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بنکەی الپێنڕەنتای فەرمانگەی کۆچ لە مانگی شەشدا دەگوێزرێتەوە بۆ خانەی
فەرمانگەکانی ناوەندی شار
الپێنەنتا دەگوێزرێتەوە بۆ شوێنێیک نوێ لە ناوەندی شاردا لە ناونیشان .Pormestarinkatu 1, Lappeenranta
بنکەی
ڕ
بنکە تازەکە لە خانەی فەرمانگەکاندایە کە بنکەی زۆر الیەن فەریم تری تێدایە.
ی
ادەگنێن و دەگوێزرێنەوە
بە هۆی ئەو گواستنەوەیەوە خزمەن نەفەرەکان ئەو بنکەیە و چاوپێکەوتنەکان لێکۆڵینەوەی پەنابەری ڕ ر
بۆ شوێنە تازەکە .بنکە تازەکە ڕۆژی دووشەم  ٢٠٢٢/٦/٢٠دەکرێتەوە.

بنکەکە بەهۆی گواستنەوەوە لە ماوەی نێوان  ٢٠٢٢/٦/١٧ – ٦/٩داخراوە.
ی
کاتژمن ١٦:١٥ – ٨:٠٠
خزمەن نەفەرەکان بنکەکە لە  ٦/٢٠بەدواوە لە ڕۆژان دووشەممە و سێشەممە و چوارشەممە و هەین لە
ر
دەکرێتەوە .بنکەکە لە ڕۆژان پێنجشەممە داخراوە .بۆ کاتەکان کرانەوە کە تایبەتن بە کار جێبەجێکردن بە ژمارەی نۆرەگرتن بڕوانە
الپەڕەی  Palvelupisteetواتە (بنکەکان خزمەت).
•

الپێنەنتا کات بگریت ،لە لینیک  ajanvarauspalvelustammeواتە (کات گرتن لە
گەر ویستت لە بنکە تازەکەی
ڕ
ی
ژ
هەڵنێرە .ئەم بنکەیەی ئێستا کە
الپێنەنتا Lappeenrannan palvelupiste
خزمەن
خزمەتەکانماندا) ناوی بنکەی
ڕ
ی
ی
الپێنەنتا ڤاڵتەکاتو (.)Valtakatu
دەبێتە بنکە کۆنەکە ،لە خزمەن کات گرتندا ناوی دەبیتە بنکەی خزمەن
ڕ

لە بنکەکەدا دەتوانیت بۆ نموونە ئەم شتانە بکەیت
ی
یەکێتن ئەوروپا ،
• ئەو داوانامانە پێشکەش بکەیت کە پەیوەندییان هەیە بە مۆڵەن مانەوە (ئیقامە) ،تۆمارکردن
ر
ا
ی
(پاسەپۆرن پەنابەر).
ماف هاووڵتیبوون یان بەڵگەنامەی گەشتکردن
•

بچیت بۆ خۆ ناساندن.

ئەگەر لە ناوچەکانی الپێنڕەنتا دەژیت و ماوەی کارایی بەڵگەنامەی گەشتکردنی خۆت یان هی منداڵەکەت لە ماوەی
نێوان  ٢٠٢٢/٦/١٩ – ٦/٩کۆتایی دێت
دەتوانیت بەم شێوانەی الی خوارەوە داوانامەکەت پێشکەش بکەیت
ی
ی
ئینتەرنێن  Enter Finlandیان
خزمەن
• بە ناردن بە ڕێگای
•

ا
ڕێنمان وردتری
بە ناردن بە ڕێگای ئیمەیل بۆ ناونیشان  . hakemukset(a)migri.fiوەکو وەڵمدانەوەش
ی
کارکردنت ن دەدرێت.

چاوپێکەوتنەکانی پەنابەری و زانیاری پێ دان لەسەر بڕیارەکانی مافی پەنابەری لە ماوەی نێوان – ٦/١٣
 ٢٠٢٢/٦/٢٦ڕاگیراون
رژ
بانگهنی
چاوپێکەوتنەکان پەنابەری و زانیاریدانەکان لە  ٢٠٢٢/٦/٢٧بەدواوە لە  Pormestarinkatuڕێك دەخرێن .لە
چاوپێکەوتن پەنابەری و بۆنەی زانیاریداندا ئەوە دەنوورسێت کە چاوپێکەوتنەکە لە کوێ دەکرێت.

بۆ گەیشتنە الپێنڕەنتا پەیوەندیی هاتوچۆی گشتیی باش هەیە
الپێنەنتا .ئەو کەسانەی کە بە ئۆتۆمبێیل خۆیان دێن شوێن ڕاگرتن ئۆتۆمبێیل
بە شەمەندەفەر یان بە پاس بە ئاسان دەگەیتە
ڕ
کەنار شەقام هەیە کە بە پارەیە ،لە کەنار شەقایم  Pormestarinkatuڕاستەوخۆ لە بەردەم دەرگای چوونە ژوورەوەی بنکەکەدا.
ی
شوێنکەون بنکە تازەکە بکە.
لەم نەخشەیەدا تەماشای

)19.5.2022 – kurdi (sorani
Asiakastiedote: Maahanmuuttoviraston
Lappeenrannan toimipiste muuttaa
keskustan virastotaloon kesäkuussa

