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Päivitetty 1.7.2020 

Kieli: sorani 

Otsikko: Turvapaikanhakija: Työnteko-oikeutesi laajentuu tilapäisesti, jos työskentelet maa-, metsä-, puutarha- tai kalatalouden 

tehtävissä. 

 

 
 

 کارکردنت فراوان دەکرێت، ئەگەر کار لە کشتوکاڵ
ی
، -پەناخواز: بەشێوەیەیک کاتی ماف

 ، یان بەرهەیم ماسیدا دەکەیت-، باخەواتی -دارو دارستان

 
ی
 کارکردن بۆ داواکارانی ماف

ی
. یاساکە بە شێوەیەیک کان   وە ٢٩|٦|٢٠٢٠گۆڕانکاری تیادا کرا لە   پەنابەرییاسای پەیوەندیدار بە ماف

 کارکردن بۆ پەناخوازان لە کاری وەرزیدا بە شێوەیەیک کان  فراوان  ٣١|١٠|٢٠٢٠هەتاکو 
ی
بەکار دەبێت. گۆڕانکاری لە یاساکەدا ماف

 دەکات. 

، باخ و باخچە یان ئابورنی مایس. -، دارو دارستان-ا کارەکانی کشتوکاڵگۆڕانکاریەکە کارکردن لە بواری کارە وەرزیەکان دەگرێتەوە، وات

 ئەو جۆرە کارانەش بۆ نمونە: 

•  
ی

 ماڵ
ی

 ئابورنی کشتوکاڵ بۆ نمونە وەبەرهێنانی ڕوەک، بەرهەمهێنانی ئالیف وە بەخێوکردنی ئاژەڵ
 کارەکانی

 ڵ ودان و ژوورەکانی ڕوەکداکارەکانی کە پەیوەندیان بە بەرهەمهێنانی باخ و باخچەووە هەیە، لە دەغ •

 کارەکانی پیشەی ڕاوەمایس و بەخێوکردنی مایس •

 ەوە هەیەکارەکانی کە پەیوەندیان بە پێچانەوەو بەڕێکردنی خۆراکەوە لە زەوی و زارەکان •

، کار لە مەشتەیل دارستانەکاندا هەروەها بڕینی درەخت • ی ، -، دار لەت کردن-ئەرکەکانی چاندنی درەخت تۆو ڕشت 
ی لە دارستان.  کارەکانی ، پێوانە و  -چە کردنپارچەپار  ر

 شۆفێ 

 

 چی گۆڕانکاریەک کرا؟

داوای مافی پاراستنی نێودەوڵەتیت کردووە، ئەوا هەر لە ئێستاوە  ٢٩|٦|٢٠٢٠ ئەگەر لە پێش بەکارخستنی یاساکەی •
وە بەرهەیم ماسیدا.  -باخچە  -دارو دارستان، -مافی کارکردنت هەیە لە بواری کارەکانی کە پەیوەندیان بە  کشتوکاڵ،

 ەدا. مانگ چاوەڕێ بکەیت هەتاکو بتوانیت کار بکەیت لەم بواران ٦یان  ٣پێویست بەوە ناکات کە ماوەی 

 

وە بەرهەیم ماسیدا بەردەوام   -باخچە  -دارودارستان، -مافی کارکردنەکەت لە بوارەکانی کە پەیوەندیان بە کشتوکاڵ، •
 دەبێت هەتاکو مافی خزمەتگوزاریەکانی پێشوازیت هەبێت. مافی کارکردنەکەت لەپاش دەرچوونی بڕیاری نێگەتیڤ لەسەر 

بڕیارەکە لە بەجێهێناندا کۆتانی نایەت واتا ئەو کاتەی کە بکرێت بەپن ر یاسا لە  داواکاری مافی پەنابەریەکەت و بەکاربوونی 
ت دەربکرێیت. 

ی
 وڵ

 

بنکەی پێشوازی پیشانی خاوەن کارەکەت بدەیت بۆ دڵنیا بوون لە مافی  بەسەر نەچووی پێنایس کارن    دەتوانیت •
 وە بەرهەیم ماسیدا.  -خچە با -دارودارستان، -کارکردنت لە بوارەکانی کە پەیوەندیان بە کشتوکاڵ،

 

 گۆڕانکاریەکە گشت پەناخوازێک ناگرێتەوە

 

 : بارودۆخانەی خوارەوەت هەبێتگۆڕانکاریەکە تۆ ناگرێتەوە، ئەگەر یەکێک لەم 

 

 وە بەرهەیم ماسیدا کار نەکەیت.  -باخچە  -دارودارستان، -لە هیچ کام لە بوارەکانی کشتوکاڵ، •

 ٢٩|٦|٢٠٢٠اواکەت نوێکردووەتەوە لە دوای بەکار بوونی یاساکەی داوای مافی پەنابەریت کردووە یان د •

مافەکەت لەدەست دابێت بەهۆی بەکاربوونی  هەروەها ئەوەش بزانە کە مافی کارکردنت بۆ ناگەڕێتەوە، ئەگەر  •
ت دەرکردنتەوە پێش بەکار بوونی یاساکە لە 

ی
 ٢٩|٦|٢٠٢٠بەجێهێنانی بڕیاری لە وڵ

 
 ئەگەر گۆڕانکاریە یاساییەکە تۆ ناگرێتەوە، دەتوانیت زانیاری زیاتر سەبارەت بە مافی کارکردن لە لینیک پەیجەکەماندا بخوێنیتەوە:  

migri.fi/turvapaikanhakijan-tyonteko-oikeus. 

https://migri.fi/turvapaikanhakijan-tyonteko-oikeus
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 کاردارێتیت لە بنکەی پێشوازی بخەیتە ڕوو بۆ ە ماوەی بەکار ل
ی
 یاساکەدا دەتوانیت کارت

ی
بووت

 دەرخستنی مافت لە کاری وەرزیدا

 

 ئەوەی هەیە لە فینلەندا کار بکات. هەروەها تۆش 
ی
ئەریک خاوەن کارە کە دڵنیا بێتەوە لەوەی کە ئەو کەسەی کە کاری دەدان   ماف

 کارکردنت نەمێنێت. دەبێت یەکسەرخاوەن کارەکەت ئاگادار بک
ی
 ەیتەوە هەرکاتێک ماف

 

وە بەرهەیم ماسیدا کارت دەست کەوت، داوای  -باخچە  -دارودارستان، -هەرکاتێک لە بوارەکانی کە پەیوەندیان بە کشتوکاڵ،

ی کارداری بکە لە بنکەی پێشوازیەکەت. لە هەموو ماوەی بەکاربوونی یاساکەدا، دەتوانیت بە پیشاندانی  
کارن  کارتێیک نون 

 کارکردنت هەیە لە بوارەکانی کە پەیوەندیان بە 
ی
بەسەرنەچووی بنکەی پێشوازی بیسەلمێنیت بۆ خاوەن کارەکەت کە ماف

کاری پێدەکرێت. هەروەها کارتەکەش   ٣١|١٠|٢٠٢٠وە بەرهەیم ماسیدا. کارتەکە هەتاکو  -باخچە  -دارودارستان، -کشتوکاڵ،

باخچە  -دارودارستان، -کە تۆ مافی کارکردنت هەیە لە بوارەکانی کە پەیوەندیان بە کشتوکاڵ،  لەزگەیەیک پێوەیە ئەویش مانای ئەوەیە

 . migri.fi/tyo-oikeusوە   ٢٠٢٠وە بەرهەیم ماسیەوە هەیە. لەسەر لەزگەکە نورساوە کاری وەرزنی  -
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