
 
اردنههه ژ ٢٠٢٣مانی رلهکانی پهڵب   

 

اردنههه ژ اردنههه لهکرێن. ر چوار ساڵ جارێک دهمانی ههرلهکانی پهڵب  ژ تیهڵب 
ا
نداکانی فینلهکاندا هاوڵ  

. ەکانگشتی  ر کاروبارهسهبۆ بڕیاردان لهبژێرن ڵدهر ههنوێنه ۲۰۰مان رلهبۆ په  

 

مانرلهکانی پهکاره  

 

ین   ێ بهموو کۆمههه که  مان دانانی یاسایهرلهکانی پهکارهگرینگبر برێت. ده ڕێوهڵگا ن   

 

 پهرکێیک دیکهئه
ی

 که  کرێتت دا دیار دهوڵهی دههجبود ت. لهوڵهی دهر بودجهسه له بڕیاردانه مانرلهی گرینیک

ت وڵهی دهرجکردنی پارهها چاودێرنی خهروهمان ههرلهپهکاردێنێت. کات و چۆن بهیدا دهکوێ په  له ت پارهوڵهده

ت هه زیرانرۆکوهمان سهرلهپه کات. ده
ا
مان رلهها پهروهکات. ههت دهو چاودێرنی کاروباری حکومه بژێرێتڵدهبۆ وڵ

  پا. وو ور کێتیی ئهکانی یهکاروباره  ت بهبارهسه ندا ر بۆچوونی فینلهسهله داتبڕیار ده

 

اردنەکانی پەرلەمان  ژ دهکرێن.  ٢/٤/٢٠٢٣یەکشەمە ڕۆژی  ٢٠٢٣هەڵب   

ت  ٢٨/٣/٢٠٢٣تا  ٢٢دهنگدانی پێشوهخت لە فینلەندا 
ا
. ٢٥/٣/٢٠٢٣تا  ٢٢دهکرێت و لە دهرهوهی وڵ  

 

 

ربگریت؟کێ وه  نی لهتوانیت یارمهده  

  

اردن وهکانی ههندهکارمه ژ یم پرسیارهڵب 
ا
اردن. ڕۆژی هه خت و له پێشوهنگدانی ده ن لهدهکان دهڵ ژ ڵب   

 

اردن ههری ههتیدهنگدان یارمهشوێیی ده له ژ ر گهنگدان.  ئهی دهیت بۆ خانهتیی بکهتوانیت داوای یارمهن. دهڵب 

. ەوهیتنگدان پڕ بکهخۆت کارنر ده توانیت بهنه  

 

اردن دهری ههتیدهیارمه ژ سوکارێکت یان که  خۆت بژاردبێت، بۆ نمونه به سێک بێت کهها کهروهتوانێت ههڵب 

اردن نابێت کهری ههتیدهخزمێکت. یارمه ژ سوکارێیک کاندیدێک بێت. سێیک کاندید یان کهڵب   

 

اردن نابێت بهری ههتیدهیارمه ژ .   به نگ داوهده سێک بڵێت کههیچ که ڵب  کێ  

 

نگدانڕازی ده  

 

دات. کێ ده  دای و بهنگ دهدات، ئایا دهخۆی بڕیار ده سێک بهر کههه  

 



اردن ئهڕازی هه ست لهبهمه ژ .   به نگت داوهسێک بڵێیت دههیچ که به پێویست نیه که  یه وهڵب  کێ  

 

نگ بدات؟ توانێت دهکێ ده  

اردنی هه توانیت لهتۆ ده ژ رگهیت، ئهنگ بدهمانیدا دهرلهپهڵب   

تیی فینله•  
ا
ندا بیت؛ ووڵ   

. ٢/٤/٢٠٢٣ تا  ەساڵ ۱۸ بووبیت به•    

 

 دهڕاگه
ی
نگدان بۆ ماڵت دێتیاندنی ماف  

 

بۆ ماڵت دێت.  وهت بهبارهیێک سهبێت، نامهنگدانت ههر مافی دهگهئه  

 

اردندا. ههڕۆژی هه نگدانت لهو شوێیی ده یهنگدانت ههیاندنی مافی دهدا ڕاگهکهنامه له ژ کانی ی شوێنهها لیستهروهڵب 

. یهنگدان ههده  

 

ۆنیکیی فەرمانگەی  کارنر ڕاگەیاندن بۆت لەسەر ئینتەرنەت دێت ئەگەر خۆت تۆمار کردبێت لەسەر خزمەتیر ئەلەکبر

 دیجیتاڵ و دانیشتووان
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 پێویست نیە ڕاگەیاندنی دهنگدان بۆ شوێیی دهنگدان بێنیت، ناسنامەکەت بەشژ دهکات. 

 

یت؟ کێ بده  نگ بهتوانیت دهده  

 

  نگ بهتوانیت دهن. دهکانی خۆی ههیێک کاندیدهر ناوچهنگدان. ههی دهناوچه ۱۳ر سهله ش کراوهندا دابهفینله

اردنهو ههله کاندیده  که  یتوها بدهسێیک ئهکه ژ ی خۆت. ناوچه له دا ڵب   

 

. نگدانتدا دیار کراوهیاندنی دهڕاگه خۆت له کەیناوچه  

 

. ننگدان ههکانی دهشوێنه له ونهبۆ نمو  تکهکانی ناوچهموو کاندیدهکانی ههژماره  

نێت ههله، تهر ڕۆژنامهسهلهکان بۆ نموونهر کاندیدهسهکان لهزانیاریه ی
ن. ڤزیۆن و ئینتبێ  

 

 لهده
ی
ماڵ نگدان  

 

یت. نگ بدهماڵ ده خیر لهپێشوه به یهبێت، مافت ههنت ههخۆشیێیک درێژخایهیان نه قورش بریندار بیت ر بهگهئه  

 

ی   ٢١/٣/٢٠٢٣ رلهبه ماڵ نگدانی لهبێت ناوی خۆت بنووسیت بۆ دهده
نه له ١٦کاتژمبێ ژ ی

اردنی شارهی ههالی لبێ ژ ی کهڵب 

نهلهی تهژماره خۆت.  ژ ی
نهیهنگدانت ههیاندنی دهر ڕاگهسهله کهفۆنی لبێ ژ ی

داتزیاتر زانیاریش پێت ده که. لبێ  

ماڵ.  نگدانی لهده ت بهبارهسه  

 

یتدهنگ دهخیی دهپێشوه وها بهئه  

 

 

http://www.suomi.fi/viestit


اردنههه توانیت لهده ژ ندا فینله له خیر نگدانی پێشوهر شوێنێیک دههه یت لهنگ بدهده خیر پێشوه مانیدا بهرلهکانی پهڵب 

ت. وهرهده یان له
ا
ی وڵ  

 

یس یان کارنی لێخوڕین. کهپاسپۆرت، کارنی تاکه ، بۆ نموونهخۆت بێنهڵ گهنگدان لهی خۆت بۆ دهناسنامه  

 

اردن. ندی ههکارمه  به یت خۆت پیشان بدهکهناسنامه (١  ژ ۆڵ ده  کهندهکارمهڵب  ێ و کارتێیک دهکات کۆنبر نگدانت ن 

دات. ده  

 

. نگ بدهوێت دهتهده که  بنووسه و کاندیدهی ئهڕوونایک ژماره به نگدان. ی دهبڕۆ بۆ خانه (٢  ێ ییر  

. نووسهنگدان مهکارنر ده  ر سهله هیچ شتێیک دیکه  

 

. وهرهد بکهدووقه کهکارته  (۳   

 

 ناو  رهبکه کهکارته دات. دهنی پێت رفێیک قاوهو زه داتده کهکارته  و مۆرێک لهئه. کهندهبۆ الی کارمه وهڕهبگه (٤ 

. و بیگره پ بکهچه کهرفهو زه کهرفهزه  

 

ت پڕ  کهخۆت کارته به که خۆیتسوێند ده کهفۆرمه بهیت. فۆرمێک واژۆ بکه کاتداوا لێت ده کهندهکارمه  (٥ 

. ت داخستووهکهرفهو زه سپت کردووهچه ، کهکردووه  

 

دا. وهردی ناردنهرفێیک زهناو زه کاتهو ده خاتداده کهرفهزه کهندهرمهئاخردا کا له (٦   

 

 

اردندا ڕۆژی هه لهوها ئه ژ یت دهنگ دهدهڵب   

 

اردن ڕۆژی هه ژ ی نگدان کراوهکانی دهشوێنه ٢/٤/٢٠٢٣ڵب 
. ۲۰تا  ۹ن کاتژمبێ  

 

ر سهله که  یتنگ بدهده و شوێنهنیا لهتوانیت ته. دهکوێیه  نگدانت لهشوێیی ده بڕوانه وهنگدانهیاندنی دهڕاگه له

. بۆت نوورساوه کهیاندنهڕاگه  

 

اردن. ندی ههکارمه  به یت خۆت پیشان بدهکهناسنامه (۱ ژ ۆڵ ده  کهندهکارمهڵب  کاتکۆنبر   

ێ دهو کارتێیک ده دات. نگدانت ن   

 

. هیچ شتێیک دیکهنگ بدهوێت دهتهده که بنووسه و کاندیدهی ئهژمارهڕوونایک  نگدان. بهی دهبڕۆ بۆ خانه (۲  ێ  ییر

. نووسهنگدان مهکارنر ده  ر سهله  

 

. وهرهد بکهدووقه کهکارته  (۳   

 

داتده کهکارته  مۆرێک له کەسە  و . ئهکهندهبۆ الی کارمه وهڕهبگه (٤  

 

 ههناو  رهنگانت بکهکارنی ده  (٥
ی
اردنسندۆف ژ . ەوهڵب   



 

اردنی پههه له نگ بدهده ژ ! دا مانرلهڵب   

 

اردنەکان: ت بارهزانیارنی زیاتر سه ژ    بە هەڵب 

vaalit.fi 

 

اردن ژ و دهنگدان هەروهها لەسەر ژمارهی تەلەفۆنیی وهزارهنر دادیش پرسیار بکەیت دهتوانیت سەبارهت بە هەڵب   
0800 9 4770 


