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 ۱۵ تعاس ۲۰۲۰/ ۴/ ۳ ەیعالطا
 

 :انورک سوریو عویش رطاخ هب ،یمک رهش دیدج یاهتیددحم و تاررقم
 

 هعجارم اتسار نیا رد .تساەدش مالعا عونمم ادیکا )یراسواس ناتسرامیب( یمک ناتسرامیب نینچمه و رهش یتامدخ یاهناکم و اهدحاو هب نتفر و ندزرس .۱
 ،نامیاز شخب لثم ،دوشیم هداد هزاجا دراوم یضعب رد ەک دنچ ره ،دشابیم عونمم دیدزاب و دید تهج ناتسرامیب تبقارم یاه شخب و ،اه ناتسرامیب هب
 .دوشب هتفرگ سامت  ناتسرامیب یاهدحاو لوئسم ناراتسرپ اب دیاب صاخ دراوم رد .دشاب یسوریو مئالع نودب  و هدش شیامزآ هدننکدیدزاب صخش هچنانچ

 

 :دنتسه لیطعت ۳۱/۷/۲۰۲۰ خیرات ات یمک رهش رد ،ریز یحیرفت و یمومع یاهناکم یامت .۲
 نلاس زا یحیرفت یاهەدافتسا ،ناناوج یاهەناخ ،ناکدوک یگنهرف نوناک ،یرامماک-یمک ،رختسا ،هناخباتک ەلمج زا یگنهرف زکارم یاهتیلاعف همه
 .دنوشیم رازگرب یرادرهش طسوت ەک ییاهترسنک و رتائت یاهنلاس ،اهدادیور ،یشزرو یاهنیمز و سرادم
 .دنوشیم لابند و یبایزرا تلود یدعب یاهلمعلاروتسد قبط رب ،یناتسبات یاهتبسانم و اهنشج

 

  :دنشابیم لیطعت ١٣/۵/۲۰۲۰ خیرات ات یمک رهش رد ،ریز یعامتجا و یتامدخ یاهناکم یامت ،نینچمه
 .اهەداوناخ زا تیامح زکارم یاهتیلاعف ،سادهتەپیەل یاهتیلاعف نوناک ،راک زکارم ای یشخبناوت یاهراک ،نادنملاس ەنازور یاهتیلاعف
 یاهتبقارم زکرم  ،ەورگ کی ەب انواس تامدخ ندرک دودحم لاثم ناونع ەب .دنوشیم دودحم یرادا رتافد و یرازگ تمدخ زکارم زا یضعب راک تاعاس
 ەرادا راک تاعاس نینچمه و .دنوشیم دودحم اهەداوناخ ەرواشم زکارم رد یرورض ریغ تامدخ و اهەداوناخ یتیامح یاهتیلاعف و  ،الیپآ تقوم
 .دوشیم مک لایسوس
 و ەدومن یوریپ تاررقم نیمه زا زین یبهذم عماوج و یراک یاهەژورپ ەمه هک ،دنکیم یدج ەیصوت نادنورهش همه ەب نینچمه ،یمک یرادرهش
 .دننک دودحم الماک ار دوخ یاهتیلاعف همه تقو عرسا رد

 

 

 ،دشابیم هناخ رد شدنزرف یرادهگن هب رداق نیدلاو زا یکی هچنانچ اما .دننامیم زاب ینمیا و ییشادهب ەژیو یاهتیامح تحت اهیناتسبدشیپ و اهکدوکدهم .٣
 ،دننک تبقارم هناخ رد ناشنادنزرف زا اصخش هک دنشاب هتشاد ار نیا ییاناوت هک ینیدلاو .دشابیمن کدوکدهم ای و یناتسبدشیپ هب ندمآ رد یرابجا چیه
 ات ١٨/٣ خیرات زا ناتسکدوک رد ناکدوک زا تبقارم هنیزه ،دننکیم تبظاوم ەناخ رد ناشناکدوک زا اصخش هک یناسک یارب .دنهدب ماجنا ار راک نیا دنناوتیم

 قدص یناتسبد شیپ ناکدوک یاهشزومآ شخب نینچمه و ەنازور یاهتبقارم شخب ،اهناتسکدوک دروم رد روتسد نیا .دش دهاوخن هتفرگ نیدلاو زا ۱۳/۴
 .دننکیم

 

 

 :ییادتبا سرادم و ناتسریبد .٤

   .دنکیم رازگرب ار شیاهشزومآ ،رود هار زا شزومآ تروص ەب یوناث عالطا ات ویسول ناتسریبد -

 .دننکیم رازگرب ار شیاهشزومآ ،رود هار زا شزومآ تروص ەب یوناث عالطا ات زین ییادتبا سرادم -

 .دوب دهاوخ ەسردم رد یروضح تروص ەب ینمیا و ییشادهب ەژیو یاهتیامح تحت ،ناتسبد ٣ ات ١ یاهسالک -

 رد هک ینازومآ شناد الثم ،دندنمزاین هژیو یاهتبقارم هب هک ،دوب دهاوخ ینازومآ شناد زا ەتسد نآ لماش ،ەسردم یاهسالک رد شزومآ نینچمه
 اهەچب زا ەتسد نیا نیدلاو یارب نمض رد  .)دشابیم یرادرهش زا یمسر ەگرب ذخا هب طونم رما نیا ەتبلا ەک( دنراد یریگدای یدج تالکشم شزومآ
 .دنزادرپب ناشناکدوک شزومآ هب لزنم رد ،دنناوتیم دوخ لیامت تروص رد نیدلاو و ،درادن دوجو ەسردم ەب ناشنداتسرف یارب یرابجا زین

 

 )١٧/٣/۲۰۲۰ ەخروم رد ەدش بیوصت نوناق( .دینک یراددوخ یمومع یاهناکم رد روضح زا و ،رفن ۱۰ ات تاعمجت ندرک دودحم .۵

 

 .دنکیم کمک دارفا زا هتسد نیا هب یرادرهش موزل تروص رد .)هنیطنرق طیارش لداعم( ،دننک یراددوخ دارفا ریاس اب سامت زا دنتسه فلکم لاس ۷۰ یالاب دارفا .٦
 ەرامش اب دیناوتیم دروم نیا رد رتشیب ییامنهار و یهاگآ یارب .دشابیم ەعماج دارفا زا هتسد نیا یارب رازاب روما و دیرخ رد کمک ،نادنملاس هب اهکمک هلمج زا
 .دیریگب سامت ٠١٦-٢۵٩۵۵٢  :نفلت

 

 رد اب  نامزمه .دهدیم شهاک ار یرورض ریغ تیلاعف نازیم و ،ەدرب الاب نکمم هجو نیرتهب هب ار یعامتجا و یتشادهب یاهتبقارم و تامدخ تیفرظ یرادرهش .۷
  .درادن دوجو ینوناق یاه تلهم تیاعر یارب یدهعت ،نیناوق یریذپ فاطعنا لوصا نتفرگرظن



  
 

        Page 2 of 2  
       Persia - یسراف  

         
                                    

    

Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi (ESR) - hanke 2019-2022                                                                                                                                                                                                                                                           

 داجیا یفلتخم ییاهتیدودحم ،دننکیم یگدنز تبقارم تحت ینامزاس یاهەناخ رد ەک ییاهنآ و کسیر ضرعم رد صاخشا یارب نینچمه یادرهش -
  .دهاکیم اهنآ یترواشم و یعامتجا یاهتکراشم زا زین و ،لزنم زا جراخ یاهیمرگرس زا ەنومن یارب .دنکیم

 رد ییامنهار و ترواشم بسک یارب .تشاد دهاوخ ەمادا نانچمه لیصحت و راک روما رد یناسر یرای و ددم هلمج زا و ،هنازور یرورض یاهکمک -
 .دیریگب سامت  ۰۱۶-۲۵۹۵۵۲ نفلت ەرامش اب ریذپان بانتجا و یرورض یاهکمک دروم

 

 :یمومع لقن و لمح تامدخ رد شهاک .۸

 .دناەدش ماغدا رگیدمه رد طوط خ زا یرایسب ای ەدش ەداد نایاپ رص ع یاهسوبوتا سیورس راک ەب -

  (Heiskasen Liikenne Oy) دناەتفای شهاک ١٨/٣ خیرات زا یمک لقن و لح یاهسیورس -

 

 :سوبوتا سیورس ود طخ رد تارییغت

 .تسا هدش فذح Rytikarista  هقطنم هب ۱۱:۱۰ تعاس طخ ١٨/٣ خیرات زا -

 .دش دنهاوخ فذح هبنشکی و هبنش یاهسیورس ،دعب هب ۴/۴ خیرات زا -

 .دوب دنهاوخ ریاد ١٨ تعاس ات هنازور یاهسیورس ،دعب هب ۶/۴ خیرات زا -

 .دنوشیم فذح 6 و  2B, 2C یاهسوبوتا طخ -

 هب الوپه هسردم هسردم زا ١٢:٢۵ تعاس رد سوبوتا نامه و ،الوپه هلحم یوس هب رهش لانیمرت زا  ٧:٣٠ تعاس رد اهحبص  2BC سوبوتا طخ -
 .تشاد دهاوخ سیورس رهش لانیمرت

 :دینک ەعجارم ریز کنیل هب دروم نیا رد رتشیب تاعالطا یارب

http://www.meri-lapinjoukkoliikenne.fi/fi/ajankohtaista/muutoksia-joukkoliikennevuoroihin/?fbclid=IwAR1pwpcSK73XQF6rhd1QKYweWquUrYyQkwSVjUeplYGp4uUE-
jQXBmfUk_M0 

 

 لماک زکرمت ،ەقطنم بآ و شیامرگ ،قرب زا تبقارم یور رب و ،هتشادرب ماگ یمومع تینما یاتسار رد ،میاەدرک فظوم ار یمک ەقطنم قرب و بآ یاهتکرش .۹
  .دنشاب ەتشاد

 

 .دنوش یم زور هب تلود تئیه و ەقطنم تیریدم تئیه تامیمصت و طیارش هب هجوت اب اه لمعلاروتسد
 

 
 
 نلیو اککوی :لک ریدم

٣۵۸۴۰۴۸۶۴۱۰۱+ 
 یمک یرادرهش
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