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ﻣﯚڵﮫﺗﯽ ﻣﺎﻧﮫوە ﻟﮫ ﻓﯿﻨﻠﮫﻧﺪا ﺑﮫ ﺗﯚ ﻧﮫدراوە
ڤ
ﻧ�ﮕەﺗ�� ﺑﯚ داوای پەﻧﺎبەر�ەﮐەت دەرﮐﺮدووە .ﺋەوەش ﻣﺎﻧﺎی وا�ە ﮐە
ﻓەرﻣﺎﻧﮕەی ﮐ�چ ﺑ��ﺎری
ت
ﻣﯚڵەی ﻣﺎﻧەوەت ﻟە ﻓﯿﻨﻠەﻧﺪا وەرﻧەﮔﺮﺗﻮوە.
ﺗﯚ ﻟەﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی داوای پەﻧﺎبەر�ەﮐەت
ت
ت
ﻣﯚڵەی ﻣﺎﻧەوەﺷﺖ ﮐﺮدووە،
پەﻧﺎبەر�ی بە ﺟ�ﺎواز داواﻧﺎﻣەی
ﺋەﮔەر ﺑ�ﺠﮕە ﻟە داواﻧﺎﻣەی
ﺑ��ﺎری ﺋەوە�ﺎن بەﺟ�ﺎواز وەردەﮔ��ﺖ

ﻧﻮێﻨﮫرەﮐﮫت ،ﭘﺎرێﺰەرەﮐﮫت و ﮐﺎرﻣﮫﻧﺪەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﭙﯽ ﭘﮫﻧﺎﺑﮫران ﯾﺎرﻣﮫﺗﯿﺖ دەدەن
ﻫەﻣ�ﺸە ﺋەو ﺑ��ﺎراﻧەی ﮐە ﺗﺎﯾبەﺗﻦ بە ﺗﯚ ﻧ��ﻨەرەﮐەﺷﺖ وەری دەﮔ��ﺖ ﺑﯚ زاﻧ�ﺎری.
ن
کﺎﻣی پەﻧﺎبەران زاﻧ�ﺎر�ﺖ پ ێ
ی دەدەن ﮐە ﻟەوە بەدوا پ� ڕوودەدات.
ﻧ��ﻨەرەﮐەت ،پﺎر�ﺰەرەﮐەت و کﺎرﻣەﻧﺪەکﺎی پ

دواﺑﮫدوای ﺑڕﯾﺎرەﮐﮫ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﯾﺎن ﺑﮫﺷێﻮەی ﺋﺎرەزووﻣﮫﻧﺪاﻧﮫ و�ﺗﮫﮐﮫ ﺟێ ﺑﮭێڵﯿﺖ ﯾﺎﻧﯿﺶ ﺳﮑﺎ� ﻟﮫ
دژی ﺑڕﯾﺎرەﮐﮫ ﺑﮑﮫﯾﺖ


ﮔﮫڕاﻧﮫوەی ﺋﺎرەزووﻣﮫﻧﺪاﻧﮫ
ڵ
ت
�ﺎرﻣەی
ﺋەﮔەر دەﺗەو�ﺖ ﺋﺎرەزووﻣەﻧﺪاﻧە بﮕەڕ�یﺘەوە ﺑﯚ و�ﺗەﮐەی ﺧﯚت ،دەﺗﻮاﻧ�ﺖ ﺑﯚ ﺋەو ﻣەبەﺳﺘە داوای
بﮑە�ﺖ .ﺳەبﺎرەت بەو بﺎبەﺗە ﻗﺴە ﻟەﮔەڵ ﻧ��ﻨەرەﮐەت و کﺎرﻣەﻧﺪی کﺎﻣپەﮐە بﮑە.
ت
ﺳەر�ەرﺷئ ﺗ��ە ﭘ�ﺸﻮاز�ﺖ ێ
� بکﺎت.
ﻣەرج ﺑﯚ ﮔەڕاﻧەوەت ﺋەوە�ە ﮐە دا�ﻜﺖ �ﺎن بﺎوﮐﺖ �ﺎن ﺋەو ﮐەﺳەی ﮐە
ت
ﻣەرج ﺑﯚ وەرﮔﺮﺗئف
�ﺎرﻣەئ ﺋەوە�ە ﮐە ﺋﺎرەزووﻣەﻧﺪاﻧە ﻓﯿﻨﻠەﻧﺪا ﺟێﺒﻬ�ڵ�ﺖ .ﭘێ��ﺴﺘە داواﻧﺎﻣەی پەﻧﺎبەر�ەﮐەت
ڵ
�ﺎن ﺋەو ﺳکﺎ��ﺎﻧەی ﮐە ﻟە دژی ﺑ��ﺎرەﮐەی ﮐﺮدووﺗە بﮑ�ﺸیﺘەوە.
ت
ﺋیﻨﺘەرﻧێئ ﻓەرﻣﺎﻧﮕەی ﮐ�چ دەدۆز�ﺘەو:
زاﻧ�ﺎری ز�ﺎﺗﺮ ﻟەﺳەر ﮔەڕاﻧەوەی ﺋﺎرەزووﻣەﻧﺪاﻧە ﻟە ﻣﺎڵپەڕی
https://migri.fi/paluu



دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﻟﮫ دژی ﺑڕﯾﺎرەﮐﮫ ﺳﮑﺎ� ﺑﮑﮫﯾﺖ ﻟﮫ دادﮔﺎی ﺋﯿﺪاری
ڵ
ڵ
ت
ﺳکﺎ��ﺮدﻧ�ﺸﺖ پ ێ
ﭼﯚﻧێی ﺳکﺎ��ﺮدن.
ی دەدر�ﺖ .بەو بەڵگەﻧﺎﻣە�ە دەوﺗ��ﺖ
ڕ�ﻨﻤﺎی
ﻟە پﺎﺷﮑﯚی ﺑ��ﺎرەﮐەدا
ی
ڵ
ت
ﻟەﺟ�ﺎی ﺗﯚ ﺳکﺎ��ە دەکﺎت .ﻫەروەﻫﺎ ﻧ��ﻨەرەﮐەﺷﺖ ﻟەو کﺎرەدا �ﺎرﻣەﺗ�ﺖ دەدات.
پﺎر�ﺰەر

31.1.2022 – kurdi-sorani
Asiakasohje: Ilman huoltajaa oleva
alaikäinen – oleskelulupaa ei
myönnetty
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دادﮔﺎی ﺋﯿﺪاری ﺑڕﯾﺎر ﻟﮫﺳﮫر ﺳﮑﺎ�ﮐﮫت دەدات
ڵ
ڵ
ت
ﺳکﺎ� ت
ﻣﯚڵەئ ﺳکﺎ��ﺮدن بﮑە�ﺖ ﻟە
�ەئ ڕەﺗﮑﺮدەوە ،دەﺗﻮاﻧ�ﺖ دوای ﺋەوەش داوای
ﺋەﮔەر دادگﺎی ﺋ�ﺪاری
ڵ
ڵ
ﺳکﺎ��ەك ﻧﺎ�ﺎت .کﺎﺗ�ﻚ ﮐە ت
ﺋﯿ� ﻧەﺗﻮاﻧ��ﺖ ﺳکﺎ� ﻟە
دادگﺎی بەرزی ﺋ�ﺪاری .ﺋەو دادگﺎ�ە ﻟ�ﮑﯚڵﯿﻨەوە ﻟە ﻫەﻣﻮو
ین
دواﯾن ﺑ��ﺎرە.
ﺑ��ﺎرەﮐە بﮑ��ﺖ ﻣﺎﻧﺎی وا�ە ﺋەوە
دا�ﺎی ﺋ�ﺪاری و دادگﺎی بەرزی ﺋ�ﺪاری دەﺗﻮاﻧ�ﺖ
• ﺑ��ﺎرەﮐە ﻫەڵﻮەﺷێﻨێﺘەوە
• ﻓەرﻣﺎن بﺪات ﮐە دەﺑ�ﺖ داواﻧﺎﻣەﮐەت ﺳەرﻟەﻧﻮێ ﺗﺎوﺗﻮێ بﮑ��ﺘەوە
ت
ﻣﯚڵەی ﻣﺎﻧەوە بە ﺗﯚ بﺪر�ﺖ� ،ﺎﻧ�ﺶ
• ﻓەرﻣﺎن بﺪات ﮐە دەﺑ�ﺖ
ڵ
• ﺳکﺎ��ەت ڕەﺗبﮑ��ﺘەوە
ڵ
ﺳکﺎ� ﻟە دژی ﺑ��ﺎرەﮐەی ﻓەرﻣﺎﻧﮕەی ﮐ�چ دەﮐە�ﺖ ،ﺋەوﺳﺎ�ە ت
ﺋﯿ� ﻓەرﻣﺎﻧﮕەی ﮐ�چ ﺋەو ﻓەرﻣﺎﻧﮕە�ە
کﺎﺗ�ﻚ ﮐە
ﻧ�ە ﮐە بﺎبەﺗەﮐەت ﺗﺎوﺗﻮێ دەکﺎت.
ﺋەﮔەر ﺗﯚ ﻟەﮔەڵ ﻧ��ﻨەرەﮐەت ﺳەبﺎرەت بە بﺎبەﺗەﮐەت ﭘﺮﺳ�ﺎرﺗﺎن ﻫە�ە �ﺎن ڕووﻧﮑﺮدﻧەوەی ز�ﺎﺗﺮﺗﺎن ﻫە�ە،
دەﺑ�ﺖ ﻧ��ﻨەرەﮐەت پەﯾﻮەﻧﺪی بکﺎت بە پﺎر�ﺰەرەﮐەﺗەوە �ﺎن ﺋەو دادگﺎی ﺋ�ﺪار�ەی ﮐە بﺎبەﺗەﮐەت ﺗﺎوﺗﻮێ
دەکﺎت.

ﻟﮫ ﺑڕﯾﺎرەﮐﮫدا ﺑﺎﺳﯽ ﺋﮫوە ﮐﺮاوە ﮐﮫ ﭼﯽ ﮐﺎﺗێﻚ دەﺗﻮاﻧﺮێﺖ ﺑڕﯾﺎرەﮐﮫ ﺑﺨﺮێﺘﮫ ﺑﻮاری ﺟێﺒﮫﺟێﮑﺮدﻧﮫوە
ﺗﯚ ﻟەﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی داوای ف
ت
ﻣﯚڵەی ﻣﺎﻧەوەت ﻟە ﻓﯿﻨﻠەﻧﺪا پ ێ
ێ ﻧەدراوە ،ﻟە ﺑ��ﺎرەﮐەدا ﻧﻮو�اوە
ﻣﺎ� پەﻧﺎبەر��ەﮐەت
�� کﺎﺗ�ﻚ دەﺗﻮاﻧ��ﺖ ﺑ��ﺎرەﮐە بﺨ��ﺘە ﺑﻮاری ﺟێبەﺟ�ﮑﺮدﻧەوە .ﭘﯚﻟ�ﺲ بەر�ﺮﺳ�ﺎرە ﻟەوەی ﮐە ﺑ��ﺎرەﮐە بﺨﺎﺗە
ﺑﻮاری ﺟێبەﺟ�ﮑﺮدﻧەوە.
ڵ
ڵ
ﺑ��ﺎری ﻟە و�ت دەرﮐﺮدن ﻣﺎﻧﺎی ﺋەوە�ە ﮐە ﺋەﮔەر ﺧﯚت ﻟە و�ﺗەﮐە ﻧەڕۆ�ﺘە دەرەوە ﺋەوﺳﺎ�ە ﭘﯚﻟ�ﺲ ﻟە
ڵ
ڵ
دڵﻨ�ﺎی ﻟەوەدا دەکﺎت ﮐە ﻟە و�ﺗەﮐەی ﺧﯚﺗﺪا
و�ﺗەﮐە دەرت دەکﺎﺗە دەرەوە .بەر ﻟەوەی ﺑﺘﮕەڕ�نﻨەوە ﭘﯚﻟ�ﺲ
ی
بەﺷێﻮە�ە� بﺎبەﺗ�ﺎﻧە و ب ێ
بەی ﻣەﺗﺮ� وەرت دەﮔﺮﻧەوە.
ڵ
ن
ﻗەدەﻏەﮐﺮدئ ﻫﺎﺗﻨەوەت ﺑﯚ و�ﺗەﮐە دەر�ﮑ��ﺖ .ﺋەﻣەش ﻣﺎﻧﺎی ﺋەوە�ە ﮐە ﻟەو
ﻟە ﻫەﻣﺎن کﺎﺗﺪا ﻟەواﻧە�ە ﺑ��ﺎری
ڵ
ف
کﺎﺗەدا ﺑﯚت ﻧ�ە بﮕەڕ�یﺘەوە ﺑﯚ ﻓﯿﻨﻠەﻧﺪا �ﺎن ﺑﯚ و�ﺗەکﺎی ﺷەﻧﮕﻦ .دەﮐ��ﺖ ﻗەدەﻏەﮐﺮدﻧەﮐە ﻫەﺗﺎ�ﻮ کﺎﺗ��
د�ﺎری ﻧەﮐﺮاو ﺑ�ﺖ �ﺎﻧ�ﺶ ﺑﯚ ﻣﺎوە�ە� د�ﺎر�ﮑﺮاو .ﺋەوەش ﻟە ﺑ��ﺎرەﮐەدا دەﻧﻮو��ﺖ.
ﭘﯚﻟ�ﺲ کﺎرەکﺎئف ﮔەڕاﻧﺪﻧەوە ﺋﺎﻣﺎدە دەکﺎت ،واﺗە ت
بﻠﯿئ ﻓڕۆﮐەت ﺑﯚ ﺋﺎﻣﺎدە دەکﺎت و بەڕ�ﺖ دەﺧﺎت �ﺎن ﻫەﺗﺎ�ﻮ
ڵ
ﺳەر ﺳﻨﻮوری ﻓﯿﻨﻠەﻧﺪا �ﺎﻧ�ﺶ ﻫەﺗﺎ�ﻮ و�ﺗەﮐەی ﺧﯚت.

ﮐﺎرﺑﮫدەﺳﺘﺎن دەﺗﻮاﻧﻦ ﻓﮫرﻣﺎﻧﺖ ﭘێ ﺑﮑﮫن ﮐﮫ ﻟﮫ ﺷﻮێﻨێﮑﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاودا ﻧﯿﺸﺘﮫﺟێ ﺑﯿﺖ
ڵ
ن
ن
پﺎﺳەوای ﺳﻨﻮور دەﺗﻮاﻧﻦ ﻓەرﻣﺎﻧﺖ
کﺎر�ەدەﺳﺘﺎئ
ﺋەﮔەر ﭘێ��ﺴﺖ ﺑ�ﺖ ﺗﯚ ﻟە و�ﺗەﮐە بﭽﯿﺘە درەوە ،ﭘﯚﻟ�ﺲ �ﺎن
ن
ین
پ ێ
ﺟێنﺸن ﺑ�ﺖ و ﻟەو�ﻮە بەﺷێﻮە�ە� ڕﻛﺨﺮاو ﻫەﺑﻮوی ﺧﯚت �ﺴەڵﻤێن�ﺖ.
ی بﮑەن ﮐە ﻟە ﺷ��ن�� د�ﺎر�ﮑﺮاودا
ن
ت
ێ
ن
ت
بە ﮔﺸئ ﺋەو ﺷ��ئ ﺟێنﺸیﻨ�ە ﻫەر ﺋەو ﻣﺎڵە�ە ﮐە ﻟە کﺎئ ﺗﺎوﺗ��ﮑﺮدئ داواﻧﺎﻣﺎ�ەت یﻟئ دەژ�ﺎ�ﺖ .بەر ﻟەو ﺷﺘە
ن
دەﮔ��ﺖ.
او�ﯚﭼﻮوی ﺧﯚت و ﻧ��ﻨەرەﮐەت و ﻫەروەﻫﺎ کﺎرﻣەﻧﺪی ﺳﯚﺳ�ﺎﻟەﮐەت
ﮔﻮێ ﻟە ڕ
ی
ڵ
ڵ
ڵ
ﺋەﮔەر ﺗەﻣەﻧﺖ ﻟە ﺳەرووی  ١٥ﺳﺎ�ﻧەوە ﺑ�ﺖ بە�م ﻫ�ﺸﺘﺎ ﻟە ﺧﻮار ﻫەژدە ﺳﺎ�ﻧەوە ﺑ�ﺖ ،دەﮐ��ﺖ ﺗﯚش
ڵ
ڵ
ن
ﺷ��ئ دەﺳتبەﺳەری .بە�م ﺋەو ﺷﺘە بە دەگﻤەن ڕوودەدات .ﺧﻮار ﺗەﻣەن  ١٥ﺳﺎ�ن بەﻫﯿﭻ
بﺑ���ﺖ ﺑﯚ
ن
ێ
ﻧﺎی بﺑ��ﺖ ﺑﯚ ﺷ��ی دەﺳتبەﺳەری.
ﺷێﻮە�ەك ب
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ﺋﮫﮔﮫر ﺑﻨﮫﻣﺎﯾﮫﮐﯽ ﻧﻮێﺖ ھﮫﯾﮫ ﺑﯚ وەرﮔﺮﺗﻨﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﭘﮫﻧﺎﺑﮫری ،دەﺗﻮاﻧﯿﺖ داواﻧﺎﻣﮫﯾﮫﮐﯽ ﻧﻮێ
ﭘێﺸﮑﮫش ﺑﮑﮫﯾﺖ
ﺋەﮔەر دوای کﺎرا ﺑﻮوئف ﺑ��ﺎرەﮐەی ﻓەرﻣﺎﻧﮕەی ﮐ�چ ﺑﯚ داواﻧﺎﻣەﮐەت ﻟە ڕووی �ﺎﺳﺎﯾ�ەوە ﺑﻨەﻣﺎ�ە� ﻧ��ﺖ
ﻫەﺑﻮو ﺑﯚ داوای پەﻧﺎبەری ،دەﺗﻮاﻧ�ﺖ داواﻧﺎﻣە�ە� ﻧﻮێ ﭘ�ﺸﮑەش بﮑە�ﺖ .داواﻧﺎﻣەی ﻧﻮێ دەﺑ�ﺖ �ەﮐﺴەر ﮐە
ﺑﻨەﻣﺎ�ە ﻫەﺑﻮو �ﺎن ﭘێ��ﺴت�ەﮐە ﻫەﺑﻮو بﮑ��ﺖ.



ﭘێﻮﯾﺴﺘﮫ ھﯚﯾﮫﮐﮫی ﺑڵێﯿﺖ ﮐﮫ ﻟﮫﺑﮫر ﭼﯽ ﻟﮫوە ﭘێﺸﺘﺮ ﺑﺎﺳﯽ ﺋﮫوە ﺑﻨﮫﻣﺎ ﻧﻮێﯿﮫت ﻧﮫﮐﺮدووە
ت
ﻫﯚ ﺑﯚ ﺋەوەی ﮐە پ
ﭘ�ﺸ� بﺎ� ﺋەو ﺑﻨەﻣﺎ ﻧ���ﺎﻧەت ﻧەﮐﺮدووە دەﺑ�ﺖ بەو ﺷێﻮە�ە ﺑ�ﺖ ﮐە ﺷﺘەﮐە ﻟە
ﺑﯚ� ﻟەوە
ڵ
.
دەﺳە� تئ ﺗﯚدا ﻧەﺑﻮو��ﺖ دوابەدوای ﺋەﻣە ﺋیﻨﺠﺎ ﻓەرﻣﺎﻧﮕەی ﮐ�چ ﺋەوە ﻫەڵﺪەﺳەﻧﮕێن�ﺖ ﮐە ﺋﺎ�ﺎ ﻟ�ﮑﯚڵﯿﻨەوە
ﻟە داواﻧﺎﻣە ﻧ���ەﮐەت دەکﺎت �ﺎن ﻧﺎ .ﺋەﮔەر ﻓەرﻣﺎﻧﮕەی ﮐ�چ وای ﺑبﯿن�ﺖ ﮐە ﺗﯚ ﺑﻨەﻣﺎی ﻧ��ﺖ ﻧ�ە ﺑﯚ داوا�ﺮدئف
ت
پەﻧﺎبەر�ئ ﺋەوﺳﺎ�ە ﺑ��ﺎری ﺋەوەت ﺑﯚ دەردەﮐ��ﺖ ﮐە ﻟ�ﮑﯚڵﯿﻨەوە ﻟە داواﻧﺎﻣەﮐەت ﻧﺎ���ﺖ .ﺑ��ﺎرەﮐەﺷﺖ پ ێ
ئ
دەدن ﺑﯚ زاﻧ�ﺎر�ﺖ.

ﻣﺎﻓﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻧﮫﮐﮫت ﺑﭙﺸﮑﻨﮫ
ڵ
ﺋەﮔەر ﺗەﻣەﻧﺖ ﻟە ﺳەرووی  ١٥ﺳﺎ�ﻧەوە�ە و ﻟە ﻓﯿﻨﻠەﻧﺪا کﺎرت ﮐﺮدووە� ،ەﮐﺴەر ﻟەﮔەڵ ﻧ��ﻨەرەﮐەﺗﺪا ﺗەﻣﺎﺷﺎ
ت
ﻣﯚڵەی کﺎرﮐﺮدﻧەﮐەت ﻫ�ﺸﺘﺎ کﺎرا�ە �ﺎن ﻧﺎ.
بﮑەن و ﺑﺰاﻧﻦ
ﻣﺎ� کﺎرﮐﺮدﻧەﮐەت ﮐﯚﺗﺎئ د�ﺖ ،ﺋەﮔەر کﺎر دەﮐە�ﺖ و ف
ﻟە ﺑ��ﺎرەﮐەدا بﺎ� ﺋەوە ﮐﺮاوە ﮐە �� کﺎﺗ�ﻚ ف
ﻣﺎ�
ی
ﮐﯚﺗﺎی د�ﺖ �ەﮐﺴەر ﺧﺎوەﻧکﺎرەﮐەت ﺋﺎ�ﺎدار بﮑەرەوە .ﻧ��ﻨەرەﮐەت ﻟەم بﺎبەﺗەﺷﺪا �ﺎرﻣەﺗ�ﺖ
کﺎرﮐﺮدﻧەﮐەت
ی
دەدات.

زاﻧﯿﺎری زﯾﺎﺗﺮ ﻟﮫم ﺷﻮێﻨﺎﻧﮫ دەﺳﺖ دەﮐﮫون
•
•
•

ئف

ت
ﺋیﻨﺘەرﻧێئ ﻓەرﻣﺎﻧﮕەی ﮐ�چmigri.fi/turvapaikka-suomesta :
ﻣﺎڵپەڕەکﺎ
ﻟە ﭬ�ﺪﯾﯚﮐەی ﻓەرﻣﺎﻧﮕەی ﮐ�چ ” ”Kielteinen päätösﺑ��ﺎری )ڕەﻓﺰ( ڕەﺗﮑﺮاﻧەوە:
migri.fi/videot-turvapaikanhakijoille

