ی
ی
هه ژ
ڵباردنهکان پهرلهمان ۲۰۱۹
کان پهرله ی
ڵباردنه ی
هه ژ
مان ههر چوار ساڵ جارێک دهکرێن.
ا
هاوڵتیه ی
له هه ژ
کان فینلهندا
ڵباردنهکاندا
بۆ پهرلهمان  ۲۰۰نوێنهر ههڵدهبژێرن
بۆ بڕیاردان لهسهر کاروباره ی
ی
گشت.
کان
ی
هه ژ
مانت  ۲۰۱۹ساز دهکرێن
ڵباردنهکان پهرله ی
ڕۆژی یهکشهممه .۱٤.٤.۲۰۱۹
ی
نگدان پێشوهخت له فینلهندا  ۳تا  ۹.٤.۲۰۱۹یه
ده
ا
و له دهرهوهی وڵت  ۳تا .٤.٦.۲۰۱۹
کاره ی
کان پهرلهمان
ی
گرینگبین کاره ی
ی
دانان یاسایه
کان پهرلهمان
که ههموو کۆمهڵگا ێ
ن بهڕێوه دهبرێت.
ی
ئهرکێیک دیکهی گرینیک پهرلهمان
بڕیاردانه له سهر بودجهی دهوڵهت.
له بودژهی دهوڵهت دا دیار دهکرێت
که دهوڵهت پاره له کوێ پهیدا دهکات و چۆن بهکاردێنێت.
ی
رجکردن پارهی دهوڵهت دهکات.
چاودێرن خه
پهرلهمان ههروهها
ی
پهرلهمان سهرۆکوهزیرانێک
ا
بۆ وڵت ههڵدهبژێرێت
چاودێرن کاروباری حکومهت دهکات.
و
ی
ههروهها پهرلهمان بڕیار دهدات
ی
بۆچوون فینلهندا
لهسهر
ی
کێتت ئهورۆپا.
سهبارهت به کاروبارهکان یه ی
ێ
ک دهتوانێت دهنگ بدات؟
ڵب ی
تۆ دهتوانیت له هه ژ
اردن پهرلهمانیدا دهنگ بدهیت ،ئهگهر
ا
• وڵ یتت فینلهندا بیت؛ و

ا
• بووبیت به  ۱۸ساڵ بهرله .۱٤.٤.۲۰۱۹
ی
ی
ڕاگهیاندن ماف دهنگدان بۆ ماڵت دێت
ی
ئهگهر ماف دهنگدانت ههبێت،
نامهیێک سهبارهت بهوه بۆ ماڵت دێت.
ی
له نامهکهدا ڕاگه ی
یاندن ماف دهنگدانت ههیه
شوێت دهنگدانت له ڕۆژی هه ژ
ی
ڵباردندا.
و
ی
ههروهها لیستهی شوێنهکان دهنگدان ههیه.
دهتوانیت دهنگ به ێ
ک بدهیت؟
فینلهندا دابهش کراوه لهسهر  ۱۳ناوچهی دهنگدان.
ههر ناوچهیێک کاندیده ی
کان خۆی ههن.
دهتوانیت دهنگ به کهسێیک ئهوها بدهیت
که کاندیده لهو هه ژ
ڵباردنهدا
له ناوچهی خۆت.
ی
ناوچهیت خۆت له ڕاگهیاندن دهنگدانتدا دیار کراوه.
کاندیدن ههیه.
ههر کاندیدێک ژمارهی خۆی
ی
کان ههموو کاندیده ی
ژماره ی
کان ناوچهکهت
.بۆ نموونه له شوێنه ی
کان دهنگدان ههن
زانیاریهکان لهسهر کاندیدهکان بۆ نموونه
لهسهر ڕۆژنامه ،تهلهڤزیۆن و ێ
ئینتبنێت ههن.
ی
ی
نگدان له ماڵ
ده
ئهگهر به قوریس بریندار بیت
یان نهخۆشیێیک درێژخایهنت ههبێت،
مافت ههیه به پێشوه ی
خت له ماڵ دهنگ بدهیت.
ی
نگدان له ماڵ
دهبێت ناوی خۆت بنووسیت بۆ ده
ێ
کاتژمب ۱۶
بهرله ۲.٤.۲۰۱۹
ی
ی
لبنهی هه ژ
له الی یێ ژ
ڵباردن شارهکهی خۆت.
لبنهکه لهسهر ڕاگه ی
ژمارهی تهله ی
فۆن یێ ژ
یاندن دهنگدانت ههیه.
یێ ژ
لبنهکه زیاتر زانیاریش پێت دهدات
ی
نگدان له ماڵ.
سهبارهت به ده
ئهوها به پێشوه ی
خت دهنگ دهدهیت
ڵباردنه ی
دهتوانیت له هه ژ
کان پهرلهمانیدا به پێشوه ی
خت
ی
نگدان پێشوه ی
خت
دهنگ بدهیت له ههر شوێنێیک ده
ا
له فینلهندا یان له دهرهوهی وڵت.

ناسنامهی خۆت بۆ دهنگدان لهگهڵ خۆت بێنه،
کارن تاکهکهیس یان ی
بۆ نموونه پاسپۆرت ،ی
کارن لێخوڕین.
 .۱ناسنامهکهیت خۆت پیشان بده به کارمهندی هه ژ
ڵباردن.
کارمهندهکه ی
کۆنبۆڵ دهکات
و کارتێیک دهنگدانت ێ
ن دهدات.
 .۲بڕۆ بۆ خانهی دهنگدان.
به ڕوونایک ژمارهی ئهو کاندیده بنووسه
که دهتهوێت دهنگ بده ی ێ
یت.
هیچ شتێیک دیکه لهسهر
ی
کارن دهنگدان مهنووسه.
 .۳کارتهکه دووقهد بکهرهوه.
 .٤بگهڕهوه بۆ الی کارمهندهکه.
ئهو مۆرێک له کارتهکه دهدات
و زهرفێیک قاوه ین پێت دهدات.
کارتهکه بکهره ناو زهرفهکه
و زهرفهکه چهپ بکه و بیگره.
 .۵کارمهندهکه داوا لێت دهکات
فۆرمێک واژۆ بکهیت.
به فۆرمهکه سوێند دهخۆیت
که به خۆت کارتهکهت پڕ کردووه،
که چهسپت کردووه
و زهرفهکهت داخستووه.
 .٦له ئاخردا کارمهندهکه زهرفهکه دادهخات
و دهکاته ناو زهرفێیک زهردی ناردنهوهدا.
ی
شوێت دهنگدانهوه دهربچیت.
که دهنگت دا ،دهتوانیت له

ئهوها دهنگ دهدهیت له ڕۆژی هه ژ
ڵباردن
ڵباردن  ۱٤.٤.۲۰۱۹شوێنه ی
ێ
ڕۆژی هه ژ
کاتژمب  ۹تا .۲۰
کان دهنگدان کراوهن
ی
له ڕاگه ی
یاندن دهنگدانهوه بڕوانه
ی
شوێت دهنگدانت له کوێیه.

دهتوانیت تهنیا لهو شوێنه دهنگ بدهیت
که لهسهر ڕاگهیاندنهکه بۆت نوورساوه.

 .۱ناسنامهکهیت خۆت پیشان بده به کارمهندی هه ژ
ڵباردن.
کارمهندهکه ی
کۆنبۆڵ دهکات
و کارتێیک دهنگدانت ێ
ن دهدات.
 .۲بڕۆ بۆ خانهی دهنگدان.
به ڕوونایک ژمارهی ئهو کاندیده بنووسه
که دهتهوێت دهنگ بده ی ێ
یت.
هیچ شتێیک دیکه لهسهر
ی
کارن دهنگدان مهنووسه.
 .۳کارتهکه دووقهد بکهرهوه.
 .٤بگهڕهوه بۆ الی کارمهندهکه.
ئهو مۆرێک له کارتهکه دهدات
ی
 .۵ی
سندۆف هه ژ
ڵباردن.
کارن دهنگانت بکهره ناو
ی
شوێت دهنگدانهوه دهربچیت.
که دهنگت دا ،دهتوانیت له
دهتوانیت یارمه ین له ێ
ک وهربگریت؟
ا
کارمهنده ی
کان هه ژ
ڵباردن وهڵیم پرسیارهکان دهدهن
ی
نگدان پێشوهخت و له ڕۆژی هه ژ
ڵباردن.
له ده
شوێت دهنگدان یارمهتیدهری هه ژ
ی
ڵباردن ههن.
له
دهتوانیت داوای یارمه یتت بکهیت بۆ خانهی دهنگدان .ه
ئهگهر نهتوانیت به خۆت ی
کارن دهنگدان پڕ بکهیت.
یارمهتیدهری هه ژ
ڵباردن دهتوانێت ههروهها کهسێک بێت
که به خۆت بژاردبێت،
بۆ نمونه کهسوکارێکت یان خزمێکت.
یارمهتیدهری هه ژ
ڵباردن نابێت
کهسێیک کاندید یان کهسوکارێیک کاندیدێک بێت.
یارمهتیدهری هه ژ
ڵباردن نابێت به هیچ کهسێک بڵێت
که دهنگ داوه به ێ
ک.
ڕازی دهنگدان
ههر کهسێک به خۆی بڕیار دهدات،

ئایا دهنگ دهدای و به ێ
ک دهدات.
مهبهست له ڕازی هه ژ
ڵباردن ئهوه یه
که پێویست نیه به هیچ کهسێک بڵێیت
دهنگت داوه به ێ
ک.

)(TAKAKANSI

ڵب ی
دهنگ بده له هه ژ
اردن پهرلهمان!
ی
ی
لهم نامیلکهیهدا به زمان ئاسان بایس دهنگدان و هه ژ
ڵباردنهکان  ۲۰۱۹دهکرێت.
انیارن زیاتر سهبارهت به دهنگدان:
ز ی
vaalit.fi
selkokeskus.fi

وهزاره ین دادی
ناوهندی ی
زمان ساکار

