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فەرمانگەی کۆچ

مەرجی دابین بوونی بژێوی لە پرۆسەی یەکخستنەوەی خێزانیدا بۆ کەسێك کە پێگەی
پەنابەریی وەرگرتووە
ئەم ڕێنماییە تۆ دەگرێتەوە ،ئەگەر تۆ لە فینلەندا پێگەی پەنابەریت وەرگرتووە یان لە چوارچێوەی ڕێژەی
جێگیری سااڵنەی پێشوازی لە پەنابەرانی فینلەندا پەسەند کراویت.
ئەندامانی خێزانەکەت دەتوانن لەسەر ئەو بنەمایەی کە تۆ مۆڵەتی مانەوە (ئیقامە)ت هەیە لە فینلەندا ،داوای
مۆڵەتی مانەوە لە فینلەندا بکەن،

ئەندامانی کۆنی خێزان دەتوانن لە ماوەی سێ مانگدا داوا پێشکەش بکەن بەبێ بوونی مەرجی دابین بوونی بژێوی
ئەگەر خێزانەکەت بەر لە هاتنت (وەکو داواکارێکی پەنابەری) بۆ فینلەندا یان بەر لە قەبووڵکردنت لە
چوارچێوەی ڕێژەی جێگیری ساڵآنەی پێشوازی لە پەنابەرانی فینلەندا پێکهێنراوە  ،ئەندامانی خێزانەکەت
دەتوانن داوای مۆڵەتی مانەوە بکەن بەبێ بوونی مەرجی دابین بوونی بژێوی ،لە ماوەی سێ مانگدا .کاتەکە
لەو ڕۆژەوە دەژمێردرێت کە تۆ زانیاریی بڕیاری پەنابەرێتیەکەت وەرگرتووە یان لە چوارچێوەی ڕێژەی
جێگیری ساڵآنەی پێشوازی لە پەنابەرانی پەسەند کراویت.
ئەندامانی خێزانەکەت دەتوانن لە پاش سێ مانگەکەش لەسەر بنەمای پێوەندی خێزانی داوای مۆڵەتی مانەوە
بکەن .بەاڵم لەو کاتەدا دەبێت بژێوی ژیانی خێزانەکە زامن کرابێت.

بۆ ئەندامی خێزانی نوێ ،دەبێت بژێوی ژیان زامن بێت
ئەگەر خێزانەکەت دوای هاتنت (وەکو داواکارێکی پەنابەری) بۆ فینلەندا یان دوای قەبووڵکردنت لە
چوارچێوەی ڕێژەی جێگیری ساڵآنەی پێشوازی لە پەنابەرانی فینلەندا پێکهێنراوە ،ئەو کاتە دەبێت بژێوی
ژیانی خێزانەکەت زامن کرابێت.

بەم شێوەیە ئەندامانی خێزانەکەت لە ماوەی سێ مانگدا داوا پێشکەش دەکەن:
ئەندامانی خێزانەکەت پێش هاتنیان بۆ فینلەندا فۆڕمی داوای مۆڵەتی مانەوە پێشکەش دەکەن .داواکە دەکرێت بە فۆڕمی کاغەز
پێشکەش بکرێت لە کۆنسوڵخانە یان ناوەندی پێشکەشکردنی داوای مۆڵەت وە یاخود بەشێوەی ئەلیکترۆنی لە خزمەتگوزاری
یەکانی ( )Enter Finlandەوە.

ئەندامانی خێزانت کێن
ئەندامانی خێزان بریتین لە:
•هاوسەر
•پەیوەندیی هاوژینیی تۆمار کراو
•هاوسەری کراوە
•سەرپەرشتیاری منداڵی خوار تەمەنی  ١٨سااڵن
•منداڵی خورا تەمەن  ١٨سااڵن کە هاوسەرگیریی نەکردبێت

پێشکەشکردنی داوای کاغەزی
چاکتروایەرئامادەکاریەکانررداوایرمۆڵەنررمانەوەریەکسە ررردوابەدوایرئەوەیرکەرمۆڵەنررمانەوەروەردەگریتردەسترنرربکرێت.
ر
ئەندایمرختانەکەترلەوانەیەرب رۆرنموونەرپێویستیانربەرڤترارهەبێترب رۆرئەوەیربتواننربچنرب رۆرئە رورشوێنەیرکەرکونسولخانەیرلێیەر
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یانرناوەندیرپێشکەشکردنررداوایرمۆڵەنررلێیەرب رۆرئەوەیرفۆڕیمرداواکانیانرپێشکەشربکەن .پێویستەرلەسە رررئەندامانررختانەکەتر
مشووریرئەوەربخۆنرکەرلەرکاتێیکرزوودرارفریراربکەونرفۆڕمەکانیانرڕادەستربکەن.
پێویستەرلەسە رررختانەکەترلەرماڵپەڕیرئینتەرنێترروەزارەنرردەرەوەیرفینلەندرار finlandabroad.fiچاووبکەن رلەوەیرلەرکوێر رور
چۆنرفۆڕمەکەرپێشکەشردەکرێت،رهەروەهرارچۆنرکاتردەگتێترب رۆرپێشکەشکردنررفۆڕمەکە .فەرمانگەیرکۆچرناتوانێترکاریگەریر
دابنێترلسە رررئەوەیرلەرکونرر رورچررکاتێكرختانەکەتردەتوانێترفۆڕمەکەرپێشکەشربکات .هەمو رورئە رورکەسانەیرکەرداوایرمۆڵەنرر
مانەوەردەکەنردەبێتربچنرلە رورشوێنەرئامادەبن،رمنداڵیش.

ئەگەر بۆ پێشکەشکردنی فۆڕمەکە پێویست بە کات گرتن نەکات:
ئەگە رررب رۆرپێشکەشکردنررفۆڕمەکەرپێویستربەرکاترگرتنرنەکات،ردەبێترداواکەترلەرماوەیرسررمانگدرارپێشکەشربکەیت.

ئەگەر بۆ پێشکەشکردنی فۆڕمەکە پێویست بە کات گرتن بکات:
ئەگە رررب رۆرپێشکەشکردنررفۆڕمەکەرپێویستربکاترکاتربگتێت،ردەبێترختانەکەترهەتراربکرێتربەرزوونرر رورئەوپەڕیرلەرماوەیرسرر
مانگدرارپەیوەندیربکەنربە رورکۆنسوڵخانەیەوەریانرئە رورناوەندیرپێشکەشکردنررداوانامەیەرکەرلەوێرفۆڕمەکانیانرپێشکەشردەکەن.
پێویستەرلەسەریانرب رۆرپێشکەشکردنررفۆڕمەکانیانرکاتربگرن.
کاتێکرکاتەکەیانرنرردەدرێت،ردەبێترئاماژەربەرهەمو رورئە رورکەسانەربکرێترکەردەیانەوێترلە رورکاتەدرارداوایرمۆڵەنررمانەوەربکەن.
پێویستەرلەسەریانرئەمرشتانەرڕابگەینر:
·

ناویرتەواویرهەمو رورئەوانەیرکەرداوراردەکەن،ربەرواریرلەدایکبوونیانربەروردیر رورڕەگەزنامەکانیان

·

ناویرخۆت،ربەرواریرلەدایکبوونت،رڕەگەزنامەتر رورژمارەیرکارداریترلەرفەرمانگەیرکۆچ.

ا
ئەگە رررختانەکەترکارەکانربە رورشێوەیەرئەنجامربداترکەرالیرسەرەوەرئامۆژگاریرکراوە،ربەڵمرربەهۆیرنۆرەیرکاترگرتنەوەرلەرماوەیر
سررمانگەکەدرارکاتیانربە رررنەکەوێترب رۆرپێشکەشکردنررفۆڕمەکە،رهێشترارهە ررردەتواننرسەرباریرئەوەشروەک رورئەندایمرختانەکەتر
ا
داوایرمۆڵەنررمانەوەرپێشکەشربکەن .بەڵمرردەبێترختانەکەتریەکەمنررکاترکەردەستردەکەوێتربگرێتر روربەکاریربهێنێترب رۆر
پێشکەشکردنررداواکە.
دەکرێترلە رورماوەردیاریکراوەرسررمانگیەدرارلەرهەندێكربارودۆچررتایبەتدرارالدانربکرێت،رئەویشرتەنهرارئەگە رررهۆیرپەسەندکراویر
نائاسانررهەبێترب رۆرئەوە.

پێشکەشکردنی فۆڕمەکە لە ماڵپەڕی ( Enter Finlandئینتەر فینالند)
ختانەکەتردەتوانێترلەڕێگایرتۆڕیرخزمەتگوزاریرفەرمانگەیرکۆچرEnter Finlandریشەوەرفۆڕیمرداوایرمۆڵەنررمانەوەر
پێشکەشربکاتر( .)enterfinland.fiفۆڕیمرئەلیکتۆنرردەبێترلەرماوەیرسررمانگدرارپێشکەشربکرێت .دەکرێترلە رورماوەر
دیاریکراوەدرارلەرهەندێكربارود رۆچررتایبەتدرارالدانربکرێتر،رئەویشرتەنهرارئەگە رررهۆیرپەسەندکراویرنائاسانررهەبێترب رۆرئەوە.
ا
تر
دوایرئەوەیرکەرئەندامانررختانەکەترفۆڕمەکەرلەرماڵپەڕیرEnter Finlandرپڕدەکەنەوە،رئینجراردەبێترهە رررلەردەرەوەیروڵ ر
کەسێتررخۆیانربسەڵمێنر .ب رۆرئە رورمەبەستەرلەرماڵپەڕیرEnter Finlandرڕێنمانرروەردەگرن.
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داوانامەکان بە پارەن
داواکردنربەرپارەیە .نرچررداوانامەکانرلەرماڵپەڕیرئینتەرنێتررفەرمانگەیرکۆچرmigri.fiردەبیتێت.

زانیاریی زیاتر لە ماڵپەڕی ئینتەرنێتی فەرمانگەی کۆچ
زانیارنررزیات رررلەبارەیرپێشکەشکردنررداوایرمۆڵەنررمانەوەرلەرماڵپەڕیرئینتەرنێتررفەرمانگەیرکۆچرmigri.fiردەبیتێت.
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