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 ادامە دارد  Moni-korttiکار برر� مرتبط با پولهای موجود در کارت  

دە برگرداندن پولهای موجود  پناهج��ان را برر� کردە است. تا�نون   Moni-kortti کارت  در ر�است امور مهاج��ن بە طور گس�ت
 ر�است امور مهاج��ن بە برر� موض�ع ادامە � دهد.  �شدە است.  پ�دا برای برگرداندن پولها راە ح�  

 ما بە خاطر این وضع�ت و مشکالت بوجود آمدە در اثر آن عذر خوا� � کن�م.  

�م  باز هم تالش � کما   ن�م تا حل این موض�ع را بە پ�ش ب�ب

  ر�استتحقیق کند.  Moni-kortti کارت   در   بە خاطر پولهای باق�ماندەاز پول�س درخواست کرد�م تا   ٢٠٢٠ما در ماە جوالی 
ف�صلەای مبیف بر عدم تحقیق این دوس�ە انجام داد بە دل�ل اینکە پول�س مظنون ن�ست   ٢٠٢١/ ٣/ ٢٦در مورخ  هلسین� پول�س  

ان خسارە  بحث بر � قض�ەبە نظر پول�س، بە اینکە در این قض�ە جر� انجام شدە باشد.   قرارداد � باشد.  حقوق م��وط بە ج�ب
قض�ە تحقیق ن� کند. ر�است امور مهاج��ن از ر�است سارانوا� هم درخواست �    این بە معنای اینست کە پول�س در بارە این

 کند تا قض�ە را ارز�ایب کند.  

� ندارند.  Moni-korttiر�است امور مهاج��ن �ا کمپ پذیرش پناهج��ان بە معلومات حسابهای کارتهای   ما ن� توان�م  دس�ت
پولهای ک�ی را برای شما پرداخت کن�م. این پولها در اخت�ار ر�است امور مهاج��ن ن�ستند. کمپ پذیرش پناهج��ان شما ن�  

 تواند روی برگرداندن پولها تأث�ی بگذارد. 

کای تجاری آن Moni Nordicر�است امور مهاج��ن معتقد است کە کمپیف    شانو وظ�فە تح��ل دادەاند کە کارتها را   �ا �ش
کای تجاری   Moni Nordicکمپیف   مسئول�ت پولها و برگرداندن آنها را بر عهدە دارند.  بودە، مدی��ت پولها  در خارج از کشور �ش

ف امکان درخواست   انجام تحق�قات برر� � کن�م.  مقامات کشورهای خار�ب را هم جهت   از داشتە است. همچننی

 ارندگان کارت اطالع � ده�م در بارە وضع�ت بە دما 

های م��وط بە  دنبال کن�د. در بارە کار   asiakastiedotteitammeاطالع�ەهای ما را در   ،ا�ر منتظر برگرداندن پولها هست�د 
 برر� بە دارندگان کارتها و کمپ پذیرش پناهج��ان اطالع � ده�م.  تحقیق و  

ف فردی    Moni-korttiر�است امور مهاج��ن بە معلومات حسابهای کارتهای   � ندارد مراجعنی . بە این دل�ل ما ن� توان�م در  دس�ت
 بارە پولهای موجود در کارت شما معلومات بده�م.  

ان خسارە مط�ح شدە بر عل�ە   مطالبات بەر�است عمو� مال�ە دولت  ر�است امور مهاج��ن ج�ب
 � کند 

گ
 رس�د�

 � کند.   مطالباتبر عل�ە ر�است امور مهاج��ن ا�ر شما  
گ

ان خسارە دار�د، ر�است عمو� مال�ە دولت بە آنها رس�د� در  ج�ب
ان خسارە، درخواست کنندە با�د در بارە خسارات وارد شدە توض�حات ارا  مطالبە   �ە دهد.  ج�ب

ان خسارە   مطالبە ج�ب
گ

نیت  معلومات ب�ش�ت در بارە چگون� ف معلومات تماس را در سا�ت ان�ت و توض�حات مورد ن�از در آن و همچننی
ja-https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus- در   ر�است عمو� مال�ە دولت

vahingonkorvaus/-perustuva-vastuuseen-vahinkopalvelut/valtion  .ب�ش�ت را �    هایایی  رهنمپ�دا � کن�د
 توان�د از کمپ پذیرش پناهج��ان سوال کن�د.  

https://migri.fi/asiakastiedotteet
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/valtion-vastuuseen-perustuva-vahingonkorvaus/
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/valtion-vastuuseen-perustuva-vahingonkorvaus/

	کار بررسی مرتبط با پولهای موجود در کارت Moni-kortti ادامە دارد
	ریاست امور مهاجرین بە طور گستردە برگرداندن پولهای موجود در کارت Moni-kortti پناهجویان را بررسی کردە است. تاکنون برای برگرداندن پولها راە حلی پیدا نشدە است. ریاست امور مهاجرین بە بررسی موضوع ادامە می دهد.
	ما باز هم تلاش می کنیم تا حل این موضوع را بە پیش ببریم
	ما در بارە وضعیت بە دارندگان کارت اطلاع می دهیم
	ریاست عمومی مالیە دولت بە مطالبات جبران خسارە مطرح شدە بر علیە ریاست امور مهاجرین رسیدگی می کند


