
  
 

 
 
Kurdi - یدروک  
Page 1 of 3 

 
         
                                    

    

Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi (ESR) - hanke 2019-2022                                                                                                                                                                                                                                                           

 ١۰:۳٠ رێمژتاک ۱۴/۱/۲۰۲۱ یکۆڤاڵب        
 ەوانۆڕۆک یمێدیپێئ یێون یخۆد یۆه هب ،ادناکەتەمزخ و راک یناکەتاک هل ێون یڕۆگوڵائ        

   ١۸/۲/۲۰۲۱ ات ۱۸/۱/۲۰۲۱ یتوەکێڕ ەل        
 

  

 ،ەیۆینڕۆت یەچوان ەل یرتشگ یخۆد نیرتراوژد .ەیەوەنووبواڵب یکیرەخ ییارێخ ەب انۆڕۆک یسوریاڤ یەنەشەت )یپپال یرێم( دنەلپال یەرانەک یەچوان هل
 ەل سەک ٩٠٠ یداڕ هب ادوودرباڕ یەتوەح ەل و ،ەرتراوژد راگجێئ ەکەخۆد اتناڕاپاه و نێتۆبڕۆن ەل .ەووتشیەگ سەک ١٠٠٠٠٠ ەل سەک ٧٠ یەداڕ هب ەک

 یەداڕ نیرتمەک هب ەیەچوان وەل اتەپ ییرگتشگ نیناوتب هنایزێراپروونس ەوەدرک و راکێڕ وەئ یندرک ێجەبێج هب نیراداویه ەک .هووتشیەگ سەک ١٠٠٠٠٠
 .نینەیەگب یۆخ

 

 .نرگبرەو کڵەک کمامەد ەل هک یەوەئ ۆب نیرگادێپ و رووس ،هین یتەیاڵەمۆک و یهەلوەئ یادوەم ینترگواچەڕ ۆب کێتەنامەز چیه هک ادێتاک هل .۱

 

 نناوتەد ،ێبەه ناینتوەکێپواچ نادیتەماڵس یرێدەواچ رێژ ەل هک رت یەنانێوش وەئ و ناوچاڵاسەب یڵام ەل نایناکەراکوسەک ڵەگەد ێوەهنایب هک کێناسەک .٢
 ناینتوەکێپواچ نایناکەسەک ڵەگەد ادەڵەوائرەس ینێوش هل نتساراپ یناکەلەپوکلەک هل نترگرەو کڵەک و ییتەماڵس ینەمیئ یناکامەنب ینترگواچرەبەل هب
 هب ادڵاح ره ەل .ێبدرک ناینتوەکێڕ  ەناشەب وەئ ینارەبنامرف ڵەگەد ێبەد نتوەکێپواچ ەل رەب و ،ێب ییەرۆن یەوێش ەب ێبەد ناکەنتوەکێپواچ .ێبەه
 .نبەه ادناکەنتوەکێپواچ ینێوش ەل تاکواه نناوتەد سەک وود اینەت ەوەرۆز ینال

 

 ڵاس ١٨ یوورەس یناسەک ۆب ،ێریگەدرەو ێل نایلەک ەناژۆڕ یناکەیکالاچ و شزرەو ۆب و ،نیمێک ییناوەراش هب رەس هک ناکەوارشۆپادرەس ەنێوش یاوەت .٣
 .نەکب ەراک وەئ شیرت یناکەنێوش هک نیناوڕەواچ و ،نێرخەداد

 

 چیه ەل ییرادشەب هک ،نیەکەد اواد و نێردنێپەسەدڵەه ەتفوەح وود ات ،نووبتشراد ۆب یەلاڵەگ رتشێپ ییناوەراش هک یەنامانرەب وەئ .٤
 .نب رادشەب ادیێت سەک ەد هل رتایز هک ،نەکەم اد دته و ینییائ و یتەیاڵەمۆک یکەیەوەنووبۆکوڕۆک

 

 شیرەگەئ ،نب رادشەب ادیێت سەک ١٠ هل رتایز هک ،نەکەم اد دته و ینییائ و یتەیاڵەمۆک یکەیەوەنووبۆکوڕۆک چیه ەل ییرادشەب هک ،نیەکەد اواد .۵
 .نرگبرەو کڵەک شیکسام ەل و نرگبواچەڕ یتیاڵەمۆک یادوەم نەمتەح ،درک ناتیرادشەب

 

 .،ننێهەم کێپ ادوارشۆپادرەس ینێوش ەل ییەڵامەنب و هناتسۆد ییناکەنژەج کەیەوێش چیه هب نیەکەد اواد .٦

 

 ەل ادناکەیشۆخەن یخۆد یراب ەل هک یەنانێوش وەئ ۆب رەفەس ەل تەبیات هب .نرێوبب ۆخ یتەحایس و یراک یناکەیروورەزان ەرەفەس ەل ۆخ نیەکەد اواد .٧
 .نرێوبب ۆخ دێئوس ۆب ندرکرەفەس هل ەنوومن ۆب ،نرێوبب ۆخ ناد پارخ یکێتوەڕ

  

 :نوارک رادروونس ەوەراوخ یەنانێوش وەئ یناکەیکالاچ اتسێئ  .٨

 ڵەگەد نتوەکێپواچ ۆب ،ێبەه نایتسیوێپ یراک ناکەیرەتشم رەگەئ و ،نێرخداد نایرەتشم رەسەل ییناوەراش یسیفۆئ یناکەتەمزخ -
 .ەوەنرگب تاک رتشێپ نناوتەد ،ناکەدنەمراک

 نایرەتشم یشەکشێپ ناکەیرازوگتەمزخ ێڵام ەل نیناوتەد ،ێب تسیویێپ رەگەئ و نێرخەداد هناخشۆخەن یەناژۆڕ یناکەیکالاچ و تەمزخ -
  .نیەکب

 .نێرکەد رادروونس ادیرازوگتەمزخ یناکەنێوش هل انۆس ۆب نووچ -
 .نێرکەد رادروونس ادالیپائ یناوچاڵاسەب یەناخ هل یینامرەد یشەب ینارێدەواچ یەناژۆڕ یناکەنتوەکێپواچ -
 .ێردنێپەسەدڵەه ییەڵامەنب یناکەیکالاچ هل ییرگتشپ -
 .ێرکەد رادروونس سادهێت ەپیەل یناکەیکالاچ یدنەوان -
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 ریب  اینەت و ەوەنەک مەک نایناکەراکوسەک ڵەگەد یروورەزان یناکەنتوەکێپواچ ووشێپ یەوام ووکەو هک نیرێپسەداڕ ەوەڵاس ٧٠ یوورەس یناسەک ەب .٩
 .ەوەنەکب نایروورەز رۆز یناکەنتوەکێپواچ ەل

 

 ەب رەس هک شیرت یناکەنێوش نیراداویه ەک ،نێرخەداد ەتفەح وود یەوام ۆب ییشزرەو یناکەوارشۆپادرەس ەنۆلاس ،ڵاس ١٨ یوورەس یناسەک ۆب .١٠
 .نەکب ەراک وەئ ،نین ییناوەراش

 یرووژ هل نیڕۆگ لج هل نایۆخ یواوەت ەب و ەنانێوش وەئ ەنێب ەوەیشزرەو یڵج و لەپولەک هب هک ێرکەد ەنانێوش وەئ یناووبرادشەب هل اواد -
 .نرۆشەن ۆخ ادەنایتشگ ەنێوش وەل هک نیەکەد ەناسەک وەل اواد رتەورەه .نزێراپب ادنیڕۆگ لج هب تەبیات

 .نب اد نیڕۆگ ڵج یرووژ ەل ەوەکێپ تاکواه ەک ١۵ هل رتایز ێبان -

 .ەوارک رادروونس نەکب یرادشەب ادناکەیشزرەو ەڵۆه ەل تاکواه نناوتەد ەل هک یەناسەک وەئ یەداڕ -

 .نەکب یوەڕیەپ ،ێرکەدرەد ەوەناکەیشزرەو ەنۆیساڕێدێف نەیال ەل هک نتساراپ یناکەراکێڕ ەل ێبەد وومەه ناکەنانێهاڕ یتاک ەل -

 رتایز یرایناز ینترگرەو ۆب رتەورەه و نرگب واچەڕ  ەنانێوش وەئ یشزرەو یناسرپرەب یدرو یناکەراکێڕ ،هنایتشگ ەنێوش وەئ هنچەد یەناوەئ -
 .نەکب ناکەیشزرەو ەڕەپڵام ینادرەس

 و نیڕۆگ لج یرووژ ەنۆڕب نایناسرپرەب و نایێڕواه ێبان ،یشزرەو یناکەنێوش ەنۆڕەد ناینایێڕواه نای ناسرپرەب ڵەگەد هک یەناسەک وەئ -
 کڵەک کسام ەل تخەو واوەت ێبەد ،نانێهاڕ نای نیڕۆگ لج یرووژ هنۆڕب نووب راچان ناوەئ کەیۆه رەه ەب رەگەئ .ناکەنانێهاڕ یرووژ
 .نرگبرەو

 .اد نایراک یناکەتفیش یواوەت ەل ،ییەلوەئ و یتسووردنەت یناکەراکێڕ یواوەت یندربەوێڕەب ەل نسرپرەب یشزرەو یناکەنای -

 نێردنێجنووگب ادییسەک )١٠( ەد یناکەپوورگ ەل ێبەد ەنانانێهاڕ وەئ .نین تاڵو یۆخوان یتەینامەراق یشزرەو یناکەیکرەبێک ۆب ەناراکێڕ وەئ -
 و ییەلوەئ یناکەراکێڕ یامەنب رەسەل ێبەد ەنایکالاچ وەئ .ەوەننێمب ادنایۆخ یمچیب ەل رەه ناکەپوورگ یتەینۆچ هک نب کەیەوێ ش هب و
 .نب ەدرەورەپ و گنەهرەف یتەرازەو یناکەراکێڕ یامەنب رتەورەه
 

 وەب رەگەئ و ،نەکەن یرادشەب ادییتشگ یشیامەن ینێوش نای ،یشزرەو یکەیەکڕبشێپ ەنشەچ چیه هل هک ،نیەکەد ناڵاسەروەگ و ناوال وومەه ەل اواد .١١
 .ەوەننێشەوڵەه نایەکەرەفەس نەمتەح ،نندرک رەفەس یامەت ەب ەوەنایۆه

 

 و ەزووم هنوومن ۆب( ناکەیگنەهرەف و ییدناچ هنێوش ادەیەوام وەل ،ناکەیکیزیف ادوەم ینترگاڕ و نتساراپ یناکامەنب یندرکواچەڕ هل نووبرەگۆسم ۆب .١٢
  .اکەد رادروونس راش ییتشگ یەناخبێتک ەل کڵەخ یەڕۆپائ و ۆچوتاه یەداڕ و ؛نێرخەداد )ترێسنۆک و رتایت ینۆڵاس

 

 .نرگرەو کڵەک )کسام( کمامەد ەل نەمتەح هک نیەکەدێل نایاواد ،نرگەدرەو کڵەک ۆچوتاه ییتشگ یناکەسەرەک ەل و ەنایڵاس ١٨ یالاب یەناسەک وەئ .١٣

 

 کسام ەل نەمتەح ،)ناڵانم یەناژۆڕ یڵام( نالانم یەچخاب نای هناخباتوق یرووژ وان ەنۆڕەد ەیۆه رەه هب ێتاک ،نیەکەد ناڵانم یناسرپرەب ەل اواد .١٤
 .نرگبرەو کڵەک

 

 ێبەد ادناکەیراکرێف یتاک ەل .ننێوخەد سرەد ادناکەناخباتوق ەل ییاسائ یەوێش ەب یدنەوان مام و یدنەوان ،ییاتەرەس یناکەلۆپ ینایباتوق ،اتسێئ رەه .١۵
 و نایاتسۆمام مەه و نایبااتوق مەه ەناخباتوق یدنەواناود و ییدنەوان یناکەلۆپ ەل .نێرترگب واچەڕ ییراگزێراپ یناکاسێڕ و اسای و کرەئ یواوەت
 .نرگبرەو کڵەک )کمامەد( کسام ەل ێبەد نارەبەوێڕەب

 یەگێڕ ەل ییراکرێف ،ادووتاهاد هل نتساراپ ۆب .ێرترگرەو کڵەک ەدرەورەپ و گنەهرەف یتەرازەو یناکەراکێڕ ەل ێبەد اادەناخباتوق یناکەناو یتاک ەل
 .نوارک یینیبشێپ ادەمێئ  یەناریگشێپ یناکەمانرەب ەل ،ادەناخباتوق یناکەلوخ ەل ڕۆگوڵائ رتەورەه و ەوەروود

 

 یەگنامرف یۆفنیئ یشەب ەل هسانەه ینتساراپ یلەپولەک )ییاڕۆخ( شالەب یەوێش هب ،ەیۆڕەوین ی۳ ات ۱۲ رێمژتاک ەممەشجنێپ و ەممەشێس یناژۆڕ .١٦
 .ێرکەد شەباد ادتاهاد مەک یناسەک ناوێن ەل )لایشۆس( یتەیاڵەمۆک یناکەتەمزخ

 

 .نەیروێف ی١٨ ات ەیوناژ ی١٨ یتوەکێڕ ۆب ەناراکێڕ وەئ



  
 

 
 
Kurdi - یدروک  
Page 3 of 3 

 
         
                                    

    

Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi (ESR) - hanke 2019-2022                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 ینیەه ات ەممەشوود یناژۆڕ ناکەتسێت .ەیرۆت کیزن هل (Sairaalakatu 1, Kemi) ەسێردائ وەل ەوەنترگڵەهەنوومن و تسێت ،ادەتوەح ییراک یناژۆڕ ەل
 .ەوەنرگب تاک رتشێپ ێبەد ەوەندرکیقات و تسێت ۆب ەک ،نەیۆڕەوین یاود ٣:۳۰ ات ەوەینایەب ی ١٠ رێمژتاک ەل )ەعموج(

 
 ،تخەوشێپ یەوەنترگ تاک ەب نناوتەد نترگرەو تسێت ۆب یمێک یراش ینادنەموراش ۱٤ ات ٩ رێمژتاک ەممەشکەی یناژۆڕ و ١۵ ات ٩ رێمژتاک ەممەش یناژۆڕ
 .اڵایاڕ یکەڕەگ کیزن ەل ،ۆینڕۆت یراش یتسووردنەت و تشادهێب یەکنب ەنۆڕب
 
 :ەیۆینڕۆت یراش ەل ەتوەح یرخائ یناژۆڕ و یمێک یراش ەل ادیتەڵاوڕ یناژۆڕ ەل ەک ،نرگبرەو کڵەک ەرەتسەب وەل نناوتەد ەوەنترگ تاک ۆب

https://mehilainenlansipohja.fi/koronavirus/?fbclid=IwAR3BbYpxtYWM0nNwRFAf5USITaNg3G12sT8OTzwpf-
owqwloktwYLCq2JD8 

 
 

 

 

 :ییناوەراش ییتشگ یسرپرەب

 نێلیڤ اککوی

۳۵۸٤۰٤۸٦٤۱۰۱+ 

 

    Kemin kaupunki 
    Valtakatu 26, KEMI 

 

 

 

 


