
ORAC SP/03 (REV 1)

.تێبینی گرنگ دەربارەی پێشكەشكردنی داواكاری بۆ پاراستنی الوەكی لەالیەن داواكارانی دۆخی پەنابەران

 لە ڕۆشنایی دادگای دادپەروەری یەكێتی ئەوروپا كە كارایە لە حاڵەتی .1

H. N. v . وەزیری داد، چاكسازی یەكسانی و یاسا، ئێرلەندا و داواكاری گشتی، ڕێنماییەكانی یەكێتی ئەوروپا
.هەمواركراوەتەوە( 2013لە  426ژمارە . S.I) 2013( پاراستنی الوەكی) 

 ژمارە. S.I) 2015( هەواركردن( ) پاراستنی الوەكی)ڕێنماییی یەكێتی ئەوروپا  .2

:یاسایی بەم ئامادەكاریەی خوارەوە دەبەخشێت بۆ پابەند بوون بە یاسای دادگاكاریگەریی ( 2015لە  137

هەر كەسێك كە داواكاریەكی نوێ پێشكەش دەكات بۆ دۆخی پەنابەری هەروەها دەكرێت  ➢
داواكاریەكی بۆ پاراستنی الوەكی پێشكەش بكات لە نووسینگەی كۆمسیاری داواكاری پەنابەران 

(ORAC.)

اواكاریەكی نوێ پێشكەش دەكات بۆ دۆخی پەنابەری هەروەها دەكرێت داواكاریەكی هەر كەسێك كە د ➢
(.ORAC)بۆ پاراستنی الوەكی پێشكەش بكات لە نووسینگەی كۆمسیۆنی داواكاری پەنابەران 

دیاری دەكرێت بەگوێرەی یاساكانی ڕێنماییەكانی  ORACئەم جۆرە داواكاریانە بۆ پاراستنی الوەكی لەالیەن  .3
و لێكۆڵینەوەی ( وەك هەمواركراوەتەوە( )2013لە  426ژمارە . S.I) 2013، (پاراستنی الوەكی) تی ئەوروپا یەكێ

لەسەر دەكرێت و ئەگەر هاتوو داواكاری كەسەكە  بۆ دۆخی پەنابەری لە الیەن وەزیری داد و یەكسانیەوە 
 .ڕەتكرایەوە

ڕووماڵی چی دەكات؟ 2015ڕێنماییەكانی  .4

:داواكارێكی نوێیت بۆ پاراستنی الوەكیئەگەر تۆ 

دابینی ئەوە دەكەن كەهەر كەسێك كە داواكاریەكی نوێ پێشكەش دەكات بۆ دۆخی پەنابەری  2015ڕێنماییەكانی 
هەروەها دەكرێت داواكاریەكی بۆ پاراستنی الوەكی پێشكەش بكات ئەوە پێداچوونەوەی بۆ دەكرێت و دیاری دەكرێت 

. یەن وەزیری داد و یەكسانیلەالیەن كۆمسیارەوە ئەگەر داواكاری كەسەكە بۆ دۆخی پەنابەری ڕەت بكرێتەوە لەال
و دوای چاوپێكەوتنی ( وەك هەمواركراوەتەوە) 2013لەو بارەوە، كۆمسیار ئەوكات، بەگوێرەی ڕێنماییەكانی 

كۆمسیار . داواكاری پاراستنی الوەكی، ڕاپۆرتێكی نووسراو ئامادە دەكات كە پەیوەستە بە لێكۆڵینەوەی داواكاریەكە
د و یەكسانی دەكات دەربارەی ئەوەی ئایا كەسی داواكار كەسێكی شایستەی ڕاسپاردەیەك پێشكەشی وەزیری دا

 .پاراستنی الوەكیە یان نا



 :ئەگەر تۆ داواكارێكی پێشووتری بۆ پاراستنی الوەكی
 

دابینی ئەوە دەكەن كەهەر كەسێك كە داواكاریەكی هەیە بۆ دۆخی هەڵپەسێردراوی پەنابەری  2015ڕێنماییەكانی 
هەروەها دەكرێت داواكاریەكی بۆ پاراستنی الوەكی پێشكەش بكات ئەوە پێداچوونەوەی بۆ دەكرێت و دیاری دەكرێت 

. لەالیەن كۆمسیارەوە ئەگەر داواكاری كەسەكە بۆ دۆخی پەنابەری ڕەت بكرێتەوە لەالیەن وەزیری داد و یەكسانی
و دوای چاوپێكەوتنی ( وەك هەمواركراوەتەوە) 2013لەو بارەوە، كۆمسیار ئەوكات، بەگوێرەی ڕێنماییەكانی 

كۆمسیار . داواكاری پاراستنی الوەكی، ڕاپۆرتێكی نووسراو ئامادە دەكات كە پەیوەستە بە لێكۆڵینەوەی داواكاریەكە
ڕاسپاردەیەك پێشكەشی وەزیری داد و یەكسانی دەكات دەربارەی ئەوەی ئایا كەسی داواكار كەسێكی شایستەی 

 .یە یان ناپاراستنی الوەك
 

 
 

لە ئەگەری پۆلینی كەسەكان بەو شێوەیەی لەسەرەوە ئاماژەی پێدرا، داواكاریەك بۆ پاراستنی الوەكی دەكرێت  .5
پێشكەشكردنی داواكاری لە ژێر ]ی SP/04ORACپێشكەش بكرێت بە پێشكەشكردنی فۆرمێكی تەواوكراوی 

بۆ ( وەك هەمواركراوەتەوە) 2013(كیپاراستنی الوە)ی ڕێنماییەكانی یەكێتی ئەوروپا 3A(1)ڕێنمایی 
 ، یان [دیاریكردنێكی پاراستنی الوەكی 

 

 

 House, 79-83 Lower Mountخودی كەسەكە لە نووسینگەی كۆمیسیاری داواكاریی پەنابەری،  ➢

Street, Dublin 2، 
 

 یان
 

 ORAC Customer Service Centre, Timberlay House, 79-83 Lowerبە پۆستە بۆ  ➢

Mount Street, Dublin 2. 
 

 
 

كاتێك داواكاریت پێشكەشكرد بۆ پاراستنی الوەكی دەتوانیت زانیاری زیاتر پێشكەش بكەیت لەڕێگەی پڕكردنەوەی  .6
ی ڕێنماییەكانی 3A(1)زانیاری زیاتری پەیوەست بە داواكاریەك  لە ژێر ڕێنمایی )  SP/05ی ORACفۆرمی 

و ( بۆ دیاریكردنێكی پاراستنی الوەكی( هەمواركراوەتەوەوەك ) 2013(پاراستنی الوەكی)یەكێتی ئەوروپا 
زانیاری زیاتر هەر كاتێك بێت دەكرێت لە الیەن كۆمیسیارەوە دابین . پێشكەشكردنی بەو ناونیشانەی سەرەوە

ڕۆژی كاركردن دواى بەرواری ناردنی لە الیەن  15بكرێت لە بەرواری داواكاریەكە تا ماوەی بەسەرچوونی 
 .اگاداریەك لە ڕەتكردنەوەی دیاریكردنی دۆخی پەنابەریوەزیرەوە بۆ ئ

 
دەكرێت بە تەواوەتی سەیر بكرێت لە وێبسایتی كۆمیسیاری داواكاریەكانی  2015و  2013ڕێنماییەكانی  .7

 .http://www.ORAC.ieپەنابەری لە 
 
 
 

 

ی نیسانی 20نووسینگەی كۆمیسیاری داواكاریەكانی پەنابەری، 

2015. 

http://www.orac.ie/



