
         

ێ دەکات.  ٢٠٢١تاق�کردنەوەی لە کار دامەزراندین شارەواین لە سا�ڵ   دەست یپ

ئامان�ب لە کار دامەزراندئن ه�لسن� ئەوە�ە کە لە کار دامەزراندئن ئەو ب�کارانەی کە بەدوای کاردا دەگەڕ�ن 

تر بکات.   ن  لەگەڵ ڕ�نمائی کردن بۆ مەشق و خ��ندن لە ئ�ستا بەه�ێی

 

 پ�شەک�ە� کورت

داوا�اری کاری دان�شتووی ه�لسن� لە فەرمانگەی کارو کاسیب دەکاتە نەفەری خزمەتەکائن لە  ٥٠ ٠٠٠تاق�کردنەوەی لە کار دامەزراندن ن��کەی 
ێ دەک��ت.  دوابەدوای گۆڕانکار�ەکە ن��کەی  ١/٣/٢٠٢١ار دامەزراندن.  گۆڕانکار�ەکە لە ک فەرمانبەر لە فەرمانگەی کار و  ٢٥٠بەدواوە کاری ئپ

، هەروەها ش��ین کارکردن لە ئیتا��سکوس و پاس�الوە.    کاسب�ەوە دەگوزر�نەوە سەر شارەوائن

 

؟ �پ تاق�کردنەوە�ە� لە کار دامەزراندین شار   ەواین

 تاق�کردنەوەی لە کار دامەزراندین شارەواین چ�ە؟ 

ساڵ بەردەوام دەب�ت، کە ت�ا�دا ڕ�کخستین خزمەتە  ٢،٥تاق�کردنەوەی لە کار دامەزراندئن شارەوائن پڕۆژە�ە� ن�شت�مان�ە کە بۆ ماوەی 
.  لە تاق�کردنەوەی ش بازنەی  ٢٦شارەوائن بەشداری دەکەن و ت�کڕا  ١٢٥ارەوان�دا �اسای�ەکائن فەرمانگەی کار و کاسیب دەکەونە ئەستۆی شارەوائن

.  ه�لسن� �ەک�کە لە بازنەکائن تاق�کردنەوە بە تەنها.  لە ناوچەکائن دەورو�ەری پایتەخت ب�جگە لە ه�لسن�،  ن بازنەی تاق�کردنەوە پ�ك دەهێنن

اڤا هەن.   -ئ�سپۆ هەروەها ڤانتا  ک�ێی

 

 بۆ�پ ئەم شتە ڕ�ك دەخ��ت؟  

کردئن کار�گەرئی خزمەتەکائن لە کار دامەزراندن و بژاردەکائن خزمەئت داوا�ارائن کار و تاق�کردنەوەی مەبەست  لە تاق�کردنەوەی شارەوائن باش�ت

جام نەفەرە.  مەبەست وا�ە کە ئەم شتە بۆ نموونە بە شێوازی ئاسانکردئن گە�شتنە ن��� ئەو خزمەتانە�ە کە شارەوان�ەکان پ�شکە�ش دەکەن ئەن
ر�ت.   هەوڵ دەدر�ت کار�گەری باش�ت بک��ت بە �ەکخستین کارمەندائن شارەوان�ەکان و دەوڵەت، خەرج�ە دارای�ەکان و ش��نەکان لە بد

 چارەسەرکردئن دامەزراندندا لە کار. 

 

 ئا�ا ئەم شتە من دەگ��تەوە؟ 
بگ��تەوە ئەگەر تۆ ب�کار�� دان�شتووی ه�لسینک�ت کە بە تاق�کردنەوەی شارەوائن و گواستنەوەی خزمەتەکان بۆ سەر شارەوائن لەوانە�ە تۆش 

نەی الی خوارەوە دەتگ��تەوە:   دوای کار دەگەڕ��ت �ان لە خزمەئت لە کار دامەزراندن بەشداری دەکە�ت و �ەک�ك لەم خا�ڵ

ندا�ە ٣٠تەمەنت لە خوار  •  سا�ڵ
 �ان

 زمائن خۆت زمان�� ب�گانە�ە زمائن دا�کیی خۆت زمان�� ج�اواز لە فینلەندی�ە.  •
 �ان

ما�ن وەرگرتین پارەی ڕۆژانەی داهائت کارت ن�ە.  بۆ نموونە پارەی ب�کاری لە ک��ڵ وەردەگ��ت، �ارمەتیی ب��وی �ان پارەی ڕۆژانەی  •
 نەخۆ�ش وەردەگ��ت. 



         

، لە ال�ەن فەرمانگەی کار و کاسب�ەوە نامە�ە� تایبەتت بۆ د�ت لەگەڵ زان�اری لەسەر  ئەگەر بگ��زر�یتەوە سەر تاق�کردنەوەکەی شارەوائن

 . Oma asiointi –palveluخزمەئت ئینتەرنێیت کاری خۆ جێبەج�کردن 

 

 کار�گەر��ەکاین گۆڕانکار�ەکە بۆ سەر من؟ 

 کھی تاقیکردنھوەکھ دەکرێت؟

 . دەکرێت ۳۰/٦/۲۰۲۱ – ۱/۳/۲۰۲۱تاقیکردنھوەی شارەوانی لھ 

 

 ئا�ا گۆڕانکار��ەکە کار�گەریی دەب�ت بۆ سەر زەمانەیت ب�کار��ەکەم؟ 

 گۆڕانکار��ەکە کار�گەتیی ناب�ت بۆ سەر ئەو زەمانەئت ب�کار��ەی کە ب��اری لەسەر دراوە پ�ت بدر�ت. 

ی کار کە لەال�ەن فەرمانگەی کار و کاسب�ەوە دە ن در�ت بەو لەکائت دەستپ�لردئن تاق�کردنەوەی لە کار دامەزراندئن شارەوان�دا ڕاپۆرئت س�اسەئت ه�ێی
ێ دەدەن (ک��ڵ �ان سندو�ت ب�کاری) لەو کاتەشدا کە پەیوەند�ەکەت وەکو نەفەر دەگ��زر�تەوە بۆ ب ازنەی ال�ەنانەی کە شا�ستەکائن ب�کار�ت ئپ

ێ دەک��ت.  تاق�کردنەوەی شارەوائن کار�گەرئی ناب�ت بۆ سەر تاوت��کردئن بابەئت دە ستەبەرئی خزمەتەکائن لە کار دامەزراندئن ه�لسن� هەر کاری ئپ
 داوای ب�کار�ەکەت لە ک��ڵ �ان لە سندوو�ت ب�کار�دا.  هەروەها تازەگەر��ەکەش ناب�ت کار�گەر��ە� گەورەی هەب�ت بۆ سەر پ�شکەشکردئن 

 شا�ستەی ب�کار�ەکەت �ان خشتەی کائت ب��اری ئەوەی کە پ�ت بدر�ت لە ک��ڵ �ان لە سندوو�ت ب�کار�دا.   
 

ۆ باش�ت وا�ە لە قۆنا�ن سەرەتای گۆڕانکار�ەکەدا لەوانە�ە خزمەئت شارەوائن لە ڕووی دەرکردئن ب��ارە تازەکانەوە کەم�ك قەرەباڵ�ن لەسەر ب�ت.  بۆ ت

تت بەسەر�دا کە خۆت لەو کر  دەوانە ال بدە�ت کە پێ��ست بە ب��ار و ڕەزامەندی دەکات �ەکسەر لە کائت گ��زرانەوەتدا ئەگەر خۆت دەسە�ڵ

  هەبوو. 

 

 پێ��ستە لەسەر من �پ بکەم بۆ ئەم گۆڕانکار�ە؟  

 کە�ت.  تۆ وەکو کەس�ك کە داوای کارت پ�شکەش کردووە، پێ��ست نا�ات لە پێناو گۆڕانکار�ەکەدا هیچ شت�ك ب

ێ دەک��ت.  بازنەی تاق�کردنەوەی شارەوان� ەکەت واتە پالنەکائن پ�شووت بۆ کار پە�دا کردن �ان هەر پالن�� تر کە هەتە لەو کاتەشدا هەر کار�ان ئپ

ن  وای �ەکسەر دوابەد  Helsingin työllisyyspalvelutخزمەتەکاین لە کار دامەزراندین ه�لسن�بۆ ئەوانەی کە دان�شتووی ه�لسنکنی
اردنەکە سەبارە ش ت بەو د�ار�کردئن کارمەندی شارەزای بەر�رس پەیوەندی بە هەموو ئەو نەفەرانەوە دەکەن کە داوا�اری کارن.  هاوکات لەگەڵ هەڵ�ب

بۆ خزمەتانەی کە خزمەتەکائن لەکار دامەزراندئن ه�لسین� پ�شکە�ش دەکەن لەگەڵ پەیوەند�ەکەت وەکو نەفەری خزمەتەکە زان�ارئی ز�اترت 

�ن.    دەن�ێی

 

 ئا�ا لە داهاتووشدا کارمەندی شارەزای بەر�رسم دەب�ت؟  ئا�ا کارمەندە شارەزا�ەم دەگۆڕدر�ت؟ 

 لە داهاتووشدا ن��کەی هەر نەفەر�� داوا�اری کار کارمەندی شارەزای بەر�ر� تایبەت بە خۆی دەب�ت. 

شارەزی بەر�رسەکەت�ش بگۆڕدر�ت.  لە دوای گ��زرانەوەکەت بە زوووت��ن کات لەوانە�ە لە دوای گ��زرانەوەی خزمەتەکە بۆ شارەوائن کارمەندی 
مە کە لە توانادا ب�ت کارمەندی شارەزای بەر�رسەکەت بۆ د�اری دەک��ت.  �ەکسەر دوابەدوای د�ار�کردئن کارمەندی شارەزای بەر�رسەکەت بە نا



         

ێ دەدر�ت کە کارمەندە شارەزا زان�ار  Oma asiointi -palveluو هەروەها لە خزمەئت ئینتەرنێیت  ێ دەدر�ت.  لەو کاتەشدا ئەم زان�ار�ەت ئپ �ت ئپ

 بەر�رسەکەت نەگۆڕدر�ت. 

 دەتوان�ت چاوەڕوائن هاتین زان�اری بکە�ت لە خزمەئت لە کار دامەزرداندئن ه�لسنک�ەوە.  

 

 ئا�ا ئەم شتە بە جۆر�ك کار جێبەج�کردنەکانم سنووردار دەکات؟ 

ێ دەکە�ت.  دوابەدوای تاق�کردنەو  ، ئی�ت تەنها لە خزمەئت لە کار دامەزراندئن ئەو شارەی کە بە فەر� لیێی دەژ�ت کارو�ار جێبە�ب  ەی شارەوائن

ە لە فەرمانگەی کار و کاسبیی ه�لسن� و لەو  ە بۆ نموونە: کەس�� دان�شتووی ه�لسن� ماڵەکەی لە فەرمانگەی کار و کاسبیی ڤانتاوە ن��ک�ت
�ش لەوێ کارەکا ێ بدر�ت.  پ�ش�ت  ئن کردووە.  لە کائت تاق�کردنەوەی شارەوان�د چی�ت ناتوان��ت لە فەرمانگەی کار و کاسبیی ڤانتا خزمەئت ئپ

 
، دەتوان��ت تەنها لە بنکەکائن خزمەئت لە کار دامەزراندئن  ن شارەکەی  ئەو کەسانەی کە داوا�اری کارن، ئەوانەی کە نەفەری تاق�کردنەوەی شارەواننی

ێ بدر�ت.  خ��ان خزمەت�  ان ئپ

 

 ئا�ا ئەو خزمەتەی کە پ�م دەدر�ت گۆڕاین بەسەردا د�ت؟  

ێ دەدر�ت کە پ�ش�ت لە فەرمانگەی کار و کاسیب پ�ت دراون.  لە ڕووی خزمەت ەکائن وەکو نەفەر�� تاق�کردنەوەی شارەوائن هەمان ئەو خزمەتانەت ئپ
 شارەوانیی ه�لسنک�ەوە ئ�حت�ما� هەند�ك گۆڕانکارئی بچووك هە�ە کات�ك کە ژمارەی نەفەرەکان بە ڕادە�ە� زۆر ز�اد دەکەن. 

 

ە کار دامەزراندئن تاق�کردنەوەی شارەوان�دا گەشە دەدەین بە خزمەت و چارەسەری نوێ بۆ جێبەج�کردئن لە کار دامەزراندن، هەروەها لە کائت ل
کردئن لە کار دامەزراندن.  ک ەواتە هاوکارکردن بۆ نموونە لەگەڵ خزمەتەکائن سۆش�ال و تەندروسیت و پەروەردە و مەشق و خ��ندن لە پیناو باش�ت

�ێتەوە. بۆی ه  ە�ە لە کائت تاق�کردنەوەی شارەوان�دا دەرفەئت خزمەتەکانت فراوان�ت

 

 ) م ئا�ا خزمەتەکەم دەگۆڕ�ت؟ TYPمن نەفەری (خزمەیت هاو�ە�ش فرەبواریی لە کار دامەزراندن 

م لە تاق�کردنەوەی TYPلە داهاتووشدا (خزمەئت هاو�ە�ش فرەبوارئی لە کار دامەزراندن  ێ دەدر�ت، بە�ڵ شارەوان�دا بە شێوازی ج�اواز لەوەی )ت ئپ

 ئەمەش مانای ئەوە�ە کە، خا�ڵ کارو�ار جێبەج�کردنت �ان کارمەندی شارەزای بەر�رست دەک��ت بگۆڕدر�ت.    پ�شووتر ڕ�ك دەخ��ت. 

کردئن لە کار دامەزراندن لە کائت تاق�کردنەوەی شارەوان�دا نا�ۆڕ�ت و لە ک ائت تاق�کردنەوەی شارەوان�دا بەم �اسای خزمەئت هاو�ە�ش فرەبواری باش�ت

 خزمەتانە دەوت��ت خزمەئت توانابەخ�ش بۆ کارکردن.  

ێ دەدر�ن؟   بە �پ زمان�ك خزمەتەکانم یپ

ێ کات گرتن  �ش بەئب ن ێ هیچ ڕ�کخستن�� تایبەت بە زمائن ئینگل�ی ێ دەدر�ت.  زۆر جار�ش بەئب بە زمائن فینلەندی و س��دی هەردەم خزمەتت ئپ
ێ دەدر�ت.      خزمەتت ئپ

 

ائن زارە� بۆ �ارمەت�دائن کار جێبەج�کردن بۆ ئەو کەسانە ڕ�ك دەخ��ن کە پێ��ست�انە هەر وەکو لە فەرمانگەی کار و   � ی
 کاسب�شدا.  خزمەتەکائن وەرگ�ێ

 

 



         

ێ دەدر�ن؟   لە کوێ خزمەتەکانم یپ

ێ دەدر�ت؟  ئەی لە قۆنا�ن گ��زانەوەدا   ؟ ئەگەر بگ��زر�مەوە و ببمە نەفەری خزمەتەکاین لە کار دامەزراندین ه�لسن� لە کوێ خزمەتەکانم یپ

ێ بڕانەوە. کە � فەرمانگەی کار و کاسب�- Oma asiointi دەتوان�ت لە ئینتەرن�ت خزمەتەکائن   ە بەکار�ــهێن�ت هەر وەکو جاران بەئب

 
ێ بڕانەوە لەم ژمارە تەلەفۆنەی خزمەئت نەفەرەکائن فەرمانگەی کار و کا�:   ێ دەدر�ت بەئب  ٠٢٥ ٥٠٠بە تەلەفۆن خزمەتەکائن لە کار دامەزراندنت ئپ

 ) ١٥:١٥ -٩هەیین سەعات  –(دووشەم  ٠٢٩٥

ێ دەدر�ت ب و ئەو شتانەی کە  Oma asiointiۆ جێبەج�کردئن کارەکان و بەکارهێنائن خزمەئت ئینتەرنێیت لە خزمەئت تەلەفۆندا �ارمەت�ت ئپ

 پەیوەندی�ان هە�ە بە لە کار دامەزراندنەوە.  ئەگەر پێ��ست بکات ئاراستە دەک���ت بۆ خزمەئت تر کە بۆ تۆ گونجاو ب�ت. 

 

ێ دەدر�ت لەم ناون�شانانەی  ٢٠٢١لە سەرەتای سا�ڵ  لەگەل دەستپ�کردئن تاق�کردنەوەی شارەوائن بۆ لە کار دامەزراندن خزمەئت هۆ�ڵ پ�شواز�ت ئپ

 ال خوارەوە:  

• Asiakkaankatu 3   لە ئیتا��سکوس 
• Ratapihantie 7  �ڵ لە پاس� 
ندا�ە لە ناو�ش�ائن  ٣٠بنکەی ئاراستەکردن بۆ ئەوانەی کە تەمەن�ان لە خوار  • .   Fredrikinkatu 48سا�ڵ  لە کامیپ

 . Runeberginkatu 5و    Viipurinkatu 2هەروەها خزمەتەکان بە کات گرتن�ش دەدر�ن لە ناون�شائن 

 
 خزمەئت نەفەر بە چاو��کەوتین ڕوو�ەڕوو کات�ك کە دەب�ت کە بارودۆ�ن کۆڕۆنا ڕ�گا بدات.  

 

ێ دەدر�ت، واتە بۆ نموونە زان�ارئی کاتەکائن کرانەوە  دا سەبارەت بە خزمەتەکائن ه�لسین� ڕاو�ژی خزمەتت Helsinki-info ه�لسین� ئینفۆ لە  ئپ

 �ان زان�ار�ە سەرەک�ەکائن تر.  

 )١٠:١٥و هەیین سەعات  ١٦-٩پێنجشەم سەعات  –(دووشەم  ٠٩ ٣١٠ ١١ ١١١ژمارە تەلەفۆئن ه�لسن� ئینفۆ:  

 )١٠:١٥و هەیین سەعات  ١٦-٩پێنجشەم سەعات  –ووشەم ه�لسن� ئینفۆ (د چائت 

 

  

 

 

 زان�اریی ز�اترم لە کوێ دەست دەکەو�ت؟  

 دەتوان�ت لەم ماڵپەڕانەی الی خوارەوە زان�اری ز�اتر بخ��نیتەوە:  

   hel.fi لەسەر تاق�کردنەوەی لە کار دامەزراندن لە ماڵپەڕی
  لەسەر تاق�کردنەوەی لە کار دامەزراندن لە ماڵپەڕ�وەزارەئت کار دامەزراندن و گەشەپ�دائن ئابووری 

 خزمەتەکائن لە کار دامەزراندئن ه�لسن�ی )twitter(ت��تتەر 

 

�ۆن�ەکان.  ن  بەدواداچووئن ن��کردنەوەی ئەم الپەڕە�ە و م�د�اش بکە وەکو ڕۆژنامەکان و هەواڵە تەلەف�ی

https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/
https://www.hel.fi/kanslia/neuvonta-fi/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/yritykset/tyollisyys/tyollisyyden-kuntakokeilu/
https://tem.fi/tyollisyyskokeilut
https://twitter.com/tyollisyyshki
https://twitter.com/tyollisyyshki
https://twitter.com/tyollisyyshki


         

 
�ت بۆ خزمەئت لە کار دامەزراندئن ه�لسن� بۆ ناون�شائن  هەروەها دەتوان�ت بە ڕ�گای ئ�مە�ل تێبیین �ان پرس�اری گشیت بن�ێی

tyollisyyspalvelut@hel.fi. 
ن ئەو خزمەئت نەفەری شەخس�انە بدەین کە مەر�ب خۆ ناساندن دە�گ��تەوە.  زان�ار�ە هەست�ارەکان بە ڕ�گای  سەرنج!  بە ڕ�گای ئ�مە�ل ناتواننی

ن بە ڕ�گای ئ� ە، بۆ نموونە لەسەر باری تەندروسیت خۆت �ان بارودۆ�ن ژ�انت �ان زان�ار�ە شەخس�ەکائن خۆت.  دەتواننی مە�ل ئ�مە�ل بۆمان مەن�ێی

 �  پرس�ارە گشت�ەکان بدەینەوە و تێبین�ەکان بگە�ەنینە ش��ین مەبەست. تەنها وە�ڵ

 

 لە کوێ خۆم بە ب�کار ناونووس بکەم؟  

ووس لە داهاتووشدا هەر بەڕ�گای فەرمانگەی کار و کاسیب خۆ ناونووس دەک��ت بە ب�کاری. دەتوان�ت لە خزمەئت ئینتەرنێیت  خۆت بە ب�کار ناون

.  فەرمانگەکائن کار و کاسیب نەفەرەکائن تاق�کردنەوەی شارەوائن بۆ لە کار دامەزراندن بۆ بکە�ت �ان لە خاڵەکائن فەرم انگەکائن کار و کاسیب

 نوو�نگەکائن کار�ە�دا�ردئن شارەکائن ن�شتەجێبووئن داوا�ارائن کار ئاراستە دەکەن. 

 

 

 

 


