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 پێشھکی

 .خۆی دەگرێتھ سۆسیال – تی �یھ کۆمھ تی خزمھ بواری دەستھواژەی وشھو چھندین وشھیھ فھرھھنگی ئھم

 لھ بریتیھ نموونھ بۆ کۆمھ�یھتی چاودێریی.خۆ دەگرێتھ کھمئھندامان کاری نموونھ بۆ سۆسیال بواری

 .وخزمھتگوزاری ڕاوێژکاری

 کۆمھ�یھتی چاودێریی نھفھرەکانی کھ خۆ دەگرێتھ دەستھواژانھ وشھو جۆره ئھو وشھیھ فھرھھنگی ئھم

 و دانراون یاسا بھپێی کھ خزمھتانھیھ ئھو کۆمھ�یھتی چاودێریی لھ مھبھست. دەبنھوه ڕووبھڕووی

 چاودێریی نھفھری دەژین شارێکدا لھ کھ خھڵکانھی ئھو کھوابێ .دەکات دابینی خھڵکھکھی بۆ شارەوانی

 بۆ کۆمھ�یھتین، چاودێریی سھربھ کھ ھھ ن تایبھتیش خزمھتگوزاریھکی چھند لھوەش بێجگھ . کۆمھ�یھتین

 واتھ بژێوی زامنکردنی اھھھروە کھمئھندامن، سھخت بھشێوەیھکی کھ کھسانھی ئھو خزمھتی نموونھ

 بھوه وشھکھ مانای یانی ھھیھ مانای چھندین وشھیھك ھھیھ وا جاری فینالندیدا زمانی لھ . پاره کۆمھكی

 نھبێت سۆسیالھوه بواری بھ پھیوەندی وشھیھك ئھگھر .بھکاردەھێنرێت حاڵھتێکدا لھچی وشھکھ کھ بھندە

 . نھنوسراوه ەنگھدا فھره لھم ماناکانی ھمووھ

 داوای شتێك یان ھێنیت بی بچیت شتێك ھیھھ  مانای چھندین ھێنان دەست بھ :hakea –ھینموونھ وش ۆب

 :بکھیت

 .ێنێت ھھد فرۆشگا لھ خواردەمھنی مرۆڤ

 .دەکات بژێوی یارمھتیی داوای مرۆڤ

 .بکھیت داوا فھرمانگھیھك لھ کۆمھکێك یان خزمھتێك کھ ئھوەیھ مانای hakeaوشھی  فھرھھنگھدا لھم بھ�م

 روەکو ھھ نوسراون، جیاواز بھشێوەیھكی ئھوانھش. ھێنراوەتھوه نموونھ حاڵھت ھھندێك بۆ فھرھھنگھکھدا لھ

 . سھرەوه الی نموونانھی ئھو

 مھرجھ ئھو لھسھر زیاتر زانیاریی . نھکراونھتھوه شی وردی بھ دەستھواژەکان ھھموو فھرھھنگھداولھ

 لھ نموونھ بۆ . نھکراوه لھسھر باسیان لێرەدا کھ ھھبێت کۆمھکێکھوه جۆره بھ پھیوەندییان کھ جیاوازانھی

 .دەکھون دەست ئینتھرنێت ماڵپھڕەکانی لھ و تر ئاسانکراوەکانی ڕێنماییھ



– aika  کات :     

 .دەدات ڕوو تیایدا شتێك کھ نێكازەم بھمانای یانیش دێت کاتژمێر مانای بھ یان کات

– ajanvaraus گرتن کات: 

 .تھلھفۆن بھ نموونھ بۆ چاوپێکھوتن، بۆ دەگرێت کاتێك پێشوەخت رنھفھرێك ھھ

: – vastaanottoaika پێشوازی کاتی 

 .دەبینن یھکتر پیشھییھکھ کارمھندە نھفھرەکھو کھ کاتھیھ ئھو پێشوازی کاتی

  ۱٥-۱٤ کاتژمێر دووشھممھ دوکتۆر پێشوزایی کاتی 

: – AMMATTI پیشھ 

 . پاککھرەوه پیشھی یان پھرستاری پیشھی نمونھ بۆ ، کاره ناوی پیشھ

: – ammattitutkinto پیشھیی بڕوانامھی 

 ێنانی بھدەستھ بۆ .دەزانێت پیشھیھك پێویستھکانی ھونھرە کھسھ ئھو کھ ئھوەیھ نیشانھی پیشھیی بڕوانامھی

 .ێنێت بھ بھدەست پیشھیھك و بخوێنێت پیشھیی خوێندنگھی لھ کھسھ ئھو دەبێت پیشھیی بڕوانامھی

: – APU یارمھتی 

 ھۆی بھ دەدرێت یارمھتی کھسێك نموونھ بۆ دێت کردن کۆمھك یان یارمھتیدان بھمانای یارمھتی

 . نھخۆشیھکھوه

: – avustaa      ھاریکاری 

 .بدات تر کھسێکی یارمھتی کھسێك کھ ئھوەیھ مانای ھاریکاری

: – avuntarve     یارمھتی پێویستیی 

 .جموجۆڵدا لھ نموونھ بۆ بێت، ھھ یارمھتی بھ پێویستی کھسیك کھ ئھوەیھ مانای یارمھتی پێویستیی

 



– avuntarpeen arviointi     یارمھتی پێویستیی ھھڵسھنگاندنی  : 

 ، ھھیھ یارمھتی بھ پێویستیی ڕادەیھك چی تا کھسھ ئھو کھ دەکھن ئھوه بۆ ھھڵسھنگاندن پیشھییھکان کارمھنده

 .ببات بھسھر ژیان سھربھخۆیی بھ بتوانێت تاکو

: – henkilökohtainen avustaja      شھخسی یارمھتیدەری 

 کاروبارەکانی لھ ئھدات کھمئھندام کھسێکی یارمھتی نموونھ بۆ کھ کھسھیھ ئھو شھخسی یارمھتیدەری

 .جموجۆڵدا لھ نموونھ بۆ ڕۆژانھدا،

: – apuväline      یارمھتیدەر کھرەسھی 

 .جموجۆڵدا لھ نموونھ بۆ کھسێك، بۆ یارمھتیدەر کھ کھرەسھیھیھ یارمھتیدەرئھو کھرەسھی

  .یارمھتیدەره کھرەسھی گۆچان

: – ASIAKAS نھفھر 

 بنکھی بۆ دەچێت نموونھ بۆ کھسێك کھ کاتێك.وەردەگرێت بھرھھم یان خزمھت کھ کھسھیھ ئھو نھفھر

 . تھندروستیھکھیھ بنکھ نھفھری کھسھ ئھو تھندروستی،ئھوسا

 : – ASIAKIRJA (dokumentti) بھڵگھنامھ 

 . تێدایھ فھرمانگھی تری بابھتێکی یان فھرمان یان بڕیار کھ ، نوسراوه بڕوانامھیھکی بھڵگھنامھ

: – ASUMISAIKAVAATIMUS نیشتھجێبوون ماوەی مھرجی 

 نیشتھجێ فینلھندا لھ دیاریکراو ماوەیھکی بۆ کھسھ ئھو کھ ئھوەیھ نیشتھجێبوون ماوەی مھرجی لھ مھبھست

 ئینجا ژیابێت فینلھندا لھ ساڵ سێ دەبێ کۆچبھرێك. دەبێت یارمھتیھکی جۆره وەرگرتنی مافی ئینجا بووبێت

 .دەبێت کھمئھندامیی کۆمھکی وەرگرتنی مافی

: – EDUSTAJA نوێنھر 

 منداڵھکھ کاروباری واتھ دەکات، ساڵ ھھژده خوار تھمھن منداڵێکی نوێنھرایھتی کھ کھسھیھ ئھو نوێنھر

 .نیشتھجێبوون و پارە کاروباری وەکو خۆی، ئھستۆی دەگرێتھ



: – EDUNVALVOJA بھرژەوەندیھکان چاودێری 

 کھسھ ئھو ئھگھر دەکات، تر کھسێکی مافھکانی سھرپھرشتیی کھ کھسھیھ ئھو بھرژەوەندییھکان چاودێری

 .نھشکێت بھسھردا توانای خۆی

: – ELÄKE خانھنشینی 

 کھ دەگرێت وەری کھسێك خانھنشینی.   کارکردندا سا�نی لھپاش نموونھ بۆ پارەیھ، کۆمھکی خانھنشینی

 .بکات کار نھتوانێت نھخۆشیھوه بھھۆی یان  بھسا�چوون بھھۆی

  .خانھنشینھ نھکات کار ئیتر کھ کھسێك

: – työeläke   کار انھنشینییخ 

 .دەدرێت پێی کارکردندا سا�نی پاشان لھ و کۆدەبێتھوه کارکردندا ئھنجامی لھ کھ پارەیھیھ ئھو کار خانھنشینیی

: – työkyvyttömyyseläke  کارکردن توانایی بێ خانھنشینیی 

 ناتوانێت ناساغیھوه یان نھخۆشیھوه بھھۆی کھ ئھدرێت بھکھسێك پارەیھکھ کارکردن توانایی بێ خانھنشینیی

 .بکات کار

: – ELÄMÄNHALLINTA ژیان ڵسوڕاندنی ھھ 

 .بکات باشتری و ڵسوڕێنێت ھھ خۆی ژیانی بتوانێت کھسێك کھ ئھوەیھ ژیان ڵسوڕاندنی ھھ لھ مھبھست

: – ERITYISOPPILAITOS تایبھت خوێندنی دەزگای 

 زۆر کۆمھکی بھ پێویستییان کھ دانراوه خوێندکارانھ ئھو بۆ کھ خوێندنگایھیھ ئھو تایبھت خوێندنی دەزگای

 .دەدرێت پێ کۆمھکیان و ویارمھتی بخوێنن لھوێ دەتوانن گھنجھکان کھمئھندامھ نموونھ بۆ. ھھیھ

: – ESTEETTÖMYYS, ESTEETÖN بھربھست بێ بھربھستی، بێ 

 تھنانھت بگات، پێ دەستی ئاسانی بھ شوێنێك یان خزمھتێك بھرھھمێك، ئھوەیھکھ بھربھستی بێ لھ مھبھست

 بھربھستھ بێ واتا بچیت بۆی بتوانیت ئاسانی بھ ئھگھر شوێنھکھ .وەربگرن لێ سوودی بتوانن کھمئھندامانیش

. 



: – HAKEA کردن پێشکھش داوا 

 .کۆمھك یان خزمھت داوای نموونھ بۆ بکات، شتێك داوای کھسێك کھ ئھوەیھ کردن پێشکھش داوا لھ مھبھست

 .بکات ڵگا کۆمھ ناو بوونی ئاوێتھ کۆمھکی داوای کێ� – میللی خانھنشینی دەزگای لھ دەتوانێت نھفھر

: – hakemus   داوانامھ  

 بھ دەکات خزمھتێك داوای نموونھ بۆ بھھۆیھوه کھسێك کھ فۆڕمھیھ ئھو یان بھڵگھنامھیھیھ ئھو داوانامھ

 .نووسراو

: – hakuaika   داوا ماوەی 

 بھ نموونھ بۆ جێ، بگھیھنرێتھ داوانامھکھ دەبێت میانھیدا لھ کھ ماوەدیاریکراوەیھ ئھو داوا ماوەی لھ مھبھست

 .بکرێت ڕەوانھ پۆست

 .بکرێت پێشکھش ۱٦ کاتژمێر داواکاری، دیاریکراوی دواڕۆژی ھھتاکو داونامھکھ دەبێت

: – hakulomake  داواکاری فۆرمی 

 بھ دەکات کۆمھکێك یان خزمھتێك داوای بۆنموونھ کھسێك بھھۆیھوه کھ فۆرمھیھ ئھو داواکاری فۆرمی

 .نوسراو

 .دەکات کۆمھك داوای داواکاری فۆڕمی بھھۆی نھفھر

: – HARKINTA بیرلێکردنھوه 

 . بکرێتھوه لێ بیری ھھبێت بابھتێك واتھ ھھڵسھنگاندن، واتا بیرلێکردنھوه

 .بخوێنێت چی دەیھوێت کھ دەکاتھوه لێ بیری کھسێك

 

 

 



 : – harkinnanvarainen palvelu دەوێت بیرکردنھوەی کھ خزمھتێك 

 لھبھر بگرێت، وەری ناتوانێت کھسێك ھھموو کھ ھھیھ وا خزمھتی واتا دەوێت بیرکردنھوەی کھ خزمھتێك

 یان ھھیھ خزمھتھ بھو پێویستی کھسھ ئھو ئایا کھ دەدەن بڕیار و دەکھن بۆ ھھڵسھنگاندنی کاربھدەستان ئھوەش

 . تواناھێنانھوه خزمھتی نموونھ بۆ نا،

: – HOITOSUUNNITELMA چارەسھرکردن پالنی 

 بھ پێویستی کھسێك کھ کاتێك دەکھن، ئامادەی سێك بۆکھ پسپۆڕ کھسانی کھ پالنھیھ ئھو چارەسھرکردن پالنی

 کھسھکھو نھخۆشی نیشانھکانی بھگوێرەی پالنھکھ . نھخۆشیھوه بھھۆی نموونھ بۆ ھھبێت چارەسھر

 .دادەڕێژرێت بارودۆخھکھ

: – HUOLTAJA سھرپھرشت 

 و منداڵ پێدانی بایھخ و کردن چاودێری و پھروەردەکردن و بھخێوکردن لھ کھ کھسھیھ ئھو سھرپھرشت

 . بھرپرسیاره ھساڵ ھھژده خوار یتھمھن کھ کگھنجی

: – HYVÄKSIKÄYTTÖ نادروست بھکارھێنانی 

 نموونھ بۆ و ێنێت بھکاربھ نادروستی بھ خۆی پلھوپایھی کھسێك کھ ئھوەیھ نادروست بھکارھێنانی لھ مھبھست

 .بکات تر کھسانی بھرامبھر خراپھکاری

: – HÄIRINTÄ کردن بێزار 

 تر کھسێکی بھرامبھر نادروست ھھڵسوکھوتی بھبھردەوامی کھسێك کھ ئھوەیھ کردن بێزار لھ مھبھست

 بریندار تر کھسێکی ھھستی دەتوانێت کھسێك .بکات بریندار ھھستی یان بکات بندەستھی بۆنموونھ بکات،

 .بکات بھرامبھری خراپ کردەوەیھکی یان بڵێت پێ شتێکی کھ بھوەی بکات

: – IHMISOIKEUDET مرۆڤ مافھکانی 

 کردن قسھ ئازادیی نموونھ بۆ . کھسێکھ بۆھھموو کھ گشتین دیاریکراوی مافێکی ھھندێك مرۆڤ مافھکانی

 .لھومافانھ یھکێکھ

 



– ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS, ITSENÄISYYS سھربھخۆیی خۆنوسین، چارەی مافی: 

 .بێت خۆی بڕیاری خاوەن کھ ھھیھ ئھوەی مافی مرۆڤ کھ ئھوەیھ خۆنوسین چارەی مافی لھ مھبھست

 شێوەیھکی بھ دەتوانێت مرۆڤ . ترەوه مرۆڤێکی بھ نھبێت وابھستھ مرۆڤێك کھ دەگھیھنێت ئھوه سھربھخۆییش

 .بدات خۆی بڕیاری ئازادانھ

: – JÄRJESTÖ ڕێکخراو 

 ەمیشھ ه ڕێکخراو . کۆببنھوه ناوی لھ دەتوانن خھڵکێك کۆمھڵھ یان کھسێك کھ کۆمھڵھیھك لھ بریتیھ ڕێکخراو

 .دەکات کار پێناویدا لھ کھ دەبێت ئامانجێکی

 .دەکۆشێت تێ نابینایان کاروبارەکانی پێناو لھ کھ ڕێکخراوێکھ ی فینالندنابینایان یھکێتیی

: – KELA �کێ 

 زەمانھتھ دابینکردنی کاری دەزگایھ ئھم . میللییھ خانھنشینیی دەزگای – ناوی کورتکراوەی کێ�

 کێ� نموونھ بۆ .دەژین فینلھندا لھ کھ ئھستۆ دەگرێتھ خھڵکھ ئھو ژیانی جیاجیاکانی بارودۆخھ سھرەکیھکانی

 .منداڵ زیادەی پارە وەکو دەدات، پاره یارمھتیی چھندین

: – KOTOUTUMINEN بوون ئاوێتھ 

 و تازەیھ کۆمھڵگا ئھو لھگھڵ واتھ .بێت ئاوێتھ و�تھکھدا لھ کۆچبھر کھ ئھوەیھ بوون ئاوێتھبوون لھ مھبھست

 ناو لھ کۆچبھر کھ ئھوەیھ بوون ئاوێتھ ئامانجی .بگونجێنێت خۆی کردووه تێ ڕووی کھ تازەیھ ژینگھ ئھو

 ئھوەیھ بوون ئاوێتھ ئامانجھکانی لھ کیك یھ .بکات ھھڵ تر خھڵکانی لھگھڵ باش بھشێوەیھکی کۆمھڵگاکھدا

 پھیدا خۆی بۆ کارێك و بێت تازەیھ ژینگھ ئھو شارەزای ببێت، و�تھکھ زمانی فێری کۆچبھر نموونھ بۆ ،.کھ

 .بکات

: – kotoutumissuunnitelma   بوون ئاوێتھ پالنی 

 ئاوێتھبوون یارمھتیدەری دەبێتھ کھ دادەڕێژن ئاوێتھبوون پالنێکی پێکھوه نھفھرەکھ و حکومیھکان کارمھندە

 کار ێنانی ڕاه یانیش فینالندی زمانی فێربوونی نموونھ بۆ ەیھ ه بۆی پالنھکھ . تازەیھ ژینگھ لھو گونجان واتھ

 .بگرێتھخۆ



: – kotoutumistuki   ئاوێتھبوون یارمھتیی 

 .دەگرێت وەری ئاوێتھبووندا پالنی دیاریکراوی لھماوەی کۆچبھر کھ پارەیھیھ ئھو ئاوێتھبوون یارمھتیی

: – KULJETUSPALVELU گواستنھوه خزمھتی  

 نھتوانێت خۆی ئھگھر لھکاتێکدا بکرێت، دابین نھفھرەکھ گواستنھوەی کھ ئھوەیھ مانای گواستنھوه خزمھتی

 .ێنێت بھکاربھ گشتی گواستنھوەی ھۆیھکانی

 یان کارەکھی شوێنی بۆ بکرێت بۆدابین گواستنھوەی دەکرێت بێت سھخت کھمئھندامێکی کھسێك

 .تاکسی بھ نموونھ بۆ خوێندنھکھی،

: – KUNTA شارەوانی 

 دەسھ�تھ بھو شارەوانی ھھروەھا.دەژین لێی خھڵکی کھ جوگرافیھ دیاریکراوی ناوچھیھکی شارەوانی

 لھ بھشێك ھھر . بۆدانیشتوانھکھ خزمھتگوزارییھ دابینکردنی سھرشانیان ئھرکی کھ دەوترێت ئیداریانھش

 دەکرێت .شارەوانیھکھ دانیشتووی خھڵکھ لھو بھشێك ھھر بھواتای دەژین، شارەوانیھکدا لھ فینلھندا دانیشتوانی

 . بێت شاریش شارەوانی

 .دەژی لێی جێگیری بھ کھسێك کھ شارەیھ ئھو ماڵ، شارەوانیی

: – KUNTOUTUMINEN ھاتنھوه توانا 

 .بێت زاڵ ژیانیدا سھختی بارودۆخێکی بھسھر شێوازبتوانێت بھھھندیك کھسێك کھ ئھوەیھ مانای ھاتنھوه توانا

 .کارکردن بۆ بگھڕێتھوه بتوانێت لھوانھیھ بھرو دێتھوه توانای مرۆڤ ھاتنھوه توانا بھھۆی

: – kuntoutus   تواناھێنانھوه  

 ببێت، باشتری تھندروستیھکی کھسھ ئھو بۆنموونھ ، شتھ چھندین باشترکردنی تواناھێنانھوه لھ مھبھست

 ڕاه لھ بریتیھ تواناھێنانھوه .بکات کار بتوانێت و ببات بھڕێوه خۆی ژیانی کاروباری سھربھخۆیانھ بتوانێت

 بێت ئھوه فێری کھسھ ئھو تیایدا کھ خولێك لھ بێت بریتی نموونھ بۆ تواناھێنانھوه دەکرێت. کراو ڕێنمایی ێنانی

 .بکات پھیدا خۆی بۆ کارێك چۆن

 



: – kuntoutussuunnitelma   تواناھێنانھوه پالنی  

 تواناھێنانھوەی بۆ شھخسی و تایبھت پالنێکی ھھبێت تواناھێنانھوه بھ پێویستی کھ کھسێك ھھر بۆ

 دەکرێت . ھھیھ خزمھتێك جۆره چی بھ پێویستیی کھسھ ئھو کھ دەکرێت ئھوه باسی پالنھکھدا لھ .دادەڕێژرێت

 کاروباری ھھڵسوڕاندنی لھ  بۆی بێت یارمھتیدەر کھ کردن ڕێنمایی لھ بێت بریتی بۆنموونھ پالنھکھ لھ بھشێك

 .خۆی ڕۆژانھی

: – LAKI یاسا 

 فینلھندایھ دانیشتوانی و کاربھدەستان ھھموو سھرشانی ئھرکی و دەکات دەری پھرلھمان کھ بڕیارەیھ ئھو یاسا

 خزمھتگوزاریھکی ھھبێت مافی کێ کھ بکات دیاری ئھوه نموونھ بۆ یاسا دەکرێت .بکھن پێڕەوی کھ

 بۆ نموونھ بۆ بخات، ڕێك خزمھتگوزاریھك جۆره چی شارەوانیھکھ دەبێت یان بدرێت پێ دیاریکراوی

 .کۆچبھران

  .دانراوه کۆچبھران ھھڵبژاردنی ئازادیی و یھکسانی و ئاوێتھبوون لھپێناوی ئاوێتھبوون یاسای

: – lakisääteinen   یاسایی 

 و بکرێت پێشکھش یاسا بنھمای لھسھر یارمھتیھك یان خزمھتێك نموونھ بۆ کھ ئھوەیھ یاسایی لھ مھبھست

 یاسایی پشووی نموونھ بۆ. بکھن پێڕەو یاسایھ ئھو تریش خھڵکانی و کاربھدەستان ھھموو لھسھر پێویستھ

 پشوو دەکات کار کھ مانگانھدا لھو کھ خۆیھتی مافی کارمھندێك کھ دایناوه یاسا واتھ ، یاساییھ شتێکی

 .وەربگرێت

: – LÄHESTYMISKIELTO کھوتنھوه نزیك لێ قھدەغکردنی  

 بھ پھیوەندی نھ نابێت کھسھ ئھو دەرکرابێت دادگاوه یان پۆلیسھوه لھالیھن قھدەغھکردنھکھ بڕیاری ئھگھر

 . بێتھوه نزیك لێی نھش بکات ترەوه کھسھکھی

: – LÄÄKÄRINTODISTUS دوکتۆر بڕوانامھی 

 یان نھخۆشھ کھسھ ئھو کھ بھوەی شایھتیدان واتھ دەینوسێت، دوکتۆر کھ نوسراوەیھ ئھو دوکتۆر بڕوانامھی

  .ناساغھ



 بڕوانامھی لھسھری پێویستھ ، لێھاتووه تای ئھوەی بھھۆی نموونھ بۆ کارەکھی، بۆ نھچێت کھسێك ئھگھر

 .کارەکھی بۆبھرپرسی ببات دوکتۆر

: – MAKSU پارەدان 

 .ئھستۆی دەکھوێتھ خزمھتیك کرێی بۆ یان شتێك کڕینی لھ نھفھرەکھ کھ مھسرەفانھیھ جۆره ئھو بۆ پارەدان

 پارەیھ بھ ساڵھ ۱۸ سھروو لھ تھمھنیان کھ کھسانھی ئھو بۆ تھندروستیدا بنکھی لھ ددان تھندروستیی خزمھتی

 .بدات پارەیھ ئھو خۆی دەبێت ئھوکھسھ .

: – maksusitoumus   پارەدان بھڵێننامھی 

 ڕێکخھری . نھفھرەکھ بھ دەیدات خزمھتگوزاریھکھ ڕێکخھری کھ نوسراوێکھ پارەدان بھڵێننامھی

 کھ ناکات پێویست کاتھدا لھو . پێویستھ کھ بدات خزمھتھکھ پارەی کھ دەدات ئھوه بھڵێنی خزمھتگوزارییھکھ

 .بدات پاره خۆی نھفھرەکھ

 .وەربگرێت شارەوانیھکھی فھرمانگھی لھ پارەدان بھڵێننامھی ێنانھوه تواناه خزمھتی بۆ دەتوانێت کھسێك

: – MASENNUS خھمۆکی 

 زەوقیھکی بێ دیارەکانی ھھرە نیشانھ لھ یھکێك. دەروونیھ نھخۆشیھکی مێشك ھاتنھسھر فشار واتھ خھمۆکی

 .بێت مرۆڤ تووشی ژیانھوه بارودۆخی سھختیی ئھنجامی لھ لھوانھیھ خھمۆکی. درێژخایھنھ

: – MIELENTERVEYS دەروونی تھندروستیی 

 بێت باش روونیی ده تھندروستیی مرۆڤ کھ کاتێك .ڕووحی خۆشگوزەرانیی واتھ دەروونی تھندروستیی

 .بکات خۆی خزمھتی دەبێت تاقھتی و بکات خۆیدا ژیانی لھ گۆڕانکاری دەتوانێت

: – mielenterveystyö  دەروونی تھندروستیی کاری 

 خھڵك دەروونیی تھندروستیی ھۆیانھوه بھ کھ خزمھتانھیھ جۆره ئھو دەروونی تھندروستیی کاری لھ مھبھست

 لھ ڕێگری مایھی دەبێتھ کھ دەکھن کارانھ جۆره لھو شارەزا پسپۆڕو کھسانی .ڕادەگیرێت بھباشی

 لھ بریتیھ دەروونی تھندروستیی کاری تری بھشێکی ھھروەھا .دەروونی تھندروستیی کێشھی سھرھھڵدانی



 .بووبێت خھمۆکی نھخۆشیی تووشی کھسێك کھ کاتێکدا لھ نموونھ بۆ ، تواناھێنانھوه چارەسھرو

: – MONIAMMATILLISUUS پیشھیی فرە 

 خۆیاندا نێوان لھ جیاجیاکان پیشھییھ بواره کارمھندانی کھ ھاوکاریکردنھیھ ئھو پیشھیی فره لھ مھبھست

 قوتابخانھ کۆمھ�یھتی بھرپرسی و تھندروستی پھرستاری و مامۆستا قوتابخانھدا لھ نموونھ بۆ. دەیکھن

 .بکھن پێکھوه پیشھیی فره ھاوکارییھکی دەتوانن

– MONIKULTTUURISUUS, MONIKULTTUURINEN  :،فرەکولتور فرەکولتوری 

 کارتێکردنی نێوانیاندا لھ و دەبنھوه یھکتر ڕووبھڕووی کان جیاوازه کولتورە کھ ئھوەیھ مانای فرەکولتووری

 و نھریت و داب لھ بریتیھ کولتوور .خۆیھتی کولتوورەکھی نوێنھری ئینسانێك ھھر .دەبێت بھرامبھردروست

 کولتوورێك نوێنھری کھ کاتێك .تر شتی و دەکھن پێ قسھی دایك زمانی وەکو خھڵکھکھ کھ زمانھی ئھو

 .دەبێت دروست کولتووری فره کارلێککردنی حاڵھتی دەبێتھوه تر کولتوورێکی نوێنھری ڕوبھڕووی

 .بگات تێ جیھان لھ و تر کولتوورەکانی لھ باشتر دەتوانێت مرۆڤ فرەکولتوریھوه بھھۆی

: – NEUVO ،ڕاوێژ ئامۆژگاری 

 جۆره چی بارودۆخێکدا لھ دەبێت ئھوه فێری مرۆڤ بھھۆیھوه کھ ڕێنماییانھی ئھو واتھ ئامۆژگاری

 . بکات کردەوەیھك

  .دەکرێت بھخێو کۆرپھ منداڵی چۆن کھ بکھن ئامۆژگاری پرسیاری دەتوانن باوکان و دایك

: – neuvoa   کردن ئامۆژگاری 

 .بدات ڕێنمایی کھسیك واتھ کردن ئامۆژگاری

 .بکھن بھخێو منداڵھکھیان چۆن کھ باوکان و دایك بھ دەدات ئامۆژگاری تھندروستی پھرستاری

: – neuvola  پزیشکی اوێژگایڕ 

 . ئھدرێت پێ ڕێنماییت و ئامۆژگاری لھوێدا کھ تھندروستیھ بواری خزمھتگوزاریھکی ڕاوێژگا

 . دەکات مندا�ن نھشونماکردنی و تھندروستی باری بۆ بھدواداچوون مندا�ن ڕاوێژگای



 وێژگایڕا. دەکرێت پێشکھش وباوکایھتی دایکایھتی ئھرکھکانی و منداڵ بھخێوکردنی ڕێنمایی لھوێ

 و ژن جیابوونھوەی کاتی لھ نموونھ بۆ دژوارەکانیاندا، بارودۆخھ لھ ئھدات خێزانھکان یارمھتی خێزانیش

 .مێرد

: – OIKEUS ماف 

 ئھو کھ بنھمایھی ئھو لھسھر نموونھ بۆ. مرۆڤ بھ تایبھتن کھ ڕەخسێنراوانھ دەرفھتھ و مۆڵھت ئھو واتھ ماف

 .دەژین فینلھندا لھ خھڵکانھ

  .ھھیھ خوێندنی مافی کھسێك ھھموو فینلھندا لھ

: – perusoikeudet  سھرەکیھکان مافھ 

  .نوسراون دەستوردا لھ مافانھ ئھم .کھسێکن ھھموو بۆ کھ مافانھن ئھو سھرەکیھکان مافھ

  .ھھیھ خۆی کولتووری و زمان کارھێنانی بھ مافی کھسێك ھھموو فینلھندا لھ

: – subjektiivinen oikeus  کھسێتی افیم 

 دەبێت بکرێت پێشکھش یارمھتیھکی یان خزمھتێك کھسێك ئھوەی بۆ ،کھ ئھوەیھ مانای کھسێتی مافی

 .ھھبێت تیا شتھی ئھو وەرگرتنی مھرجھکانی

  .دەرەوەش لھ و لھماڵھوه ھھیھ شھخسییان یارمھتیی مافی کھمئھندامن سھختی بھ کھ ئھوانھی

  :– ihmisoikeudet  مرۆڤ مافھکانی 

 .کراون دیاری جیھانی جاڕنامھی ڕێکھوتننامھو بھ و مرۆڤێکن ھھموو بۆ کھ مافانھن ئھو مرۆڤ مافھکانی

 بھکاره مافی نموونھ بۆ مرۆڤ مافھکانی لھ. جیھاندا شوێنێکی ھھموو لھ کھسێكھ ھھموو بۆ مرۆڤ مافھکانی

 . قسھکردن ئازادی و خۆیی وکولتووری دایك زمانی ێنانی

 .دەربڕێت خۆی بیروڕای کھ ھھیھ ئھوەی مافی کھسێك ھھموو

: – OIRE دەرکھوتھ  

 و ھھ�مھت فلونزا دەرکھوتھکانی .دەردەکھوێت بھدەنی شێوەی لھ نموونھ بۆ کھ نھخۆشییھ نیشانھی دەرکھوتھ



 . ئێشھیھ قوڕگ

– OMAINEN : کھسوکار 

 . نزیکھ خزمێکی یان خێزانھ ئھندامی کھسوکار

: – omaishoitaja  کھسوکار بھخێوکھری 

 بھخێوکھری .دەکات خزمھت ماڵھوه لھ خۆی نزیکی کھسێکی کھ کھسھیھ ئھو کھسوکار ری خێوکھ بھ

 .بکات ئیمزا ڕێککھوتن شارەوانی لھگھڵ دەیکات کھ خزمھتھی ئھو بۆ لھگھڵ دەبێت کھسوکار

– omaishoitosopimus : کھسوکار بھخێوکردنی ڕێکھوتننامھی 

 کھسێکی ماڵھوه لھ کھسھ ئھو کھ ئھوەی لھسھر دەکھن ئیمزا ڕێککھوتنێك شارەوانی و کھسوکار بھخێوکھری

 .بکات خزمھت خۆی نزیکی

: – omaishoidon tuki  کھسوکار بھخێوکردنی یارمھتیی 

 ئھو .وەردەگرێت یارمھتی خۆی نزیکی کھسێکی خزمھتکردنی بھ بھرامبھر کھسوکار بھخێوکھری

 یارمھتیھکھ. دادەنرێت بۆ پشووشی ڕۆژانی و دەدرێت پێ پارەی واتھ ، بھخێوکھرەکھیھ مووچھی یارمھتیھش

 . تواناھێنانھوه خزمھتی نموونھ بۆ ، بۆبھخێوکراوەکھیھ کھ دەگرێتھوه خزمھتگوزەرانیانھش ئھو

: – PALVELU خزمھت 

 لھ مھبھست .ھاموشۆ بۆ یان ژیان بۆ نموونھ بۆ  .دەگرێت وەری کھسھ ئھو کھ یارمھتییھی ئھو واتھ خزمھت

 لھچاالکیھکانی و بژین ئازادانھ بھشێوەیھکی بۆئھوەی بدرێن یارمھتی خھڵکی کھ ئھوەیھ خزمھتگوزاریھکان

 . شارەوانیھکھی لھ نموونھ بۆ بکات خزمھت داوای دەتوانێت ئینسان  .بکھن بھشداری کۆمھڵگادا

 ھاموشۆی بتوانێت تاکو بدرێت پێ گواستنھوەی خزمھتی دەکرێت بێت کھمئھندام سھختی بھ کھ کھسێك

  .بکات خوێندنگاکھی یان کارەکھی شوێنی

 

 



: – palvelujärjestelmä  خزمھتگوزاری سیستھمی 

 حکومھت یان شارەوانی کھ ئھوخزمھتگوزاریانھیھ سھرجھمی خزمھتگوزاری سیستھمی لھ مھبھست

 .دەکات خھڵکی پێشکھشی

: – palveluohjaus  خزمھتگوزاری ڕێنمایی 

 .بگرن وەری دەتوانن نھفھرەکان کھ کۆدەکھنھوه یارمھتییانھ و خزمھت ئھو لھسھر زانیاری کاربھدەستان

 ن بکھ خزمھتگواریھکان داوای ك یھ شێوه بھچی کھ ئھدەن نھفھرەکان بھ ئامۆژگاری کاربھدەستان ھھروەھا

 .بھێنێن بھکاریان و

: – palvelusuunnitelma  خزمھت پالنی 

 نھفھرەکھ کھ یارمھتییانھ و خزمھت ئھو پالنھکھدا لھ .دائھنێن خزمھتھکان پالنی پێکھوه نھفھر و کاربھدەست

 بارودۆخی پالنھکھدا لھ .ھھڵسوڕێنێت خۆی ڕۆژانھی ژیانی بتوانێت ئھوەی بۆ دەنوسرێت پێویستێتی

 .دەکرێت ڕەچاو ئاواتھکانی و نھفھرەکھ

: – PERHETYÖ خێزانی کاری 

 ھاوکارییان و دەدەن منداڵدارەکان خێزانھ یارمھتی شارەزا کھسانی کھ ئھوەیھ خێزانی کاری لھ مھبھست

 ڕۆژانھی ژیانی بھ یان منداڵھوه پھروەردەی بھ ھھیھ پھیوەندییان نموونھ بۆ کھ لھوکاروبارانھی دەکھن

 توانای بۆ بدرێت وباوکان دایك یارمھتی نموونھ بۆ کھ ئھوەیھ خێزانی کاری لھ ئامانج . خێزانھکھوه

 . ڕۆژانھ ژیانی نیھھڵسوڕاند

: – PERUSHOI TO سھرەکی خزمھتی 

 و خاوێنی و پاك وەکو بکرێت، دابین نھخۆشھکھ سھرەکیھکانی پێویستیھ کھ ئھوەیھ سھرەکی خزمھتی

 .خواردن

: – PSYKOLOGI دەروونناس 



 سھختھ بارودۆخھ نھتوانێت خۆی کھ سێك کھ کردنی ڕێنمایی و یارمھتیدان بۆ پسپۆڕه کھسێکی دەروونناس

 ڕاوێژگا لھ و قوتابخانھکاند لھ تھندروستیھکاندا، بنکھ لھ نموونھ بۆ دەروونناس .بکات تاوتوێ ژیانی کانی

 . دەکات کار پزیشکیھکاندا

  .ژیانھوه سھختی بارودۆخێکی کھوتوونھتھ کھ ئھدات نھخۆشانھ ئھو یارمھتی تھندروستی بنکھی دەروونناسی

: – psykiatri  دەروونی پزیشکی 

 پزیشکی .نیھکان زه نھخۆشیھ بواری لھ وەرگرتووه تایبھتمھندی کھ تایبھتھ پزیشکێکی دەروونی پزیشکی

 .ھاتبێت خھمۆکی تووشی نھخۆشھکھ ئھگھر بنووسێت دەرمان دەتوانێت نموونھ بۆ دەروونی

: – PÄIHDE سھرخۆشکھر 

 ھۆشبھرەکان ماده یان ئھلکھۆڵ بۆنموونھ.  دەکات سھرخۆش مرۆڤ کھ مادەیھیھ ئھو سھرخۆشکھر

 .سھرخۆشکھرن

: – päihdehuolto  سھرخۆشی کێشھی چارەسھری 

 کھ بکرێت کێشانھ لھو ڕێگری بدرێت ھھوڵ کھ ئھوەیھ سھرخۆشی ی کێشھ ری سھ چاره لھ مھبھست

 یارمھتی ئھوەیھ سھرخۆشی ی کێشھ ری سھ چاره ئامانجی. ھھیھ سھرخۆشکھرەکانھوه ماده بھ پھیوەندییان

 ئھو کھسوکاری ھھروەھا .بھکاردەھێنن سھرخۆشکھرەکان ماده نادروست بھشێوەیھکی کھ بدرێت کھسانھ ئھو

 . دەدرێن یارمھتی کھسانھش

: – päihdetyö سھرخۆشی ی کێشھ بواری کاری 

 دەکھن کۆشش جیاجیا شێوازی بھچھندین سپۆڕپو شارەزا کھسانی کھ ئھوەیھ سھرخۆشی کێشھی بواری کاری

 بواری کاری لھ بھشێك. سھرخۆشکھرەکان ماده لھ دوور تھندروست ژیانێکی و خھڵکی لھپێناوباشگوزەرانی

 .بھکاردەھێنن سھرخۆشکھرەکان ماده کھ کھسانھی ئھو بۆ ێنانھوەیھ تواناه و چارەسھر سھرخۆشی

 

 



: – PÄIVÄHOITO دایھنداری 

 یان دایھنگا بۆ ببرێت منداڵھکھیان کاردان لھ باوکان و دایك کھ کاتێك ڕۆژەوه بھ کھ ئھوەیھ دایھنداری

 فێر و دەکرێت پھروەرده و دەکرێت بھخێو ئاسوودەدا ژینگھیھکی ناو لھ منداڵھکھ لھوێ. مندا�ن باخچھی

 . دەکرێت

: – päiväkoti ،مندا�ن باخچھی دایھنگا 

 پھروەردەی دایھنگادا لھ منداڵ . بھڕۆژەوه چاودێریکردنی بۆ دەبێت لێی منداڵ کھ شوێنھیھ ئھو دایھنگا

 .وەردەگرێت قوتابخانھ پێش وفێرکاریی پێشوەخت

: – PÄTEVYYS  لێھاتوویی 

 ۆی بھه اتوویی لێھ .بکات کار لێھاتوو وەکوکھسێکی ھھیھ بۆی کھسھ ئھو بھھۆیھوه کھ بڕوانامھیھیھ ئھو

 .ێنرێت دەه بھدەست کارکردنھوه یان خوێندن

 تاکو دەدرێت پێ لێھاتوویی بڕوانامھی و دەکات تھواو پیشھیی کۆلێژی خوێندنی تھندروستی پھرستاری 

 .بکات کار وەکوپھرستارێك بتوانێت

: – RESEPTI ڕاچێتھ  

  .دوکتۆردەینوسێت کھ دیاریکراوە رمانی ده زی کاغھ ڕاچێتھ

 .بدات پێشان ڕاچێتھکھ دەبێت دا رمانخانھ ده لھ رمان ده کڕینی بۆ

: – ROKOTE ،واکسن کوتان 

 لھ دەکات ڕێگری کوتان .ێنێت دەه پێك نھخۆشی دژی لھ بھرگریکردن توانای کھ دەرمانھ مادەیھکی کوتان

 .مرۆڤ بۆ نھخۆشی تووشبوونی

 .سییھکان ەوکردنی ه نھخۆشیی دژی نموونھ بۆ دەدرێت، مندا�ن بھ کوتان پزیشکیدا ڕاوێژگای لھ

: – RUOKAVALIO خۆراك سیستھمی 

 .دەیخوات ڕۆژانھ کھسیك کھ خۆراکیانھیھ ماده ئھو خۆراك سیستھمی لھ مھبھست



  .بخۆیت ھھمھالیھنھ خواردەمھنیی کھ ئھوەیھ تھندروست خۆراکی سیستھمی

: – erityisruokavalio تایبھت خۆراکی سیستھمی 

 دەرکرابێت، خۆراکێك چھند کھسیكێدا خۆراکی سیستھمی لھ کھ ئھوەیھ تایبھت خۆراکی سیستھمی لھ مھبھست

 . بیخوات نھتوانێت وه نھخۆشیھكھ بھھۆی یان ھھبێت پێی حھساسیھتی کھسھ ئھو کھ ئھوەی لھبھر ئھویش

 وەکو بخوات، دانھوێڵھ بھرھھمی جۆری ھھندێك ناتوانێت ئھوسا ھھبێت، کێلیاکی – نھخۆشیی کھسیك ئھگھر

 .جۆ و چاودار و گھنم

: – allergia حھساسیھت 

 و ھھڵبدات سھر لێ نھخۆشیی دیاردەی خۆراکیھوه مادەی ھھندێك بھھۆی کھسێك کھ ئھوەیھ حھساسیھت

 .بخوات خۆراکھ ئھو نھتوانێت

 . ھھیھ ھێلکھ بھ حھساسیھتی ھھیھ وا کھسی

: – SAAVUTETTAVUUS ساکاری 

 ھھموو بۆ و بێت ئاسان بھکارھێنانی خزمھتگوزاریھك یان بھرھھمێك کھ دەگھیھنێت ئھوه ساکاری

 نوسراون ساکار زمانی بھ کھ ئینتھرنێتانھی ماڵپھڕی ئھو نموونھ بۆ. بێت یھکسان بھکارھێنھرەکانیش

 . ئاسانھ بھکارھێنانیان و خوێندنھوە

: – SAIRAUS نھخۆشی 

 .دەرد واتھ نھخۆشی

: – muistisairaus  یادەوەری نھخۆشیی 

 یادەوەریی نھخۆشیی کھسیك ئھگھر .یاد الوازبوونی مایھی دەبێتھ کھ دەردەیھ ئھو یادەوەری نھخۆشیی

 نھخۆشیی .بکات جێبھجێ خۆی ڕۆژانھی کاروبارەکانی ئھوەی بۆ بیری نایھنھوه شتھکان ئاسانی بھ ھھبێت

 .دەبێت پیر مرۆڤ کھ دەدات ھھڵ سھر کاتانھدا لھو بھگشتی یادەوەری



: – pitkäaikaissairaus درێژخایھن نھخۆشیی 

 نھخۆشیی نموونھ بۆ. بکێشێت درێژه و بێت بھردەوام نھخۆشییھکھ کھ دەگھیھنێت ئھوه درێژخایھن نھخۆشیی

 . درێژخایھنھ نھخۆشییھکی شھکره

: – SALASSAPITOVELVOLLISUUS پاراستن ێنی نھ بھرپرسیارێتیی 

 یان تر خھڵکی بۆ کھسێك زانیاریھکانی نیھ بۆی کاربھدەست کھ ئھوەیھ مانای پاراستن ێنی نھ بھرپرسیارێتیی

 .بکات ترباس الیھنی بۆ

: – SELKOKIELI ساکار زمانی 

 تیا ئاشنای وشھی کورتکراوەو ڕستھی لھوزمانھدا .دەگھیت تێ لێی ئاسانی بھ کھ زمانھیھ ئھو ساکار زمانی

 . سھختھ بھالیانھوه گشتی زمانی خوێندنھوەی و تێگھیشتن کھ کھسانھیھ ئھو بۆ ساکار زمانی.ێنرێت بھکاردەه

 .بنوسرێن ساکار زمانی بھ ب�وکراوەکان یان ئینتھرنێت ماڵپھڕەکانی دەکرێت نموونھ بۆ

 کێ� کھ دەکرێت بھرژەوەندییانھ ئھو باسی ڕوونی بھ و کورتی بھ کێ�دا ساکارەکانی زمان ب�وکراوە لھ

 .دەیدات

  : – SOSIAALIHUOLTO, SOSIAALITOIMI سۆسیال کاری کۆمھ�یھتی، چاودێریی  

 دانیشتووی خھڵکانی کھ دەخوات ئھوه مشووری کھ کۆمھ�یھتیھی چاالکیھ ئھو واتا کۆمھ�یھتی چاودێریی

 .دەخات ڕێك سۆسیال خزمھتگوزاریھکانی ھک خھڵکھ بۆ کۆمھ�یھتی چاودێریی .بکھن فینلھنداگوزەران

 دانراون، یاسا پێی بھ سۆسیال خزمھتھکانی . کھمئھندامانھ تایبھتی خزمھتی کۆمھ�یھتی چاودێریی لھ بھشێك

  .شارەوانیھ دابینکردنیان بۆ برپرسھ کھ الیھنھش ئھو

 یھکێك .دەکات دابین خزمھتانھ ئھو ھێلسنکی شارەوانیی بھ سھر سۆسیالی فھرمانگھی ھێلسینکیدا شاری لھ 

 .مندا�ن بۆ دایھندارییھ دابینکردنی نموونھ بۆ ئیشھکانیان لھ

: – sosiaalipalvelu   سۆسیال خزمھتی 

 خزمھتانھش لھو مھبھست .کۆمھ�یھتی چاودێریی لھ بھشێکھ کھ خزمھتھیھ ئھو مانای سۆسیال خزمھتی

 سۆسیال خزمھتھکانی بھ .بن زاڵ خۆیاندا ڕۆژانھی ژیانی بھسھر و بێت باش خھڵکی گوزەرانی کھ ئھوەیھ



 ھھڵ سھر ھھژارییھوه و بێکاری بھھۆی نموونھ بۆ کھ دەکرێت گرفتانھ کێشھو ئھو چارەسھربۆ و ڕێگری

 .ئامۆژگاری و ڕێنمایی لھ بێت بریتی نموونھ بۆ دەکرێت خزمھتانھش ئھو .دەدەن

 .سۆسیال خزمھتھکانی لھ بھشێکھ کۆچبھران ئاوێتھبوونی خزمھتھکانی

: – sosiaaliturva کۆمھ�یھتی زەمانھتی 

 لھ .بدرێت پێ خزمھتیان و بژێوی ژیاندا ھھمووبوارەکانی لھ خھڵکی کھ ئھوەیھ مانای کۆمھ�یھتی زەمانھتی

 بژیت و�تھکھدا لھ جێگیر بھشێوەیھکی ئھوکھسھ کھ دەبێت بناغھیھ ئھو لھسھر کۆمھ�یھتی زەمانھتی فینلھندا

 کۆمھ�یھتیھکانی خزمھتھ مافی شارەوانیھك دانیشتووی نموونھ بۆ .بکات کار فینلھندا لھ ئھوکھسھ یانیش

 .ھھیھ

: – sosiaaliasiamies سۆسیال ی نماینده 

 کھسانھی و بھ واتھ دەدات نھفھرەکان بھ ڕێنمایی کھ شارەوانیھ پیشھگھری کھسێکی سۆسیال نمایندەی

 بۆ بدات نھفھرەکان یارمھتی دەتوانێت سۆسیال نمایندەی.دەھێنن بھکار کۆمھ�یھتی چاودێریی خزمھتھکانی

 .بێت ناڕازی دەکرێت لھگھڵی کھ ڕەفتارەی لھو نھفھرێك ئھگھر نموونھ

: – sosiaalityö سۆسیال کاری 

 و دەدرێت ئھنجام کۆمھ�یھتی خۆشگوزەرانی یارمھتیدانی بھمھبھستی کھ کارەیھ ئھو سۆسیال کاری

 یارمھتی و پسپۆڕن خھڵکانێکی دەکھن سۆسیال کاری کھ ئھوانھی .دەکات باشتر کۆمھ�یھتیھکان بارودۆخھ

 .ژیاندان سھختی بارودۆخێکی لھ کھ دەدەن کھسانھ ئھو

: – SYRJIÄ, SYRJINTÄ ،پھراوێزکاری پھراوێزکردن 

 نموونھ بۆ بکات، ڕەفتار تر کھسێکی بھ بھرامبھر وا ناڕه بھشێوەیھکی کھسیك کھ ئھوەیھ مانای پھراوێزکاری

 . جھستھییھوه ئھندامی ناتھواوی بھھۆی یان ئایینھوه جیاوازیی بھھۆی

 جیاوازی یان زمانھوه جیاوازی بھھۆی نموونھ بۆ بکات پھراوێز کار داواکارێکی نیھ بۆی کارێك خاوەن

  .ڕەگھزەوه



: – syrjäytyä پھراوێزبوون 

 بێکار کھسێکی نموونھ بۆ . کۆمھ�یھتیھوه ژیانی دەرەوەی بکھوێتھ کھسێك کھ دەگھیھنێت ئھوه پھراوێزبوون

 .ببێت پھراوێز کھ لھسھره ئھوەی مھترسی

: – SÄÄNNÖLLINEN مونتھزەم 

 . ڕووبداتھوه دیاریکراودا ماوەیھکی نێوان لھ یانیش ببێتھوه دووباره زۆرجار کھ دەگھیھنێت شتێك مونتھزەم

 .کار بۆ دەچن ڕۆژانھ خھڵکی

 .دەکرێن جار دوو ساڵی کۆبوونھوەکان

: – TASA-ARVO یھکسانی ھایی، ھاوبھ 

 . ھھیھ مرۆڤایھتییان بھھای و ماف ھھمان خھڵکی ھھموو کھ دەگھیھنێت ئھوه ھایی ھاوبھ

 بھھۆی نموونھ بۆ بکرێت تھماشایان جیاواز بھچاوی نابێت .ھان ھاوبھ کارەکھیاندا شوێنی لھ کارمھندەکان

  .ڕەگھزەوه جیاوازی یان تھمھنھوه جیاوازی

: – TERAPIA سروشتی تیماری 

 لھ .ناساغی یان نھخۆشی تیمارکردنی بۆ ۆڕدەیکھنپپس کھسانی کھ چارەسھرکردنھیھ ئھو سروشتی تیماری

 نھخۆشھکھ کھ بکھن گفتوگۆ کیشانھوه ئھو ۆڕلھبارەیپپس کھسانی نھخۆشھکھو نموونھ بۆ سروشتیدا تیماری

 .ھھیھتی

: – seksuaaliterapia  سێکسی سروشتیی تیماری 

 چارەسھر کھسیك ھھستھوەریی یان سێکسی تیایداکێشھی کھ تیمارکردنھیھ ئھو سێکسی سروشتیی تیماری

 .دەکرێت

: – toimintaterapia کردەوەیی سروشتیی تیماری 

 بتوانێت ئھوەی بۆ دەکرێت کھسیك یارمھتیدانی مھبھستی بھ کھ تیمارکردنھیھ ئھو کردەوەیی سروشتیی



 .ھھڵسوڕێنێت خۆی ژیانی سھربھخۆ بھشێوەیھکی

: – fysioterapia بھدەنی سروشتیی تیماری 

 . دەکاتھوه باشتر کارکردن و جموجۆڵ جھستھیی توانای کھ ، تواناھێنانھوەیھ بھدەنی سروشتیی تیماری

: – kriisiterapia قھیرانھکان سروشتیی تیماری 

 قھیرانێکی لھ دەدرێت کھسێك یارمھتی بھھۆیھوه کھ سروشتییھیھ تیمارە ئھو قھیرانھکان سروشتی تیماری

 .ترسناکدا اتی بھسھره لھکاتی یان کتوپڕدا

: – TOIMINTAKYKY کردەوه توانای   

 خۆی دەستبھتاڵی کاتی و کارەکھی و بکات خۆی خزمھتی بتوانێت کھسێك کھ دەگھیھنێت ئھوه کردەوه توانای

 .ھھڵسوڕێنێت

: – psyykkinen toimintakyky دەروونی کردەوەی توانای 

 دەروونی توانای کھسێك چۆن کھ دەگھیھنێت ئھوه نھفسی کردەوەیی توانای واتھ دەروونی کردەوەی توانای

 .بدات ئھنجام کارەکھی نموونھ بۆ بتوانێت تاکو بکات باش خۆی

: – fyysinen toimintakyky بھدەنی کردەوەی توانای 

 .دەکات کار چۆن و دەکات جموجۆڵ چۆن بھدەن کھ دەگھیھنێت ئھوه بھدەنی کردەوەی توانای

: – toimintarajoite کردەوەیی سنورداریی 

 .بجوڵێنێت لھشی یان بکات جموجۆڵ ئاسانی بھ نھتوانێت کھسیك کھ دەگھیھنێت ئھوه کردەوەیی سنوورداریی

: – TYÖ کار 

 .وەردەگرێت مووچھ بھوه بھرامبھر و دەیکات کارمھندێك کھ کردەوانھیھ ئھو کار

 

 



: – tuettu työllistyminen یارمھتیدراو وەرگرتنی کار 

 بھ بھ�م بکات، کار ئاساییدا کارکردنی لھشوێنێکی کارمھندێك کھ ئھوەیھ یارمھتیدراو وەرگرتنیی کار

 شوێنی بھ پھیوەند تری کاروبارەکانی لھ چی و کارکردنھکھیدا لھ چی ڕاھێنھره ئھو ڕاھێنھرێك، پشتیوانیی

 .بێت یارمھتیدەری کارەکھوه

: – työvoimakoulutus کار ھێزی فێرکاریی 

 و دەپارێزێت خۆی پیشھییھکانی بھھره کارمھندێك ھۆیھوه بھ کھ فێرکارییھیھ ئھو کار ھێزی فێرکاریی

 کھ کھسانھیھ ئھو بۆ کار ھێزی فێرکاریی .دەبێت کارکردنداپێویستی ژیانی لھ کھ دەبێت فێر زیاتریش بھھرەی

 . کارکردنھوه ژیانی بچنھ ئھوەی بۆ کارن داواکاری و بێکارن کھ ئھوانھیھ بۆ و کارکردندان تھمھنی لھ

: – työkyky کار توانای 

 .بکات کار خۆیھوه تواناکانی بھ وبتوانێت ھھبێت تاقھتی مرۆڤ کھ ئھوەیھ کار توانای لھ مھبھست

: – työharjoittelu کار ڕاھێنانی 

 باشتر پیشھییھکھی زانیاریھ و دەبێت ئاشنا کارکردن ژیانی بھ و دەکات کارکردن لھسھر ڕاھێنان کارمھندیك

 . دەکات

: – työvalmentaja کار ڕاھێنھری 

 .بکھن پھیدا کار بتوانن زەحمھتھ کھ دەدات جۆرھکھسانھ ئھو یارمھتیی کھ پسپۆڕه کھسێکی کار ڕاھێنھری

 

: – TOIMEENTULO بژێوی 

 .بکات ڵ ھھ ئابووریھوه الیھنی لھ و بدرێت پێ پارەی مرۆڤ کھ دەگھیھنێت ئھوه بژێوی

 

 



: – toimeentuloturva  بژێوی زەمانھتی 

 لھوەی دڵنیابوونھ مھبھستی بھ ئھویش .کۆمھ�یھتی زەمانھتی لھ بھشێکھ کھ یارمھتیھیھ ئھو بژێوی زەمانھتی

 تری داھاتھکانی ئھگھر بکات پێویستھکانی ھھره خھرجھ بھشی کھ بدرێت پێ پارەی ئھوه بایی کھسیك کھ

 .نھکات بھش خۆی

: – toimeentulotuki بژێوی یارمھتیی 

 .نھکھوێت دەستی ترەوه شوێنێکی ھیچ لھ کھ کاتێکدا لھ دەدرێت بھکھسێك کھ پارەیھیھ ئھو بژێوی یارمھتیی

: – TE-TOIMISTO پ ك فھرمانگھی 

 ئھو ئابووریدا پھرەێدانی و کار فھرمانگھی لھ .ئابووری پھرەپێدانی و کار فھرمانگھی واتھ پ ك فھرمانگھی

 چۆنێتی بۆ کردن ڕێنمایی بۆنموونھ . کارکردنھوه بھ ھھیھ پھیوەندییان کھ دەکرێن پێشکھش خزمھتانھ

 .کار داوای پێشکھشکردنی

: – TULKKAUS زارەکی وەرگێڕانی 

 لێ وای یان بکرێت تھرجومھ تر زمانێکی بۆ وتھیھك یان زمانێك کھ ئھوەیھ مانای زارەکی وەرگێڕانی

 .بگات تێ لێی بھرامبھرەکھ کھ بکرێت

: – tulkki موتھرجیم زارەکی، وەرگێڕی 

 بھشی سیك کھ زمانھوانی توانای کھ دەدات یارمھتی بارودۆخھدا جۆره لھو کھ پیشھییھ کھسێکی وەرگێڕ

 تھرجومھ نھفھرەکھ بۆ کاربھدەستێك وتھکانی نموونھ بۆ دەتوانێت موتھرجیم .ناکات ئیشوکارەکان ڕاپھڕاندنی

 .خۆی زمانھکھی بھ بکات

: – tulkkipalvelu زارەکی وەرگێڕی خزمھتی 

 . دەکھوێت وەرگێڕدەست ڕێگای لھ کھ خزمھتھیھ ئھو زارەکی وەرگێڕی

 

 



: – TURVAKOTI ئارامگا 

 خێزاندا ناو لھ کھ حاڵھتێکدا لھ پاراستن خۆ بۆ بکات تیا ڕووی کھسێك دەکرێت کھ شوێنھیھ ئھو ئارامگا

 ئھو بۆ دەتوانێت کرد توندوتیژی یان مھترسی بھ ھھستی خێزاندا ناو لھ کھسێك ئھگھر .ھھبوو توندوتیژی

 .بچێت شوێنھ

: – vaitiolovelvollisuus نھدرکاندن رکی ئھ 

 .بدرکێنێت تر خھڵکی بۆ کھسێك زانیاریھکانی نابێت کاربھدەست کھ ئھوەیھ مانای نھدرکاندن ئھرکی

: – VAMMA ،سھقھتی ناساغی 

 مایھی بووبێتھ کھ ھھبێت سنووردارییھکی درێژخایھن یھکی شێوه بھ کھسیك کھ ئھوەیھ مانای ناساغیی

 عھقڵی یانیش بێت دەروونی بێت، بھدەنی سنوورداریھکی ناساغی دەکرێت .کارکردنی توانای کھمبوونھوەی

 .ھھبێت ھھستھکانھوه بھ پھیوەندیی یانیش بێت

: – synnynnäinen vamma زگماك ناساغییی 

 .ھھیبێت لھدایکبوونھوه کاتی لھ کھسێك کھ ناساغیھیھ ئھو زگماك ناساغیی

: – traumaperäinen vamma لێقھومان ئھنجامی ناساغیی 

 ئھنجامی لھ نموونھ بۆ دەبێت، پھیدا ژیاندا بارودۆخێکی لھ کھ ناساغیھیھ ئھو لێقھومان ئھنجامی ناساغیی

 . کارەساتێكدا

: – VAMMAINEN HENKILÖ کھمئھندام 

 عھقڵیھوه ڕووی لھ یان نھفسیھوه لھڕووی یان بھدەنییھوه ڕووی لھ ھھیھ ناساغیھکی کھ کھسھیھ ئھو کھمئھندام

 . ھھستھوەرییھوه ڕووی لھ یانیش

: – kehitysvammainen نی زه گھشھکردنی کھمئھندامی 

 . ھھیھ شتھکانی تێگھیشتنی و فێربوون گرفتی کھ کھسھیھ ئھو نی زه گھشھکردنی کھمئھندامی



: – liikuntavammainen جموجۆڵ کھمئھندامی 

 ناساغیھکی کھ ئھوەی بھھۆی بێت، کھمئھندام جموجۆڵھوه ڕووی لھ کھ کھسێك واتھ جموجۆڵ کھمئھندامی

 .جموجۆڵھکانی سنووردارکردنی مایھی بووبێتھ کھ ھھبێت

: – näkövammainen نابینا کھمئھندامی 

 توانای سنووردارکردنی مایھی بووەتھ ناساغیھکھ .ھھبێت بینایی ناساغیی کھ کھسھیھ ئھو نابینا کھمئھندامی

 .بینینی

: – kuulovammainen بیستن کھمئھندامی 

 .بیستنی توانای سنووردارکردنی مایھی ناساغیھکھبووەتھ .ھھبێت بیستنی ناساغیی

: – VAMMAISPALVELUT کھمئھندامان خزمھتی 

 بھشێکن خزمھتانھش ئھو .کھمئھندامان بۆ دەکات دابینی شارەوانی کھ خزمھتانھن ئھو کھمئھندامان خزمھتی

 بتوانێت کھمئھندام کھسێکی کھ ئھوەیھ کھمئھندامان خزمھتھکانی لھ ئامانج .کۆمھ�یھتی چاودێریی لھ

 .بدات ئھنجام خۆی کاروباری و بژێت ناوکۆمھڵگا تری خھڵکانی لھگھڵ یھکسان بھشێوەیھکی

: – VAPAAEHTOINEN ئارەزوومھندانھ  

 بووترێت دەکرێت ھھروەھا.بدات ئھنجام شتێك خۆی ویستی بھ کھسێك کھ ئھوەیھ ئارەزوومھندانھ لھ مھبھست

 .نھیکھیت یان بیکھیت نییھ بھزۆر واتھ ، ئارەزوومھندانھیھ شتھ ئھو

  .ئارەزوومھندانھیھ شتێکی خوێندن لھ بھشداریکردن

: – vapaaehtoistyö خۆبھخشی ، ئارەزوومھندانھ کاری 

 . وەرناگریت لێ مووچھ کھ کارەیھ ئھو خۆبھخشی یان ئارەزوومھندانھ کاری

: – VALITTAA کردن پیاچوونھوه داوای کردن، ئیعتیراز 

 لھ کھ بکات بڕیارێك نموونھ بۆ ڕاستکردنھوەی یان گۆڕین داوای کھسێك کھ ئھوەیھ مانای کردن ئیعتیراز

 . دەرکراوه بۆی کاربھدەستانھوه الیھن



: – valitus ،پیاچوونھوه داوای ئیعتیراز  

 ناڕازییھ لێی کھ دەگرێت کاربھدەستان بڕیارێکی لھ ئیعتیراز کھسیك واتھ ، ڕاستکردنھوه داوای واتھ ئیعتیراز

. 

 .بکرێت پێشکھش نوسراو بھ دەبێت ئیعتیراز

: – valitusoikeus ئیعتیراز مافی 

 ناڕازییھ لێی و دەرکراوه بۆی کھ بڕیارەی ئھو بکات داوا کھ ھھیھ ئھوەی مافی کھسیك واتا ئیعتیراز مافی

 .بکرێت تیا گۆڕانکاریی

: – VELVOLLISUUS واجب سھرشان، ئھركی 

 یاسادا لھ کھ ئھوەی لھبھر نموونھ بۆ بدرێت، ئھنجام پێویستھ کھ کردەوەیھکھ یان شتێکھ سھرشان ئھرکی

 . دیاریکراوه

 ٦۰-۱۸نێوان لھ تھمھنیان کھ پیاوانھی ئھو ووھمھ واتا ، ەیھ ه سھربازی خزمھتی گشتیی ئھرکی فینلھندا لھ

 .فینلھندا و�تی لھ پارێزگاریکردن لھ بکھن بھشداری دەبێت ساڵ دایھ

: – VERO ،زەڕیبھ زەکات، باج  

 یان مووچھکھی لھ کھسێك ھھموو . دەکاتھوه کۆی شارەوانی یان دەوڵھت کھ ئیجباریھیھ پارە ئھو باج

 لێ باجی کھ ھھیھ داھات جۆری ەندێك ه بھ�م.دەسھندرێت لێ باجی ئۆتۆماتیکی بھشێوەیھکی تری داھاتھکانی

 .بدرێت باج ناکات پێویست کھمئھندامان یارمھتیی پارەی لھ بۆنموونھ .نابڕدرێت

: – verovähennys باج کھمکردنھوەی 

 چھند ئھوەش بۆ .بدات باج ئاساییھکھ ڕێژه لھ کھمتر ڕێژەیھکی کھسێك کھ دەگھیھنێت ئھوه باج کھمکردنھوەی

 .دەبینرێت ڕەوا پێ باجی کھمکردنھوەی ھھبێت تیا مھرجانھی ئھو کھسیك ھھر ، ھھیھ مھرجێك

 داوی باجداندا لھ دەتوانێت دانیشتبێت، ناوخانووەکھ لھ خۆی و ەبێت ه خانووی قھرزی کھسیك ئھگھر

  .قھرزەکھ فایزی لھ بکات باج کھمکردنھوەی



: – VERTAISTUKI ھاوتایی یارمھتیی 

 لھ یان تر خێزانێکی لھ یان تر کھسێکی لھ خێزانێك یان کھسێك کھ ئھوەیھ ھاوتایی یارمھتیی لھ مھبھست

 .بدرێت یارمھتی بینیوه ژیانیان ئھوبارودۆخھی تھجروبھی شێوه ھھمان بھ کھ ترەوه خھڵکێکی کۆمھڵھ

: – VIITTOMAKIELI ئیشارەت زمانی 

 زمانھ ئھو .دەکرێت پێ قسھی پھنجھ و دەست ھێماکانی و ئیشارەت بھ کھ زمانھیھ ئھو ئیشارەت زمانی

 .نابیستن قسھ کھ کھسانھی ئھو واتھ دەھێنن، بھکاری نابیستھکان گشتی بھشێوەیھکی

: – VIRANOMAINEN فھرمی الیھنی 

 .بھڕێوەدەبات شارەوانی یان حکومھت کاروباری کھ فھرمانگھیھیھ ئھو یان دەزگایھیھ ئھو فھرمی الیھنی

  .فھرمیھ الیھنێکی کێ� – واتھ نیشتیمانی خانھنشینی دەزگای

: – VÄKIVALTA توندوتیژی 

 .بدرێت ئازار بھدەنیھوه لھڕووی یان دەروونیھوه ڕووی لھ تر کھسێکی کھ ئھوەیھ توندوتیژی

: – henkinen väkivalta دەروونی توندوتیژیی 

 پێ بوختانی یان بکرێت پێ سووکایھتی بکرێت، نرخ بێ تر کھسێکی کھ ئھوەیھ دەروونی توندوتیژیی

  .بکرێت

 . دەروونیھ توندوتیژیی تر کھسێکی بھ جوێندان بۆنموونھ

 .بکرێت تر کھسێکی لھ بھدەنی ھھڕەشھی کھ دەروونیھ توندوتیژیی ئھوەش ھھروەھا

: – fyysinen väkivalta بھدەنی توندوتیژیی 

 .بدرێت ئازار بھدەنیھوه ڕووی لھ تر کھسێکی کھ ئھوەیھ بھدەنی توندوتیژیی

: – lähisuhdeväkivalta کھسوکار توندوتیژیی 

 ئھندامێکی بھ دەرھھق توندوتیژی ڕەفتاری لھناوخێزانھکھدا کھسیك کھ ئھوەیھ مانای کھسوکار توندوتیژیی

 .بدات ئھنجام خێزانھکھ تری



: – parisuhdeväkivalta ھاوسھری پھیوەندیی توندوتیژیی 

 .بکات ھاوسھرەکھی بھ دەرھھق توندوتیژی ڕەفتاری رێكھاوسھ کھ ئھوەیھ ھاوسھری پھیوەندیی توندوتیژیی

: – YHDENVERTAISUUS ،یھکسانی ھاوسھنگی 

 لھ مافیان ھھمان و یھکسانن کۆمھ�یھتیھوه بھھای ڕووی لھ خھڵکی ھھموو کھ دەگھیھنێت ئھوه ھاوسھنگی

 . ھھیھ ژیاندا

 .بکرێت کھسێك ھھموو لھگھڵ ڕەفتار شێوه بھیھك دەبێت واتا ھاوسھنگن یاسا لھبھردەم ھھموویان مرۆڤ

: – YHTEISKUNTA کۆمھڵگا 

 .فینلھندا وەکو بێت سھربھخۆ دەوڵھتێکی ھھیھ بۆی کھ جوگرافی، دیاریکراوی ناوچھیھکی لھ بریتیھ کۆمھڵگا

 . ھھیھ یھکھوه بھسھر کاریگھرییان کھ ھھیھ خھڵك کۆمھڵھ چھندین ئھوەدا لھناو و دەژین مرۆڤ کۆمھڵگادا لھ

 کۆمھڵگای لھ .دەکرێت ھھڵسوکھوت ئھوانھ بھپێی کھ ھھیھ دیاریکراو ئامانجی ڕێساو چھندین کۆمھڵگادا لھ

 .دەکرێت سھرف باج کۆکراوەی پارەی لھ خھرجیھکانی دەکرێن پێشکھش کھ ئھوخزمھتانھی فینلھندیدا


