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برابری مهم است
تمام زن ها و مرد ها برابر اند در فنالند. 

اینجا همگی حق دارند هر قسمی که بخواهند 
لباس بپوشند و هر وقت که بخواهند بیرون 
بروند. همراه هر کس کی بخواهند باشند و 
تصمیم گیری مسلک ایشان هم وابسطه به 

خود ایشان است.

آزار و ازیت قابل تحمل نیست
دستمالی٬ دست انداختن٬ تعقیب کردن٬ از 

زور کار گرفتن و ازیت لفظی به یگ انسان 
دیگر منع است. در فنالند برای این جرایم 
محکوم به زندان میشوید وحتی از کشور 

خارج خواهید شد.

مقامات دولتی ایمن و قابل 
اعتماد استند

در فنالند مقام های دولتی قابل اعتبار استند. 
داکتر ها به شکل مسلکی تمرین دیده اند 

و میتوانید تنها و یا همرای مترجم انها را 
ببینید. معامله همرای پولیس و دیگر مقامات 

هم ایمن بوده برای هر دو زنان و مردان.

تجاوز جنسی یک جرم خیلی 
جدی است

تجــاوز جنســی جــرم خیلی جدی بوده و به 
اثــر این کار مجازات جدی میشــوید. قربانی 

بــه پولیــس میتوانــد خبر بدهد و مجرم به 
اســاس شــهادت قربانی و معاینه داکتر 

محکوم میشــود. شــما برای جرم تجاوز 
محکوم به ســالهای زیادی در زندان

شــده و این عمل پروســه پناهندگی
تان را مختل میســازد.

 خشونت منع است
ضرر رساندن جسمانی و روحی به یک 

زنده جان دیگر از طرف قانون منع است. 
شما نمیتوانید کسی را مثلی زنان٬ مردان٬ 
اطفال و حیوانات  بزنید و یا تادیب کنید. 

خشونت خانگی هم منع و محکوم این کار 
جریمه خواهد شد.



فنالندی ها مردم ساکت استند
مردم فنالند ارام و صلح خواه و انها به 

فضای شخصی احترام قایل استند. بطور 
مثال: هیچکسی با یک فرد بیگانه در بس 

سخن یا یکجا نمیشینند. مردم دوری خود را 
در اجتماع عام حفظ میکند.

 فنالندی ها طابع قانون استند
قانون های جدی برای پارکینگ است. تو 

همیشه باید در جای مخصوص پارکینگ موتر 
خود را پارک کنی وگر نه با یک فنالندی قهر 

روبرو شده و جریمه خواهی شد.

فنالندی ها به کار ارزش میدهند
کار کــردن مهم اســت برای فنالندی ها. اگر 
صفا کار باشــی و یا مدیر سختکوشــی قابل 

قدر اســت اینجا.

فنالندی ها به وقت احترام قایل استند
فنالندی ها سر وقت و مطابق تقسیم اوقات 
ایشان استند. دیر رسیدن به مالقات بی احتر

ام و مشکل ساز است. دیر رسیدن مثل
دزدی وقت کسی است.

فنالندی دوست داره که همیشه در 
صف باشند.

استاد شدن در صف یک رسم است در 
فنالند. اینجا مردم در صف مستقیم استاد و 
منتظر نوبت ایشان میباشند. بی نوبتی در 
صف بی ادبی و سبب قهر مردم میشود.

طبیعت بخشی از فنالندی بودن است
فنالندی ها طبیعت را از همه بیشتر دوست 

داره. اینجا مردم زیادی وقت خود را در جنگل 
ها و قریه ها تنها و یا همرای فامیل میگزرانند. 

طبیعت احترام و حفاظت شده است٬ آب را ز
ایع نکرده بلکه در طبیعت کثافات را هم نندازید.
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مشروب الکولی بخش کالن تجلیل 
کردن است

مشروب الکولی لذت بخش است و در وقت 
تجلیل بعضی مردم بیش از حد مینوشند. 

مشروب انسان را پر گپ میسازد و بعضی 
اوقات حتی خشن هم. در اینطور حالت شما 
باید ترک محل کرده و آن را نادیده بگیرید.

وقتی فنالندی بودن را درک کردی 
میفهمی که ان را بسیار دوست 

میداشته باشی
فنالند کشور عجیب است در عادات خود و 
اکثر موارد دیگر مگر یکبار وقتی همرای 
فنالندی زندگی کردی تو کشور فنالند را 

دوست خواهی داشت. تو پیدا خواهی کرد که 
فنالند یکی از بهترین کشور در دنیا است.

کچالو بخش از همه غذا ها است
فنالندی ها بشکل روزانه و همچنان در

z موارد مخصوص  کچالو را میخورند. 
فنالندی ها کچالو را دوست داشته و هر دفعه 

که فرصت داشته باشد میخورند.

فنالند در تعطیالت عامه استوار است
فنالندی ها چند رخصتی عمومی قابل توجوع هر 
سال دارد. کرسمس٬ عید پاک و روز نیمه تابستان 

روز های استند که سرک ها خالی معلوم میشود 
و فامیل ها به دیدن یکدیگر میروند. مگر بعضی 
موارد دیگر هم است که فنالندی ها ان را خوش 

داشته و باهم آنرا بیرون از خانه تجلیل میکنند.


