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ﮐﺎرﻣەﻧﺪێﮑﯽ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻟە ﻓﯿﻨﻼﻧﺪە

ﻧﺎوەرۆﮐەﮐﺎن
ﻣﺎﻓﯽ ﮐﺎرﻣەﻧﺪێﮑﯽ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﯚ ﮐﺎرﮐﺮدن و ﻫەڵﮕﺮﺗﻨﯽ زاﻧﯿﺎری
ڕاﭘﯚرﺗﮑﺮدن دەرﺑﺎرەی ﻣەرج و ڕێﺴﺎ ﺳەرەﮐﯿەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن
ﮐﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن و ﺗﯚﻣﺎرﻛﺮدﻧﯽ ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن
ﮐﺎﺗەﮐﺎﻧﯽ ﭘﺸﻮو
ﮐەﻣﱰﯾﻦ ﮐﺮێ و داﻧﯽ ﺑﺎﺟەﮐﺎن
ﺋﯚﭬەرﺗﺎﯾﻢ
زﯾﺎد و ﻗەرەﺑﻮ ﮐﺮدﻧەوەی ﮐﺮێﯽ زﯾﺎدە
ﭘﺸﻮوەﻛﺎﻧﯽ ﺳﺎاڵﻧە
ﭘﺎرەدان و ﻗەرەﺑﻮ ﮐﺮدﻧەوەی ﭘﺸﻮو
ﭼﺎودێﺮی ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸەﯾﯽ و دەﺳﺘەﺑەری ڕووداو
ﻧﺎﺳﻨﺎﻣەی وێﻨە و ژﻣﺎرەی ﺑﺎج

2

ﻣﺎﻓﯽ ﮐﺎرﻣەﻧﺪێﮑﯽ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﯚ ﮐﺎرﮐﺮدن و ﻫەڵﮕﺮﺗﻨﯽ زاﻧﯿﺎری
*ﻫﺎواڵﺗﯿﯿﺎﻧﯽ ﯾەﮐێﺘﯽ ﺋەوروﭘﺎ

ﺋەﮔەر ﻫﺎواڵﺗﯿەﮐﯽ ﯾەﮐێﺘﯽ ﺋەوروﭘﺎﯾﺖ ،دەﺷێﺖ ﻟە ﻓﯿﻨﻼﻧﺪە ﮐﺎر ﺑﮑەﯾﺖ ﺑێ ﻣﯚڵەﺗﯽ
ﺗﺎﯾﺒەت .ﻫەرﭼﯚﻧێﮏ ﺑێﺖ ،ﺗەﻧﺎﻧەت ﻫﺎواڵﺗﯿﺎﻧﯽ ﯾەﮐێﺘﯽ ﺋەوروﭘﺎش ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﻧﯿﺸﺘەﺟێ
ﺑﻮوﻧﯿﺎن ﺗﯚﻣﺎر ﺑﮑەن ،ﺋەﮔەر ﻣﺎﻧەوەﯾﺎن ﻟە ﻓﯿﻨﻼﻧﺪە زﯾﺎﺗﺮ ﻟە ﺳێ ﻣﺎﻧﮓ ﺑﺨﺎﯾەﻧێﺖ.

ﺗﯚﻣﺎرﮐﺮدﻧﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﻧﯿﺸﺘەﺟێ ﺑﻮوﻧﯽ ﻫﺎواڵﺗﯽ ﯾەﮐێﺘﯽ ﺋەوروﭘﺎ

دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﻧﯿﺸﺘەﺟێ ﺑﻮوﻧﺖ ﻟە ﺑﻨﮑەﯾەﮐﯽ ﭘﯚﻟﯿﺴﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺗﯚﻣﺎر ﺑﻜەﯾﺖ .ﺑەدەرﮐﺮدﻧێﮏ
ﺑﯚ ﺋەم ﻫﺎواڵﺗﯿﺎﻧەی واڵﺗﺎﻧﯽ ﺋەﺳﮑەﻧﺪەﻧﺎﻓﯽ ﮐە ﻟە ﻧﻮوﺳﯿﻨﮕەی ﺗﯚﻣﺎرﮐﺮدن ﺗﯚﻣﺎرﮐﺮاون ﻟە
ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﻓﯚرﻣﯽ ﮐﯚﭼﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﻧﺎوﭼەی ﺋەﺳﮑەﻧﺪەﻧﺎﻓﯿﺎ .

ﻫﺎواڵﺗﯿﺎﻧﯽ دەرەوەی ﯾەﮐێﺘﯽ ﺋەوروﭘﺎ

ﺟﮕە ﻟە ﭼەﻧﺪ ﺣﺎڵەﺗێﮑﯽ ﮐەﻣﯽ ﺟﯿﺎ ،ﺋەﮔەر ﺗﯚ ﻫﺎواڵﺗﯿەﮐﯽ ﻓﯿﻨﻼﻧﺪی ﯾﺎن ﯾەﮐێﺘﯽ ﺋەوروﭘﺎ
ﻧﯿﺖ ،ﭘێﻮﯾﺴﺘﯿﺖ ﺑە ﻣﯚڵەﺗێﮑﯽ ﻧﯿﺸﺘەﺟێ ﺑﻮوﻧە ﺑﯚ ﺑەﺧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن .ﻣﺎﻓﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن
 Kela،ﻟە ﮐﺎرﺗﯽ ﻣﯚڵەﺗﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن )ﯾﺎن ﻟە ﭼەﺳﭙێﮑﯽ ﭘﺎﺳەﭘﯚرﺗەﮐەت( ڕووﻧﮑﺮاوەﺗەوە .ﮐﺎرﺗﯽ
ﻫەرﭼﯚﻧێﮏ ﺑێﺖ E101)، ،ﺑڕواﻧﺎﻣەی(  A1ﻣﯚڵەﺗﯽ ﺷﻮﻓێﺮی ،ﮐﺎرﺗﯽ ﺑﺎج ﯾﺎن ﺑڕواﻧﺎﻣەی
ﺑەڵﮕەﻧﺎﻣەی ﺑەﺧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن ﻧﯿﻦ .

ﻟەواﻧەﯾە ﻣﯚڵەﺗﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻧﺖ ﺧﻮدﮐﺎراﻧە ﻣﺎﻓﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن ﻟەﺧﯚ ﺑﮕﺮێﺖ )ﺑﯚ منﻮوﻧە ﻣﯚڵەﺗﯽ
ﻧﯿﺸﺘەﺟێ ﺑﻮوﻧﯽ ﻫەﻣﯿﺸەﯾﯽ ﯾﺎن ﻣﯚڵەﺗێﮑﯽ ﻧﯿﺸﺘەﺟێ ﺑﻮوﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎﺗرناو ﻟەﺳەر ﻫﯚﮐﺎری
ﺧێﺰاﻧﯽ( .ڕەﻧﮕە ﻣﯚڵەﺗﯽ ﻧﯿﺸﺘەﺟێ ﺑﻮوﻧﺖ ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت درا ﺑێﺘە ﺧﺎوەﻧﮑﺎرێﮏ ﯾﺎن ﮐەرﺗێﮑﯽ
ﺗﺎﯾﺒەت ،ەﻟﻮ ﺣﺎڵەﺗەدا ﺗﯚ دەﺷﯿﺖ ﺑﯚ ﺧﺎوەﻧﮑﺎری ﻧﺎوﺑﺮاو ﯾﺎن ﮐەرﺗﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاو ﮐﺎر ﺑﮑەﯾﺖ.
ﺋەﮔەر ﻣﯚڵەﺗﯽ ﻧﯿﺸﺘەﺟێ ﺑﻮوﻧﯽ ﻗﻮﺗﺎﺑﯿﺖ ﻫەﯾە ،ﻣﺎﻓﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻧﺖ ﺳﻨﻮوردارە ﺑﯚ ﮐﺎﺗﯽ ﮐﯚرﺳە
ﺋەﮐﺎدﯾﻤﯿەﮐﺎن ) 25ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮ ﻟە ﯾەک ﻫەﻓﺘە( .ﻣﺎﻓﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺳﻨﻮوردار ﻧﯿە ﮐﺎﺗێﮏ داﻣەزراوە
ﭘەروەردەﯾﯿەﮐە ﻫﯿﭻ ﺳﻨﻮوردارێﮏ دﯾﺎری ﻧﺎﮐﺎت.
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داواﮐﺎراﻧﯽ ﭘەﻧﺎﺑەری

ﺋەﮔەر داواﮐﺎری ﭘەﻧﺎﺑەرﯾﺖ و ﺑەﻟﮕەﻧﺎﻣەﯾەﮐﯽ ڕەﺳﻤﯽ ﮔەﺷﺘﺖ ﻫەﯾە ،دەﮐﺮﯾﺖ ﻟە ﻓﯿﻨﻼﻧﺪە
ﮐﺎر ﺑﮑەﯾﺖ ﮐﺎﺗێﮏ ﺳێ ﻣﺎﻧﮓ ﺑەﺳەر ﺋەوە ﺗێﭙەڕ دەﺑێﺖ ﮐە داواﮐﺎرﯾﺖ ﺑﯚ ﭘەﻧﺎﺑەری
ﭘێﺸﮑەﺷﮑﺮدووە .ﺋەﮔەر ﺑێ ﺑەﻟﮕەﻧﺎﻣەی ﻓەرﻣﯽ ﻫﺎﺗﻮوﯾﺘە ﻧﺎو واڵت ،ﻣﺎﻓﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻧﺖ ﺋەو
ﮐﺎﺗە دەﺳﺖ ﭘێﺪەﮐﺎت ﮐە ﺷەش ﻣﺎﻧﮓ ﺑەﺳەر ﭘێﺸﮑەﺷﮑﺮدﻧﯽ داواﮐﺎرﯾﺖ ﺑﯚ ﭘەﻧﺎﺑەری ﺗێﭙەڕ
دەﺑێﺖ.
ﻣﺎﻓﺖ ﺑﯚ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑەردەوام دەﺑێﺖ ﺗﺎ داواﮐﺎرﯾﺖ ﺑﯚ ﭘەﻧﺎﺑەری ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ
ﭼﺎرەﺳەر دەﺑێﺖ .ﺋەﮔەر داواﮐﺎرﯾﺖ ﺑﯚ ﭘەﻧﺎﺑەری ڕەت ﺑﮑﺮێﺘەوە و ﺗﯚﺷە ﺗﺎﻧە ﻟە ﺑڕﯾﺎرەﮐە
ﺑﺪەﯾﺖ ،ﻣﺎﻓﺖ ﺑﯚ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑەردەوام دەﺑێﺖ ﺗﺎ دادﮔﺎ ﺑڕﯾﺎری ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ دەردەﮐﺎت.

ﺋەرﮐەﮐﺎﻧﯽ ﺧﺎوەﻧﮑﺎر

ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺧﺎوەﻧﮑﺎر دڵﻨﯿﺎی ﺑەﻟﮕەﻧﺎﻣەی ﻓەرﻣﯽ ﮔەﺷﺖ ﯾﺎن ﮐﺎرﺗﯽ ﻣﯚڵەﺗﯽ ﻧﯿﺸﺘەﺟێ ﺑﻮون
ﺑﮑﺎﺗەوە ﮐە ﮐﺎرﻣەﻧﺪی ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻣﯚڵەﺗﯽ ﻧﯿﺸﺘەﺟێ ﺑﻮوﻧﯽ ﮐﺎرﻣەﻧﺪی ﻫەﯾە ،ﯾﺎن ﺋەوەی ﮐە
ﻣﯚڵەﺗێﮏ ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﻧﯿە .ﺳەرەڕای ﺋەوەش ،ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺧﺎوەﻧﮑﺎر زاﻧﯿﺎری ﻣﺎﻓﯽ ﮐﺎرﻣەﻧﺪی
ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﯚ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﯚ ﭼﻮار ﺳﺎڵ ﻫەڵﺒﮕﺮێﺖ ﺑێ ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﻫێﻨﺎﻧﯽ ﮐﺎرەﮐە .ﻟە ﺑەر ﺋەم ﻫﯚﮐﺎرە،
ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺧﺎوەﻧﮑﺎر داوای ﺑﯿﻨﯿﻨﯽ ﮐﯚﭘﯿەﮐﯽ ﻣﯚڵەﺗﯽ ﻧﯿﺸﺘەﺟێ ﺑﻮوﻧﺖ ﺑﮑﺎت.

*ﻫەروەﻫﺎ ﺑەﺳەر ﻫﺎواڵﺗﯿﺎﻧﯽ ﺋﺎﯾﺴﻠەﻧﺪە ،ﻟﯿﺨﺘﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ،ﻧەروﯾﺞ و ﺳﻮﯾﴪا ﺟێﺒەﺟێ دەﺑێﺖ.
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ڕاﭘﯚرﺗﮑﺮدن دەرﺑﺎرەی ﻣەرج و ڕێﺴﺎ ﺳەرەﮐﯿەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن
ﮔﺮێﺒەﺳﺘﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن

ﮔﺮێﺒەﺳﺘﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن دەﮐﺮێﺖ ﺑەﺷێﻮەی زارەﮐﯽ ﯾﺎن ﻧﻮوﴎاو ﺟێﺒەﺟێ ﺑﮑﺮێﺖ .ﻟە ﺑﻮاری
ﮐﺮدارﯾﺪا ،ﺑﯚ دوورﺧﺴﺘﻨەوەی ﻫەڵە ﺗێﮕەﯾﺸنت و دڵﻨﯿﺎﮐﺮدﻧﯽ ﻣﺎﻓە ﯾﺎﺳﺎﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻫەردووک
ﻻﯾەن ،ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﮔﺮێﺒەﺳﺘێﮑﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑە ﺷێﻮەی ﻧﻮوﴎاو ﺋەﻧﺠﺎم ﺑﺪرێﺖ .ﺋەﮔەر ﺑە
ﺷێﻮەی زارەﮐﯽ ﮐﯚﺗﺎﯾﯿﺖ ﺑە ﮔﺮێﺒەﺳﺘﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻧەﮐە ﻫێﻨﺎوە ،ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺧﺎوەﻧﮑﺎرەﮐە
ڕووﻧﮑﺮدﻧەوەﯾەﮐﯽ ﻧﻮوﴎاوت ﭘێﺒﺪات دەرﺑﺎرەی ﻣەرﺟە ﺳەرەﮐﯿەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن ﻟە ﻣﺎوەﯾەک
ﮐە درەﻧﮕﱰ ﻧەﺑێﺖ ﻟە ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﻫﺎﺗﻨﯽ ﻣﺎوەی ﯾەﮐەم ﻣﻮوﭼە.
ڕووﻧﮑﺮدﻧەوە ﯾﺎن ﮔﺮێﺒەﺳﺘﯽ ﻧﻮوﴎاوی ﮐﺎرﮐﺮدن ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺋەﻣﺎﻧە ﻟەﺧﯚ ﺑﮕﺮێﺖ
• ﭘێﮕە ﯾﺎن ﺷﻮێﻨﯽ ﮐﺎری ﺧﺎوەﻧﮑﺎر و ﮐﺎرﻣەﻧﺪەﮐە،
• ﺑەرواری دەﺳﺘﭙێﮑﺮدﻧﯽ ﮐﺎرەﮐە ،
• ﻣﺎوەی دﯾﺎرﯾﮑﺮاوی ﮐﺎر و ﺑەﻫﺎﻧەی ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﻫﯿﻨﺎن ﺑە ﮔﺮێﺒەﺳﺘێﮑﯽ ﻣﺎوە دﯾﺎرﯾﮑﺮاو ،
• )درێﮋی ﻣﺎوەی ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوە )ﺋەﮔەر ﻣﺎوەﯾەﮐﯽ ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوە ڕێﮑﮑەوﺗﻨﯽ ﻟەﺳەر ﮐﺮا ﺑێﺖ ،
• ﺷﻮێﻨﯽ ﺋەﻧﺠﺎﻣﺪاﻧﯽ ﮐﺎرەﮐە داﺑﻨێ؛ ﺋەﮔەر ﺷﻮێﻨﯿﮑﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاوی ﮐﺎرﮐﺮدن ﻧﯿە،
ڕووﻧﮑﺮدﻧەوەﯾەﮐﯽ ﺑﻨەﻣﺎﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻧﯽ ﮐﺎرﻣەﻧﺪ ﻟە ﺷﻮێﻨە ﺟﯿﺎوازەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎر دﯾﺎری ﺑﮑﺮێﺖ ،
• ﺋەرﮐە ﺑﻨەڕەﺗﯿەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣەﻧﺪ ،
• *ڕێﮑەوﺗﻨﻨﺎﻣەی ﮔﺸﺘﮕﯿﺮی ﮐﺎرای ﮐﺎرەﮐە،
• ﺑﻨەﻣﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﻣﻮوﭼە و ﻣﺎوەی ﻣﻮوﭼەدان،
• ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮە ﺋﺎﺳﺎﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن،
• ﺟﯚری دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﭘﺸﻮوی ﺳﺎاڵﻧە،
• ﻣﺎوەی ﺋﺎﮔﺎدارﮐﺮدﻧەوە ﯾﺎن ﺑﻨەﻣﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎری ﮐﺮدﻧﯽ.
*ڕێﮑەوﺗﻨﻨﺎﻣەی ﮔﺸﺘﮕﯿﺮ ﺑﺮﯾﺘﯿە ﻟە ڕێﮑەوﺗﻨﻨﺎﻣەﯾەﮐﯽ ﺋەﻧﺠﺎم دراو ﻟەﻻﯾەن ڕێﮑﺨﺮاوەﮐﺎﻧﯽ
ﺑﺎزاڕی ﮐﺎر ﺑە ﭘێﻨﺎﺳەﮐﺮدﻧﯽ ﮐەﻣﱰﯾﻦ ﻣەرﺟەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن.
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ﮐﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن و ﺗﯚﻣﺎرﻛﺮدﻧﯽ ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن
ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻧﯽ ڕۆژاﻧە و ﻫەﻓﺘﺎﻧە

ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮە ﺋﺎﺳﺎﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻧﯽ زۆرﺗﺮﯾﻨەﮐەی  8ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮە ﻟە ڕۆژێﮑﺪا و  40ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮە ﻟە
ﻫەﻓﺘەﯾەﮐﺪا .ﻟە ﻫەﻧﺪێﮏ ﺑﻮاردا )ﻟە ﮐﺎری ﭼێﺸﺘﺨﺎﻧە ،ﮔﻮاﺳﺘﻨەوە ،ﻣﺎڵەﮐﺎﻧﯽ ﭼﺎودێﺮی،
ﻫﺘﺪ( ،ڕەﻧﮕە ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮە ﺋﺎﺳﺎﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑە ﮔﻮێﺮەی ﺋەوەی ﭘێﯽ دەوﺗﺮێﺖ ﺑﻨەﻣﺎی
ﮐﺎرەﮐە ڕێﮏ ﺑﺨﺮێﺖ .ﻟەم ﺣﺎڵەﺗەدا ،ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮە ﺋﺎﺳﺎﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑەﮔﻮێﺮەی ﻣﺎدەەی
ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮی ﮐﺎرﮐﺮدن ﯾﺎن  80ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮن ﻟە ﻣﺎوەی دوو ﻫەﻓﺘەدا ﯾﺎن  120ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮە ﻟە ﻣﺎوەی 3
ﻫەﻓﺘەدا .ﻟە ﭘﯿﺸەﮐﺎﻧﯽ ﭼێﺸﺘﺨﺎﻧە ،ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮە ﺋﺎﺳﺎﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺋەوﭘەڕی  111ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮە
ﻟە ﺳێ ﻫەﻓﺘەدا .
ﺳەﯾﺮی دەﻗە ﺗێﺮوﺗەﺳەڵەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﺒەت ﺑە ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮی ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﮑە ﻟە ڕێﮑەوﺗﻨﻨﺎﻣەی
ﮔﺸﺘﮕﯿﺮی ﺟﯚرە ﭘﯿﺸەﮐە .

ﺗﯚﻣﺎری ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن و ﭘﺎرەدان

ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺧﺎوەﻧﮑﺎر ﺗﯚﻣﺎرێﮑﯽ ﺋەو ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮاﻧە ﻫەڵﺒﮕﺮێﺖ ﮐە ﮐﺎرﻣەﻧﺪ ﺗﯿﺎﯾﺪا ﮐﺎری ﮐﺮدووە
و ﻟەﮔەڵ ﺋەو ﺑڕە ﻣﻮوﭼەﯾەی ﭘێﯿﺎن دراوە .ﺗﯚ ﻣﺎﻓﯽ ﺋەوەت ﻫەﯾە ﻛە ﮐﯚﭘﯿەﮐﯽ ﺗﯚﻣﺎری
ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن ﻟە ﺧﺎوەﻧﮑﺎرەﮐەت وەرﺑﮕﺮﯾﺖ.
ﻫەروەﻫﺎ ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺗﯚﻣﺎری ﺋەو ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮاﻧە ﻫەڵﺒﮕﺮﯾﺖ ﮐە ﺗﯿﺎﯾﺪا ﮐﺎرت ﮐﺮدووە .ﺋەوەت ﻟە
ﯾﺎد ﺑێﺖ دەﺳﭙێﮏ و ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﻫﺎﺗﻨﯽ ﺷﯿﻔﺘەﮐﺎن ﺗﯚﻣﺎر ﺑﮑەﯾﺖ .
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ﮐﺎﺗەﮐﺎﻧﯽ ﭘﺸﻮو
ﭘﺸﻮوی ڕۆژاﻧە

ﻟەو ﮐﺎﺗەی ڕۆژەﻛﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن ﻟە ﺷەش ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮ زﯾﺎﺗﺮە ،ﺗﯚ ﺷﺎﯾﺴﺘەی ﭘﺸﻮوێﮑﯽ ﮐە ﺑە
ﻻﯾەﻧﯽ ﮐەم ﺳﯽ ﺧﻮﻟەک ﺑێﺖ ،ﮐە ﺑێ ﻣﻮوﭼەﯾە ،ﺋەﮔەر ﺳەرﺑەﺧﯚ ﺑﯿﺖ ﻟە ﺟێﻬێﺸﺘﻨﯽ
ﺷﻮێﻨﯽ ﮐﺎر ﻟەم ﮐﺎﺗەدا .
ﭘﺸﻮوی ڕۆژاﻧەی ﻗﺎوەﺧﻮاردﻧەوە ڕێﮑەوﺗﻨﯽ ﻟەﺳەر ﮐﺮاوە ﻟە ڕێﮑەوﺗﻨﻨﺎﻣەی ﮔﺸﺘﮕﯿﺮ ،ﮐە
ﺗﯿﺎﯾﺪا ﺧﺮاوﻧەﺗە ﻧێﻮ ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮە ﭘﺎرە ﺑﯚ دراوەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن .

ﻣﺎوەی ﭘﺸﻮوی ڕۆژاﻧە

ﻟە زۆرﯾﻨەی ﺣﺎڵەﺗەﮐﺎن ،ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﻣﺎوەی ﭘﺸﻮوی ڕۆژاﻧە ﻫەﺑێﺖ ﺑﯚ  11ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮی ﻧەﭘﭽڕاو ﻟە
ﻧێﻮان ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﯾەک ﺷﯿﻔﺘﯽ ﮐﺎر و ﺳەرەﺗﺎی ﮐﺎری داﻫﺎﺗﻮو .ﻟە ﺣﺎڵەﺗە ﺗﺎﯾﺒەﺗەﮐﺎﻧﺪا ،ﻟەواﻧەﯾە
ﻣﺎوەی ﭘﺸﻮو ﮐەﻣﱰ ﺑێﺖ .

ﻣﺎوەی ﭘﺸﻮوی ﻫەﻓﺘﺎﻧە

ﺑەﮔﻮێﺮەى ڕێﺴﺎ ﺑﻨەڕەﺗﯿەﮐە ،ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺑە ﻻﯾەﻧﯽ ﮐەم ﭘﺸﻮوێﮑﯽ  35ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮی ﻧەﭘﭽڕاوی
ﻫەﻓﺘﺎﻧەت ﻫەﺑێﺖ .ﺋەﮔەر ﺑﺸێﺖ ،ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﻟەﮔەڵ ﯾەك ﺷەﻣە داﺑرنێﺖ .
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ﮐەﻣﱰﯾﻦ ﻣﻮوﭼە و داﻧﯽ ﺑﺎﺟەﮐﺎن
ﮐەﻣﱰﯾﻦ ﻣﻮوﭼە

ﻟە ﻓﯿﻨﻼﻧﺪە ،ﺗﯚ ﮔﺸﺖ ﻛﺎﺗێﻚ ﺷﺎﯾﺴﺘەی ﺋەوەﯾﺖ ﻣﻮوﭼەت ﺑﯚ ﺋەو ﮐﺎرە ﭘێﺒﺪرێﺖ ﮐە
ﮐﺮدووﺗە .ﻫﯿﭻ ﮐەﻣﱰﯾﻦ ﻣﻮوﭼەﯾەﮐﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﻟە ﻓﯿﻨﻼﻧﺪە ﻧﯿە ،ﺑەاڵم ﻣﻮوﭼەﮐﺎن ﺑەﮔﻮێﺮەى
ڕێﮑەوﺗﻨﻨﺎﻣەی ﮔﺸﺘﮕﯿﺮی ﭘﯿﺸەﮐە ﭘێﻨﺎﺳەﮐﺮاون .ﺋەﮔەر ﻫﯿﭻ ڕێﮑەوﺗﻨﻨﺎﻣەﯾەﮐﯽ ﮔﺸﺘﮕﯿﺮ ﻟە
ﮐەرﺗەﮐە ﻧەﺑێﺖ ،ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﻣﻮوﭼەﯾەﮐﯽ ﺷﯿﺎو و ﮔﻮﻧﺠﺎوت ﺑﯚ ﮐﺎرەﮐەت ﭘێﺒﺪرێﺖ .
ﺋەو ﻣﻮوﭼﺎﻧەی ﻟە ڕێﮑەوﺗﻨﻨﺎﻣەی ﮔﺸﺘﮕﯿﺮ ﭘێﻨﺎﺳەﮐﺮاون ﻫەﻣەﺟﯚرن ﺑەﮔﻮێﺮەی
ﺋەرﮐەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣەﻧﺪ و ﭘێﻮﯾﺴﺘﯿەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎراﻣەﯾﯽ ﭘﯿﺸەﯾﯽ .ﺑﯚ منﻮوﻧە ،ﻟە ﺳﺎڵﯽ 2015
• ﮐەﻣﱰﯾﻦ ﻣﻮوﭼە ﺑﯚ ﭘﺎﮐﮑەرەوەﯾەک  9.83ﯾﯚڕۆﯾە ﺑﯚ ﯾەک ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮ
• ﻟە ﭘﯿﺸەی ﭼێﺸﺘﺨﺎﻧە ،ﻣﻮوﭼەی دەﺳﭙێﮏ ﺑﯚ ﭼێﺸﺘﻠێﻨەر  10.04ﯾﻮرۆﯾە ﺑﯚ ﯾەک ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮ
• ﮐەﻣﱰﯾﻦ ﻣﻮوﭼە ﺑﯚ ﮐﺎرﻣەﻧﺪێﮑﯽ ﺗﺎزە ﻟە ﭘﯿﺸەﺳﺎزی دروﺳﺘﮑﺮدﻧﺪا 9.83
ﯾﯚڕۆﯾە ﺑﯚ ﯾەک ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮ
• ﻟە ﭘﯿﺸەﺳﺎزی ﺑﺎﺧەواﻧﯽ و ﮐێڵﮕەدا ،ﮐﺮێﯽ ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮێﮏ ﺑە ﻻﯾەﻧﯽ ﮐەم  8.44ﯾﻮرۆﯾە.

دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﺳەﯾﺮی ﻣﻮوﭼە ﺷﺎﯾﺴﺘەﮐﺎن ﻟە ڕێﮑەوﺗﻨﻨﺎﻣەی ﮔﺸﺘﮕﯿﺮی ﻫەر ﭘﯿﺸەﯾەک ﺑﮑەﯾﺖ
 www.finlex.fiﻟەم ﺳﺎﯾﺘە Finlexﻟە

ﻣﻮوﭼەی ﻧەﺧﯚﺷﯽ

ﺗﯚ ﺷﺎﯾﺴﺘەی ﻣﻮوﭼەی ﻧەﺧﯚﺷﯽ دەﺑﯿﺖ ﻟەو ڕۆژەی ﻧەﺧﯚش دەﮐەوﯾﺖ و ﻧﯚ ڕۆژی دواﺗﺮی
ﮐە ﻧەﺧﯚﺷﯿﺖ .داواﮐﺎرﯾەﮐﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸەﺳﺎزی ﺗﺎﯾﺒەت ﺑە دﯾﺎری ﮐﺮدﻧﯽ ﻣﻮوﭼەی ﻧەﺧﯚﺷﯽ
دەﮐﺮێﺖ ﻟە ڕێﮑەوﺗﻨﻨﺎﻣەی ﮔﺸﺘﮕﯿﺮ ﺑﺪۆزرێﺘەوە.

ﻫەژﻣﺎرﮐﺮدﻧﯽ ﻣﻮوﭼە

ﻟە ﭘێﺪاﻧﯽ ﻣﻮوﭼە ،ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺧﺎوەﻧﮑﺎر ﻫەژﻣﺎرﮐﺮدﻧێﮑﺖ ﭘێﺒﺪات ﮐە ﺑڕی ﻣﻮوﭼە و ﺑﻨەﻣﺎﮐﺎﻧﯽ
دەﺳﻨﯿﺸﺎﻧﮑﺮدﻧەﮐەی ﻧﯿﺸﺎن ﺑﺪات ،ﺑﯚ منﻮوﻧە ژﻣﺎرەی ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮەﮐﺎن ﮐە ﮐﺎرت ﮐﺮدووە و ﺑڕی
ﮐﺮێﯽ ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮێﮏ ﻟەﮔەڵ ﺋەژﻣێﺮێﮑﯽ ﺟﯿﺎواز ﺑﯚ ﻗەرەﺑﻮ ﮐﺮدﻧەوەی ﺋﯚﭬەرﺗﺎﯾﻢ و ﻗەرەﺑﻮ
ﮐﺮدﻧەوەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮ .ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﻣﻮوﭼەﮐە ،ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺧﯚت ﺑﺘﻮاﻧﯿﺖ ووردی ﻣﻮوﭼەﮐەت
ﻫەژﻣﺎر ﺑﮑەﯾﺖ.
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ﺋﯚﭬەرﺗﺎﯾﻢ
ﺑەﮔﻮێﺮەى ﯾﺎﺳﺎی ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن ،ﺋەو ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮاﻧەی ﮐﺎرﮐﺮدن ﮐە ﻟە  8ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮ
ﻟە ڕۆژێﮏ ﯾﺎن  40ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮ ﻟە ﻫەﻓﺘەﯾەک ﺗێﺪەﭘەڕن ﺑە ﺋﯚﭬەرﺗﺎﯾﻢ ﻫەژﻣﺎر دەﮐﺮێﻦ .ﻟە
ﺣﺎڵەﺗﯽ ﮐﺎری ﺋەﻧﺠﺎﻣﺪراو ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﮐﺎت ﻟە ﻣﺎوەی دوو ﻫەﻓﺘە ،ﺋەو ﮐﺎرەی ﻟە 80
ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮ زﯾﺎﺗﺮە دەﺑێﺘە ﺋﯚﭬەرﺗﺎﯾﻢ و ﻟە ﮐﺎری ﻣﺎوەی ﺳێ ﻫەﻓﺘەش ﮐە ﻟە  120ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮ زﯾﺎﺗﺮ
ﺑێﺖ دەﺑﯿﺘە ﺋﯚﭬەرﺗﺎﯾﻢ .ﻫەرﭼﯚﻧێﮏ ﺑێﺖ ،ﻟەواﻧەﯾە ﻣەرﺟﯽ ﺋﯚﭬەرﺗﺎﯾﻢ ﺑە ﺷﯿﻮەی ﺟﯿﺎواز
ڕێﮑەوﺗﻨﯽ ﻟەﺳەر ﮐﺮا ﺑێﺖ ﻟە ڕێﮑەوﺗﻨﻨﺎﻣەی ﮔﺸﺘﮕﯿﺮ .ﺳەﯾﺮی ﻣەرﺟەﮐﺎﻧﯽ ﺋﯚﭬەرﺗﺎﯾﻢ ﺑﮑە ﻟە
ﺑﻮاری ﭘﯿﺸەﮐەت ﻟە ڕێﮑەوﺗﻨﻨﺎﻣەی ﮔﺸﺘﮕﯿﺮی ﮐﺎرا .

زۆرﺗﺮﯾﻦ ﺑڕی ﺋﯚﭬەرﺗﺎﯾﻢ و ڕێﮑﮑەوﺗﻦ ﻟە ﺳەری

ﻟەواﻧەﯾە ﺧﺎوەﻧﮑﺎرەﮐە داوات ﻟێﻨەﮐﺎت ﻟە ﺳﺎڵێﮑﯽ ﺗەﻗﻮﯾﻤﯽ زﯾﺎﺗﺮ ﻟە  250ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮ ﺋﯚﭬەرﺗﺎﯾﻢ
ﮐﺎر ﺑﮑەﯾﺖ .ﺳەرەڕای ﺋەوەش ،ﻟەواﻧەﯾە ﺷﻮێﻨﯽ ﮐﺎرەﮐەت ڕێﮑﮑەوﺗﻨﯽ ﻟەﺳەر زﯾﺎﺗﺮ ﻟە 80
ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮ ﮐﺮد ﺑێﺖ ،ﮐە ﻟەم ﺣﺎڵەﺗەدا ﺋﯚﭬەرﺗﺎﯾﻤﯽ ﺳﺎڵێﮏ  330ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮە .
ڕێﮑەوﺗﻨﻨﺎﻣەی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺑە ﺷێﻮەی ﻧﻮوﴎاو ﺋەﻧﺠﺎم ﺑﺪرﯾﺖ ﺑەرﻟەوەی ﺳﻨﻮورداری
ﺋﯚﭬەرﺗﺎﯾﻢ ﺑﺒەزێرنێﺖ و ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺋەو ﺑەﺷەی ﮐﺎرﻣەﻧﺪان دﯾﺎری ﺑﮑﺎت ﮐە ﺑەﺳەرﯾﺎن
ﺟێﺒەﺟێ دەﺑێﺖ ﻟەﮔەڵ ﺑڕی ﺋﯚﭬەرﺗﺎﯾﻤﯽ ڕێﮑەوﺗﻦ ﻟەﺳەر ﮐﺮاو .

ﺋەرﮐەﮐﺎﻧﯽ ﺧﺎوەﻧﮑﺎر

ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺧﺎوەﻧﮑﺎر ﺋﺎﻣﺎژە ﺑە ﺋﯚﭬەرﺗﺎﯾﻢ ﺑﺪات ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەدا ﺗﺎوەﮐﻮ زۆرﺗﺮﯾﻦ
ﺳﻨﻮورداری دﯾﺎرﯾﮑﺮاو ﻧەﺑەزێرنێﺖ .

ڕازی ﺑﻮون ﺑە ﺋﯚﭬەرﺗﺎﯾﻢ

ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺧﺎوەﻧﮑﺎرەﮐەت ﻫەر ﺟﺎرە و ﺑەﺟﯿﺎ داوای ڕەزاﻣەﻧﺪﯾﺖ ﺑﯚ ﺋﯚﭬەرﺗﺎﯾﻢ ﺑﮑﺎت .ﺑە
ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﺗﺮ ،ﻧﺎﮐﺮێﺖ ﻫﯿﭻ ڕەزاﻣەﻧﺪﯾەﮐﯽ ﻫەﻣﯿﺸەﯾﯽ ﻟە ﮔﺮێﺒەﺳﺘﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﯚ ﺋﯚﭬەرﺗﺎﯾﻢ
ﺑﺪرێﺖ.
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زﯾﺎد و ﻗەرەﺑﻮ ﮐﺮدﻧەوەی ﮐﺮێﯽ زﯾﺎدە
ﻣﻮوﭼەی ﺋﯚﭬەرﺗﺎﯾﻢ

ﮐﺮێﯽ دراو ﺑﯚ ﯾەﮐەم  2ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮی دوای  8ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮی ڕۆژێﮏ ﺑە ڕێﮋەی  50%زﯾﺎد دەﮐﺎت ،و
ﺑﯚ ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮﯾﺶ ﺑە ڕێﮋەی  100%دەﺑێﺖ.
ﮐﺮێﯽ دراو ﺑﯚ ﯾەﮐەم  8ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮی دوای  40ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮی ﻫەﻓﺘە )ﻛە ﺋﯚﭬەرﺗﺎﯾﻤﯽ ڕۆژاﻧە
ﻧﺎﮔﺮێﺘەوە( ﺑە ڕێﮋەی  50%زﯾﺎد دەﮐﺎت ،و ﺑﯚ ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮﯾﺶ ﺑە ڕێﮋەی  100%دەﺑێﺖ.
ﻟە ﺣﺎڵەﺗﯽ ﮐﺎری ﺋەﻧﺠﺎﻣﺪراو ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﮐﺎت ﻟە ﻣﺎوەی دوو ﻫەﻓﺘە ،ﮐﺮێﯽ دراو ﺑﯚ
ﯾەﮐەم  12ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮی دوای  80ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮ ﺑە ڕێﮋەی  50%زﯾﺎد دەﮐﺎت ،و ﺑﯚ ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮەﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮﯾﺶ ﺑە ڕێﮋەی  100%دەﺑێﺖ.
ﻟە ﺣﺎڵەﺗﯽ ﮐﺎری ﺋەﻧﺠﺎﻣﺪراو ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﮐﺎت ﻟە ﻣﺎوەی ﺳێ ﻫەﻓﺘە ،ﮐﺮێﯽ دراو ﺑﯚ
ﯾەﮐەم  18ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮی دوای  120ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮ ﺑە ڕێﮋەی  50%زﯾﺎد دەﮐﺎت ،و ﺑﯚ ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮەﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮﯾﺶ ﺑە ڕێﮋەی  100%دەﺑێﺖ .
ﻫەرﭼﯚﻧێﮏ ﺑێﺖ ،ﻟەواﻧەﯾە ﻗەرەﺑﻮ ﮐﺮدﻧەوەی ﺋﯚﭬەرﺗﺎﯾﻢ ﺑە ﺷﯿﻮەی ﺟﯿﺎواز ڕێﮑەوﺗﻨﯽ ﻟەﺳەر
ﮐﺮا ﺑێﺖ ﻟە ڕێﮑەوﺗﻨﻨﺎﻣەی ﮔﺸﺘﮕﯿﺮ .ﺳەﯾﺮی ﻗەرەﺑﻮ ﮐﺮدﻧەوەی ﺋﯚﭬەرﺗﺎﯾﻢ ﺑﮑە ﻟە ﺑﻮاری
ﭘﯿﺸەﮐەت ﻟە ڕێﮑەوﺗﻨﻨﺎﻣەی ﮔﺸﺘﮕﯿﺮی ﮐﺎرا .

ﺋﺎﻟﻮﮔﯚڕﮐﺮدﻧﯽ ﻗەرەﺑﻮ ﮐﺮدﻧەوەی ﺋﯚﭬەرﺗﺎﯾﻢ ﺑە ﭘﺸﻮو وەرﮔﺮﺗﻦ

ﻟەواﻧەﯾە ﻟەﮔەڵ ﺧﺎوەﻧﮑﺎرەﮐەت ڕێﮑﮑەوﺗﻦ ﺑﮑەﯾﺖ ﺑﯚ ﮔﯚڕﯾﻨﯽ ﺑەﺷێﮏ ﯾﺎن ﻫەﻣﻮو ﮐﺎری
زﯾﺎدە و ﻗەرەﺑﻮ ﮐﺮدﻧەوەی ﺋﯚﭬەرﺗﺎﯾﻢ ﺑﯚ ﭘﺸﻮو ﻟەﮔەڵ ﻣﻮوﭼە .ﮐﺎﺗﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚی ﺑەﺧﴩاو
ﺑە ﺋﯚﭬەرﺗﺎﯾﻢ ﺑە زﯾﺎدﺑﻮوﻧﯽ ڕێﮋەﮐە دەﺳﻨﯿﺸﺎن دەﮐﺮێﺖ ﮐە ﺑەﺳەر ﭘﺎداﺷﺖ ﮐﺮدﻧەوەی
ﺋﯚﭬەرﺗﺎﯾﻢ ﺟێﺒەﺟێ دەﺑێﺖ .

ﻣﻮوﭼەی ﯾەک ﺷەﻣﻤە

ﮐﺮێﯽ دراو ﺑﯚ ﮐﺎری ﺋەﻧﺠﺎﻣﺪراو ﻟە ڕۆژ ﯾەك ﺷەﻣە ﯾﺎن ﭘﺸﻮوێﮑﯽ ﺋﺎﯾﻨﯽ ﻣﻮوﭼەی ﺋﺎﺳﺎﯾﯿە
ﻟەﮔەڵ  .100%ﺋەﻣە ﻧﺎﮐﺮێﺖ ﺑە ﭘﺸﻮو ﻟەﮔەڵ ﭘﺎرەدان ﺋﺎﻟﻮﮔﯚڕ ﺑﮑﺮێﺖ .ﺋەﻣە دەﺷێﺖ ﺑە
ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﺟﯿﺎواز ڕێﮑﮑەوﺗﻨﯽ ﻟەﺳەر ﮐﺮا ﺑێﺖ ﻟە ڕێﮑەوﺗﻨﻨﺎﻣەﯾەﮐﯽ ﮔﺸﺘﮕﯿﺮ.

دەرﻣﺎڵەی ﮐﺎری ﺋێﻮارە و ﺷەواﻧە

ﻫەروەﻫﺎ ﻟەواﻧەﯾە ﺗﯚ ﺷﺎﯾﺴﺘەی دەرﻣﺎڵەی ﮐﺎری ﺋێﻮارە و ﺷەواﻧە ﺑﯿﺖ ﺑەﮔﻮێﺮەی
ڕێﮑەوﺗﻨﻨﺎﻣەﯾەﮐﯽ ﮔﺸﺘﮕﯿﺮ .ڕێﮑﮑەوﺗﻨﻨﺎﻣەی ﮐﺎری ﺗﺎﯾﺒەت ﺑە ﭘﯿﺸە دﯾﺎرﯾﮑەری ﺑڕ و
ﺷێﻮازەﮐﺎﻧﯽ ﻫەژﻣﺎرﮐﺮدﻧﯽ دەرﻣﺎڵەﮐﺎﻧە.
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ﭘﺸﻮوەﻛﺎﻧﯽ ﺳﺎاڵﻧە
ﮐەڵەﮐەﺑﻮوﻧﯽ ڕۆژەﻛﺎﻧﯽ ﭘﺸﻮو

ڕۆژەﮐﺎﻧﯽ ﭘﺸﻮو ﺑﯚ ﻣﺎﻧﮕەﮐﺎﻧﯽ ڕۆژژﻣێﺮ ﮐەڵەﮐە دەﺑﻦ )واﺗە ﺑﯚ ﻣﺎوەی ﻧێﻮان 1ی ﻧﯿﺴﺎن و
31ی ﺋﺎدار( ﮐە ﺗﯿﺎﯾﺪا ﮐﺎرﻣەﻧﺪ ﺑە ﻻﯾەﻧﯽ ﮐەم  14ڕۆژ ﻟە ﮐﺎرﮐﺮدن ﯾﺎن  35ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮی ﮐﺎرﮐﺮدن
ﮐﯚ دەﮐﺎﺗەوە.
ﺗﯚ ﺷﺎﯾﺴﺘەی ڕۆژەﮐﺎﻧﯽ دوو ﻫەﻓﺘەﯾﺖ ﺑﯚ ﻫەر ﻣﺎﻧﮕێﮑﯽ ﺗەﻗﻮﯾﻤﯽ ﭘڕی ﮐﺮێﺪﯾﺘﯽ ﭘﺸﻮوی
ﺳﺎڵێﮏ ،ﺋەﮔەر ﮐﺎرﮐﺮدﻧەﮐەت ﺑە ﺑەردەواﻣﯽ ﮐەﻣﱰ ﻟە ﺳﺎڵێﮑﯽ ﺧﺎﯾﺎﻧﺪ ﺑێﺖ ﻟە ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ
ﮐﺮێﺪﯾﺘﯽ ﭘﺸﻮوی ﺳﺎڵەﮐە .
ﺋەﮔەر ﻣﺎوەی ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﮐﺎرەﮐە ﻟە ﯾەک ﺳﺎڵە زﯾﺎﺗﺮە ،ﺗﯚ ﺷﺎﯾﺴﺘەی ڕۆژەﮐﺎﻧﯽ دوو ﻫەﻓﺘە
ﻧﯿﻮ دەﺑﯿﺖ ﺑﯚ ﻫەر ﻣﺎﻧﮕێﮑﯽ ﺗەﻗﻮﯾﻤﯽ ﭘڕی ﮐﺮێﺪﯾﺘﯽ ﭘﺸﻮوی ﺳﺎڵێﮏ.

وەرﮔﺮﺗﻨﯽ ﭘﺸﻮو

ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﭘﺸﻮوێﮑﯽ ﻫﺎوﯾﻨەت ﭘێﺒﺪرێﺖ ) 24ڕۆژ( ﻟە ﻣﺎوەى وەرزی ﭘﺸﻮو 2ی ﺋﺎﯾﺎر 30 -
ﺋەﯾﻠﻮل .
ﭘﺸﻮوی زﺳﺘﺎﻧە )ﺋەو ﺑەﺷەی ﻟە  24ڕۆژی ﻫەﻓﺘە زﯾﺎﺗﺮە( دواى وەرزی ﭘﺸﻮو ﺑەر ﻟە وەرزی
ﭘﺸﻮوی داﻫﺎﺗﻮو دەدرێﺖ ،ﻟە ﻧێﻮان 1ی ﺗﴩﯾﻨﯽ ﯾەﮐەم و  30ﻧﯿﺴﺎن.
ﭘێﻮﯾﺴﺘە ڕۆژە ﭘﺸﻮوەﮐﺎﻧﯽ ﺳﺎاڵﻧە وەرﺑﮕﯿﺮێﺖ؛ ﻧﺎﮐﺮێﺖ ﺑە ﭘﺎرەی ﻧەﺧﺘﯽ ﺑﺪرێﻦ .

ﺋەرﮐەﮐﺎﻧﯽ ﺧﺎوەﻧﮑﺎر

ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺧﺎوەﻧﮑﺎر ﺗﯚﻣﺎرێﮑﯽ ﻫەﺑێﺖ ﺑﯚ ﭘﺸﻮوەﮐﺎﻧﯽ ﺳﺎاڵﻧە و ﭘﺸﻮوە ﻻدراوەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣەﻧﺪ
ﻟەﮔەڵ ﻣﻮوﭼەی ﭘﺸﻮو و ﻗەرەﺑﻮ ﮐﺮدﻧەوەی ﭘﺸﻮوی دﯾﺎرﯾﮑﺮاو ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﯾﺎﺳﺎی
ﭘﺸﻮوەﻛﺎﻧﯽ ﺳﺎاڵﻧە .ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺗﯚﻣﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﭘﺸﻮوەﻛﺎﻧﯽ ﺳﺎاڵﻧە ﻣﺎوە و ﺑەرواری ﭘﺸﻮوەﻛﺎﻧﯽ
ﺳﺎاڵﻧە ﻧﯿﺸﺎن ﺑﺪات ،ﻟەﮔەڵ ﺑڕی ﻣﻮوﭼە و ﻗەرەﺑﻮ ﮐﺮدﻧەوەی ﭘﺸﻮو ،و ﺋەو ﺑﻨەﻣﺎﯾەی
ﻟەﺳەری دﯾﺎرﯾﮑﺮاون.
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ﭘﺎرەدان و ﻗەرەﺑﻮ ﮐﺮدﻧەوەی ﭘﺸﻮو
ﺋەو ﮐﺎرﻣەﻧﺪاﻧەی ﻣﻮوﭼەی ﻣﺎﻧﮕﺎﻧە وەردەﮔﺮن

ﺋەو ﮐﺎرﻣەﻧﺪەی ﻣﻮوﭼەﮐەی ﺑە ﺷێﻮەی ﻣﺎﻧﮕﺎﻧە ڕێﮑﮑەوﺗﻨﯽ ﻟەﺳەر ﮐﺮاوە ﻣﺎﻓﯽ ﺋەوەی
ﻫەﯾە ﺋەم ﻣﻮوﭼەﯾە ﺑﯚ ﻣﺎوەی ﭘﺸﻮوەﮐﺎﻧﯽ ﺳﺎاڵﻧە وەرﺑﮕﺮێﺖ .

ﺋەو ﮐﺎرﻣەﻧﺪاﻧەی ﻣﻮوﭼەی ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮی ﯾﺎن ﺑەﺷﯽ ﮐﺎر وەردەﮔﺮن

ﺑڕی ﻣﻮوﭼەی ﭘﺸﻮو ﺑﯚ ﺋەو ﮐﺎرﻣەﻧﺪاﻧەی ﻣﻮوﭼەی ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮی ﯾﺎن ﺑەﺷﯽ ﮐﺎر وەردەﮔﺮن
ﺑەﮔﻮێﺮەى ڕێﮑﮑەوﺗﻨﻨﺎﻣەی ﮐﺎری ﭘﯿﺸەﮐە دەﺑێﺖ .

ﻗەرەﺑﻮ ﮐﺮدﻧەوەی ﭘﺸﻮو

ﻫەروەﻫﺎ ﻗەرەﺑﻮ ﮐﺮدﻧەوەی ﭘﺸﻮو ﻟە ﯾﺎﺳﺎی ﭘﺸﻮوەﻛﺎﻧﯽ ﺳﺎاڵﻧە ڕێﮑﮑەوﺗﻨﯽ ﻟەﺳەر ﮐﺮاوە
) ﻟە ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﮐﺎرﮐﺮدﻧﯽ ﮐﻮرﺗﱰ ﻟە ﯾەک ﺳﺎڵ 9% ،و ﻟە ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﮐﺎری زﯾﺎﺗﺮ ﻟە ﺳﺎڵێﮏ،
 .(11%ﺋەو ﮐﺎﺗە دەدرێﺖ ﮐە ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﮐﺎرەﮐەت ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ دێﺖ ﯾﺎن ﺋەﮔەر ﭘﺎرت ﺗﺎﯾﻢ
ﮐﺎر ﺑﮑەﯾﺖ ،ﺑﯚ منﻮوﻧە .ﻟە ڕێﮑﮑەوﺗﻨﻨﺎﻣەی ﮐﺎر ،ڕێﮋەی ﺳەددی ﻗەرەﺑﻮ ﮐﺮدﻧەوەی ﭘﺸﻮو
)ﻟەواﻧەﯾە ﺟﯿﺎ ﺑێﺖ )ﺑﯚ منﻮوﻧە ،ﻟە ﭘﯿﺸەﺳﺎزی ﺑﻨﯿﺎﺗﻨﺎن18.5% ،ﯾە.

ﺑەﺧﺸﯿﺸﯽ ﭘﺸﻮو

ﭼەﻧﺪﯾﻦ ڕێﮑﮑەوﺗﻨﻨﺎﻣەی ﮐﺎر ڕێﮑﮑەوﺗﻨﯿﺎن ﻟەﺳەر ﺑەﺧﺸﯿﺸﯽ ﭘﺸﻮو ﮐﺮدووە )ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ
ﻣﻮوﭼەی ﭘﺸﻮو( ﮐە ،ﻟە زۆرﯾﻨەی ﺣﺎڵەﺗەﮐﺎن50% ،ی ﻣﻮوﭼەی ﭘﺸﻮوە .

ﺋەرﮐەﮐﺎﻧﯽ ﺧﺎوەﻧﮑﺎر

ﻟە ﮐﺎﺗﯽ داﻧﯽ ﻣﻮوﭼەی ﭘﺸﻮو ﯾﺎن ﻗەرەﺑﻮ ﮐﺮدﻧەوەی ﭘﺸﻮو ،ﺧﺎوەﻧﮑﺎر ﻧﺎﭼﺎرە
ڕووﻧﮑﺮدﻧەوەت ﭘێﺒﺪات ﮐە ﺑڕی ﻣﻮوﭼەی ﭘﺸﻮو ﯾﺎن ﻗەرەﺑﻮ ﮐﺮدﻧەوەی ﭘﺸﻮو ﻟەﺧﯚ ﺑﮕﺮێﺖ
ﻟە ﺳەر ﺋەو ﺑﻨەﻣﺎﯾەی دەﺳﻨﯿﺸﺎﻧﮑﺮاوە.

ﮔﺸﺘﯽ
ﮔﺸﺖ ﮐﺎرﻣەﻧﺪێﮏ ﺷﺎﯾﺴﺘەی ﭘﺸﻮو و ﻣﻮوﭼەی ﭘﺸﻮوە.

12

ﭼﺎودێﺮی ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸەﯾﯽ و دەﺳﺘەﺑەری ڕووداو
ﻣﺎﻓﯽ ﮐﺎرﻣەﻧﺪ

ﮐﺎرﻣەﻧﺪ ﺑە ﻻﯾەﻧﯽ ﮐەم ﺷﺎﯾﺴﺘەی ﭼﺎودێﺮی ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸەﯾﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﯿە .ﮔﺮێﺒەﺳﺘﯽ
ﭼﺎودێﺮی ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸەﯾﯽ ڕەﻧﮕە ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزارﯾە ﭘﺰﯾﺸﮑﯿەﮐﺎن ﺑﮕﺮێﺘەوە.

ﺋەرﮐەﮐﺎﻧﯽ ﺧﺎوەﻧﮑﺎر

ﺑێ ﺑەﻫەﻧﺪ وەرﮔﺮﺗﻨﯽ ژﻣﺎرەی ﮐﺎرﻣەﻧﺪان ،ﮐﻮاڵﯿﺘﯽ ﮐﺎری ﺋەﻧﺠﺎﻣﺪراو و ﮔﺮێﺒەﺳﺘﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن
ﯾﺎن ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮی ﮐﺎرﮐﺮدن ،ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺧﺎوەﻧﮑﺎر ﭼﺎودێﺮی ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯽ ﺑﯚ ﮔﺸﺖ ﮐﺎرﻣەﻧﺪاﻧﯽ ڕێﮏ
ﺑﺨﺎت .
ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺧﺎوەﻧﮑﺎر ﮔﺮێﺒەﺳﺘێﮑﯽ ﭼﺎودێﺮی ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸەﯾﯽ واژۆ ﺑﮑﺎت ﻟەﮔەڵ
داﺑﯿﻨﮑەرێﮑﯽ ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزاری و ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﻟە ﺑەردەم ﮔﺸﺖ ﮐﺎرﻣەﻧﺪان ﺑێﺖ ﻟەﮔەڵ ڕووﭘێﻮی
ﺷﻮێﻨﯽ ﮐﺎر .
ﻟەو ﭘﯿﺸﺎﻧەی ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﯾﺎن ﻧەﺧﯚﺷﯿەﮐﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺗێﺪاﯾە ،ﺧﺎوەﻧﮑﺎر ﻧﺎﭼﺎرە ﺋﺎڕاﺳﺘەت ﺑﮑﺎت
ﺑﯚ ﭘﺸﮑﻨﯿﻨﯽ ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯽ ﺑە زۆرەﻣﻠێ.

دەﺳﺘەﺑەری ڕووداو

ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺧﺎوەﻧﮑﺎر دەﺳﺘەﺑەری ڕووداوی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ وەرﺑﮕﺮێﺖ ﺑﯚ ﮐﺎرﻣەﻧﺪەﮐﺎﻧﯽ ﻟە
ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﯾەﮐﯽ دەﺳﺘەﺑەری ڕووداو ﺑە ﻫەﻟﺒﮋاردەی ﺧﯚﯾﺎن .دەﺳﺘەﺑەری ڕووداو ﺗێﭽﻮوەﮐﺎن
و زﯾﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ داﻫﺎت ﻗەرەﺑﻮ دەﮐﺎﺗەوە ﮐە ﺑەﻫﯚی ڕووداو و ﻧەﺧﯚﺷﯽ ﭘﯿﺸەﯾﯽ ڕوودەدەن.
ﭘێﻮﯾﺴﺘە ووردەﻛﺎرﯾەﻛﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎی دەﺳﺘەﺑەری ڕووداو ﻟە ﺑەر ﭼﺎوی ﮔﺸﺖ ﮐﺎرﻣەﻧﺪان ﻟە
ﺷﻮێﻨﯽ ﮐﺎر منﺎﯾﺶ ﺑﮑﺮێﺖ.

ﮐﺎﺗێﮏ ﮐە ڕووداوێﮏ ڕوو ﺑﺪات

ﺋەﮔەر ﻟە ﮐﺎردا ﺗﻮوﺷﯽ ڕووداوێﮏ ﺑﻮوﯾﺖ ،ڕاﺳﺘەوﺧﯚ ﺧﺎوەﻧﮑﺎرەﮐەت ﯾﺎن ﺑەرﭘﺮﺳﯽ
ﺳەرووت ﺋﺎﮔﺎدار ﺑﮑەوە .ﺋەوان ﺑەڵﮕەﻧﺎﻣەﯾەﮐﯽ دەﺳﺘەﺑەرﯾﺖ ﭘێﺪەدەن ﮐە ﻟە ڕێﮕەﯾەوە
ﺑﺮﯾﻨﺪارﯾەﮐەت ﺑەﺧﯚڕاﯾﯽ ﭼﺎرەﺳەر دەﮐﺮێﺖ ﻟە ﺑﻨﮑەﯾەﮐﯽ ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯽ ﯾﺎن ﻟە ﻧەﺧﯚﺷﺨﺎﻧە،
ﺑﯚ منﻮوﻧە .ﺋەﮔەر ﺑەڵﮕەﻧﺎﻣەﮐەت ﻻﻧەﺑێﺖ ،ﺋەوە ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﺧﯚت ﭘﺎرەی ﭼﺎرەﺳەر و
دەرﻣﺎﻧەﮐﺎن ﺑﺪەﯾﺖ .ﻟەم ﺣﺎڵەﺗەدا ،ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﮐەی دەﺳﺘەﺑەری ﻗەرەﺑﻮوی ﺗێﭽﻮوەﮐﺎﻧﺖ
دەﮐﺎﺗەوە ﺑەﮔﻮێﺮەی وەﺳﻠەﮐﺎﻧﺖ.
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ﻧﺎﺳﻨﺎﻣەی وێﻨە و ژﻣﺎرەی ﺑﺎج
ﺋەﮔەر ﻟە ﭘێﮕەﯾەﮐﯽ دروﺳﺘﮑﺮدﻧﯽ ﺑﺎڵەﺧﺎﻧە ﮐﺎر دەﮐەﯾﺖ ،ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﻧﺎﺳﻨﺎﻣە ﺑە وێﻨەﮐەت
ﺑە ﺷێﻮەی ﺑﯿرناو ﻻ ﺑێﺖ ﮐە ﺧﺎوەﻧﮑﺎرەﮐەت ﭘێﯿﺪاوﯾﺖ .ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﻧﺎﺳﻨﺎﻣە ﺑە وێﻨەﮐە ﻧﺎوی
ﺧﯚت ،ﻧﺎوی ﺧﺎوەﻧﮑﺎرەﮐەت و ژﻣﺎرەی ﺑﺎﺟﯽ ﺧﯚﺗﯽ ﺗێﺪا ﺑێﺖ ﮐە ﻟە ﺗﯚﻣﺎری ژﻣﺎرەی ﺑﺎﺟﯽ
ﮔﺸﺘﯽ ﻧﻮوﴎاوە.

ﺋﺎﯾﺎ دەﺗﻮاﻧﻢ ﻟەﻛﻮێ ژﻣﺎرەی ﺑﺎج دەﺳﺖ ﺑﺨەم؟

ﺗﯚ ژﻣﺎرەی ﺑﺎﺟﺖ ﺑە ﺷێﻮەی ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾﺪار ﺑە ﮐﺎرﺗﯽ ﺑﺎج وەرﮔﺮﺗﻮوە .ﺋەﮔەر ﮐﺎرﺗﯽ ﺑﺎﺟﯽ
ﺧﯚت ووﻧﮑﺮدوە ،ﺋەوە دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﻟە ﻧﻮوﺳﯿﻨﮕەی ﺑﺎج ژﻣﺎرەی ﺑﺎﺟەﮐەت دەﺳﺖ ﺑﺨەﯾﺖ.
ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﮐﺎرﻣەﻧﺪاﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧﯽ ژﻣﺎرەی ﺑﺎﺟﯿﺎن ﻟە ﻧﻮوﺳﯿﻨﮕەی ﺑﺎج وەرﺑﮕﺮن.
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زاﻧﯿﺎری زﯾﺎﺗﺮ
زاﻧﯿﺎری دەرﺑﺎرەی ﻣەرج و ڕێﺴﺎﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮐﺮدن ﻟەم ﺳﺎﯾﺘە ﺑەردەﺳﺘە:

www.tyosuojelu.fi

ڕێﮑﮑەوﺗﻨﻨﺎﻣەی ﮐﺎر:

www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto

ﯾﺎﺳﺎی ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮی ﮐﺎرﮐﺮدن ،ﯾﺎﺳﺎی ﮔﺮێﺒەﺳﺘەﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن ،ﯾﺎﺳﺎی
ڕێﮑﮑەوﺗﻨﻨﺎﻣەی ﮐﺎر ،ﯾﺎﺳﺎی ﭘﺸﻮوەﻛﺎﻧﯽ ﺳﺎاڵﻧە ،ﯾﺎﺳﺎی ﺑﯿﺎﻧﯿﺎن ،ﯾﺎﺳﺎی
ﭼﺎودێﺮی ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸەﯾﯽ و ﯾﺎﺳﺎی ﺳەﻻﻣەﺗﯽ و ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸەﯾﯽ :

www.finlex.fi

زاﻧﯿﺎری دەرﺑﺎرەی ژﻣﺎرەی ﺑﺎج :

www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Veronumero

زاﻧﯿﺎری دەرﺑﺎرەی ﻣﯚڵەﺗەﮐﺎﻧﯽ ﻧﯿﺸﺘەﺟێ ﺑﻮون :

www.migri.fi/oleskeluluvat
www.poliisi.fi/luvat/ulkomaalaisluvat

ﺋەم ﺑاڵوﮐﺮاوەﯾە ﺑﯚ ﮐﺎرﻣەﻧﺪاﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿە و ﭘﻮﺧﺘەﯾەک ﻟەﺧﯚ دەﮔﺮێﺖ
دەرﺑﺎرەی ﺑﻨەﻣﺎ ﺑﻨەڕەﺗﯿە ﭘەﯾﻮەﺳﺘەﮐﺎن ﺑە ﮐﺎرﮐﺮدن ﻟە ﻓﯿﻨﻼﻧﺪە .منﺎﯾﺸەﮐە
ﺗەواو ﻧﯿە و زاﻧﯿﺎری زﯾﺎﺗﺮ ﻟەو ﺳەرﭼﺎواﻧە ﺑەردەﺳﺘە ﮐە ﻟە ﺳەرەوە
ﺋﺎﻣﺎژەﯾﺎن ﭘێﺪراوە .
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