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 رگرتووە ەولە فینلەندا  تەتۆ مۆڵەتی مانەو

 

 داوە بۆ داوای پەنابەریەکەت.  پۆزەتیڤ  فەرمانگەی کۆچ بڕیاری 
 مۆڵەتی مانەوەی کاتیت وەرگرتووە لە فینلەندا. لەسەر بنەمای داوانامەکەت تۆ  واتا 

  
 

 

 

 کامپەکەت ئاگاداربکەرەوە دوای وەرگرتنی بڕیارەکەت یەکسەر پارێزەرەکەت یان کارمەندی

  
 بەشێوەیەیک ئۆتۆماتییک بۆ ناچێت.  زانیاری بڕیارەکەی تۆیان پارێزەرەکەت و کامپی پەنابەران 

  
ئەوە گرینگە کە کارمەندی کامپەکەت ئاگاداربکەیتەوە لەوەی کە مۆڵەتی مانەوەت وەرگرتووە. لەو کاتەدا  

 کارمەندی کامپەکە دەتوانێت ڕێنماییت بکات کە لەوە بەدوا چی دەکرێت. 
 

ێ کە بڕیاری فەرمانگەی کۆچت وەرگرتووە.  شتهەروەها بە پارێزەرەکە
 

 بڵ

 پێ دەدرێت انەوەتمۆڵەتی ملەگەڵ بڕیارەکە کارتی 

هەتاکو  کە تۆ مافی مانەوەت هەیە لە فینلەندا. لە کارتەکەدا نوورساوە   بەڵگەی ئەوەیەکارتی مۆڵەتی مانەوە 
ێ دەکرێت.  کەی  مۆڵەتی مانەوەکەت کاری تی

 
 خزمەتی فەرمانگەی کۆچ ون کرد، کاتێك بگرە  تکارتەکە ون مەکە. ئەگەر کارتەکە

 
بۆ ئەوەی بتوانن  لە خاڵ

 کارتێیک نوێت بۆ داوا بکەن. کارتی نوێ بە پارەیە. 

  

 

ێکت هەبێت کە ماوەکەی (رتۆپاسەپبەڵگەنامەیەکی گەشتکردن )کاتێك کە لە فینلەندا دەژیت، دەبێت 

  بەسەرنەچووبێت
 

هەبێت کە ماوەکەی  بەڵگەنامەی گەشتکردن )پاسەپۆرت(تبەپپێی یاسای فینلەندا، پێویستە تۆ 
هەبێت دەتوانیت گەشت بکەیت بۆ دەرەوەی فینلەندا و  بەڵگەنامەی گەشتکردنتبەسەرنەچووبێت.ئەگەر 
 بگەڕێیتەوە بۆ فینلەندا. 

  

  ئەگەر لە فینلەندا پێگەی پەنابەریت وەرگرتووە یان پێگەی پارێزگاریکردنی پلە دووت وەرگرتووە ▪

ێ دراوە لە فینلەندا، بۆت هەیە پاسەپۆرتی  ێ دراوە یان پێگەی پارێزگارتی پلە دووت تی ئەگەر پێگەی پەنابەریت تی
تەکەی خۆت بەکارب  هێنیت یانیش ئەگەر بتەوێت 

 
ەتوانێت داوای بەڵگەنامەی گەشتکردتی پەنابەران یان دوڵ

 
 
تەکەت و بەڵگەنامەی گەشتکردتی پاسەپۆرتی بێگانەکان بکەیت. نابێت لەهەمان کاتدا پاسەپۆرتی وڵ

تەکەی خۆت هێشتا ماوە،
 
کە بەڵگەنامەی گەشتکردتی ئەوسای   فینلەندات هەبێت. ئەگەر پاسەپۆرتی وڵ

 پاسەپۆرتەی خۆت ڕادەسپی فەرمانگەی کۆچ بکەیت. ئەو پەنابەری یان پاسەپۆرتی بێگانە وەردەگریت دەبێت 
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تەکەی خۆتت نیە، دەبێت 
 
بەڵگەنامەی گەشپی پەنابەران یان پاسەپۆرتی داوای ئەگەر پاسەپۆرتی وڵ
 بێگانەکان بکەیت: 

 پەنابەریت وەرگرتووە، دەتوانیت بەڵگەنامەی گەشپی پەنابەر وەربگریت.  •
ی
 ئەگەر ماف

 پارێزگارتی پلە دووت وەرگرتووە، دەتوانیت پاسەپۆرتی بێگانەکان وەربگریت. داوانامەکان  •
ی
ئەگەر  ماف
 بە پارەن. 

 

 پێگەی پەنابەری یان پێگەی پارێزگارتی پلە دوو ئەوەت لە
بێت، ئەگەر دوای وەرگرتپی تەکەی  بیی

 
پاسەپۆرتی وڵ

یان پێگەی  ەکەتوەی پێگەی پەنابەریکێشانەیت، لەوانەیە ئەوە ببێتە هۆی کۆتاییهێنان یان  هێنخۆت دەرب  
  پارێزگارتی پلە دوو 

  ئەگەر لەسەر بنەمایەکی تر مۆڵەتی مانەوەت وەرگرتووە ▪

ئەگەر لەسەر بنەمایەیک تری جیاواز لە پێگەی پەنابەری یان پارێزگارتی پلە دوو مۆڵەتی مانەوەت وەرگرتووە، 
ی 
تەکەی خۆت هەبێت کە ماوەکەی بەسەرنەچووبێت یان دەبێت پاسەپۆرتێیک نوتێ

 
پێویستە پاسەپۆرتی وڵ

تەکەی خۆت دەرب  هێنیت. 
 
 وڵ
 

ێ نەدەن، لەکاتێکدا دەتوانیت پاسەپۆرتی بێگانەکان  تەکەت پاسەپۆرتت تی
 
وەربگریت ئەگەر کاربەدەستاتی وڵ

پاسەپۆرتی بێگانەکان. لەم حاڵەتەدا  داواییان هۆیەیک تری تایبەت هەبێت بۆ  ،یان ڕەگەزنامەت نەبێت
ی لێ دەکاتەوە ئایا دەکرێت پاسەپۆرتی بێگانەکان بە تۆ بدرێ یان نا. داوانامەکە بە پارەیە.   فەرمانگەی کۆچ بیی

 

  

 لە بڕیارەکەدا باسی مافی کارکردنت کراوە -

هەروەها دەتوانیت لە کارتی  یان نا.  ەدا بایس ئەوە کراوە کە ئایا تۆ مافی کارکردنت هەیە لە فینلەندا ەکلە بڕیار 
 . ەکەت بخوێنیتەوەمۆڵەتی مانەوەکەشتدا مافی کارکردن

  

  ەوانیتۆ دەبیتە یەکێك لە دانیشتوانەکانی شار

ت دەکات بۆ چاوپێکەوتن و سەبارەت بەو شتانەی کە کارمەندی کا ژ ی
نەوە وازرابە گ تایبەتنمپی پەنابەران بانگهیێ

ێ دەدات.  یارمەتیت دەدات بۆ گەڕان بەدوای خانوو. هەروەها خۆتیش  ئەو بۆ سەر شارەواتی ڕێنماییت تی
 دەتوانیت بەدوای خانوودا بگەڕێیت. لەگەڵ کارمەندی کامپەکەدا سەبارەت بە پالتی خۆت گفتوگۆ بکە. 

 
دەزگای زەمانەتی   ،ئەو فەرمانگانەی کە کارت پێیان دەبێت بۆ نموونە ،بۆ سەر شارەواتی  دا لەکاتی گواستنەوە

یەتی 
 
  کۆمەڵ

 
دەزگای دیجیتاڵ و  و  TE-toimisto(، فەرمانگەی کار و گەشەپێداتی ئابووری Kela)کێڵ

چییی تۆ نەفەری   زرانەوەت، دوابەدوای گواDigi- ja väestötietovirasto  فەرمانگەی تۆماری دانیشتوان
یەتیەکان لە

 
 کامپی پەنابەران نیت. خزمەتەکانت وەکو چارەسەری تەندروسپی و خزمەتە کۆمەڵ

 شارەوانیەکەت وەردەگریت. 

  

 بۆت هەیە بخوێنیت بەبێ مۆڵەتێکی جیاواز 

وەری بگریت. بۆ دەتوانیت  و ئەگەر شوێپی خوێندنت پێشکەش کرا  بکەیتبۆت هەیە داوای شوێپی خوێندن 
  پێویستیت بە مۆڵەتێیک جیاواز نیە.  خوێندن 

  هەروەها دەتوانیت داوای کارتی کەسێتی لە پۆلیس بکەیت

ێیک ناسنامەی کەسێپی فەرمیە. ئەو کارتە تدەتوانیت داوای کارتی کەسیپی بکەیت لە پۆلیس کە کار 
جێبەجێکردتی کاروبارەکانت لە فینلەندا ئاسان دەکات. ئەو بڕوانامە کەسێتیە بۆ نموونە بۆ کردنەوەی ژمارە 

 بانیک لە فینلەندا پێویستت دەبێت. داوانامەکە بە پارەیە. 
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ت بێت،  تەنانەت لەو  ،بەڵگەنامەی گەشتکردتی پەنابەر یان پاسەپۆرتی بێگانەکان بە فەریم دانانرێنلەبیی

زانیاری زیاتر سەبارەت بە دڵنیاتی  ناسنامەی ئەم کەسە. دڵنایی نیە لەسەر نەنوورسابێت  شژ لەسەری ئەگەر 
 ناسنامەی کەسێپی لە ماڵپەڕی ئینتەرنێپی فەرمانگەی کۆچ هەیە: 

.varmistamatta-migri.fi/henkilollisyys 

 لە فینلەندا بکات ئێستاکە ئەندامی خێزانەکەت دەتوانێت داوای مۆڵەتی مانەوە 

ی کە دەتوانن مۆڵەتی مانەوە لە فینلەندا وەربگرن.  ی
انانە کێێ ی ی

لە یاسای فینلەندا دیاریکراوە ئەو جۆرە ئەندایم خیێ
ان بەوەوە بەندە کە تۆ خۆت چی جۆرە مۆڵەتێیک مانەوەت  ی ی

مەرجەکاتی وەرگرتپی مۆڵەتی مانەوەی ئەندایم خیێ
 وەرگرتووە. داوانامەکە بەپارەیە. 

  
 ماوەیهەندێك ڕەچاو بکەیت کە لە یاسای فینلەندا  شتە ئەو  باشتر وایەئەگەر پێگەی پەنابەریت وەرگرتووە، 

انەکەت زامن  ئایا پێویست دەکات ە هەیە ەو پەیوەندییان بەو دیاریکراو هەیە کە  ی ی
بژێوی ژیاتی ئەندایم خیێ

ێ دەدرێت کە . ئەگەر پێگەی پەنابەریت لە فینلەندا وەرگرتووە لەگەیان نا  کرابێت ڵ بڕیارەکەدا ڕێنماییەکت تی
انەکەت دەتوانێت داوای مۆڵەتی مانەوە و  ەلەسەر ئەم بابەتە کراو   تیایدا بایس زانیاری زیاتر  ی ی

چۆن ئەندایم خیێ
 بکات لە فینلەندا. 

  
ان لە ماڵپەڕی ئینتەرنێەکەما ی ی

 هەیە: ن زانیاری زیاتر سەبارەت بە داوای مۆڵەتی مانەوەی ئەندایم خیێ

.suomeen-luokse-migri.fi/perheenjasenen 

  لەبیرت بێت مۆڵەتی مانەوەکەت نوێ بکەیتەوە

دوابەدوای تەواوبووتی کاتی مۆڵەتی مانەوەکەی ، بۆ ئەوەی بتوانیت لە مانەوەتدا بەردەوام بیت لە فینلەندا 
 مۆڵەتەکەی ئێستات کۆتاتی دێت. مۆڵەتەکە بکەیت لەو بەروارەوە کە  پێداتی اوای درێژەد دەبێتئێستات 

 
لە ئینتەرنێتدا بکرێت. لە ماڵەپەڕی  ئەوەندەی بتوانرێتمۆڵەت  پێداتی باشیی وایە داوانامەی درێژە

  migri.fi/jatkolupaئینتەرنێتەکەماندا ڕێنماییەکان بخوێنەوە: 

 
 خزمەتەکان   لەدوای ئەوەی داوانامەکە پڕدەکەیتەوە، هەر 

 
یان بۆ  خۆناساندن کاتێك بگرە ئینتەرنێتدا لە خاڵ

یانیش بۆ پێشکەشکردتی داوانامەکە. خزمەتی کات گرتن لە ماڵپەڕی ئینتەرنێتەکەماندا دەدۆزیتەوە: 
. migri.vihta.com 
 

ی   خزمەت، دڵنیابە لەوەی کە هەموو ئەو شتانەی کە پێویسێی
 

. لەگەڵ خۆتدا هێناوتنپێش ئەوەی بگەیتە خاڵ

 خزمەتەکەدا لە ماڵپەڕی ئینتەرنێپی فەرمانگەی کۆچ بخوێنەوە: 
 

 ڕێنماتی چۆنێپی مامەڵەکردن لە خاڵ
.palvelupisteessa-asioit-migri.fi/nain  

 ئەگەر پێگەی پەنابەریت وەرگرتووە یان پێگەی پارێزگاریی پلە دوو ▪

ی ئەگەر پێگەی پەنابەریت ورگرتووە یان پێگەی پارێزگارتی پلە دوو،  لەوانەیە بتوانیت ڕاستەوخۆ دوای یەکەمێی
 ماوەی چوار ساڵ لە فینلەندا ژیابیت.  دەبێتەمیشەتی وەربگریت. لەو کاتەدا مۆڵەتت مۆڵەتی مانەوەی ه

  
 مانەوەی هەمیشەتی لە ماڵپەڕی ئینتەرنێتەکەماندا هەیە: 

زانیاری زیاتر سەبارەت بە مۆڵەتی
 oleskelulupa-migri.fi/pysyva 

 و زانیاریەکانی پەیوەندیدەکەیت دان یان بەڵگەنامەی گەشتکرن پێمۆڵەتی درێژەداوای ئەگەر 

  ، یەکسەر فەرمانگەی کۆچ لەو گۆڕانکاریانە ئاگاداربکەرەوەەهاتوو دات گۆڕانیان بەسەرنپێوەکرد

فەرمانگەی کۆچدا لە تاوتوێکردندا بێت، پێویستە زانیاریەکاتی  لەە داوانامەکەت ک  دا لە کاتێكهەمیشە 
پێوەکردنت و هەروەها  گۆڕانکاریەکانیش تیایاندا بە فەرمانگەی کۆچ ڕابگەیەنیت. لەکاتی تاوتوێکردتی  ەیوندیپ

 یەكبەنامەداوانامەکەت دەکرێت فەرمانگەی کۆچ بە نامەی ئاساتی پۆستت بۆ ڕەوانەی ماڵەوە بکات، یان 

https://migri.fi/henkilollisyys-varmistamatta
https://migri.fi/perheenjasenen-luokse-suomeen
https://migri.fi/jatkolupa
https://migri.vihta.com/public/migri/#/home
https://migri.fi/nain-asioit-palvelupisteessa
https://migri.fi/pysyva-oleskelulupa
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دراوت بۆ بێت کە دەبێت بچیت لەو شوێن ی
ە وەری بگریت کە لە ئاگاداریەکدا ئاگادارتی گەیشتپی شتێیک نیێ

 نوورساوە. 

 
نێت کردوو، زانیاریەکاتی پەیوەندی پێوەکردنت لە ئینتەرنێتدا لە خزمەتی  ئەگەر داوانامەکەت بەڕێگای ئینیی

Enter Finland  :بگۆڕەenterfinland.fi  

 
پێوەکردنت کە گۆڕانیان بەسەردا هاتووە بەو  زانیاریەکاتی پەیوەندیئەگەر داوانامەکەت بە کاغەز کردووە، 

 ilmoittaminen-migri.fi/muutoksistaفۆڕمە ڕابگەیەنە کە لە ماڵپەڕی ئینتەرنێتەکەمان هەیە: 
 خزمەتی فەرمانگەی کۆچ لە کاتەکاتی کارکردندا. فۆڕمەکە  بینێتە بە پۆستفۆڕمەکە یان 

 
یان بیهێنە بۆ خاڵ

 خزمەتەکەوە. 
 

 پۆسپی خاڵ
ی
 بخەرە زەرفێیک نامەوە و بیخەرە سندوف

  

دەکرێت پێگەی پەنابەریەکەت یان پێگەی پارێزگاری پلە دووەکەت لە هەندێك حاڵەتدا کۆتایی 

 ەەوبکشێنرێتپێبهێنرێت یان 

ێت و مۆڵەیر مانەوەکەت لێ پێگەی پارێزگاریە پلە دووەکەت   یان پەنابەریەکەت دەکرێت پێگەی کۆتایی پێبهێتر
تەکەی خۆت یان پاسەپۆریر بۆ نموونە لەکاتێکدا ئەگەر  ئەوەش ، بسەنرێتەوە

ا
گەشت بکەیت بۆ وڵ

تەکەی خۆت وەربگریت. 
ا

 وڵ

  
ێتەوەپێگەی پارێزگاریە پلە دووەکەت  یان پەنابەریەکەت دەکرێت پێگەی ئەگەر زانیاری هەڵە یان  بکشێتر

 رت دابێت بە کاربەدەستان کە کاریگەرییان هەبووبێت لەسەر بڕیارەکە. هەڵخەڵەتێنە

 
کردنەوە لە کۆتاییهێنان یان   ایا بنەما کە ئدەکۆڵێتەوە   شفەرمانگەی کۆچ لەوە ،وەکێشانەهاوکات لەگەڵ بتر

نەوەکەت یان نا. لەو کاتەدا فەرمانگەی کۆچ لە هەمان کاتدا بتر لەوەش دەکاتەوە کە ئایا هەیە بۆ مۆڵەیر ما
تە لێ قەدەغە بکرێت. 

ا
 دەکرێت تۆ لە فینلەندا دەربکرێیت و هاتنەوەت بۆ ئەم وڵ

 
بنەما بۆ  ئەوەی پێگەی پەنابەریەکەت یان پێگەی پارێزگاری پلە ببێتە  تۆمەتباربوون بە تاوانکاری دەکرێت

وەی پێگەی کێشانەکۆتاییهێنان یان  دەکرێت ئەو پیاچوونەوەیەش  دووەکەت دووبارە پیاچوونەوەی بۆ بکرێت. 
ت دەرکردیر بەدواوەبێت. 

ا
 پەنابەریەکە یان پێگەی پارێزگاری پلە دووکە و لە وڵ

 

  

 دەتوانیت داوای ڕەگەزنامەی فینلەندی بکەیت  تردوا
 

دوای ئەوەی کە ماوەی چوار یان پێنج ساڵ لە فینلەندا ژیایت ئینجا دەتوانیت داوای ڕەگەزنامەی فینلەندی 
بکەیت. ئەو ماوەیەی کە بۆ نیشتەجێبوون داواکراوە پەیوەندی بەوەوە هەیە کە لەسەر چی بنەمایەك مۆڵەتی 

یت کە داواکراوە. مەرج بۆ وەرگرتپی مانەوەت وەرگرتووە و ئایا ئەوەندە زماتی فینلەندی یان سویدی دەزان
ڕەگەزنامە ئەوەیە کە ناسنامەی کەسێتیەکەت بەشێوەیەیک باوەڕپێکراو ڕوونکرابێتەوە. هەروەها دەبێت لە 

 گوزەرانت باش بێت. تاوانکاری بۆی هەیە ڕێگری بکات لە وەرگرتپی ڕەگەزنامە. ڕووی ئابووریشەوە لە فینلەندا  

 

 دەست دەکەون زانیاری زیاتر لەم شوێنانە

  suomesta-migri.fi/turvapaikka ماڵپەڕەکاتی ئینتەرنێپی فەرمانگەی کۆچ:  •

  بڕیاری قەبووڵ:  ”Myönteinen päätös”لە ڤیدیۆکەی فەرمانگەی کۆچ  •

turvapaikanhakijoille-migri.fi/videot 
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