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دەستپێکردنی کارکردن
ڕێنمایی بۆ دانیشتووەکانی ناوەندی پێشوازیکردن

 .1مافی کارکردن
ی
ی
مۆڵەت دانیشتنت ،ی
ی
مۆڵەت دانیشتنت بڕوانیت یان ئەگەر
کارت
بڕوانە کە ماف کارکردنت هەیە.دەتوانیت لەسەر بڕیاری
ێنامی لە بابەتەکەدا بکەیت.
پێویست بێت لە ناوەندی پێشوازیکردن پرسیار داوای ڕ ی
استی کاتیت کردبێت ،ی
ی
• ئەگەر داوای پار ی
دەسی ێ
ت دەکات کە داواکاریەکەت داوە.
ماف کارکردنت لەو ڕۆژەوە
ی
ی
ی
دەسی ێ
• ئەگەر داوای پەنابەیت کردبێت ،ماف کارکردنت دوای ێ
ت دەکات ئەگەر پاسپۆرت
س مانگ لە کات داواکاریەکەت
ی
ڕەسەت گەشتکردنت پێشکەش کردبێت .ئەگەر پاسپۆرت یان بەڵگەنامەیەیک دیکەی
یان بەڵگەنامەیەیک دیکەی
ی
ی
ێ
گەشتکردنت پێشکەش نەکردبێت ،ماف کارکردنت شەش مانگ لە داواکاریەکەتەوە دەسی ت دەکات.

 .2پەیمانی کار
ی
ی
ی
پەیمات کار دەبێت ی ێ
لەگەڵ خاوەنکارەکەت پەیمانێیک نوورساو ببەستە.
هەڵومەرجەکات
پەیمات
بەپی یاسای فینلەندا و
کردت ئەو بوارە بێت .لەسەر پەیمانەکە دەبێت ی
کار ی
ی
کات دەستپێکردن و کۆتاییپێهاتی کار هەبێت یان نوورسابێت کە پەیمانەکە
ێ
کاتژمێ کار دەکرێت ،مووچەی
بەردەوامە .لە پەیمانەکەدا دەبێت هەروەها بنوورسێت کە هەر هەفتەیەک/مانگێک چەند
ی
ی
ێ
انیاریەکات خاوەنکارەکە ،وەکوو ناوی کۆمپانیاکە یان خاوەنکارەکە .ئەگەر پێویست
کاتژمێێک یان مووچەی مانگانە و ز
ی
ناوەندی پێشوازیکردن پێداچوونەوەیەک بۆت لەسەر پەیمانەکەت دەکات.
پێویستە پەیمانەکەت بۆ ناوەندی پێشوازیکردن ببیت ئەگەر لە ناوەندی پێشوازیکردن نیشتەجێیت ،داوای پارەی
پێشوازیکردن دەکەیت یان دەتەوێت کە مووچەکەت بدرێتە سەر کارتە پریپەیدەکەت کە ناوەندی پێشوازیکردن پێت داوە.
ی
ی
ی
ی
بڕیاردات لەسەر داوای پەنابەری یان
دەستپێکردت کاری نیە بۆ
اگەیاندت
پەیمات کار یان ڕ
پێویستی بە
فەرمانگەی کۆچ
ی
استی ی
پار ی
کات.

 .3مووچەدان
دەکرێت مووچەکەت بدرێتە سەر کارتە پریپەیدەکەت کە ناوەندی پێشوازیکردن پێت داوە یان بدرێتە سەر ژمارەیەیک
ی
پەیمات کارت ،ژمارەی کۆمپانیای
بانکێیک فینلەندی .ئەگەر مووچەکەت بدرێتە سەر کارتە پریپەیدەکەت ،دەبێت
خاوەنکارەکەت و ئەو ژمارە بانکیەی کە خاوەنکارەکەت مووچە لێت بۆت ێ
دەنێێ بە ناوەندی پێشوازیکردن ڕابحگەیێنیت .کە
ی
ێ
دەنێێت کە دەبێت چ بکات.
ی
مەرچ
ئەو زانیاریانە بە ناوەندی پێشوازیکردن دران ،ناوەندەکە
ڕێنامی بۆ خاوەنکارەکەت ی
ی
ا
ی
پارەدات بۆ سەر ی
ی
وڵت ێ
بنێێت.
دەرەوەی
بانکیەکات
ژمارە
سەر
بۆ
پارە
بتوانێت
دەبێت
خاوەنکارەکەت
کارت پریپەید ئەوەیە کە
ی
ا
دەسەڵ یت خاوەنکاردایە کە مووچە بۆ ژمارە بانکیەیک نافینلەندیش ێ
بنێێت یان نا .دەتوانیت ژمارە بانکیەیک فینلەندی
لە
ی
ا
ی
.
انیارت تریش بکات ،وەکوو ژمارەی
بکەیتەوە ئەگەر پاسپۆرت یان ناسسنامەی وڵت خۆت هەبێت لەوانەیە بانک داوای ز ی
ی
تاکەکەس یان ی
مۆڵەت دانیشتنەوە .بەخۆت بەرپرسیاریت لە خەرجیە بانکیەکان.
کارت
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 .4کارتی باج
کە کارێکت پەیدا کرد ،پێویستیت بە ی
دەستپێکردت کارەوە ی
ی
کارت باج پەیدا بکەیت .دەکرێت
کارت باجە .باشە کە هەر بەرلە
ا
کارت باجە .لەسەر بنەمای ی
کارت باج بەڵم خاوەنکار بەرلە مووچەدان پێویستی بە ی
بەت ی
دەست بە کارکردن بکرێت ی ێ
کارت باج
ی
خاوەنکارەکەت باج لە مووچەکەت ڕادەگرێت.
ی
کارت باج لە نووسینگەی باجەوەوە پێت دەدرێت .ئەگەر پێویست بێت ناوەندی پێشوازیکردن یارمەتیت دەدات بۆ
ی
انیارت زیاتر لەسەر ئەم ژمارە تەلەفۆنیە
دۆزینەوەی نووسینگەی باج و بەڕێوەبردت کارەکانت لەوێ .ز ی
 029 497 050و لەم پێگەیەدا  vero.fiبە دەست دەکەوێت.

 .5کاریگەری لەسەر پارەی پێشوازیکردن
کاریگەرت لەسەر پارەی پێشوازیکردن هەیە .پارەی پێشوازیکردن بۆ ئەو کەسانە کە داهات
وەردەگیێت
مووچەی لە کار
ر
ی
یان پاشەکەوتیان نیە .ئەگەر داهاتەکانت کەم بێت و نەتوانیت بەخۆت یان یێ ی
خێانەکەت بەوە بژیت ،دەتوانیت داوای پارەی
ی
سەرمایەکات کە لە دەستتدایە
پێشوازیکردن بکەیت .ئەگەر داوای پارەی پێشوازیکردن بکەیت ،دەبێت هەموو داهاتەکانت و
ی
داواکردت پارەی پێشوازیکردن کارێک پەیدا بکەیت .لەگەڵ
لە داواکاریەکەتدا ڕابحگەیێنیت .هەروەها ڕابگەیێنە ئەگەر دوای
داواکاریەکەت هەروەها حیسات مووچەکەت یان ڕ ی
ێ
بنێە کە مووچەکەت لەسەر نوورسابێت.
بانکیەکەت
اپۆرت ژمارە
ی
ی
ی
ێ
ێ
ی
ی
خێانەکەت ماف وەرگرتی پارەی
لەسەر بنەمای داواکاریەکەت کارمەندێیک ناوەندی پێشوازیکردن
دەژمێێت کە ئایا تۆ یان ی
ی
ێ
ی
پێشوازیکردنتان هەیە یان نا .ئەگەر باوک یان داییک یێ ی
خێانەکە
خێان لەسەر کار بێت،
کاریگەرت لە پارەی پێشوازیکردن هەموو ی
ی
دەبێت.
کۆتات ێ
ت بێت و دیسان داوای پارەی پێشوازیکردن بکەیت ،دەبێت بەڵگەنامەیەیک کە خاوەنکارەکەت واژۆ
ئەگەر کارەکەت
ی
ی
ی
کردبێت بێنیت کە ڕۆژی کۆتاییپێهاتی کارەکەت لەسەر نوورسابێت .مووچە بۆ ماوەی دوو مانگ دوای کۆتاییپێهاتی کار
ی
پێشوازیکردت هەیە.
کاریگەرت لەسەر پارەی
ی
کاریگەرت مووچە لەسەر پارەی پێشوازیکردن ،دەتوانیت پەیوەندی بکەیت
انیارت زیاترت پێویست بێت سەبارەت بە
ی
ئەگەر ز ی
ی
لەگەڵ کارمەندەکات ناوەندی پێووازیکردنت.

 .6نیشتەجێبوون
ی
ێ
داهات بەردەوامت
نیشتەج بمێنیت وێڕای ئەوەش کە لەسەر کار بیت .ئەگەر
دەتوانیت لە ناوەندی پێشوازیکردن
ی
هەبێت ،لەوانەیە ناوەندی پێشوازیکردن پارەی نیشتەجێبووت لە ناوەندی پێشوازیکردن لێت وەربحگرێت .پێویستە
(پەیمات کار ،حیسات مووچە یان ڕ ی
ی
ی
اپۆرت ژمارە بانکیەکەت) بۆ کە
انیاریەکات پێویست بە ناوەندی پێشوازیکردن بدەیت
ز
ی
ناوەندەکە بتوانێت هەڵبسەنگێنێت کە ئایا پێویستە پارە بدەیت یان نا.
دەتوانیت بەخۆت شوێنێیک نیشتەجێبوون بگوێزیتەوە کە بەخۆت یان خاوەنکارەکەت بۆت پەیدا کردبێت .لە یبێت
ی
نەچێت ئەدرەسە نوێیەکەت بە ناوەندی پێشوازیکردن ڕابگەیێنە ئەگەر بگوێزیتەوە!
تێبیی بکە کە ناوەندی پێشوازیکردن بە
کرت خانی ،کارەبا ،ئاو) .الیکەمەوە ئەم شتانەی سەبارەت بە نیشتەجێبووتی
پارە یارمەتی نیشتەجێبوونت نادات (بۆ نموونە ێ
ی
ی
ی
خۆت پرسیار بکە:
• ئایا پێویستە ێ
کرت نیشتەجێبوونت بدەیت؟
ی
• ئایا یێ ی
ێ
ی
نیشتەچ دەبێت؟
خێانەکەشت لەگەڵ

 .7ئەرکی چاالکیی کار و خوێندن
ی
چاالکیەکات کار و خوێندن بکەیت کە ناوەندی
ئەگەر کارێیک تەواوی ڕۆژانە بکەیت ،پێویست نیە بەشداری لە
ی
ی
ی
نیشتەجێبووەکات ناوەندی پێشوازیکردن ئەرکانە بەشداری لە چاالکیەکات کار و
حاڵەت تردا
پێشوازیکردن بەڕێدەخات .لە
خوێندن بکەن کە ناوەندەکە بۆیان بەڕێکدەخات.
ی
ئەگەر کارەکەت بەشێک لە ڕۆژ بێت و چاالکیەکات کار و خوێندن لە کاتێیک دیکەی ڕۆژدا بەڕێک بخرێن ،ئەرکە کە بەشداری
ی
لە چاالکیەکاندا بکەیت .بە ناوەندی پێشوازیکردن ڕابگەیێنە ئەگەر بەهۆی ی
چاالکیەکات
کات کارەکەت نەتوانیت بەشداری لە
کار و خوێندندا بکەیت.
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 .8بەخێوکردنی ڕۆژانەی مندااڵن
ا
ی
بەخێوکردت ڕۆژانەی منداڵن
ئەگەر لەسەر کارێیک تەواوی ڕۆژانە بیت ،دەتوانیت لە شارەوانیەکەت داوای شوێنێیک
ا
ی
ی
داواکردت شوێنێیک بەخێوکردت ڕۆژانەی منداڵن
بکەیت .ئەگەر پێویست بێت ناوەندی پێشوازیکردن یارمەتیت دەدات بۆ
ا
ی
بەخێوکردت منداڵن بەڕێکناخات.
ناوەندی پێشوازیکردن

