێنمایی مەرجەکانی وەرگرتن )

ئەو رێنماییانەی کە ئیرلەندا پەسەندی کردووە لە ئەنجامی ئەم ڕێنماییە ڕێگە بە گەیشتنی کاریگەر دەدات بە بازاڕی کار کاتێک کە هیچ 

 مانگدا نەکراوە. 6پێشنیارێکی یەکەم لەسەر بەرنامەی پاراستنی نێودەوڵەتی لە ماوەی 

هەلی بەردەستبوونی هەبێت بۆ بازاڕی کار لە کاتی  \ەروارەوە دەستگەیشتنیداواکارێکی پاراستنی نێودەوڵەتی دەتوانێت شەش مانگ لە ب

جێبەجێ کردنی پاراستنیان، ئەگەر ئەوان هێشتا پێشنیارێکی یەکەمیان لە نوسینگەی پاراستنی نێودەوڵەتی وەرگرتبێت، و ئەگەر هاوکاری 

 پرۆسەکەیان کردبێت. 

)وەزارەتی داد( بۆ مۆڵەتی بازاڕی کار، کە ڕێگە بە دامەزراندن و خۆ دامەزراندن  داواکارانی شیاو دەتوانن داوا بکەن لە وەزیری داد 

مانگدا دەتوانێ داوای   5دەدات. داواکارێک کە بڕیاری سەرەتایی وەرنەگرتووە سەبارەت بە داواکاری پاراستنی نێودەوڵەتی لە ماوەی 

خشرابێت، دێتە سەر کار ئەگەر داواکارەکە هێشتا شیاو بێت لەو  مۆڵەت بکات بۆ گەیشتن بە بازاڕی کار. ئەم جۆرە مۆڵەتە، ئەگەر بە

 مانگ لە کاتی دروست کردنی بەرنامەی پاراستنی نێودەوڵەتییانەوە نیشان دەدات. 6بەروارەی کە 

ە  داواکاریەکان ب\(، کاربەرنامەکانISD( کە بەشێکە لە گەیاندنی خزمەتگوزاری کۆچ )LMAUیەکەی چوونەژوورەوەی بازاڕی کار )

مانگ و دەکرێ تازە بکرێتەوە هەتا  12ناوی وەزیری داد )وەزارەتی داد( پرۆسە دەکات. مۆڵەتەکە دەدرێ بە داواکارانی شیاو بۆ ماوەی 

 خاوەنەکە.\بڕیاری کۆتایی دەدرێت لەسەر داواکاری پاراستنی هەڵگرەکە

گە لە خزمەتگوزاری مەدەنی و گشتی،دەزگای پۆلیسی داواکارانی شیاو چوونە ژورەوەیان هەیە بۆ هەموو بەشەکانی دامەزراندن، ج

 )گاردا سیوچانا( و هێزی بەرگری ئیرلەندی. 

بۆ زانیاری زیاتر تکایە سەیری وێبسایتی خزمەتگوزاری کۆچی ئیرلەندی بکە:  

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/labour-market-access 

بە مەبەستی بەرنامەی پاراستنی نێودەوڵەتی دابین کراوە لەوانەیە ئاشکرا بکرێت بۆ  تکایە تێبینی ئەوە بکە کە هەندێک زانیاری کە 

گەیاندنی خزمەتگوزاری کۆچ و بەشەکانی تری حکومەت، لە هاوشانی یاسادا، بە مەبەستی جێبەجێکردنی کاربەرنامەیەک بۆ مۆڵەتی  

 گەیشتن بە بازاڕی کار. 

 

 


