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 Agahîya kin derheqê Mafê Kombûyînê 

• Herkes xwedî mafê xwepêşandanê ye, Pêwîstî bi Destûrstendinê ve tunne!  
• Kombûn di bin Asîmanê azad de (Daxuyanî û Xwepêşandan) divê herî dereng 48 Seet berî Çalakîyê li cem 
Sazîya Kombûyînê ( Versammlungsbehörde ) serî lê bê dayîn. Ger Xepêşandan bêyî Destûr û Serlêdana 
Sazîya Kombûyînê pêkbê, dibe ku ji bo Kesên Berpirsyar cezê bê birîn. 
• Kombûnêwerzîşe, yên ku bê Plan û bê Amadekarî encam didin Istîsna ne. Ev Kombûn ne mecbûren û dikaren 
bêyî Serlêdanê pêkwerin. 
• Ji bo Leipzigê Sazîya Rêkûpêkî yê ya Bajarê Leipzig Sazîya Kombûyînê û ji bo Derûdora wê Landratsämter 
berpirsyare. Serlêdanê Kombûyînê bi rêka Telefonê, bi Name, bi Fax yan jî bi rêka Email jî çêdibe. 

Ji bo Serlêdanê divê ev Karên han bi cîh bên: 
• Mijara Kombûyînê  
• Navê Rêvebirê Kombûyînê  
• Cîh û rêka Kombûyînê 
• Roj û Seeta Kombûyînê  
• Bikaranîna Amûrê Kombûyînê (Dik, Auto, Hoparlor (Lautsprecher), uhw.)  
• Hejmara Tevlêbûnê ya tê hêvîkirin (Texmînî)  
• Ger Alîkar ji bo Rêkûpêkîya Kombûyînê bê xwestin, divê ji bo wê jî serî bê lêdan  

Rayedar dikarin pêkanîna Kombûyînê bi Şert û Mercan ve girêbidin û li gorî wê destûrekî bi Şert bidin. Şertên 
hatine dayîn divê bên hacetkirin û heta ji alîyê Dadgeh yan jî Rayedaran paşve neyên kişandin, derbasdibin. 

Rêvebirê Kombûyînê ji Xwepêşandanê berpirsyare û dikare ji ber binpêkirina Şertên hatine dayîn, ji alîyê 
beşdarvana, berpirsyar bê dîtin. Erkê Berpirsyar; Têkîlî bi Rêverîya Pûlis (Polizei) û  Rayedarê Kombûyînê, di 
encama binpêkirina Şertan de bandorê li ser Beşdarvana bike û di dûbarekirina bêrêgezîye de Çalakî yê bi 
dawî bîne. 

Di dawî ya Xwepêşandanê de divê Berpirsyarê Kombûyînê, Kombûnê belav bike. Bi dawî anina Kombûnê  dive 
bi zimanekî eşkere bê ragihandin. Bi Belavkirina Komûyînê Zagonênkombûyînê jî bi dawî dibe. 

Rayedar dikarin Meş yan jî Xwepêşandanekê bi dawî bînin, ger Çalakî ne li gorî Agahîyê di Serlêdanê de hatîye 
dayîn, bê kirin, ger Şertên hatîne Dîyarkirin bên binpêkirin yan jî Şertên hatine dayîn, qedexe kirî bin. Wekîdin 
Serlênedan nabe haceta belavkirina Xepêşandanekê (Xepêşandanê Istîsnayî). 

Divê bê zanîn, belavkirina Kombûyînên ne yasayî ji alîyê Pûlisa ve tê bi cîh kirin û pêwîste ji cîhê 
xwepêşandanê dûr bê ketin. Ger na, dibe ku Doz ji ber Têkbirina Rêkûpêkîyê 'Kombûyîna bê Destûrî' bê 
destpêkirin û dibe ku bi Ceze ya Pere bi dawî bibe. Bes piştre jî mirov dikare bi rêka Dadgehê eşkere bike, ku 
Belavkirina Kombûyînê ne yasayî bû. 

Helwesta di Xwepêşandana de 

Ger tu biçe Xwepêşandanekê, ya baş ne bi tenê û bi hinin din re biçe. Ya yekem ewletire ya duyem 
kêfxweştire. Ji ber gumana hevdû wundakirinê û ne naskirina Bajar, Cîh û Dema Hevdîtinê dîyar bikin.  
• Nasname, Peseport û Mafê Rûniştinê bi xwere bînin.  
• ji bo Rewşên awarte û bidestxistina alîkarîya Dermanî, Kerta xwe yî Nexweşîyê bi xwere bînin.  
• Pakêta Alîkarîya destpêkê û Dermanên pêwîst bi xwere bînin.  
• Ji bo nivîsandinê Pênûs û Defterekê bi xwere bînin.  
• Tenê tiştên ku di Xwepêşandanê de ji tere pêwîstin, bi xwere bîn. Ji bo Agahdarîyê: Amûrên ku Laşê Mirov 
ji êrîşa diparêzin (Yelek û Kum yê xwe parastinê) ku wekî Çek bikarbên, li Almanya qedexene. Bela di bala 
we de be!  
• Alkol û Esrar di Xwepêşandana de nayên xwestin: Stendina wan hem te hem jî Kesên din dixe xeterîyê!  
• Wêne, Salname, Deftera Adresa û Handy ya xwe li malê bihêlin. Ger Handy ya we Taybet ji bo 
Xwepêşandana tunne be, Agahîyên di Handy ya xwe de gişa jê bibin.  
• Lînsen yên Çav û  Cremên bi dohn bi xwere hilnegrin û bikar neynin. Êşa Gaz û Cop zêdetir dike.  
• Ger bi Cop êrîş bê kirin, ji hev belav nebin û Komî serhev bibin, Tirs û xwefê nexun û nerevin.  
• Ger Birîndarî rû bidin, Birîndara biparêzin û birînê wan derman bikin.  
• Berî Xwepêşandanê di Koma xwe de li Nav, Navnîşan û Dîroka ji dayîkbûnê ya hev bipirsin. Ger yek ji we ji 
alîyê Pûlisa ve bê girtin, ji bo ku hûn wî peyda bikin. 
• Bala xwe bidê, bê tu di Xwepêşandanê de li ser çi diaxifi, di nav Beşdarvana de, herdem Ajan hene, ji 
derveyî wê Pûlis herdem wêne yê we dikşîne û Xwepêşandana fîlm dike. 
• Wêneya nekşînin û Kesa û Xwepêşandanê nefilmînin.  

Ger tu ji alîyê Pûlisa ve hate girtin  

•  Ji Pûlisa re ji derve yî Navê xwe, Navnîşana xwe, Dîroka ji Dayîkbûnê û ya Cîh û ji Netewa xwe pêve 
tiştekî din nebêj.  
• Neaxif! Mafê te yî bêdengbûyînê heye. Li cem Pûlisa di Girtîgehêde û di rêka wê de li ser Cîh û Dem 
neaxif, yana tê xwe û Kesên din têxe zehmetîyê!  
• Tu tiştî Imze neke!  
• Ji Pûlisa sedema girtina xwe bipirs. Mafê te ji bo Vergerê heye. 
• Mafê te heye tu Parastvan û Kesekî tu jê bawer agahdar bike. 
• Ji bo Naskirina Kesayetî ( Wêne, şûna tilya, giranîya Laş, Nîşanên Laş uhw.) stendina mînaka DNA, bihêl 
bê protokol kirin, ji bo stendina Mînaka ji Por û wekîdin ji Laş, ji dil nepejirînin û Imze nekin!  
• Divê tu zûtirîn dem derê pêşîya Dadger yan jî piştî qedandina Xwepêşandanê bê berdan. Ger tu derket 
pêşîya Dadger jî, mafê xwe yî bêdengîyê bikar bîn û li ser Mafê xwe yî Zagonî bisekin. 
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