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 مسکن

 چگونه ميتوان منزل مسکونی را پيدا کرد؟
 چگونه ميتوان منزل مسکونی را اجاره کرد؟

 سپردۀ وثيقه برای اجاره کردن
 جابجايِی اسباب کشی

 ضوابِط مقرراِت سکونت
 مراقبت و نگهداری از منزِل مسکونی

 کمک هزينۀ يارانه اِی اجاره خانه
 

 حق و حقوِق اجازه اقامت
 اتباعِ کشورهای اتحاديۀ اروپا؛ اتباع کشورهای عضو حوزۀ اقتصادی اروپا؛ و اتباع کشوِر سوئيس

 اتباع کشورهای شماِل اروپا 
؛ پناهجويانپناهندگان  
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مايستراتی رسمیِ  ثبت احوالِ  سازمان  

 ثبت مشخصات دربايگانِی فنالند
 شمارۀ کُِد شناسايِی ملی در فنالند

 
 مرحلۀ وفقيابِی جذب در جامعه

 امتحاِن تسِت ارزيابی
 برنامۀ وفقيابی

 يارانۀ مالِی کمک هزينه برای مرحلۀ وفقيابی
 آموزِش تحصيلِی مرحلۀ وفقيابی

 
ندی و سوئدی دوره های ترم زباِن فنال  

 
اجتماعی تامينمزايای   

 کارِت ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال
 

حقوِق بيکاریيارانۀ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    3.                             2.

 کارت مالياتی
 مشاورۀ مالياتی

 مترجِم شفاهی، ترجمۀ شفاهی و ترجمۀ کتبی
 حساب بانکی

 تلفن
 اينترنت
 کتابخانه
 پست
 گمرک

 شرايط بحرانی
 خشونت

 اختالالِت روانی
 فقر
تاميِن امراِر معاش يارانۀ  

 مشاورۀ حقوقِی رايگان
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 چگونه ميتوان کار را جستجو نمود؟

 چکار بايد کرد چنانچه نتوان جذِب بازاِر کار شد 
بيکاری کمک هزينۀ يارانه ای حقوق  

 تاسيِس شرکت
 کارِت مالياتی
 مشاورۀ مالياتی
 بازنشستگی

 محِل کار در فنالند
 مواردی که قبل از آغاز به کار بايد دانست

 قرارداِد کاری
 مکاِن کاری

محِل کار بايد برابری و عدم تبعيض برقرار باشددر   
 تعهداِت کارمندات

 حق و حقوِق کارمندان
 نمايندۀ سنديکاِی کارگری

 اتحاديه های صنفی
بيکاری بيمۀ صندوقِ   
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 بزرگساالن و تحصيل

؟فنالند به رسميت شناخته ميشود آيا مدرِک فارغ التحصيلی در  
 تحصيل بر اساِس قرارداِد کارآموزی؛ تحصيل براساِس ديپلم ارائۀ تجربياِت کاری 

  آيا ميتوان به تحصيِل حرفۀ جديدی پرداخت
 تحصيل بر اساِس کارآموزی؛ تحصيل براساِس ارائۀ تجربياِت کاری

 هزينۀ تحصيلی چقدر ميباشد؟
يارانۀ تحصيلیپيشنهادهای کمک هزينۀ   
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يارانۀ تحصيلیپيشنهادهای کمک هزينۀ   

 
 

؟آيا در فنالند ميتوان به زبانهای ديگر نيز تحصيل نمود  
 
. کودکان، خانواده ها و سالمندان٤  
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 ازدواج

 نام خانوادگی فرزند
 طالق

بت از کودک پس از طالقسرپرستِی مراق  
از زايماِن کودک يارانۀ پدری بعد از زايمان؛ ران بارداری و بعددو مادر در يارانۀ ؛کودک کمک هزينۀ  

 مرخصِی موقتی کاری در دوراِن نوزادِی کودک 
 آموزش و پرورِش کودک
کودکستان يا مهِدکودِک خانگیمراقبِت روزانۀ طفل در   
چقدر ميباشد؟ هزينۀ مراقبِت روزانه از کودک  

 دبستان و مدرسۀ راهنمايی
 مدارِس بين المللی

 هزينۀ مدرسه چقدر است؟
 خشونت در خانواده

 سالمندان
 بازنشستگی

 
. بهداشت و درمان٥  
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کارفرما از طرفِ  سالمِت بهداشتی محِل کاریمزايای   
 سالمت و بهداشِت روان
 سالمت و بهداشِت کودک
 بهداشِت دهان و دندان

 هزينۀ مراجعه به پزشک چقدر ايت؟
 بهداشِت دوراِن بارداری

 مراقبت از نوزاد
 معلولين

 مسائِل مواِد روانگردان
 موارد مواقِع اضطراری و اورژانسی

 
. موارد روزمره٦  
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روشگاه ها چگونه ميباشد؟ساعاِت ادارِی ف  

ی دولتیاداره ها  
های دولتی چگونه است؟ساعاِت ادارِی اداره   

 مشروباِت الکلی و مواِد مخدر
 اوقاِت فراغت

 کودکان، جوانان، و اوقاِت فراغت
 تعطيالِت ملی
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 خشونت در خانواده

 سالمندان
 بازنشستگی

 
. بهداشت و درمان٥  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 پزشک

کارفرما از طرفِ  سالمِت بهداشتی محِل کاریمزايای   
 سالمت و بهداشِت روان
 سالمت و بهداشِت کودک
 بهداشِت دهان و دندان

 هزينۀ مراجعه به پزشک چقدر ايت؟
 بهداشِت دوراِن بارداری

 مراقبت از نوزاد
 معلولين

 مسائِل مواِد روانگردان
 موارد مواقِع اضطراری و اورژانسی

 
. موارد روزمره٦  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 گواهينامۀ رانندگی

 فروشگاه ها
روشگاه ها چگونه ميباشد؟ساعاِت ادارِی ف  

ی دولتیاداره ها  
های دولتی چگونه است؟ساعاِت ادارِی اداره   

 مشروباِت الکلی و مواِد مخدر
 اوقاِت فراغت

 کودکان، جوانان، و اوقاِت فراغت
 تعطيالِت ملی
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فنالند و فنالندی ها. ٧  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 فنالند چه نوع کشوری ميباشد؟
 شرايِط آب و هوا

 فنالندی ها چه نوع مردمی هستند؟
 ادب

خداحافظِی احوال پرسی  سالم و  
 حمل و نقل عمومی و راهنمايی رانندگی

 طبيعت
 حيوانات

 خانۀ فنالندی
 غذای فنالندی
 تاريخ فنالند

 سياست و دستگاه اداری
 دولِت رفاه

 مساوات و برابری
و حق رای رای دادن  

 تابعيت فنالندی
شهروندیو تعهداِت  وقحق  

 حقوق و تعهداِت شهروندی
 مذهب در فنالند

 
 
. واژه نامه٨  
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    3.                             2.

فنالند کشورِ  عمومی در اطالعات  
 

 فهرست مطالب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
. به فنالند خوش آمديد!١  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
شروع ميشود چگونه نخستين مرحلۀ  

 
 مسکن

 چگونه ميتوان منزل مسکونی را پيدا کرد؟
 چگونه ميتوان منزل مسکونی را اجاره کرد؟

 سپردۀ وثيقه برای اجاره کردن
 جابجايِی اسباب کشی

 ضوابِط مقرراِت سکونت
 مراقبت و نگهداری از منزِل مسکونی

 کمک هزينۀ يارانه اِی اجاره خانه
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 مشاورۀ مالياتی

 مترجِم شفاهی، ترجمۀ شفاهی و ترجمۀ کتبی
 حساب بانکی

 تلفن
 اينترنت
 کتابخانه
 پست
 گمرک

 شرايط بحرانی
 خشونت

 اختالالِت روانی
 فقر
تاميِن امراِر معاش يارانۀ  

 مشاورۀ حقوقِی رايگان
 
. کار٢  
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 چگونه ميتوان کار را جستجو نمود؟

 چکار بايد کرد چنانچه نتوان جذِب بازاِر کار شد 
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 بزرگساالن و تحصيل

؟فنالند به رسميت شناخته ميشود آيا مدرِک فارغ التحصيلی در  
 تحصيل بر اساِس قرارداِد کارآموزی؛ تحصيل براساِس ديپلم ارائۀ تجربياِت کاری 

  آيا ميتوان به تحصيِل حرفۀ جديدی پرداخت
 تحصيل بر اساِس کارآموزی؛ تحصيل براساِس ارائۀ تجربياِت کاری

 هزينۀ تحصيلی چقدر ميباشد؟
يارانۀ تحصيلیپيشنهادهای کمک هزينۀ   
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 به فنالند خوش آمديد!
 

 شما راهنمای بروشوِر،ت به کشوری جديد به معنای شناخِت فرهنگ و آداب و رسوم آن سرزمين ميباشد. با در دست داشتن اين مهاجر
 بعالوه در اين بروشور شما ميتوانيد خودتان را با جامعه وفق دهيد.  ،امکان اين را خواهيد داشت که در مرحلۀ مقدماتِی اقامتتان در فنالند

را داشته باشيد و نيز با نکات اساسِی  ه اطالعاتی از قبيِل محِل سکونت، شرايِط کاری، مشخصاِت تماس با مسئوليِن اداریبامکان دستيابی 
به همان  ،شما مقررات و ضوابِط جامعۀ محِل زندگی تان را بيشتر بدانيد هر چهد آشنايی های الزم را پيدا کنيد. فرهنگ و جامعه فنالن

با آن محيط حاصل خواهيد کرد.وفقيابی بيشتری را نسبت   
 

و ساکنيِن تمام برای  پايۀ يکسانی را حقوقِ  ،ِن اساسِی حاکم بر فنالندقانو بدان معنی که ؛ری است که در آن قانون حاکم استفنالند کشو
بنحوی که به عنواِن مثال نبايستی يباشند؛ انون مساوی مهمه در برابر ق ،قانوِن اساسیبر اساِس  نيز اتباع خارجی در نظر گرفته است.

يا باور و اعتقاداتش مورد تبعيض قرار داد.  ت، زبان، دين،جنسيت، قوميَّ کسی را بر اساِس   
 

، آزادی تجمع و قانون اساسی تامين کنندۀ تماميَت شخصی، آزادی رفت و آمد، حريم خصوصی، دين، آزادی وجدان، آزادی بيان
  ری از جلسات عادالنۀ قضايی و همچنين دستگاه اداری مناسب را ميباشد.گردهمايی، حق برخوردا

 
 بعالوه در قانون اساسیآنها محفوظ شمرده شده است.  یو فرهنگ یدر قانون اساسی حق و حقوِق اقليت ها بمنظور حفظ و پيشبرد زبان

به حق برخورداری از که از آن جمله به عنوان مثال ميتوان  ،حقوق مدنی نيز تامين گشته است حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و مواردِ 
به حق برخورداری از خدماِت اجتماعی و بهداشتی کافی اشاره نمود.  ياو  ،و راهنمايی رايگاِن تحصيلی دوراِن دبستانآموزش   

 
 
 

ل جامعه بودناعضو فع  
 

اطالعات الزم در  ،اساس آن قانون به مهاجرانديده است. بروضع گر بمنظور وفقيابی و جذب در جامعۀ اتباع خارجیقانوِن ويژه ای 
 نيز به مهاجر داده خواهد شد تا مشاوره ها و راهنمايی های الزم، بنابراين عالوه بر اين بروشوربارۀ زندگی و جامعۀ فنالند داده ميشود. 

و او بتواند بخوبی جذب جامعه شده و وفقيابی الزم را حاصل نمايد. بمنظور دريافت اينگونه خدمات ميتوان به کارمنداِن مسئوِل شهرداری 
ادارۀ کار و منبع درآمد ِت اِ تويميستو مراجعه نمود.به يا   

 
حق  ،شته باشند. تقريبا همۀ مهاجرينی که به فنالند ميايندفنالند مشارکت و نقش دابطور فعال در جامعه  بتوانند هدف اين است که مهاجران

حداقل سن رای دهندگان  ،قانون . بر طبقِ انتخابات شهرداری ها شرکت جويندرای گيری در  تنها چند ماه پس از اقامتشاناين را دارند که 
سال ميباشد.  ١٨  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   5.                             4

 
 

 ، شما حق استفاده از هر کداماداره های دولتی ام مالقات با کارمندان يا مسئولينِ سوئدی ميباشند. هنگزبانهای ملی فنالند زباِن فنالندی و 
از اين دو زبان را داريد. زبان نقش کليدی مهمی را در روابط فرهنگی و کاری دارد. شما ميتوانيد اطالعات مربوط به يادگيری زبان 

کنيد.فنالندی يا سوئدی را در اين بروشور مطالعه   
 

دارد. فرهنگ های محلی فنالندی کمی با هم متفاوت هستند. در  العه کردن به تجربه کردن نيز احتياجشناختن فرهنگ فنالند عالوه بر مط
مانند سامی ها يا کولی ها نيز زندگی ميکنند. فنالند هم از اعضای کشورهای شماِل اروپا و هم عضو  فنالند اقليت های مختلف قومی

اتحاديۀ اروپا ميباشد.کشورهای   
 

برابری  مانند: قائل ميشوند ارزش زيادی برای آنها در اجتماع به مواردی اشاره کرد که ميتوان جامعۀ فنالند در بارۀ خصوصيات اصلی
امنيت؛ محيِط پاکيزه؛ و امکاناِت خدماِت پايه مانند کتابخانه و  برای در زندگی روزمره بسياری .موزش و پرورشآ جنسی، و و مساواتِ 
بهداشتی درمانی اهميت قائل هستند. خدمات  

 
 به شناخِت زندگی روزمره و ايام جشِن فنالندی ها خوش آمديد. اميدوارم که واقعا فنالند را به گرمی خانه خودتان حس کنيد.

 
 امضاء

 
Tuija Oivo  ُتويا اويو 

 
Osastopäällikkö مدير بخش 

Työ- ja elinkeinoministeriö وزارِت کار و منبع درآمد ِت اِ مينيستِرييو 
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 به فنالند خوش آمديد!
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به فنالند خوش آمديد!. ١  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
شوم که شروع کنم؟ موفقچگونه   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ماييد:هنگامی که به فنالند مهاجرت ميکنيد لطفا نکات زير را رعايت ن  

 
مسکن. ١  

نميتوانيد اسمتان را بعنوان شخص ساکن در فنالند ثبت  ،محل سکونتی را برای خودتان تهيه نمايد. اگر شما محل سکونتی را نداشته باشيد
 نماييد.

 
(Maistraatti) دفتر ثبت و احوال رسمی مايستراتی. ٢  

.دريافت ميکنيدند را نيز از آنجا يعنی در محلی که شمارۀ ملِی شناسايِی فنالاسم خودتان را دردفتر ثبت و احوال مايستراتی ثبت نماييد؛   
 
تلفن. ٣  

ا تلفن های عمومی کمياب ميباشند.، زيربگيريدتلفن  برای خودتان  
 
حساب بانکی. ٤  

شخصی پرداخت ميگردد. ضمنا مزايای يارانه ای سازماِن خدماِت  زيرا در فنالند درآمد به حسابِ  ،شماره حساب بانکی خود را باز نماييد
اجتماعی سوسيال مانند سوبسيد تامين امرار معاش به حساب بانکی شخص واريز ميگردد. برای بازکردن حساب بانکی تان احتياج به 

پاسپورت يا کارت شناسايی داريد.ارائۀ   
 
اجتماعی مشخص کنيد تامينِ ای داشتن مزاي حقوقِ  موقعيت خودتان را از لحاظ . ٥  

ميباشد. درصورتيکه شما بطور دائمی در فنالند هستيد،  درفنالند ساکنين اجتماعی اساسیِ  تامينِ مسئوِل مزايای  ِکال سازمان بيمۀ دولتیِ 
محِل برخوردار باشيد حتی اگر در فنالند  اجتماعیِ  تامينشويد. شما ميتوانيد از مزايای  بهره مند اجتماعی تامينِ  از مزايایحق داريد که 

. بيمۀ بهداشتی درمانِی برای سوال کردن هرگونه پرسشی شما ميتوانيد به دفاتر سازمان بيمۀ دولتِی ِکال مراجعه کنيد .کاری را داشته باشيد
دريافت مزايای تامين اجتماعی و بيمۀ  قح نافعِ مزايای تامين اجتماعی ميباشد. شما خودتان بايد تقاضای الزم را برایدولتی نيز شامل م

  بهداشتی درمانِی دولتی درخواست نماييد.
اتوماتيک وار برايتان کارِت بيمۀ دولتِی ِکال را  سازمان بيمۀ دولتِی ِکال بيمۀ بهداشتی درمانی باشيد حقوقِ  حق و شاملدرصورتيکه شما 

شما درصورتی ميتوانيد از مزايای ادارۀ بيمۀ دولتی ِکال استفاده نماييد که در سيستم بايگانی تامين مزايای اجتماعی ثبت  خواهد فرستاد.
برخوردار باشيد. ط مقرر گشته دراداره بيمۀ دولتیضمن از تمام شرايو در شده باشيد  

 
اتیرت ماليکا. ٦  

دريافت داريد. شما به آن جهت دريافت حقوق يا دريافِت ديگر درآمد ها احتياج شما ميتوانيد کارت مالياتی را از ادارۀ دارايِی ماليات 
پاسپورت يا کارت شناسايی داريد.ارائۀ احتياج به  دريافت کارت مالياتیبرای داريد.   

 
. تقاضای کاری٧  

در ادارۀ کار و منبع درآمد ِت اِ تويميستو بعنواِن متقاضی کار ثبت نماييد.اگر بيکار هستيد ميتوانيد نام خود را   
TE-toimisto (Työ- ja elinkeinotoimisto) 

اشخاصی که بيکار هستند در فنالند حق دارند که از مزاياِی حقوِق بيکاری برخوردار باشند. ادارۀ کار و منبع درآمد ِت اِ تويميستو 
ادگيرِی زباِن فنالندی يا سوئدی را برای متقاضيان برنامه ريزی ميکند.کالسهای درسی ترم های ي  

 
تحصيل زبان. ٨  

نوبِت مشارکت  افراِد ديگری نيز در صفِ  که برای شرکت در کالس های زباِن فنالندی يا سوئدی تقاضا کنيد. امکان دارد هر چه زودتر
. پيدا کنيد آسان تر محل کار را مک ميکند و شما ميتوانيدک کالسهای درسی منتظر باشند. آموزش زبان به يافتن شغل در  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ماييد:هنگامی که به فنالند مهاجرت ميکنيد لطفا نکات زير را رعايت ن  

 
مسکن. ١  

نميتوانيد اسمتان را بعنوان شخص ساکن در فنالند ثبت  ،محل سکونتی را برای خودتان تهيه نمايد. اگر شما محل سکونتی را نداشته باشيد
 نماييد.

 
(Maistraatti) دفتر ثبت و احوال رسمی مايستراتی. ٢  

.دريافت ميکنيدند را نيز از آنجا يعنی در محلی که شمارۀ ملِی شناسايِی فنالاسم خودتان را دردفتر ثبت و احوال مايستراتی ثبت نماييد؛   
 
تلفن. ٣  

ا تلفن های عمومی کمياب ميباشند.، زيربگيريدتلفن  برای خودتان  
 
حساب بانکی. ٤  

شخصی پرداخت ميگردد. ضمنا مزايای يارانه ای سازماِن خدماِت  زيرا در فنالند درآمد به حسابِ  ،شماره حساب بانکی خود را باز نماييد
اجتماعی سوسيال مانند سوبسيد تامين امرار معاش به حساب بانکی شخص واريز ميگردد. برای بازکردن حساب بانکی تان احتياج به 

پاسپورت يا کارت شناسايی داريد.ارائۀ   
 
اجتماعی مشخص کنيد تامينِ ای داشتن مزاي حقوقِ  موقعيت خودتان را از لحاظ . ٥  

ميباشد. درصورتيکه شما بطور دائمی در فنالند هستيد،  درفنالند ساکنين اجتماعی اساسیِ  تامينِ مسئوِل مزايای  ِکال سازمان بيمۀ دولتیِ 
محِل برخوردار باشيد حتی اگر در فنالند  اجتماعیِ  تامينشويد. شما ميتوانيد از مزايای  بهره مند اجتماعی تامينِ  از مزايایحق داريد که 

. بيمۀ بهداشتی درمانِی برای سوال کردن هرگونه پرسشی شما ميتوانيد به دفاتر سازمان بيمۀ دولتِی ِکال مراجعه کنيد .کاری را داشته باشيد
دريافت مزايای تامين اجتماعی و بيمۀ  قح نافعِ مزايای تامين اجتماعی ميباشد. شما خودتان بايد تقاضای الزم را برایدولتی نيز شامل م

  بهداشتی درمانِی دولتی درخواست نماييد.
اتوماتيک وار برايتان کارِت بيمۀ دولتِی ِکال را  سازمان بيمۀ دولتِی ِکال بيمۀ بهداشتی درمانی باشيد حقوقِ  حق و شاملدرصورتيکه شما 

شما درصورتی ميتوانيد از مزايای ادارۀ بيمۀ دولتی ِکال استفاده نماييد که در سيستم بايگانی تامين مزايای اجتماعی ثبت  خواهد فرستاد.
برخوردار باشيد. ط مقرر گشته دراداره بيمۀ دولتیضمن از تمام شرايو در شده باشيد  

 
اتیرت ماليکا. ٦  

دريافت داريد. شما به آن جهت دريافت حقوق يا دريافِت ديگر درآمد ها احتياج شما ميتوانيد کارت مالياتی را از ادارۀ دارايِی ماليات 
پاسپورت يا کارت شناسايی داريد.ارائۀ احتياج به  دريافت کارت مالياتیبرای داريد.   

 
. تقاضای کاری٧  

در ادارۀ کار و منبع درآمد ِت اِ تويميستو بعنواِن متقاضی کار ثبت نماييد.اگر بيکار هستيد ميتوانيد نام خود را   
TE-toimisto (Työ- ja elinkeinotoimisto) 

اشخاصی که بيکار هستند در فنالند حق دارند که از مزاياِی حقوِق بيکاری برخوردار باشند. ادارۀ کار و منبع درآمد ِت اِ تويميستو 
ادگيرِی زباِن فنالندی يا سوئدی را برای متقاضيان برنامه ريزی ميکند.کالسهای درسی ترم های ي  

 
تحصيل زبان. ٨  

نوبِت مشارکت  افراِد ديگری نيز در صفِ  که برای شرکت در کالس های زباِن فنالندی يا سوئدی تقاضا کنيد. امکان دارد هر چه زودتر
. پيدا کنيد آسان تر محل کار را مک ميکند و شما ميتوانيدک کالسهای درسی منتظر باشند. آموزش زبان به يافتن شغل در  

 
 
 
 
 

 
 

 

به فنالند خوش آمديد!. ١  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
شوم که شروع کنم؟ موفقچگونه   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ماييد:هنگامی که به فنالند مهاجرت ميکنيد لطفا نکات زير را رعايت ن  

 
مسکن. ١  

نميتوانيد اسمتان را بعنوان شخص ساکن در فنالند ثبت  ،محل سکونتی را برای خودتان تهيه نمايد. اگر شما محل سکونتی را نداشته باشيد
 نماييد.

 
(Maistraatti) دفتر ثبت و احوال رسمی مايستراتی. ٢  

.دريافت ميکنيدند را نيز از آنجا يعنی در محلی که شمارۀ ملِی شناسايِی فنالاسم خودتان را دردفتر ثبت و احوال مايستراتی ثبت نماييد؛   
 
تلفن. ٣  

ا تلفن های عمومی کمياب ميباشند.، زيربگيريدتلفن  برای خودتان  
 
حساب بانکی. ٤  

شخصی پرداخت ميگردد. ضمنا مزايای يارانه ای سازماِن خدماِت  زيرا در فنالند درآمد به حسابِ  ،شماره حساب بانکی خود را باز نماييد
اجتماعی سوسيال مانند سوبسيد تامين امرار معاش به حساب بانکی شخص واريز ميگردد. برای بازکردن حساب بانکی تان احتياج به 

پاسپورت يا کارت شناسايی داريد.ارائۀ   
 
اجتماعی مشخص کنيد تامينِ ای داشتن مزاي حقوقِ  موقعيت خودتان را از لحاظ . ٥  

ميباشد. درصورتيکه شما بطور دائمی در فنالند هستيد،  درفنالند ساکنين اجتماعی اساسیِ  تامينِ مسئوِل مزايای  ِکال سازمان بيمۀ دولتیِ 
محِل برخوردار باشيد حتی اگر در فنالند  اجتماعیِ  تامينشويد. شما ميتوانيد از مزايای  بهره مند اجتماعی تامينِ  از مزايایحق داريد که 

. بيمۀ بهداشتی درمانِی برای سوال کردن هرگونه پرسشی شما ميتوانيد به دفاتر سازمان بيمۀ دولتِی ِکال مراجعه کنيد .کاری را داشته باشيد
دريافت مزايای تامين اجتماعی و بيمۀ  قح نافعِ مزايای تامين اجتماعی ميباشد. شما خودتان بايد تقاضای الزم را برایدولتی نيز شامل م

  بهداشتی درمانِی دولتی درخواست نماييد.
اتوماتيک وار برايتان کارِت بيمۀ دولتِی ِکال را  سازمان بيمۀ دولتِی ِکال بيمۀ بهداشتی درمانی باشيد حقوقِ  حق و شاملدرصورتيکه شما 

شما درصورتی ميتوانيد از مزايای ادارۀ بيمۀ دولتی ِکال استفاده نماييد که در سيستم بايگانی تامين مزايای اجتماعی ثبت  خواهد فرستاد.
برخوردار باشيد. ط مقرر گشته دراداره بيمۀ دولتیضمن از تمام شرايو در شده باشيد  

 
اتیرت ماليکا. ٦  

دريافت داريد. شما به آن جهت دريافت حقوق يا دريافِت ديگر درآمد ها احتياج شما ميتوانيد کارت مالياتی را از ادارۀ دارايِی ماليات 
پاسپورت يا کارت شناسايی داريد.ارائۀ احتياج به  دريافت کارت مالياتیبرای داريد.   

 
. تقاضای کاری٧  

در ادارۀ کار و منبع درآمد ِت اِ تويميستو بعنواِن متقاضی کار ثبت نماييد.اگر بيکار هستيد ميتوانيد نام خود را   
TE-toimisto (Työ- ja elinkeinotoimisto) 

اشخاصی که بيکار هستند در فنالند حق دارند که از مزاياِی حقوِق بيکاری برخوردار باشند. ادارۀ کار و منبع درآمد ِت اِ تويميستو 
ادگيرِی زباِن فنالندی يا سوئدی را برای متقاضيان برنامه ريزی ميکند.کالسهای درسی ترم های ي  

 
تحصيل زبان. ٨  

نوبِت مشارکت  افراِد ديگری نيز در صفِ  که برای شرکت در کالس های زباِن فنالندی يا سوئدی تقاضا کنيد. امکان دارد هر چه زودتر
. پيدا کنيد آسان تر محل کار را مک ميکند و شما ميتوانيدک کالسهای درسی منتظر باشند. آموزش زبان به يافتن شغل در  
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 سکونت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 چگونه ميتوان خانه ای را برای سکونت يافت؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

اينترنت مشاهده کرد.تبليغات منازل مسکونی را ميتوان در جرايد و   
 قيمت منازل اجاره ای با هم تفاوت زيادی دارند

 
 قيمت اجاره بهای منازل خصوصی که در مناطق مرکزی شهرها ميباشند گران ميباشد.

باوجوديکه تعداد آن منازل مسکونی برای همه مستاجرين کافی نميباشد. ،قيمت اجاره بهای منازل متعلق به شهرداری ارزان تر است  
اجاره کردن خانه های متعلق به شهرداری به سايت اينترنتی آن شهرداری مراجعه کنيد. تقاضای ما ميتوانيد برایش  

منازل ميتواند بطول انجامد. تقاضا برای اجارۀ بايد خاطر نشان ساخت که نوبت انتظارِ   
 

 خريدن خانه در فنالند يکی از رايج ترين روش برای سکونت ميباشد.
تگی به منطقه و محل استراتژيکی آن دارد.قيمت خانه بس  

 شما ميتوانيد وام خريد مسکن را از بانک تقاضا نماييد.
.نۀ اجاره ای مقرون به صرفه استخا در مقايسه با، سکونت در ِملِک خصوصی دآنکه همه وام خريد مسکن پرداخت شپس از   

 
مخارجِ ديگری نيز را بايد پرداخت نمود.شخصی،  عالوه بر مبلغِ اجاره بهای خانۀ اجاره ای يا وام مسکِن ِملکِ   

 در اغلب مواقع شما خودتان وظيفۀ پرداخِت قبض هايی مانند قبِض برق يا آب را داريد.
 

جستجوی منزِل مسکونی به سايت های اينترنتی زير مراجعه کنيد: جهتِ   
www.oikotie.fi 

www.etuovi.com 
www.vuokraovi.com 

،www.jokakoti.fi 
www.vvo.fi 

به اين سايت مراجعه کنيد: به منظور مطالعه بيشتر  
www.asuminen.fi 

 
 
 
 

 چگونه ميتوان منزلی را برای سکونت اجاره کرد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 قرارداِد اجاره نامه بايد کتبی باشد.

قرارداد بايد به شما داده شود.رونوشت   
 

بايستی برای مدت زمان اجاره و مبلغ اجاره بها به توافق برسند.خانه مستاجر و صاحب  
 
 
 
 



   7.                             6.

  بپردازيد.ميتوانيد به آموختن زبان فنالندی يا سوئدی  توسط اينترنت ضمنا شما مستقال
:به عنوان مثال بدين منظور شما ميتوانيد با جستجو در سايت های زير دسترسی به صفحه های مناسب آموزشی را داشته باشيد  

www.kotisuomessa.fi 
http://oppiminen.yle.fi./suomi-finnish 

http://donnerwetter.kielikeskus.helsinki.fi/finnishforforeigners/ 
http://www.digitaldialects.com/Finnish.htm 

 
 

 سکونت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 چگونه ميتوان خانه ای را برای سکونت يافت؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

اينترنت مشاهده کرد.تبليغات منازل مسکونی را ميتوان در جرايد و   
 قيمت منازل اجاره ای با هم تفاوت زيادی دارند

 
 قيمت اجاره بهای منازل خصوصی که در مناطق مرکزی شهرها ميباشند گران ميباشد.

باوجوديکه تعداد آن منازل مسکونی برای همه مستاجرين کافی نميباشد. ،قيمت اجاره بهای منازل متعلق به شهرداری ارزان تر است  
اجاره کردن خانه های متعلق به شهرداری به سايت اينترنتی آن شهرداری مراجعه کنيد. تقاضای ما ميتوانيد برایش  

منازل ميتواند بطول انجامد. تقاضا برای اجارۀ بايد خاطر نشان ساخت که نوبت انتظارِ   
 

 خريدن خانه در فنالند يکی از رايج ترين روش برای سکونت ميباشد.
تگی به منطقه و محل استراتژيکی آن دارد.قيمت خانه بس  

 شما ميتوانيد وام خريد مسکن را از بانک تقاضا نماييد.
.نۀ اجاره ای مقرون به صرفه استخا در مقايسه با، سکونت در ِملِک خصوصی دآنکه همه وام خريد مسکن پرداخت شپس از   

 
مخارجِ ديگری نيز را بايد پرداخت نمود.شخصی،  عالوه بر مبلغِ اجاره بهای خانۀ اجاره ای يا وام مسکِن ِملکِ   

 در اغلب مواقع شما خودتان وظيفۀ پرداخِت قبض هايی مانند قبِض برق يا آب را داريد.
 

جستجوی منزِل مسکونی به سايت های اينترنتی زير مراجعه کنيد: جهتِ   
www.oikotie.fi 

www.etuovi.com 
www.vuokraovi.com 

،www.jokakoti.fi 
www.vvo.fi 

به اين سايت مراجعه کنيد: به منظور مطالعه بيشتر  
www.asuminen.fi 

 
 
 
 

 چگونه ميتوان منزلی را برای سکونت اجاره کرد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 قرارداِد اجاره نامه بايد کتبی باشد.

قرارداد بايد به شما داده شود.رونوشت   
 

بايستی برای مدت زمان اجاره و مبلغ اجاره بها به توافق برسند.خانه مستاجر و صاحب  
 
 
 
 



   9.                             8.

 صاحبخانه ميتواند سيگار کشيدن و نگاهداری از حيوانات خانگی را ممنوع کند
.راين مستاجر بايد آن قبض ها را پرداخت کندمه گنجانده نميشوند. بنابمعموال مخارج برق و گاز مصرفی در قرارداِد اجاره نا  

 ثبِت قرارداِد برق و گاز به عهدۀ مستاجر ميباشد.
چنانچه مخارج آب مصرفی در قرارداِد اجاره نامه شامل اجاره بها نباشد، بايد مخارج آب مصرفی را با درنظر گرفتن درجۀ کنتور و يا 

 بر اساِس تعداِد ساکنين پرداخت نمود.
 

خت کند. برای کسب پردا خوِد مستاجر بايد مبلغ بيمه رابنابراين  خانه را بيمه کند. ت صاحبخانه از مستاجر تقاضا ميکند کهگاهی اوقا
به شرکت های بيمه مراجعه کنيد. اطالعات بيشتر  

 
امه ريزی نشده باشد.که در آن مجتمع مسکونی نقشۀ تعميراِت بزرگی برن ،لطفا قبل از انعقاِد اجاره نامه اطمينان حاصل نماييد  

 چنانچه شما منزل ديگری را در هنگام انجام تعميراِت خانه اجاره نماييد، شما خودتان مسئوِل پرداخِت اجاره بهای آن خواهيد بود.
 
 
 

 سپردۀ وثيقه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
سپردۀ وثيقه ای آن را نيز بپردازيد.هنگاميکه شما منزلی را اجاره ميکنيد بايد   

ماه اجاره بها ميباشد. )٣( سه مبلغ مساویسپردۀ وثيقه ای حداکثر   
 

و يا در بانک خوابانده ميشود. ،مبلغِ سپرده يا به صاحبخانه پرداخت ميگردد  
مجددا مبلغ سپرده به شما بازگردانده خواهد شد. ،هنگاميکه منزل اجاره ای را ترک کنيد  

سبی نگاهداری ميشود، و ِملِک او در شرايِط منا را داشته باشد، زيرامنظور از سپردۀ وثيقه ای اين ميباشد که صاحبخانه اطميناِن کافی 
.ق مفاد اجاره نامه پرداخت می کنداجاره بها را برطب شمستاجرهمچنين   

ی در زماِن تخليه مسکن وضعيت نامناسبی را داشته باشد، و يا اينکه آن منزل مسکون پرداخت نگرددمنزل مسکونی چنانچه اجاره بها 
 صاحبخانه ميتواند از استراِد سپردۀ وثيقه ای به مستاجر خودداری کند.

 
 برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به سايت زير مراجعه کنيد:

www.vuokralaiset.fi 
 
 
 

 حمل و نقِل اسباب کشی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
بايد نکاتی را نيز بخاطر داشته باشيد. ،هنگاميکه به منزِل جديدتان حمل و نقل ميکنيد  

 
 لطفا قبل از جابجا شدن به منزل جديدتان، قرارداِد اجاره نامۀ پيشينتان را فسخ نماييد.

 مستاجر بايد قرارداِد اجاره نامه اش را يک ماه قبل از اسباب کشی اش فسخ نمايد.
) ماه قبل از اسباب کشی فسخ نمايد. ٣بخانه بايد اجاره نامه را سه (چنانچه برای مدِت زير يکسال در آن خانه مستاجر بوده ايد، صاح  

) ماه قبل از اسباب کشی فسخ نمايد. ٦چنانچه برای مدِت باالی يکسال در آن خانه مستاجر بوده ايد، صاحبخانه بايد اجاره نامه را شش (  
يا منعقد نمايد. برق و گاز را فسخ در اغلب موارد اين خود مستاجر است که بايد قراردادِ   

 مستاجر بايد کليدهای خانۀ انصرافی را تحويل دهد.
 مستاجر بايد خانه را تميز و پاکيزه به صاحب خانه تحويل دهد.

ت که خانه را بيمه کند.مستاجر بهتر اس  
 

 بايد جابجايِی حمل و نقل به خانۀ جديد را به مسئولين اطالع داد.
در ادارۀ پست و يا در ادارۀ ثبِت احواِل مايستراتی انجام داد، و يا توسط سايت زير:بآسانی ميتوان اطالعِ حمل و نقل را   

www.muuttoilmoitus.fi 
به کدهای بانکی يا کارت شناسايی الکترونيکی ميباشد.برای انجام کارهای اينترنتی نياز   

 
 برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به اين سايت مراجعه کنيد:

www.posti.fi 

 
 

 صاحبخانه ميتواند سيگار کشيدن و نگاهداری از حيوانات خانگی را ممنوع کند
.راين مستاجر بايد آن قبض ها را پرداخت کندمه گنجانده نميشوند. بنابمعموال مخارج برق و گاز مصرفی در قرارداِد اجاره نا  

 ثبِت قرارداِد برق و گاز به عهدۀ مستاجر ميباشد.
چنانچه مخارج آب مصرفی در قرارداِد اجاره نامه شامل اجاره بها نباشد، بايد مخارج آب مصرفی را با درنظر گرفتن درجۀ کنتور و يا 

 بر اساِس تعداِد ساکنين پرداخت نمود.
 

خت کند. برای کسب پردا خوِد مستاجر بايد مبلغ بيمه رابنابراين  خانه را بيمه کند. ت صاحبخانه از مستاجر تقاضا ميکند کهگاهی اوقا
به شرکت های بيمه مراجعه کنيد. اطالعات بيشتر  

 
امه ريزی نشده باشد.که در آن مجتمع مسکونی نقشۀ تعميراِت بزرگی برن ،لطفا قبل از انعقاِد اجاره نامه اطمينان حاصل نماييد  

 چنانچه شما منزل ديگری را در هنگام انجام تعميراِت خانه اجاره نماييد، شما خودتان مسئوِل پرداخِت اجاره بهای آن خواهيد بود.
 
 
 

 سپردۀ وثيقه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
سپردۀ وثيقه ای آن را نيز بپردازيد.هنگاميکه شما منزلی را اجاره ميکنيد بايد   

ماه اجاره بها ميباشد. )٣( سه مبلغ مساویسپردۀ وثيقه ای حداکثر   
 

و يا در بانک خوابانده ميشود. ،مبلغِ سپرده يا به صاحبخانه پرداخت ميگردد  
مجددا مبلغ سپرده به شما بازگردانده خواهد شد. ،هنگاميکه منزل اجاره ای را ترک کنيد  

سبی نگاهداری ميشود، و ِملِک او در شرايِط منا را داشته باشد، زيرامنظور از سپردۀ وثيقه ای اين ميباشد که صاحبخانه اطميناِن کافی 
.ق مفاد اجاره نامه پرداخت می کنداجاره بها را برطب شمستاجرهمچنين   

ی در زماِن تخليه مسکن وضعيت نامناسبی را داشته باشد، و يا اينکه آن منزل مسکون پرداخت نگرددمنزل مسکونی چنانچه اجاره بها 
 صاحبخانه ميتواند از استراِد سپردۀ وثيقه ای به مستاجر خودداری کند.

 
 برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به سايت زير مراجعه کنيد:

www.vuokralaiset.fi 
 
 
 

 حمل و نقِل اسباب کشی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
بايد نکاتی را نيز بخاطر داشته باشيد. ،هنگاميکه به منزِل جديدتان حمل و نقل ميکنيد  

 
 لطفا قبل از جابجا شدن به منزل جديدتان، قرارداِد اجاره نامۀ پيشينتان را فسخ نماييد.

 مستاجر بايد قرارداِد اجاره نامه اش را يک ماه قبل از اسباب کشی اش فسخ نمايد.
) ماه قبل از اسباب کشی فسخ نمايد. ٣بخانه بايد اجاره نامه را سه (چنانچه برای مدِت زير يکسال در آن خانه مستاجر بوده ايد، صاح  

) ماه قبل از اسباب کشی فسخ نمايد. ٦چنانچه برای مدِت باالی يکسال در آن خانه مستاجر بوده ايد، صاحبخانه بايد اجاره نامه را شش (  
يا منعقد نمايد. برق و گاز را فسخ در اغلب موارد اين خود مستاجر است که بايد قراردادِ   

 مستاجر بايد کليدهای خانۀ انصرافی را تحويل دهد.
 مستاجر بايد خانه را تميز و پاکيزه به صاحب خانه تحويل دهد.

ت که خانه را بيمه کند.مستاجر بهتر اس  
 

 بايد جابجايِی حمل و نقل به خانۀ جديد را به مسئولين اطالع داد.
در ادارۀ پست و يا در ادارۀ ثبِت احواِل مايستراتی انجام داد، و يا توسط سايت زير:بآسانی ميتوان اطالعِ حمل و نقل را   

www.muuttoilmoitus.fi 
به کدهای بانکی يا کارت شناسايی الکترونيکی ميباشد.برای انجام کارهای اينترنتی نياز   

 
 برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به اين سايت مراجعه کنيد:

www.posti.fi 

 
 

 صاحبخانه ميتواند سيگار کشيدن و نگاهداری از حيوانات خانگی را ممنوع کند
.راين مستاجر بايد آن قبض ها را پرداخت کندمه گنجانده نميشوند. بنابمعموال مخارج برق و گاز مصرفی در قرارداِد اجاره نا  

 ثبِت قرارداِد برق و گاز به عهدۀ مستاجر ميباشد.
چنانچه مخارج آب مصرفی در قرارداِد اجاره نامه شامل اجاره بها نباشد، بايد مخارج آب مصرفی را با درنظر گرفتن درجۀ کنتور و يا 

 بر اساِس تعداِد ساکنين پرداخت نمود.
 

خت کند. برای کسب پردا خوِد مستاجر بايد مبلغ بيمه رابنابراين  خانه را بيمه کند. ت صاحبخانه از مستاجر تقاضا ميکند کهگاهی اوقا
به شرکت های بيمه مراجعه کنيد. اطالعات بيشتر  

 
امه ريزی نشده باشد.که در آن مجتمع مسکونی نقشۀ تعميراِت بزرگی برن ،لطفا قبل از انعقاِد اجاره نامه اطمينان حاصل نماييد  

 چنانچه شما منزل ديگری را در هنگام انجام تعميراِت خانه اجاره نماييد، شما خودتان مسئوِل پرداخِت اجاره بهای آن خواهيد بود.
 
 
 

 سپردۀ وثيقه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
سپردۀ وثيقه ای آن را نيز بپردازيد.هنگاميکه شما منزلی را اجاره ميکنيد بايد   

ماه اجاره بها ميباشد. )٣( سه مبلغ مساویسپردۀ وثيقه ای حداکثر   
 

و يا در بانک خوابانده ميشود. ،مبلغِ سپرده يا به صاحبخانه پرداخت ميگردد  
مجددا مبلغ سپرده به شما بازگردانده خواهد شد. ،هنگاميکه منزل اجاره ای را ترک کنيد  

سبی نگاهداری ميشود، و ِملِک او در شرايِط منا را داشته باشد، زيرامنظور از سپردۀ وثيقه ای اين ميباشد که صاحبخانه اطميناِن کافی 
.ق مفاد اجاره نامه پرداخت می کنداجاره بها را برطب شمستاجرهمچنين   

ی در زماِن تخليه مسکن وضعيت نامناسبی را داشته باشد، و يا اينکه آن منزل مسکون پرداخت نگرددمنزل مسکونی چنانچه اجاره بها 
 صاحبخانه ميتواند از استراِد سپردۀ وثيقه ای به مستاجر خودداری کند.

 
 برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به سايت زير مراجعه کنيد:

www.vuokralaiset.fi 
 
 
 

 حمل و نقِل اسباب کشی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
بايد نکاتی را نيز بخاطر داشته باشيد. ،هنگاميکه به منزِل جديدتان حمل و نقل ميکنيد  

 
 لطفا قبل از جابجا شدن به منزل جديدتان، قرارداِد اجاره نامۀ پيشينتان را فسخ نماييد.

 مستاجر بايد قرارداِد اجاره نامه اش را يک ماه قبل از اسباب کشی اش فسخ نمايد.
) ماه قبل از اسباب کشی فسخ نمايد. ٣بخانه بايد اجاره نامه را سه (چنانچه برای مدِت زير يکسال در آن خانه مستاجر بوده ايد، صاح  

) ماه قبل از اسباب کشی فسخ نمايد. ٦چنانچه برای مدِت باالی يکسال در آن خانه مستاجر بوده ايد، صاحبخانه بايد اجاره نامه را شش (  
يا منعقد نمايد. برق و گاز را فسخ در اغلب موارد اين خود مستاجر است که بايد قراردادِ   

 مستاجر بايد کليدهای خانۀ انصرافی را تحويل دهد.
 مستاجر بايد خانه را تميز و پاکيزه به صاحب خانه تحويل دهد.

ت که خانه را بيمه کند.مستاجر بهتر اس  
 

 بايد جابجايِی حمل و نقل به خانۀ جديد را به مسئولين اطالع داد.
در ادارۀ پست و يا در ادارۀ ثبِت احواِل مايستراتی انجام داد، و يا توسط سايت زير:بآسانی ميتوان اطالعِ حمل و نقل را   

www.muuttoilmoitus.fi 
به کدهای بانکی يا کارت شناسايی الکترونيکی ميباشد.برای انجام کارهای اينترنتی نياز   

 
 برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به اين سايت مراجعه کنيد:

www.posti.fi 

 
 
 

 ضوابط و مقرراِت مسکونی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
بايد مالحظۀ ساکنيِن ديگر را کرد.در مجتمع مسکونی   

زندگی کنند. در آرامش در مجتمع مسکونی ضوابط مشترکی وجود دارد شامل همۀ ساکنين ميشود تا بتوانند همه با هم  
 

 برطبق مقررات وضع شده شب هنگام بايستی سکوت در فضای حاکم بر مجتمع مسکونی برقرار باشد، به عنوان مثال از ساعت ده شب.
ديگر نبايد سر و صدا کرد. ،وقت مقرر شده که بر اساس آن ضوابط بايد فضای مجتمع مسکونی ساکت باشد بعد از  

 اين مقررات شامل حيوانات خانگی از قبيل سگ و گربه نيز ميشوند.
 حيوانات خانگی نبايد برای ديگر ساکنين مجتمع مسکونی مزاحمت ايجاد نمايند.

 
سايه ها اطالع داد.جشن گرفتن بايد آنرا به همقبل از  

 
 ضوابط و مقرراِت انظباطی را ميتوان در تابلوی اعالناِت مجتمعِ آپارتمانی يافت.

به محض ورود از درب اصلی قرار دارد. ،معموال در طبقۀ اول ،تابلوی اعالنات مجتمع ها آپارتمانی  
 
 

 سرويس خدماتِی شبکۀ مسکونی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
Huoltoyhtiö, isännöitsijä  ياييتزوُ ايزانّ  مديريِت سرايه داری ؛اوهتيوُ اولتوُ هوُ  خدماتیِ سرويِس  

 
ی معموال با شرکِت خدماتی قرارداد دارد.مجتمع مسکون  

مجتمِع مسکونی ميتوانيد به شرکت خدماتی زنگ بزنيد، به عنواِن مثال اگر سيستم داخلی اِل ِو ای خراب شود. برای حِل هرگونه مشکلِ   
 

مسئوِل حِل مسائلی مانند سيستم آبی، فاظالبی و يا گرمايی ميباشد. ،به عنواِن مثال ،سرويِس خدماتی شرکتِ   
مسئوِل موارد مالی و پولِی شبکۀ مسکونی ميباشد. ،مديريت سرايه داری  

اعالنات موجود ميباشد. در تابلوی و مديريت سرايه داری سرويِس خدماتیِ  اطالعاِت مربوط به شرکتِ   
 
 
 

 زباله ها
 

.يستی زباله ها را آنجا ريختبکۀ مسکونی مکانی برای جمع آوری زباله ها وجود دارد که بادر هر ش  
.زباله های شبکۀ مسکونی در محِل مشترِک جمع آوری زباله ها تخليه ميگردند  

 
 فضاهای جمع آوری زباله ها در مجاورت حياِط شبکۀ آپارتمانی يا پارکينگ آن قرار دارد.

(جمع آوری  و مجالت باله های زيستی بيولوژيکی)، روزنامهبدين صورت ميباشد: مواِد غذايی (ز جمع آوری زبالهطبقه بندی صندوقهای 
، مقوا (کارتن)، و ديگر آشغال ها (آشغال های مخلوط).کاغذ)  

 بر روی صندوق های جمع آوری زباله ها نوشته شده است که مخصوِص چه نوع زباله ای ميباشد.
که اصوال در مجاورت مراکِز خريد يا  تخليه نمود، يشه، فلزات، لباس، باطری) را بايد در مکان های جمع آوری کنندهزباله های ديگر (ش

 ميدان مرکزی شهر ميباشد.
 

 
لباس شويیمکان   

 
 در مجتمع مسکونی ممکن است مکانی برای شستن لباسها وجود داشته باشد که در آن ماشين لباسشويی و خشکشويی موجود است.

 
 لطفا نحوۀ کاربرِد مکاِن لباسشويی را از شرکِت سرويس خدماتی يا مديريت سرايه داری سوال نماييد.

بايد هزينه ای را تقبل نمود که خيلی زياد نميباشد. ،اصوال برای استفاده از تسهيالِت لباسشويی  
رعايت نماييد. لطفا نوبت لباسشويی را اکيدأ  

 

 

 ضوابط و مقرراِت مسکونی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
بايد مالحظۀ ساکنيِن ديگر را کرد.در مجتمع مسکونی   

زندگی کنند. در آرامش در مجتمع مسکونی ضوابط مشترکی وجود دارد شامل همۀ ساکنين ميشود تا بتوانند همه با هم  
 

 برطبق مقررات وضع شده شب هنگام بايستی سکوت در فضای حاکم بر مجتمع مسکونی برقرار باشد، به عنوان مثال از ساعت ده شب.
ديگر نبايد سر و صدا کرد. ،وقت مقرر شده که بر اساس آن ضوابط بايد فضای مجتمع مسکونی ساکت باشد بعد از  

 اين مقررات شامل حيوانات خانگی از قبيل سگ و گربه نيز ميشوند.
 حيوانات خانگی نبايد برای ديگر ساکنين مجتمع مسکونی مزاحمت ايجاد نمايند.

 
سايه ها اطالع داد.جشن گرفتن بايد آنرا به همقبل از  

 
 ضوابط و مقرراِت انظباطی را ميتوان در تابلوی اعالناِت مجتمعِ آپارتمانی يافت.

به محض ورود از درب اصلی قرار دارد. ،معموال در طبقۀ اول ،تابلوی اعالنات مجتمع ها آپارتمانی  
 
 

 سرويس خدماتِی شبکۀ مسکونی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
Huoltoyhtiö, isännöitsijä  ياييتزوُ ايزانّ  مديريِت سرايه داری ؛اوهتيوُ اولتوُ هوُ  خدماتیِ سرويِس  

 
ی معموال با شرکِت خدماتی قرارداد دارد.مجتمع مسکون  

مجتمِع مسکونی ميتوانيد به شرکت خدماتی زنگ بزنيد، به عنواِن مثال اگر سيستم داخلی اِل ِو ای خراب شود. برای حِل هرگونه مشکلِ   
 

مسئوِل حِل مسائلی مانند سيستم آبی، فاظالبی و يا گرمايی ميباشد. ،به عنواِن مثال ،سرويِس خدماتی شرکتِ   
مسئوِل موارد مالی و پولِی شبکۀ مسکونی ميباشد. ،مديريت سرايه داری  

اعالنات موجود ميباشد. در تابلوی و مديريت سرايه داری سرويِس خدماتیِ  اطالعاِت مربوط به شرکتِ   
 
 
 

 زباله ها
 

.يستی زباله ها را آنجا ريختبکۀ مسکونی مکانی برای جمع آوری زباله ها وجود دارد که بادر هر ش  
.زباله های شبکۀ مسکونی در محِل مشترِک جمع آوری زباله ها تخليه ميگردند  

 
 فضاهای جمع آوری زباله ها در مجاورت حياِط شبکۀ آپارتمانی يا پارکينگ آن قرار دارد.

(جمع آوری  و مجالت باله های زيستی بيولوژيکی)، روزنامهبدين صورت ميباشد: مواِد غذايی (ز جمع آوری زبالهطبقه بندی صندوقهای 
، مقوا (کارتن)، و ديگر آشغال ها (آشغال های مخلوط).کاغذ)  

 بر روی صندوق های جمع آوری زباله ها نوشته شده است که مخصوِص چه نوع زباله ای ميباشد.
که اصوال در مجاورت مراکِز خريد يا  تخليه نمود، يشه، فلزات، لباس، باطری) را بايد در مکان های جمع آوری کنندهزباله های ديگر (ش

 ميدان مرکزی شهر ميباشد.
 

 
لباس شويیمکان   

 
 در مجتمع مسکونی ممکن است مکانی برای شستن لباسها وجود داشته باشد که در آن ماشين لباسشويی و خشکشويی موجود است.

 
 لطفا نحوۀ کاربرِد مکاِن لباسشويی را از شرکِت سرويس خدماتی يا مديريت سرايه داری سوال نماييد.

بايد هزينه ای را تقبل نمود که خيلی زياد نميباشد. ،اصوال برای استفاده از تسهيالِت لباسشويی  
رعايت نماييد. لطفا نوبت لباسشويی را اکيدأ  
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   9.                             8.

  بپردازيد.ميتوانيد به آموختن زبان فنالندی يا سوئدی  توسط اينترنت ضمنا شما مستقال
:به عنوان مثال بدين منظور شما ميتوانيد با جستجو در سايت های زير دسترسی به صفحه های مناسب آموزشی را داشته باشيد  
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http://donnerwetter.kielikeskus.helsinki.fi/finnishforforeigners/ 
http://www.digitaldialects.com/Finnish.htm 

 
 

 سکونت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 چگونه ميتوان خانه ای را برای سکونت يافت؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

اينترنت مشاهده کرد.تبليغات منازل مسکونی را ميتوان در جرايد و   
 قيمت منازل اجاره ای با هم تفاوت زيادی دارند

 
 قيمت اجاره بهای منازل خصوصی که در مناطق مرکزی شهرها ميباشند گران ميباشد.

باوجوديکه تعداد آن منازل مسکونی برای همه مستاجرين کافی نميباشد. ،قيمت اجاره بهای منازل متعلق به شهرداری ارزان تر است  
اجاره کردن خانه های متعلق به شهرداری به سايت اينترنتی آن شهرداری مراجعه کنيد. تقاضای ما ميتوانيد برایش  

منازل ميتواند بطول انجامد. تقاضا برای اجارۀ بايد خاطر نشان ساخت که نوبت انتظارِ   
 

 خريدن خانه در فنالند يکی از رايج ترين روش برای سکونت ميباشد.
تگی به منطقه و محل استراتژيکی آن دارد.قيمت خانه بس  

 شما ميتوانيد وام خريد مسکن را از بانک تقاضا نماييد.
.نۀ اجاره ای مقرون به صرفه استخا در مقايسه با، سکونت در ِملِک خصوصی دآنکه همه وام خريد مسکن پرداخت شپس از   

 
مخارجِ ديگری نيز را بايد پرداخت نمود.شخصی،  عالوه بر مبلغِ اجاره بهای خانۀ اجاره ای يا وام مسکِن ِملکِ   

 در اغلب مواقع شما خودتان وظيفۀ پرداخِت قبض هايی مانند قبِض برق يا آب را داريد.
 

جستجوی منزِل مسکونی به سايت های اينترنتی زير مراجعه کنيد: جهتِ   
www.oikotie.fi 

www.etuovi.com 
www.vuokraovi.com 

،www.jokakoti.fi 
www.vvo.fi 

به اين سايت مراجعه کنيد: به منظور مطالعه بيشتر  
www.asuminen.fi 

 
 
 
 

 چگونه ميتوان منزلی را برای سکونت اجاره کرد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 قرارداِد اجاره نامه بايد کتبی باشد.

قرارداد بايد به شما داده شود.رونوشت   
 

بايستی برای مدت زمان اجاره و مبلغ اجاره بها به توافق برسند.خانه مستاجر و صاحب  
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  بپردازيد.ميتوانيد به آموختن زبان فنالندی يا سوئدی  توسط اينترنت ضمنا شما مستقال
:به عنوان مثال بدين منظور شما ميتوانيد با جستجو در سايت های زير دسترسی به صفحه های مناسب آموزشی را داشته باشيد  
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 چگونه ميتوان خانه ای را برای سکونت يافت؟
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اينترنت مشاهده کرد.تبليغات منازل مسکونی را ميتوان در جرايد و   
 قيمت منازل اجاره ای با هم تفاوت زيادی دارند

 
 قيمت اجاره بهای منازل خصوصی که در مناطق مرکزی شهرها ميباشند گران ميباشد.

باوجوديکه تعداد آن منازل مسکونی برای همه مستاجرين کافی نميباشد. ،قيمت اجاره بهای منازل متعلق به شهرداری ارزان تر است  
اجاره کردن خانه های متعلق به شهرداری به سايت اينترنتی آن شهرداری مراجعه کنيد. تقاضای ما ميتوانيد برایش  

منازل ميتواند بطول انجامد. تقاضا برای اجارۀ بايد خاطر نشان ساخت که نوبت انتظارِ   
 

 خريدن خانه در فنالند يکی از رايج ترين روش برای سکونت ميباشد.
تگی به منطقه و محل استراتژيکی آن دارد.قيمت خانه بس  

 شما ميتوانيد وام خريد مسکن را از بانک تقاضا نماييد.
.نۀ اجاره ای مقرون به صرفه استخا در مقايسه با، سکونت در ِملِک خصوصی دآنکه همه وام خريد مسکن پرداخت شپس از   
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 صاحبخانه ميتواند سيگار کشيدن و نگاهداری از حيوانات خانگی را ممنوع کند
.راين مستاجر بايد آن قبض ها را پرداخت کندمه گنجانده نميشوند. بنابمعموال مخارج برق و گاز مصرفی در قرارداِد اجاره نا  

 ثبِت قرارداِد برق و گاز به عهدۀ مستاجر ميباشد.
چنانچه مخارج آب مصرفی در قرارداِد اجاره نامه شامل اجاره بها نباشد، بايد مخارج آب مصرفی را با درنظر گرفتن درجۀ کنتور و يا 

 بر اساِس تعداِد ساکنين پرداخت نمود.
 

خت کند. برای کسب پردا خوِد مستاجر بايد مبلغ بيمه رابنابراين  خانه را بيمه کند. ت صاحبخانه از مستاجر تقاضا ميکند کهگاهی اوقا
به شرکت های بيمه مراجعه کنيد. اطالعات بيشتر  

 
امه ريزی نشده باشد.که در آن مجتمع مسکونی نقشۀ تعميراِت بزرگی برن ،لطفا قبل از انعقاِد اجاره نامه اطمينان حاصل نماييد  

 چنانچه شما منزل ديگری را در هنگام انجام تعميراِت خانه اجاره نماييد، شما خودتان مسئوِل پرداخِت اجاره بهای آن خواهيد بود.
 
 
 

 سپردۀ وثيقه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
سپردۀ وثيقه ای آن را نيز بپردازيد.هنگاميکه شما منزلی را اجاره ميکنيد بايد   

ماه اجاره بها ميباشد. )٣( سه مبلغ مساویسپردۀ وثيقه ای حداکثر   
 

و يا در بانک خوابانده ميشود. ،مبلغِ سپرده يا به صاحبخانه پرداخت ميگردد  
مجددا مبلغ سپرده به شما بازگردانده خواهد شد. ،هنگاميکه منزل اجاره ای را ترک کنيد  

سبی نگاهداری ميشود، و ِملِک او در شرايِط منا را داشته باشد، زيرامنظور از سپردۀ وثيقه ای اين ميباشد که صاحبخانه اطميناِن کافی 
.ق مفاد اجاره نامه پرداخت می کنداجاره بها را برطب شمستاجرهمچنين   

ی در زماِن تخليه مسکن وضعيت نامناسبی را داشته باشد، و يا اينکه آن منزل مسکون پرداخت نگرددمنزل مسکونی چنانچه اجاره بها 
 صاحبخانه ميتواند از استراِد سپردۀ وثيقه ای به مستاجر خودداری کند.

 
 برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به سايت زير مراجعه کنيد:

www.vuokralaiset.fi 
 
 
 

 حمل و نقِل اسباب کشی
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بايد نکاتی را نيز بخاطر داشته باشيد. ،هنگاميکه به منزِل جديدتان حمل و نقل ميکنيد  

 
 لطفا قبل از جابجا شدن به منزل جديدتان، قرارداِد اجاره نامۀ پيشينتان را فسخ نماييد.

 مستاجر بايد قرارداِد اجاره نامه اش را يک ماه قبل از اسباب کشی اش فسخ نمايد.
) ماه قبل از اسباب کشی فسخ نمايد. ٣بخانه بايد اجاره نامه را سه (چنانچه برای مدِت زير يکسال در آن خانه مستاجر بوده ايد، صاح  

) ماه قبل از اسباب کشی فسخ نمايد. ٦چنانچه برای مدِت باالی يکسال در آن خانه مستاجر بوده ايد، صاحبخانه بايد اجاره نامه را شش (  
يا منعقد نمايد. برق و گاز را فسخ در اغلب موارد اين خود مستاجر است که بايد قراردادِ   

 مستاجر بايد کليدهای خانۀ انصرافی را تحويل دهد.
 مستاجر بايد خانه را تميز و پاکيزه به صاحب خانه تحويل دهد.

ت که خانه را بيمه کند.مستاجر بهتر اس  
 

 بايد جابجايِی حمل و نقل به خانۀ جديد را به مسئولين اطالع داد.
در ادارۀ پست و يا در ادارۀ ثبِت احواِل مايستراتی انجام داد، و يا توسط سايت زير:بآسانی ميتوان اطالعِ حمل و نقل را   
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 صاحبخانه ميتواند سيگار کشيدن و نگاهداری از حيوانات خانگی را ممنوع کند
.راين مستاجر بايد آن قبض ها را پرداخت کندمه گنجانده نميشوند. بنابمعموال مخارج برق و گاز مصرفی در قرارداِد اجاره نا  

 ثبِت قرارداِد برق و گاز به عهدۀ مستاجر ميباشد.
چنانچه مخارج آب مصرفی در قرارداِد اجاره نامه شامل اجاره بها نباشد، بايد مخارج آب مصرفی را با درنظر گرفتن درجۀ کنتور و يا 

 بر اساِس تعداِد ساکنين پرداخت نمود.
 

خت کند. برای کسب پردا خوِد مستاجر بايد مبلغ بيمه رابنابراين  خانه را بيمه کند. ت صاحبخانه از مستاجر تقاضا ميکند کهگاهی اوقا
به شرکت های بيمه مراجعه کنيد. اطالعات بيشتر  

 
امه ريزی نشده باشد.که در آن مجتمع مسکونی نقشۀ تعميراِت بزرگی برن ،لطفا قبل از انعقاِد اجاره نامه اطمينان حاصل نماييد  

 چنانچه شما منزل ديگری را در هنگام انجام تعميراِت خانه اجاره نماييد، شما خودتان مسئوِل پرداخِت اجاره بهای آن خواهيد بود.
 
 
 

 سپردۀ وثيقه
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سپردۀ وثيقه ای آن را نيز بپردازيد.هنگاميکه شما منزلی را اجاره ميکنيد بايد   

ماه اجاره بها ميباشد. )٣( سه مبلغ مساویسپردۀ وثيقه ای حداکثر   
 

و يا در بانک خوابانده ميشود. ،مبلغِ سپرده يا به صاحبخانه پرداخت ميگردد  
مجددا مبلغ سپرده به شما بازگردانده خواهد شد. ،هنگاميکه منزل اجاره ای را ترک کنيد  

سبی نگاهداری ميشود، و ِملِک او در شرايِط منا را داشته باشد، زيرامنظور از سپردۀ وثيقه ای اين ميباشد که صاحبخانه اطميناِن کافی 
.ق مفاد اجاره نامه پرداخت می کنداجاره بها را برطب شمستاجرهمچنين   

ی در زماِن تخليه مسکن وضعيت نامناسبی را داشته باشد، و يا اينکه آن منزل مسکون پرداخت نگرددمنزل مسکونی چنانچه اجاره بها 
 صاحبخانه ميتواند از استراِد سپردۀ وثيقه ای به مستاجر خودداری کند.

 
 برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به سايت زير مراجعه کنيد:
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  11.                             10.

جمع آوری و خارج نمایید. ،رسیدن نوبت ساکن بعدی لطفا لباسهایتان را پیش از فرا  
 مکاِن لباسشویی باید پاکیزه و تمیز نگاه داشته شود.

 
 

 سونا
 

 در بسیاری از شبکه های آپارتمانی سونای مشترک وجود دارد.
 

 برای گرفتن سونا از قبل باید وقِت سونا را رزرو نمود.
مدیریت سرایه داری یا شرکت سرویِس خدماتی انجام داد.رزرو کردن سونا را میتوان از طریق اطالع به   

 مخارج سونا به مدیریت سرایه داری یا شرکِت سرویس خدماتی پرداخت میشود.
.که بمدت یک ساعت میباشد ،نوبت سونا معموال یکبار در هفته میباشد  

و آنرا برای نوبت بعدی پاکیزه نگه دارید. ،لطفا نظافت سونا را رعایت نموده  
 
 

 پارکینگ
 

 در بسیاری از مجتمع های مسکونی مکانهایی برای پارک کردن اتوموبیلهای ساکنین وجود دارد.
 

و سپس قیمت پارکینگ را به آنها  ،چنانچه نیاز به پارکینگ دارید، آنرا از مدیریت سرایه داری یا شرکت سرویس خدماتی رزرو نموده
 پرداخت نمایید.

پارکینگ منتظر شوید. امکان دارد که در نوبت دریافت  
 
 

 ایمنی در برابر آتش سوزی
 

 مکان سکونت بایستی مجهز به آژیر آتش سوزی باشد
 لطفا در کاربرد اجاق  برقی، ف ر، و اجاق  گازی احتیاط را رعایت نمایید.

 
که کودکان  ،محافظ ایمنی اجاق مانع میشوند بهتر است که مجهز به محافظ ایمنی اجاق باشند. ،خانواده هایی که دارای کودک میباشند

 اجاق را روشن کنند.
آنها را خاموش کنید. ،هنگامیکه از لوازم الکترونیکی و برقی استفاده نمیکنید  

 از سونا برای خشک کردن لباس یا نگهداری اشیا استفاده نکنید.
 

باید مجهز به سیستم آژیر آتش سوزی باشد. ،برطبِق قانون منزل مسکونی  
 ساکِن منزل ملزم به خریدِن آژیِر آتش سوزی و نصب کردن آن بر طبق دستورالعملهای راهنمای آن میباشد.

برای اینکه اطمینان از کار کردن آن حاصل شود. ،لطفا یکبار در ماه دستگاه آژیِر آتش سوزی را تست نمایید  
 

 در تابستان مردم دوست دارند که در حیاطشان غذا کباب کنند.
ممنوع میباشد. لکِن منازل اکیدأکردن در با کباب  

 کباب کردن در حیاِط منزل در اغلِب مواقع ممنوع میباشد.
 میتوانید در این موارد از هیئت مدیرۀ شبکۀ مسکونی سوال نمایید.

ممنوع میباشد. ردن بدوِن اجازۀ صاحِب ِملک اکیدأآتش روشن ک  
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ارۀ بیمۀ دولتِی ِکال یارانۀ کمک هزینۀ مسکن را میتوان اد مسکِن او زیاد باشند، دیگرِ  مخارجِ  اینکه یا ،چنانچه درآمِد شخص کم باشد

.تقاضا کرد  
افت مزایا نیز برخوردار باشد، مزایای تامیِن امنیت اجتماعی برخوردار باشد و ضمنا از شرایِط مقرر گشته برای دریچنانچه شخصی از 

مند شود.حق دارد که از یارانۀ کمک هزینۀ مسکن بهره   
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یارانۀ کمک  ،هنگامیکه امکانات مالی و پولی الزم برای پرداخت اجاره بها موجود نیست، مقرون به صرفه میباشد که در اسرع وقت 

 هزینۀ مسکن تقاضا گردد.
 چنانچه اجاره بها بموقع پرداخت نگردد، صاحبخانه میتواند قرارداِد اجاره نامه را فسخ نماید.

ید.زودتر با صاحبخانه تماس حاصل نماهر چه  باید ،دبه پرداخِت اجاره بها نباشه مستاجر قادر چنانچ  
د.با صاحبخانه مشورت نمای د در بارۀ جدوِل زمانی پرداختیمستاجر میتوان  

.سوسیال نیز تماس حاصل کرد با مسئولیِن سازمانِ  در این خصوص میتوان  
ه کنید:برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید به سایت زیر مراجع  

www.kela.fi/asumistuki 
 
 

 حق  اجازه اقامت
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زۀ اقتصادی اروپا؛ اتباع کشور سودیسحو ؛ کشورهای عضواتباع کشورهای اتحادیۀ اروپا  
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 هیچ نیازی ،و یا شهروند سوئیس هستید ؛کشورهای عضو حوزۀ اقتصادی اروپاشهروند  شهروند کشورهای اتحادیۀ اروپا؛ کهدرصورتی

 به اجازۀ اقامت ندارید.
 

د به مدِت سه ماه بطور آزاد در فنالند اقامت داشته باشید.شما میتوانی  
 شما باید دارای کارت شناسایی یا پاسپورِت معتبر باشید.

قصد اقامت در فنالند را برای مدت بیش از سه ماه داشته باشید، شما مستلزم به ثبِت اجازه اقامت میباشید.چنانچه   
جعه به ایستگاه پلیس مجاوِر محِل مسکونی میتوانید اقامت خود را ثبت نمایید.با مرا  

 گواهی ثبِت اقامت بصورِت کتبی به شما تحویل داده میشود )گواهی ثبِت اقامت(.
این بدین ترتیب حق اجازه اقامت شما تا اطالع ثانوی اعتبار دارد.بنابر  

میتوانید حق اقامت دائمی فنالند را داشته باشید. ،چنانچه شما برای مدِت پنج سال در فنالند سکونت داشته باشید  
اتحادیۀ اروپا را دریافت دارد.اتباِع ادۀ ، او میتواند کارت اقامِت عضو خانومیباشد ضای خانوادۀ شما اتباع کشوِر ثالثیچنانچه یکی از اع  

ندارد. کاری عضو خانوادۀ اتباع اتحادیۀ اروپا دارای اجازۀ کار در فنالند میباشد. او نیازی به اجازۀ اقامتِ   
 

 چنانچه تحصیل میکنید
معاشتان را مشخص سازید.دانشگاهی هستید، از شما تقاضا خواهد شد تا وضعیت امرار دبیرستانی، هنرستانی، ویا  محصلچنانچه   

قادر به تامین هزینه های مالی الزم برای زندگی تان هستید.شما باید ثابت کنید که بدین معنی که   
ند باید شرایط مالی و پولی را برای تامیِن هزینه های زندگیتان را در فنالند داشته باشید، زیرا کمک هزینۀ تحصیلی فنالند به شما نمیتوا

 تعلق گیرد.
 
 

نانچه کار میکنیدچ  
تامین امرار معاش خود ندارید.برای کار کردن به فنالند آمده اید، نیازی به روشن کردن وضعیت چنانچه   

تان را بایستی جهت ثبت اقامت تان ارائه دارید.اطالعاِت مربوط به کار  
 

 برای کسب اطالعات بیشتر به 
مراجعه کنید: ادارۀ پلیس ایتِ س  

www.poliisi.fi 
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قادر به تامین هزینه های مالی الزم برای زندگی تان هستید.شما باید ثابت کنید که بدین معنی که   
ند باید شرایط مالی و پولی را برای تامیِن هزینه های زندگیتان را در فنالند داشته باشید، زیرا کمک هزینۀ تحصیلی فنالند به شما نمیتوا

 تعلق گیرد.
 
 

نانچه کار میکنیدچ  
تامین امرار معاش خود ندارید.برای کار کردن به فنالند آمده اید، نیازی به روشن کردن وضعیت چنانچه   

تان را بایستی جهت ثبت اقامت تان ارائه دارید.اطالعاِت مربوط به کار  
 

 برای کسب اطالعات بیشتر به 
مراجعه کنید: ادارۀ پلیس ایتِ س  

www.poliisi.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

یارانۀ کمک  ،هنگامیکه امکانات مالی و پولی الزم برای پرداخت اجاره بها موجود نیست، مقرون به صرفه میباشد که در اسرع وقت
 هزینۀ مسکن تقاضا گردد.

 چنانچه اجاره بها بموقع پرداخت نگردد، صاحبخانه میتواند قرارداِد اجاره نامه را فسخ نماید.
ید.زودتر با صاحبخانه تماس حاصل نماهر چه  باید ،دبه پرداخِت اجاره بها نباشه مستاجر قادر چنانچ  

د.با صاحبخانه مشورت نمای د در بارۀ جدوِل زمانی پرداختیمستاجر میتوان  
.سوسیال نیز تماس حاصل کرد با مسئولیِن سازمانِ  در این خصوص میتوان  

ه کنید:برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید به سایت زیر مراجع  
www.kela.fi/asumistuki 

 
 

 حق  اجازه اقامت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
زۀ اقتصادی اروپا؛ اتباع کشور سودیسحو ؛ کشورهای عضواتباع کشورهای اتحادیۀ اروپا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 هیچ نیازی ،و یا شهروند سوئیس هستید ؛کشورهای عضو حوزۀ اقتصادی اروپاشهروند  شهروند کشورهای اتحادیۀ اروپا؛ کهدرصورتی

 به اجازۀ اقامت ندارید.
 

د به مدِت سه ماه بطور آزاد در فنالند اقامت داشته باشید.شما میتوانی  
 شما باید دارای کارت شناسایی یا پاسپورِت معتبر باشید.

قصد اقامت در فنالند را برای مدت بیش از سه ماه داشته باشید، شما مستلزم به ثبِت اجازه اقامت میباشید.چنانچه   
جعه به ایستگاه پلیس مجاوِر محِل مسکونی میتوانید اقامت خود را ثبت نمایید.با مرا  

 گواهی ثبِت اقامت بصورِت کتبی به شما تحویل داده میشود )گواهی ثبِت اقامت(.
این بدین ترتیب حق اجازه اقامت شما تا اطالع ثانوی اعتبار دارد.بنابر  

میتوانید حق اقامت دائمی فنالند را داشته باشید. ،چنانچه شما برای مدِت پنج سال در فنالند سکونت داشته باشید  
اتحادیۀ اروپا را دریافت دارد.اتباِع ادۀ ، او میتواند کارت اقامِت عضو خانومیباشد ضای خانوادۀ شما اتباع کشوِر ثالثیچنانچه یکی از اع  

ندارد. کاری عضو خانوادۀ اتباع اتحادیۀ اروپا دارای اجازۀ کار در فنالند میباشد. او نیازی به اجازۀ اقامتِ   
 

 چنانچه تحصیل میکنید
معاشتان را مشخص سازید.دانشگاهی هستید، از شما تقاضا خواهد شد تا وضعیت امرار دبیرستانی، هنرستانی، ویا  محصلچنانچه   

قادر به تامین هزینه های مالی الزم برای زندگی تان هستید.شما باید ثابت کنید که بدین معنی که   
ند باید شرایط مالی و پولی را برای تامیِن هزینه های زندگیتان را در فنالند داشته باشید، زیرا کمک هزینۀ تحصیلی فنالند به شما نمیتوا

 تعلق گیرد.
 
 

نانچه کار میکنیدچ  
تامین امرار معاش خود ندارید.برای کار کردن به فنالند آمده اید، نیازی به روشن کردن وضعیت چنانچه   

تان را بایستی جهت ثبت اقامت تان ارائه دارید.اطالعاِت مربوط به کار  
 

 برای کسب اطالعات بیشتر به 
مراجعه کنید: ادارۀ پلیس ایتِ س  

www.poliisi.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 اتباع کشورهای شمال اروپا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
.ميتوانيد بدون اجازۀ اقامت در فنالند زندگی کنيد وئد هستيد،اتباع کشور ايسلند، دانمارک، نروژ، يا سچنانچه   

 
 شما برای کار کردن هيچگونه نيازی به اجازه اقامت کاری نداريد.

 رسمیِ  ی در دفتر ثبت احوالِ بايست ،) ماه را در فنالند داشته باشند٦اتباع کشورهای شماِل اروپا اگر قصد اقامت برای مدت بيش از شش (
 مايستراتی ثبت نام کنند. 

نيست که به ادارۀ پليس مراجعۀ شود. بنابراين نيازی  
 
 

 اجازۀ اقامت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
نيستند و يا کشورهای شمال اروپا اتباع کشورهايی که جزو کشورهای اتحاديۀ اروپا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

.نياز به اجازه اقامت دارند برای سکونت در فنالند ناميده ميشوند، ثالث کشورها که بنام کشورهای نهگوايناتباع   
 برای دريافت اجازۀ اقامت نياز به پرداخت مخارجی نيز ميباشد.

 چنانچه داليل الزم مبنی بر پذيرفتن اجازۀ اقامت معتبر نباشند، اجازۀ اقامت از درجۀ اعتبار ساقط ميشود.
وضع امرار معاش شما  ا خاتمه يافته باشد؛ و در ضمن موقعيتچنانچه اجازه اقامت شما تحصيلی يا کاری باشد و تحصيالت يا کار شم
 مناسبی را نداشته باشد؛ اجازۀ اقامت شما از درجۀ اعتبار ساقط ميشود. 

 
 

 کارت اجازه اقامت
 

اقامت ميباشد. اجازه اقامت نماينگر اجازۀ کارتِ   
بر روی کارت اجازه اقامت درج شده است. نيز مشخصاِت شخصی و مجوزهای ديگر  

که عکس و اثر انگشتاِن صاحب کارت در آن درج شده است. ،کارِت اجازه اقامت دارای کارت خوان الکترونيکی نيز ميباشد  
داشتن اجازه اقامت ميباشد.کارت اجازه اقامت نمايانگر کارت شناسايی نميباشد. کارت اجازه اقامت تنها نمايانگر   

 
 برای کسب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايت ادارۀ مهاجرت يا سايت اداره پليس چنانچه در زير نشان داده شده است مراجعه کنيد:

(www.migri.fi Oleskeluluvat→  Lupatyypit → Oleskelulupakortti) 
(www.poliisi.fi  → Luvat→  Ulkomaalaisluvat→  Oleskeluluvat → Oleskelulupakortti) 

 
 

 اتباع کشورهای ثالث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
های عضو حوزۀ اقتصادی اروپا؛ کشور سوئيس؛ و يا کشورهای شماِل اروپا نيستيد و درصورتيکه اتباع کشورهای اتحاديۀ اروپا؛ کشور

) ماه در فنالند سکونت گزينيد، نياز به اجازۀ اقامت داريد.٣قصد داريد که بيش از مدت سه (  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتباع کشورهای شمال اروپا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
.ميتوانيد بدون اجازۀ اقامت در فنالند زندگی کنيد وئد هستيد،اتباع کشور ايسلند، دانمارک، نروژ، يا سچنانچه   

 
 شما برای کار کردن هيچگونه نيازی به اجازه اقامت کاری نداريد.

 رسمیِ  ی در دفتر ثبت احوالِ بايست ،) ماه را در فنالند داشته باشند٦اتباع کشورهای شماِل اروپا اگر قصد اقامت برای مدت بيش از شش (
 مايستراتی ثبت نام کنند. 

نيست که به ادارۀ پليس مراجعۀ شود. بنابراين نيازی  
 
 

 اجازۀ اقامت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
نيستند و يا کشورهای شمال اروپا اتباع کشورهايی که جزو کشورهای اتحاديۀ اروپا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

.نياز به اجازه اقامت دارند برای سکونت در فنالند ناميده ميشوند، ثالث کشورها که بنام کشورهای نهگوايناتباع   
 برای دريافت اجازۀ اقامت نياز به پرداخت مخارجی نيز ميباشد.

 چنانچه داليل الزم مبنی بر پذيرفتن اجازۀ اقامت معتبر نباشند، اجازۀ اقامت از درجۀ اعتبار ساقط ميشود.
وضع امرار معاش شما  ا خاتمه يافته باشد؛ و در ضمن موقعيتچنانچه اجازه اقامت شما تحصيلی يا کاری باشد و تحصيالت يا کار شم
 مناسبی را نداشته باشد؛ اجازۀ اقامت شما از درجۀ اعتبار ساقط ميشود. 

 
 

 کارت اجازه اقامت
 

اقامت ميباشد. اجازه اقامت نماينگر اجازۀ کارتِ   
بر روی کارت اجازه اقامت درج شده است. نيز مشخصاِت شخصی و مجوزهای ديگر  

که عکس و اثر انگشتاِن صاحب کارت در آن درج شده است. ،کارِت اجازه اقامت دارای کارت خوان الکترونيکی نيز ميباشد  
داشتن اجازه اقامت ميباشد.کارت اجازه اقامت نمايانگر کارت شناسايی نميباشد. کارت اجازه اقامت تنها نمايانگر   

 
 برای کسب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايت ادارۀ مهاجرت يا سايت اداره پليس چنانچه در زير نشان داده شده است مراجعه کنيد:

(www.migri.fi Oleskeluluvat→  Lupatyypit → Oleskelulupakortti) 
(www.poliisi.fi  → Luvat→  Ulkomaalaisluvat→  Oleskeluluvat → Oleskelulupakortti) 

 
 

 اتباع کشورهای ثالث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
های عضو حوزۀ اقتصادی اروپا؛ کشور سوئيس؛ و يا کشورهای شماِل اروپا نيستيد و درصورتيکه اتباع کشورهای اتحاديۀ اروپا؛ کشور

) ماه در فنالند سکونت گزينيد، نياز به اجازۀ اقامت داريد.٣قصد داريد که بيش از مدت سه (  
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 ضوابط و مقرراِت مسکونی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
بايد مالحظۀ ساکنيِن ديگر را کرد.در مجتمع مسکونی   

زندگی کنند. در آرامش در مجتمع مسکونی ضوابط مشترکی وجود دارد شامل همۀ ساکنين ميشود تا بتوانند همه با هم  
 

 برطبق مقررات وضع شده شب هنگام بايستی سکوت در فضای حاکم بر مجتمع مسکونی برقرار باشد، به عنوان مثال از ساعت ده شب.
ديگر نبايد سر و صدا کرد. ،وقت مقرر شده که بر اساس آن ضوابط بايد فضای مجتمع مسکونی ساکت باشد بعد از  

 اين مقررات شامل حيوانات خانگی از قبيل سگ و گربه نيز ميشوند.
 حيوانات خانگی نبايد برای ديگر ساکنين مجتمع مسکونی مزاحمت ايجاد نمايند.

 
سايه ها اطالع داد.جشن گرفتن بايد آنرا به همقبل از  

 
 ضوابط و مقرراِت انظباطی را ميتوان در تابلوی اعالناِت مجتمعِ آپارتمانی يافت.

به محض ورود از درب اصلی قرار دارد. ،معموال در طبقۀ اول ،تابلوی اعالنات مجتمع ها آپارتمانی  
 
 

 سرويس خدماتِی شبکۀ مسکونی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
Huoltoyhtiö, isännöitsijä  ياييتزوُ ايزانّ  مديريِت سرايه داری ؛اوهتيوُ اولتوُ هوُ  خدماتیِ سرويِس  

 
ی معموال با شرکِت خدماتی قرارداد دارد.مجتمع مسکون  

مجتمِع مسکونی ميتوانيد به شرکت خدماتی زنگ بزنيد، به عنواِن مثال اگر سيستم داخلی اِل ِو ای خراب شود. برای حِل هرگونه مشکلِ   
 

مسئوِل حِل مسائلی مانند سيستم آبی، فاظالبی و يا گرمايی ميباشد. ،به عنواِن مثال ،سرويِس خدماتی شرکتِ   
مسئوِل موارد مالی و پولِی شبکۀ مسکونی ميباشد. ،مديريت سرايه داری  

اعالنات موجود ميباشد. در تابلوی و مديريت سرايه داری سرويِس خدماتیِ  اطالعاِت مربوط به شرکتِ   
 
 
 

 زباله ها
 

.يستی زباله ها را آنجا ريختبکۀ مسکونی مکانی برای جمع آوری زباله ها وجود دارد که بادر هر ش  
.زباله های شبکۀ مسکونی در محِل مشترِک جمع آوری زباله ها تخليه ميگردند  

 
 فضاهای جمع آوری زباله ها در مجاورت حياِط شبکۀ آپارتمانی يا پارکينگ آن قرار دارد.

(جمع آوری  و مجالت باله های زيستی بيولوژيکی)، روزنامهبدين صورت ميباشد: مواِد غذايی (ز جمع آوری زبالهطبقه بندی صندوقهای 
، مقوا (کارتن)، و ديگر آشغال ها (آشغال های مخلوط).کاغذ)  

 بر روی صندوق های جمع آوری زباله ها نوشته شده است که مخصوِص چه نوع زباله ای ميباشد.
که اصوال در مجاورت مراکِز خريد يا  تخليه نمود، يشه، فلزات، لباس، باطری) را بايد در مکان های جمع آوری کنندهزباله های ديگر (ش

 ميدان مرکزی شهر ميباشد.
 

 
لباس شويیمکان   

 
 در مجتمع مسکونی ممکن است مکانی برای شستن لباسها وجود داشته باشد که در آن ماشين لباسشويی و خشکشويی موجود است.

 
 لطفا نحوۀ کاربرِد مکاِن لباسشويی را از شرکِت سرويس خدماتی يا مديريت سرايه داری سوال نماييد.

بايد هزينه ای را تقبل نمود که خيلی زياد نميباشد. ،اصوال برای استفاده از تسهيالِت لباسشويی  
رعايت نماييد. لطفا نوبت لباسشويی را اکيدأ  

جمع آوری و خارج نمایید. ،رسیدن نوبت ساکن بعدی لطفا لباسهایتان را پیش از فرا   
 مکاِن لباسشویی باید پاکیزه و تمیز نگاه داشته شود.

 
 

 سونا
 

 در بسیاری از شبکه های آپارتمانی سونای مشترک وجود دارد.
 

 برای گرفتن سونا از قبل باید وقِت سونا را رزرو نمود.
مدیریت سرایه داری یا شرکت سرویِس خدماتی انجام داد.رزرو کردن سونا را میتوان از طریق اطالع به   

 مخارج سونا به مدیریت سرایه داری یا شرکِت سرویس خدماتی پرداخت میشود.
.که بمدت یک ساعت میباشد ،نوبت سونا معموال یکبار در هفته میباشد  

و آنرا برای نوبت بعدی پاکیزه نگه دارید. ،لطفا نظافت سونا را رعایت نموده  
 
 

 پارکینگ
 

 در بسیاری از مجتمع های مسکونی مکانهایی برای پارک کردن اتوموبیلهای ساکنین وجود دارد.
 

و سپس قیمت پارکینگ را به آنها  ،چنانچه نیاز به پارکینگ دارید، آنرا از مدیریت سرایه داری یا شرکت سرویس خدماتی رزرو نموده
 پرداخت نمایید.

پارکینگ منتظر شوید. امکان دارد که در نوبت دریافت  
 
 

 ایمنی در برابر آتش سوزی
 

 مکان سکونت بایستی مجهز به آژیر آتش سوزی باشد
 لطفا در کاربرد اجاق  برقی، ف ر، و اجاق  گازی احتیاط را رعایت نمایید.

 
که کودکان  ،محافظ ایمنی اجاق مانع میشوند بهتر است که مجهز به محافظ ایمنی اجاق باشند. ،خانواده هایی که دارای کودک میباشند

 اجاق را روشن کنند.
آنها را خاموش کنید. ،هنگامیکه از لوازم الکترونیکی و برقی استفاده نمیکنید  

 از سونا برای خشک کردن لباس یا نگهداری اشیا استفاده نکنید.
 

باید مجهز به سیستم آژیر آتش سوزی باشد. ،برطبِق قانون منزل مسکونی  
 ساکِن منزل ملزم به خریدِن آژیِر آتش سوزی و نصب کردن آن بر طبق دستورالعملهای راهنمای آن میباشد.

برای اینکه اطمینان از کار کردن آن حاصل شود. ،لطفا یکبار در ماه دستگاه آژیِر آتش سوزی را تست نمایید  
 

 در تابستان مردم دوست دارند که در حیاطشان غذا کباب کنند.
ممنوع میباشد. لکِن منازل اکیدأکردن در با کباب  

 کباب کردن در حیاِط منزل در اغلِب مواقع ممنوع میباشد.
 میتوانید در این موارد از هیئت مدیرۀ شبکۀ مسکونی سوال نمایید.

ممنوع میباشد. ردن بدوِن اجازۀ صاحِب ِملک اکیدأآتش روشن ک  
 
 

Asumistuki کمک هزینۀ مسکن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ارۀ بیمۀ دولتِی ِکال یارانۀ کمک هزینۀ مسکن را میتوان اد مسکِن او زیاد باشند، دیگرِ  مخارجِ  اینکه یا ،چنانچه درآمِد شخص کم باشد

.تقاضا کرد  
افت مزایا نیز برخوردار باشد، مزایای تامیِن امنیت اجتماعی برخوردار باشد و ضمنا از شرایِط مقرر گشته برای دریچنانچه شخصی از 

مند شود.حق دارد که از یارانۀ کمک هزینۀ مسکن بهره   
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برای مسافرت به  را مدارِک فنالندِی تاييد شدهجازۀ اقامت را درخواست نماييد، بايد پاسپورت معتبر يا ديگرچنانچه ميخواهيد تقاضای ا
 خارج را داشته باشيد.

را چنانچه قبل از آمدن به فنالند نياز به اجازۀ اقامت داشته باشيد ميتوانيد از کشور مبدا (با مراجعه به کنسولگری يا سفارت فنالند) آن
 دريافت داريد.

با مراجعه به ايستگاه پليس ميتوانيد آنرا درخواست نماييد.چنانچه قصد تقاضای اجازه اقامت را در فنالند داريد   
 

 اجازه اقامت انواع متفاوتی دارد.
 اجازه اقامت ميتواند موقتی يا دائمی باشد.

 مدِت زمانی اجازه اقامت به موقعيت شما بستگی دارد.
 مدت زمانی اولين اجازه اقامت معموال يکساله ميباشد.

ميکنيد، شما ملزم به پرداخت هزينۀ پروسۀ آن نيز هستيد.زمانی که تقاضای اجازه اقامت را   
 مستلزم است که هزينۀ پرداختی در زمان تقاضای اجازه اقامت پرداخت شود.

 هزينۀ پرداختی به شما مسترد نخواهد گرديد حتی اگر به شما اجازه اقامت داده نشود.
انيد به سايت های ادارۀ مهاجرت يا پليس چنانچه در زير نوشته شده است مراجعه کنيد:برای کسب اطالعات بيشتر ميتو  

www.migri.fi 
www.poliisi.fi 

 
 
پناهجويان ناهندگان،پ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 به مجرد اينکه اجازه اقامت شما صادر گردد، به مرکز پذيرش مهاجرين مراجعه کنيد.
خواهند داد. کارمندان مرکز پذيرش مهاجران کمکهای الزم برای رسيدگی و کاربرد امکاناِت مرتبط به اجازه اقامت را  

الزم برای برنامه ريزی زندگی را دريافت ميداريد. اطالعات، مشاوره و دستورالعمل های شما ؛يرش مهاجرينبا مراجعه به مرکز پذ  
 

که دوست داريد  ايستی منزل مسکونی تان را در محلیچنانچه اجازه اقامت پناهندگی شما بر اساِس حفاظت بين المللی پذيرفته شود؛ ب
 بيابيد.

محِل مسکونی تان کمک کنند.کارمنداِن مرکز پذيرش مهاجران ميتوانند شما را در يافتن   
اجاره را ميتوانيد دريافت داريد.  کونی تان را داريد، بايد قبال بدانيد که چه مبلغ يارانۀچنانچه نياز به کمِک مالی شهرداری مکاِن مس  

مناسب تان را بخوبی خواهيد دانست.بدين ترتيب سقف پرداخت اجاره بها و يافتن منزِل مسکونِی   
 وقتيکه منزِل مسکونی و محِل شهردارِی خودتان را انتخاب نموده ايد، خدماِت الزم را از شهرداری جديد دريافت خواهيد نمود.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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اگر تحصيل کنيد تا چه حدی ميتوانيد تحصيل کنيد.شما بايد محاسبه کنيد که   
 برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به سايت های ادارۀ مهاجرت يا پليس چنانچه در زير نوشته شده است مراجعه کنيد:

www.poliisi.fi 
www.migri.fi 

 
 

 
B-lupa  بصورت موقتی ميباشد (اجازه اقامت نوع ِب)اجازه اقامت تحصيلی  

 تحصيالت ميتوانند بيشتر از يکسال بطول انجامند، اما معموال اجازۀ اقامت هر سال بررسی و تمديد ميشود. 
 چنانچه بعد از تحصيالت تان قصد ماندن در فنالند را داريد، شما بايد اجازۀ اقامت را بنا به داليل ديگری تقاضا کنيد.

ه ميباشد.داليل ديگر به عنوان مثال کار يا خانواد ازمنظور   
) ماهه بمنظور يافتن کار داده ميشود.   ٦اجازه اقامِت موقتی شش (به شما  پس از دريافت مدرک فارغ التحصيلی  

 
 

و افراد شاغل کارمندان  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ه اقامِت کاری نياز داريد.چنانچه در فنالند کار ميکنيد، معموال به اجاز  

شما نياز به اجازه اقامِت بازرگانی داريد.چنانچه کار شما مستقل ميباشد،   
شخص شرکتی را تاسيس نمايد. ،منظور از کار مستقل اين ميباشد که  

 
) ماه بطول انجامد، هميشه به اجازه اقامِت کارمندی نيازی نيست.٣چنانچه کار بمدِت کمتر از سه (  

تقاضای تمديِد اجازه اقامِت کارمندی را ميکنيد، ميتوانيد با مراجعه به پليس تقاضای تان را تحويل دهيد.وقتيکه   
 
 

 پيوند خانوادگی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ميتوانيد تقاضای اجازه اقامت را بر اساِس الحاِق خانوادگی انجام در فنالند سکونت داشته اند،  چنانچه قبال خانواده يا اعضای خانوادۀ شما

 دهيد.
سال ميباشد. ١٨و يا فرزنِد زير  همزيست ثبتیِ  رسمی، همسرِ  منظور از پيوندهای خانوادگی به عنواِن مثال همسرِ   

برای مدِت طويلی با هم زندگی کرده باشيد. ،همسِر همزيست در صورتی عضوی از خانواده حساب ميشود که  
 فرزند نبايد ازدواج کرده باشد.

اجازه اقامِت خود را درخواست نماييد.چنانچه سرپرستِی نگاهدارِی حضانِت فرزندتان را بعهده داريد، ميتوانيد تقاضای   
فنالند  وانيد تقاضای اجازه اقامتِ ميت، اما سرپرستی حضانِت فرزنِد ساکِن خارج از فنالند را بعهده داريد ،اريدچنانچه در فنالند سکونت د

درخواست نماييد.فرزندتان  را برای  
 

.داشته باشيد را برای زندگی در فنالندفی کا يا بعبارتی پولِ  ،معاشتاميِن امرارِ  بايد شما و خانواده تان  
معاش بتنهايی برای تامين زندگی شما کافی نيست.کمک هزينۀ يارانه ای امرارِ   

الی تان ِی منيازی به اثباِت توانايشما اعضای خانواده شما فنالندی باشند يا اجازه اقامِت حفاظت بين المللِی پناهندگی را گرفته باشند،  اگر
.نداريد  

 اجازه اقامِت الحاِق خانواده ميتواند موقتی يا دائمی باشد.
 طول مدت زمان اجازۀ اقامت بستگی به آن دارد که اجازه اقامِت عضو خانواده تا چه زمانی معتبر است.

 
 

 مهاجرينی که به فنالند برميگردند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 چنانچه اصل و نسب فنالندی داشته باشيد ميتوانيد اجازه اقامت را دريافت داريد.

الندی هستيد.شما بايد ثابت کنيد که دارای اصل و نسب فن  
 

 
 
 

اگر تحصيل کنيد تا چه حدی ميتوانيد تحصيل کنيد.شما بايد محاسبه کنيد که   
 برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به سايت های ادارۀ مهاجرت يا پليس چنانچه در زير نوشته شده است مراجعه کنيد:
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و افراد شاغل کارمندان  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ه اقامِت کاری نياز داريد.چنانچه در فنالند کار ميکنيد، معموال به اجاز  

شما نياز به اجازه اقامِت بازرگانی داريد.چنانچه کار شما مستقل ميباشد،   
شخص شرکتی را تاسيس نمايد. ،منظور از کار مستقل اين ميباشد که  

 
) ماه بطول انجامد، هميشه به اجازه اقامِت کارمندی نيازی نيست.٣چنانچه کار بمدِت کمتر از سه (  

تقاضای تمديِد اجازه اقامِت کارمندی را ميکنيد، ميتوانيد با مراجعه به پليس تقاضای تان را تحويل دهيد.وقتيکه   
 
 

 پيوند خانوادگی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ميتوانيد تقاضای اجازه اقامت را بر اساِس الحاِق خانوادگی انجام در فنالند سکونت داشته اند،  چنانچه قبال خانواده يا اعضای خانوادۀ شما

 دهيد.
سال ميباشد. ١٨و يا فرزنِد زير  همزيست ثبتیِ  رسمی، همسرِ  منظور از پيوندهای خانوادگی به عنواِن مثال همسرِ   

برای مدِت طويلی با هم زندگی کرده باشيد. ،همسِر همزيست در صورتی عضوی از خانواده حساب ميشود که  
 فرزند نبايد ازدواج کرده باشد.

اجازه اقامِت خود را درخواست نماييد.چنانچه سرپرستِی نگاهدارِی حضانِت فرزندتان را بعهده داريد، ميتوانيد تقاضای   
فنالند  وانيد تقاضای اجازه اقامتِ ميت، اما سرپرستی حضانِت فرزنِد ساکِن خارج از فنالند را بعهده داريد ،اريدچنانچه در فنالند سکونت د

درخواست نماييد.فرزندتان  را برای  
 

.داشته باشيد را برای زندگی در فنالندفی کا يا بعبارتی پولِ  ،معاشتاميِن امرارِ  بايد شما و خانواده تان  
معاش بتنهايی برای تامين زندگی شما کافی نيست.کمک هزينۀ يارانه ای امرارِ   

الی تان ِی منيازی به اثباِت توانايشما اعضای خانواده شما فنالندی باشند يا اجازه اقامِت حفاظت بين المللِی پناهندگی را گرفته باشند،  اگر
.نداريد  

 اجازه اقامِت الحاِق خانواده ميتواند موقتی يا دائمی باشد.
 طول مدت زمان اجازۀ اقامت بستگی به آن دارد که اجازه اقامِت عضو خانواده تا چه زمانی معتبر است.

 
 

 مهاجرينی که به فنالند برميگردند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 چنانچه اصل و نسب فنالندی داشته باشيد ميتوانيد اجازه اقامت را دريافت داريد.

الندی هستيد.شما بايد ثابت کنيد که دارای اصل و نسب فن  
 

 
 
 

اگر تحصيل کنيد تا چه حدی ميتوانيد تحصيل کنيد.شما بايد محاسبه کنيد که   
 برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به سايت های ادارۀ مهاجرت يا پليس چنانچه در زير نوشته شده است مراجعه کنيد:

www.poliisi.fi 
www.migri.fi 

 
 

 
B-lupa  بصورت موقتی ميباشد (اجازه اقامت نوع ِب)اجازه اقامت تحصيلی  

 تحصيالت ميتوانند بيشتر از يکسال بطول انجامند، اما معموال اجازۀ اقامت هر سال بررسی و تمديد ميشود. 
 چنانچه بعد از تحصيالت تان قصد ماندن در فنالند را داريد، شما بايد اجازۀ اقامت را بنا به داليل ديگری تقاضا کنيد.

ه ميباشد.داليل ديگر به عنوان مثال کار يا خانواد ازمنظور   
) ماهه بمنظور يافتن کار داده ميشود.   ٦اجازه اقامِت موقتی شش (به شما  پس از دريافت مدرک فارغ التحصيلی  
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) ماه بطول انجامد، هميشه به اجازه اقامِت کارمندی نيازی نيست.٣چنانچه کار بمدِت کمتر از سه (  
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فنالند  وانيد تقاضای اجازه اقامتِ ميت، اما سرپرستی حضانِت فرزنِد ساکِن خارج از فنالند را بعهده داريد ،اريدچنانچه در فنالند سکونت د

درخواست نماييد.فرزندتان  را برای  
 

.داشته باشيد را برای زندگی در فنالندفی کا يا بعبارتی پولِ  ،معاشتاميِن امرارِ  بايد شما و خانواده تان  
معاش بتنهايی برای تامين زندگی شما کافی نيست.کمک هزينۀ يارانه ای امرارِ   

الی تان ِی منيازی به اثباِت توانايشما اعضای خانواده شما فنالندی باشند يا اجازه اقامِت حفاظت بين المللِی پناهندگی را گرفته باشند،  اگر
.نداريد  

 اجازه اقامِت الحاِق خانواده ميتواند موقتی يا دائمی باشد.
 طول مدت زمان اجازۀ اقامت بستگی به آن دارد که اجازه اقامِت عضو خانواده تا چه زمانی معتبر است.

 
 

 مهاجرينی که به فنالند برميگردند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 چنانچه اصل و نسب فنالندی داشته باشيد ميتوانيد اجازه اقامت را دريافت داريد.

الندی هستيد.شما بايد ثابت کنيد که دارای اصل و نسب فن  
 

 
 
 

 
 

در داخِل فنالند ميتوانيد  سفارت ها يا کنسولگری های فنالند اخذ کنيد، درحاليکهاز  ميتوانيد را شما نخستين اجازه اقامت درخارج از فنالند
که سپس آنرا به سفارت ها و کنسولگری  ،از ادارۀ پليس دريافت داريد. تصميِم پذيرِش اجازه اقامت بعهدۀ ادارۀ مهاجرِت فنالند ميباشدآنرا 

 ها يا به ادارۀ پليس تحويل ميدهد.
 

در ليسِت نوبِت مهاجرين خواهاِن بازگشِت به وطن اسم نويسی کرده  ١/٧/٢٠١١از تاريخِ  شما فنالندِی اينِکری باشيد و پيشدرصورتيکه 
.برای شما اجازۀ اقامت صادر ميگردد باشيد،  

تقاضا نماييد.  ١/٧/٢٠١٦مهاجرين خواهاِن بازگشت به وطن باشيد، بايستی اجازه اقامت را حداکثر تا تاريخِ چنانچه در ليسِت نوبِت 
ديگر پس از تاريخ مذکور حِق تقاضاِی اجازه اقامت را بر آن اساس نداريد.چنانچه شما مهاجِر خواهاِن بازگشِت به وطن باشيد، شما   

 
ر ضمن دارای محِل سکونت در فنالند باشيد.شما بايد زبان فنالندی را بدانيد و د  

 اجازه اقامت را بايد پيش از ورود به فنالند تقاضا نماييد.
 
 
 

MAISTRAATTI ثبت احوال مايستراتی سازمان  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 ثبت مشخصات دربايگانِی فنالند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
که  . منظور از دائمی بودن اين استثبت کنيدساکن در فنالند  شخِص  بعنوان الند اقامت داريد، بايد نامتان رادائمی در فن بطورِ  چنانچه

سکونت شما در فنالند يکسال باشد. حداقل مدت زمانِ   
ادارۀ ثبِت احواِل مايستراتِی شهِر شما انجام شود.بايد بصورت حضوری در  ثبِت مشخصات تان  

جمعيِت فنالند را بعهده دارد.آمار ط به مربو ادارۀ ثبت احوال مايستراتی وظيفۀ بايگانِی اطالعاتِ   
 

بشرح زير ميباشد: اطالعاتی که توسِط ادارۀ ثبت احوال مايستراتی بايگانی ميگردند   
.نام و نام خانوادگی، تاريخ تولد، تابعيت، آدرس، و اطالعات مربوط به روابط خانوادگی  

 
 مشخصات صحيح خود را هميشه اطالع دهيد.

کسب تابعيت فنالندی تان تاثيرگذار باشد. پروسۀ در آينده تاريِخ تولدتان را تغيير دهيد، ميتواند بر روی چنانچه بعنواِن مثال  
 

بهمراه داشته باشيد.هنگاميکه به ادارۀ ثبِت احواِل مايستراتی مراجعه ميکنيد، لطفا پاسپورت و اجازه اقامِت معتبِر خودتان را   
شما را بايگانی اش  اِت شخصِی، آدرِس دائمِی و شهرِ ميکنيد، ادارۀ ثبِت احواِل مايستراتی مشخصچنانچه بطور دائمی به فنالند مهاجرت 

 ثبت ميکند.
 

چنانچه بنا به شرايِط کاری به آن نياز  را داشته باشد شمارۀ کُِد شناسايِی ملِی فنالندشخِص خارجی که موقتی ساکِن فنالند است، ميتواند 
 داشته باشد.

  ز حق و حقوِق مربوط به آنا ر بايگانِی شهِر خودش ثبت کند، يانميتواند مشخصات را د ،در فنالند سکونت گزيندشخصی که موقتی 
برخوردار باشد.حوزۀ شهری   

 
به اين معنی نيست که او بتواند از حق و حقوِق  ،حتی اگر مشخصاِت فردی در بايگانِی ادارۀ ثبِت احواِل مايستراتِی فنالند ثبت شود

ِی تاميِن امنيِت اجتماعی برخوردار باشد.مزايا  
در ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مورد بررسی قرار گيرد. بايستی بصورِت جداگانه ،حِق مزايای تامين امنيت اجتماعی  

 
 ازدواج و فرزندان، روابِط خانوادگی

باشيد.لطفا مدارک قانونِی مربوط به ازدواج، طالق و تولِد فرزندان تان را بهمراه داشته   
 مدارک بايد رسمی و قانونی باشند.

 تائيد قانونِی مدارِک رسمی را بايد از کشور خودتان و قبل از ورود به فنالند بعمل آيد.
 

 قانونی کردن اسناد و مدارک رسمی
 
 



  13.                             12.

 اتباع کشورهای شمال اروپا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
.ميتوانيد بدون اجازۀ اقامت در فنالند زندگی کنيد وئد هستيد،اتباع کشور ايسلند، دانمارک، نروژ، يا سچنانچه   

 
 شما برای کار کردن هيچگونه نيازی به اجازه اقامت کاری نداريد.

 رسمیِ  ی در دفتر ثبت احوالِ بايست ،) ماه را در فنالند داشته باشند٦اتباع کشورهای شماِل اروپا اگر قصد اقامت برای مدت بيش از شش (
 مايستراتی ثبت نام کنند. 

نيست که به ادارۀ پليس مراجعۀ شود. بنابراين نيازی  
 
 

 اجازۀ اقامت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
نيستند و يا کشورهای شمال اروپا اتباع کشورهايی که جزو کشورهای اتحاديۀ اروپا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

.نياز به اجازه اقامت دارند برای سکونت در فنالند ناميده ميشوند، ثالث کشورها که بنام کشورهای نهگوايناتباع   
 برای دريافت اجازۀ اقامت نياز به پرداخت مخارجی نيز ميباشد.

 چنانچه داليل الزم مبنی بر پذيرفتن اجازۀ اقامت معتبر نباشند، اجازۀ اقامت از درجۀ اعتبار ساقط ميشود.
وضع امرار معاش شما  ا خاتمه يافته باشد؛ و در ضمن موقعيتچنانچه اجازه اقامت شما تحصيلی يا کاری باشد و تحصيالت يا کار شم
 مناسبی را نداشته باشد؛ اجازۀ اقامت شما از درجۀ اعتبار ساقط ميشود. 

 
 

 کارت اجازه اقامت
 

اقامت ميباشد. اجازه اقامت نماينگر اجازۀ کارتِ   
بر روی کارت اجازه اقامت درج شده است. نيز مشخصاِت شخصی و مجوزهای ديگر  

که عکس و اثر انگشتاِن صاحب کارت در آن درج شده است. ،کارِت اجازه اقامت دارای کارت خوان الکترونيکی نيز ميباشد  
داشتن اجازه اقامت ميباشد.کارت اجازه اقامت نمايانگر کارت شناسايی نميباشد. کارت اجازه اقامت تنها نمايانگر   

 
 برای کسب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايت ادارۀ مهاجرت يا سايت اداره پليس چنانچه در زير نشان داده شده است مراجعه کنيد:

(www.migri.fi Oleskeluluvat→  Lupatyypit → Oleskelulupakortti) 
(www.poliisi.fi  → Luvat→  Ulkomaalaisluvat→  Oleskeluluvat → Oleskelulupakortti) 

 
 

 اتباع کشورهای ثالث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
های عضو حوزۀ اقتصادی اروپا؛ کشور سوئيس؛ و يا کشورهای شماِل اروپا نيستيد و درصورتيکه اتباع کشورهای اتحاديۀ اروپا؛ کشور

) ماه در فنالند سکونت گزينيد، نياز به اجازۀ اقامت داريد.٣قصد داريد که بيش از مدت سه (  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتباع کشورهای شمال اروپا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
.ميتوانيد بدون اجازۀ اقامت در فنالند زندگی کنيد وئد هستيد،اتباع کشور ايسلند، دانمارک، نروژ، يا سچنانچه   

 
 شما برای کار کردن هيچگونه نيازی به اجازه اقامت کاری نداريد.

 رسمیِ  ی در دفتر ثبت احوالِ بايست ،) ماه را در فنالند داشته باشند٦اتباع کشورهای شماِل اروپا اگر قصد اقامت برای مدت بيش از شش (
 مايستراتی ثبت نام کنند. 

نيست که به ادارۀ پليس مراجعۀ شود. بنابراين نيازی  
 
 

 اجازۀ اقامت
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 چنانچه داليل الزم مبنی بر پذيرفتن اجازۀ اقامت معتبر نباشند، اجازۀ اقامت از درجۀ اعتبار ساقط ميشود.
وضع امرار معاش شما  ا خاتمه يافته باشد؛ و در ضمن موقعيتچنانچه اجازه اقامت شما تحصيلی يا کاری باشد و تحصيالت يا کار شم
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 برای کسب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايت ادارۀ مهاجرت يا سايت اداره پليس چنانچه در زير نشان داده شده است مراجعه کنيد:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
های عضو حوزۀ اقتصادی اروپا؛ کشور سوئيس؛ و يا کشورهای شماِل اروپا نيستيد و درصورتيکه اتباع کشورهای اتحاديۀ اروپا؛ کشور

) ماه در فنالند سکونت گزينيد، نياز به اجازۀ اقامت داريد.٣قصد داريد که بيش از مدت سه (  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتباع کشورهای شمال اروپا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
.ميتوانيد بدون اجازۀ اقامت در فنالند زندگی کنيد وئد هستيد،اتباع کشور ايسلند، دانمارک، نروژ، يا سچنانچه   

 
 شما برای کار کردن هيچگونه نيازی به اجازه اقامت کاری نداريد.

 رسمیِ  ی در دفتر ثبت احوالِ بايست ،) ماه را در فنالند داشته باشند٦اتباع کشورهای شماِل اروپا اگر قصد اقامت برای مدت بيش از شش (
 مايستراتی ثبت نام کنند. 

نيست که به ادارۀ پليس مراجعۀ شود. بنابراين نيازی  
 
 

 اجازۀ اقامت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
نيستند و يا کشورهای شمال اروپا اتباع کشورهايی که جزو کشورهای اتحاديۀ اروپا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

.نياز به اجازه اقامت دارند برای سکونت در فنالند ناميده ميشوند، ثالث کشورها که بنام کشورهای نهگوايناتباع   
 برای دريافت اجازۀ اقامت نياز به پرداخت مخارجی نيز ميباشد.

 چنانچه داليل الزم مبنی بر پذيرفتن اجازۀ اقامت معتبر نباشند، اجازۀ اقامت از درجۀ اعتبار ساقط ميشود.
وضع امرار معاش شما  ا خاتمه يافته باشد؛ و در ضمن موقعيتچنانچه اجازه اقامت شما تحصيلی يا کاری باشد و تحصيالت يا کار شم
 مناسبی را نداشته باشد؛ اجازۀ اقامت شما از درجۀ اعتبار ساقط ميشود. 

 
 

 کارت اجازه اقامت
 

اقامت ميباشد. اجازه اقامت نماينگر اجازۀ کارتِ   
بر روی کارت اجازه اقامت درج شده است. نيز مشخصاِت شخصی و مجوزهای ديگر  

که عکس و اثر انگشتاِن صاحب کارت در آن درج شده است. ،کارِت اجازه اقامت دارای کارت خوان الکترونيکی نيز ميباشد  
داشتن اجازه اقامت ميباشد.کارت اجازه اقامت نمايانگر کارت شناسايی نميباشد. کارت اجازه اقامت تنها نمايانگر   

 
 برای کسب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايت ادارۀ مهاجرت يا سايت اداره پليس چنانچه در زير نشان داده شده است مراجعه کنيد:

(www.migri.fi Oleskeluluvat→  Lupatyypit → Oleskelulupakortti) 
(www.poliisi.fi  → Luvat→  Ulkomaalaisluvat→  Oleskeluluvat → Oleskelulupakortti) 

 
 

 اتباع کشورهای ثالث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
های عضو حوزۀ اقتصادی اروپا؛ کشور سوئيس؛ و يا کشورهای شماِل اروپا نيستيد و درصورتيکه اتباع کشورهای اتحاديۀ اروپا؛ کشور

) ماه در فنالند سکونت گزينيد، نياز به اجازۀ اقامت داريد.٣قصد داريد که بيش از مدت سه (  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برای مسافرت به  را مدارِک فنالندِی تاييد شدهجازۀ اقامت را درخواست نماييد، بايد پاسپورت معتبر يا ديگرچنانچه ميخواهيد تقاضای ا
 خارج را داشته باشيد.

را چنانچه قبل از آمدن به فنالند نياز به اجازۀ اقامت داشته باشيد ميتوانيد از کشور مبدا (با مراجعه به کنسولگری يا سفارت فنالند) آن
 دريافت داريد.

با مراجعه به ايستگاه پليس ميتوانيد آنرا درخواست نماييد.چنانچه قصد تقاضای اجازه اقامت را در فنالند داريد   
 

 اجازه اقامت انواع متفاوتی دارد.
 اجازه اقامت ميتواند موقتی يا دائمی باشد.

 مدِت زمانی اجازه اقامت به موقعيت شما بستگی دارد.
 مدت زمانی اولين اجازه اقامت معموال يکساله ميباشد.

ميکنيد، شما ملزم به پرداخت هزينۀ پروسۀ آن نيز هستيد.زمانی که تقاضای اجازه اقامت را   
 مستلزم است که هزينۀ پرداختی در زمان تقاضای اجازه اقامت پرداخت شود.

 هزينۀ پرداختی به شما مسترد نخواهد گرديد حتی اگر به شما اجازه اقامت داده نشود.
انيد به سايت های ادارۀ مهاجرت يا پليس چنانچه در زير نوشته شده است مراجعه کنيد:برای کسب اطالعات بيشتر ميتو  

www.migri.fi 
www.poliisi.fi 

 
 
پناهجويان ناهندگان،پ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 به مجرد اينکه اجازه اقامت شما صادر گردد، به مرکز پذيرش مهاجرين مراجعه کنيد.
خواهند داد. کارمندان مرکز پذيرش مهاجران کمکهای الزم برای رسيدگی و کاربرد امکاناِت مرتبط به اجازه اقامت را  

الزم برای برنامه ريزی زندگی را دريافت ميداريد. اطالعات، مشاوره و دستورالعمل های شما ؛يرش مهاجرينبا مراجعه به مرکز پذ  
 

که دوست داريد  ايستی منزل مسکونی تان را در محلیچنانچه اجازه اقامت پناهندگی شما بر اساِس حفاظت بين المللی پذيرفته شود؛ ب
 بيابيد.

محِل مسکونی تان کمک کنند.کارمنداِن مرکز پذيرش مهاجران ميتوانند شما را در يافتن   
اجاره را ميتوانيد دريافت داريد.  کونی تان را داريد، بايد قبال بدانيد که چه مبلغ يارانۀچنانچه نياز به کمِک مالی شهرداری مکاِن مس  

مناسب تان را بخوبی خواهيد دانست.بدين ترتيب سقف پرداخت اجاره بها و يافتن منزِل مسکونِی   
 وقتيکه منزِل مسکونی و محِل شهردارِی خودتان را انتخاب نموده ايد، خدماِت الزم را از شهرداری جديد دريافت خواهيد نمود.

شما نميباشد. نيازهای مسئوِل کمک کردن به  مرکز پذيرش مهاجران ،مرحله از آن پس  
 
 
ش آموزان مدارس راهنمايی دبيرستانی و دانشجويان ندا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

نياز به اجازه اقامت داريد. يل کنيد،) ماه در فنالند تحص٣چنانچه بيش از مدِت سه (  
 ادامه تحصيل بايد به فارغ التحصيلی ختم شود.

راسموس داده خواهد شد.دانشجو پذيرفته شده ايد، به شما نيز اجازه اقامت بر اساِس دانشجوی تبادلِی اِصيلی تبادِل در برنامۀ تحاگر   
ازيد.از شما تقاضا ميگردد که وضعيت امرار معاش تان را واضح س  

 بدين معنی که شما بايد ثابت کنيد که هزينه های الزم برای زندگی کردن دارا هستيد.
 کمک هزينۀ تحصيلِی فنالند به شما پرداخت نميشود.

 بايد دارای بيمۀ بهداشتی درمانی مناسب در فنالند باشيد.
ميباشد.بيمۀ بهداشتی درمانی پوشش دهندۀ مراقبت های پزشکی درمانی در فنالند   

 
 در صورتيکه اجازه اقامت تان را تمديد کنيد، بايستی واحدهای تحصيلی تان را برطبق ضوابِط تحصيلی بگذرانيد.

.دارند نيز دی حِق کار کردن رادودانشجويان تا حداليل تحصيلی پذيرفته شده است، اگرچه اجازه اقامِت دانشجويان بر اساِس   
 
 

 
 
 

 
 

برای مسافرت به  را مدارِک فنالندِی تاييد شدهجازۀ اقامت را درخواست نماييد، بايد پاسپورت معتبر يا ديگرچنانچه ميخواهيد تقاضای ا
 خارج را داشته باشيد.

را چنانچه قبل از آمدن به فنالند نياز به اجازۀ اقامت داشته باشيد ميتوانيد از کشور مبدا (با مراجعه به کنسولگری يا سفارت فنالند) آن
 دريافت داريد.

با مراجعه به ايستگاه پليس ميتوانيد آنرا درخواست نماييد.چنانچه قصد تقاضای اجازه اقامت را در فنالند داريد   
 

 اجازه اقامت انواع متفاوتی دارد.
 اجازه اقامت ميتواند موقتی يا دائمی باشد.

 مدِت زمانی اجازه اقامت به موقعيت شما بستگی دارد.
 مدت زمانی اولين اجازه اقامت معموال يکساله ميباشد.

ميکنيد، شما ملزم به پرداخت هزينۀ پروسۀ آن نيز هستيد.زمانی که تقاضای اجازه اقامت را   
 مستلزم است که هزينۀ پرداختی در زمان تقاضای اجازه اقامت پرداخت شود.

 هزينۀ پرداختی به شما مسترد نخواهد گرديد حتی اگر به شما اجازه اقامت داده نشود.
انيد به سايت های ادارۀ مهاجرت يا پليس چنانچه در زير نوشته شده است مراجعه کنيد:برای کسب اطالعات بيشتر ميتو  
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 به مجرد اينکه اجازه اقامت شما صادر گردد، به مرکز پذيرش مهاجرين مراجعه کنيد.
خواهند داد. کارمندان مرکز پذيرش مهاجران کمکهای الزم برای رسيدگی و کاربرد امکاناِت مرتبط به اجازه اقامت را  

الزم برای برنامه ريزی زندگی را دريافت ميداريد. اطالعات، مشاوره و دستورالعمل های شما ؛يرش مهاجرينبا مراجعه به مرکز پذ  
 

که دوست داريد  ايستی منزل مسکونی تان را در محلیچنانچه اجازه اقامت پناهندگی شما بر اساِس حفاظت بين المللی پذيرفته شود؛ ب
 بيابيد.

محِل مسکونی تان کمک کنند.کارمنداِن مرکز پذيرش مهاجران ميتوانند شما را در يافتن   
اجاره را ميتوانيد دريافت داريد.  کونی تان را داريد، بايد قبال بدانيد که چه مبلغ يارانۀچنانچه نياز به کمِک مالی شهرداری مکاِن مس  

مناسب تان را بخوبی خواهيد دانست.بدين ترتيب سقف پرداخت اجاره بها و يافتن منزِل مسکونِی   
 وقتيکه منزِل مسکونی و محِل شهردارِی خودتان را انتخاب نموده ايد، خدماِت الزم را از شهرداری جديد دريافت خواهيد نمود.

شما نميباشد. نيازهای مسئوِل کمک کردن به  مرکز پذيرش مهاجران ،مرحله از آن پس  
 
 
ش آموزان مدارس راهنمايی دبيرستانی و دانشجويان ندا  
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نياز به اجازه اقامت داريد. يل کنيد،) ماه در فنالند تحص٣چنانچه بيش از مدِت سه (  
 ادامه تحصيل بايد به فارغ التحصيلی ختم شود.

راسموس داده خواهد شد.دانشجو پذيرفته شده ايد، به شما نيز اجازه اقامت بر اساِس دانشجوی تبادلِی اِصيلی تبادِل در برنامۀ تحاگر   
ازيد.از شما تقاضا ميگردد که وضعيت امرار معاش تان را واضح س  

 بدين معنی که شما بايد ثابت کنيد که هزينه های الزم برای زندگی کردن دارا هستيد.
 کمک هزينۀ تحصيلِی فنالند به شما پرداخت نميشود.

 بايد دارای بيمۀ بهداشتی درمانی مناسب در فنالند باشيد.
ميباشد.بيمۀ بهداشتی درمانی پوشش دهندۀ مراقبت های پزشکی درمانی در فنالند   

 
 در صورتيکه اجازه اقامت تان را تمديد کنيد، بايستی واحدهای تحصيلی تان را برطبق ضوابِط تحصيلی بگذرانيد.

.دارند نيز دی حِق کار کردن رادودانشجويان تا حداليل تحصيلی پذيرفته شده است، اگرچه اجازه اقامِت دانشجويان بر اساِس   
 
 

 
 
 

 
 

برای مسافرت به  را مدارِک فنالندِی تاييد شدهجازۀ اقامت را درخواست نماييد، بايد پاسپورت معتبر يا ديگرچنانچه ميخواهيد تقاضای ا
 خارج را داشته باشيد.

را چنانچه قبل از آمدن به فنالند نياز به اجازۀ اقامت داشته باشيد ميتوانيد از کشور مبدا (با مراجعه به کنسولگری يا سفارت فنالند) آن
 دريافت داريد.

با مراجعه به ايستگاه پليس ميتوانيد آنرا درخواست نماييد.چنانچه قصد تقاضای اجازه اقامت را در فنالند داريد   
 

 اجازه اقامت انواع متفاوتی دارد.
 اجازه اقامت ميتواند موقتی يا دائمی باشد.

 مدِت زمانی اجازه اقامت به موقعيت شما بستگی دارد.
 مدت زمانی اولين اجازه اقامت معموال يکساله ميباشد.

ميکنيد، شما ملزم به پرداخت هزينۀ پروسۀ آن نيز هستيد.زمانی که تقاضای اجازه اقامت را   
 مستلزم است که هزينۀ پرداختی در زمان تقاضای اجازه اقامت پرداخت شود.

 هزينۀ پرداختی به شما مسترد نخواهد گرديد حتی اگر به شما اجازه اقامت داده نشود.
انيد به سايت های ادارۀ مهاجرت يا پليس چنانچه در زير نوشته شده است مراجعه کنيد:برای کسب اطالعات بيشتر ميتو  
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 اجازه اقامت ميتواند موقتی يا دائمی باشد.

 مدِت زمانی اجازه اقامت به موقعيت شما بستگی دارد.
 مدت زمانی اولين اجازه اقامت معموال يکساله ميباشد.

ميکنيد، شما ملزم به پرداخت هزينۀ پروسۀ آن نيز هستيد.زمانی که تقاضای اجازه اقامت را   
 مستلزم است که هزينۀ پرداختی در زمان تقاضای اجازه اقامت پرداخت شود.

 هزينۀ پرداختی به شما مسترد نخواهد گرديد حتی اگر به شما اجازه اقامت داده نشود.
انيد به سايت های ادارۀ مهاجرت يا پليس چنانچه در زير نوشته شده است مراجعه کنيد:برای کسب اطالعات بيشتر ميتو  

www.migri.fi 
www.poliisi.fi 

 
 
پناهجويان ناهندگان،پ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  15.                             14.

ياز تائيد کردن آن از فنالند صادر شده باشد و ن آن مدرک توسِط مقامات در خارج از ،قانونی رسمی شوند که بصورتِ  رک زمانی بايدمد
اين قانون شامل کشورهای شماِل اروپا نميشود.لحاِظ قانونی در فنالند باشد.   

 
شخص بشمار ميايد. امنيتِ  رسمی کردِن قانونِی مدارک از حقوِق قانونیِ   

داشته است.  کشوِر مبدا رسمی کردِن قانونِی مدارک تضمين مينمايد که مرجعِ صادر کنندۀ مدرک حِق صدور آنرا در  
رسمی کردن قانونِی مدارک همچنين تضمين مينمايد که مفاِد مدرک صحيح ميباشند، و در ضمن آن مدرک نمايانگر سندی معتبر در 

 کشوِر مبدا است.
د.در آن کشور برخوردار باش ،مدرِک ازدواج از ظرفيت حقوقی ثبتِ  که سنِد عقِد ازدواج را جاری ميکند،که مقامی  مثال مهم است  

 
 رسمی کردن قانونی مدارک را ميتوان به دو صورت انجام داد.

را امضا کرده است يا امضا نکرده است.  ١٩٦١الهۀ ساِل کنوانسيوِن  رد به اينکه آيا آن کشور پيمانِ شرايط بستگی دا  
).کتبی محضرِی آپوستيله رسمِی قانونی شوند (ُمهر يا گواهیِ  باصطالح به شيوۀ بايد الههکنوانسيوِن  پيمانِ  کشورهاِی عضوِ مدارِک   

رسمِی قانونی شوند.باصطالح گراند ِلگاليساتيون  نسيوِن الهه بايد به شيوۀکنوا پيمانِ  مدارِک کشورهاِی غير عضو  
 

Apostille آپوستيله 
بايد به شيوۀ باصطالح محضرِی آپوستيله (مهر يا  صادر شده باشد ١٩٦١چنانچه مدرک در کشورهای عضو پيماِن کنوانسيوِن الهۀ سال 

 گواهِی کتبی) رسمِی قانونی شود.
زير بيابيد: ميتوانيد با اين مشخصات در سايتکشورهاِی عضو پيماِن کنوانسيوِن الهه را   

www.hcch.net,  
(Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents) 

  که در کشورهاِی مختلِف پيمان برای ثبِت محضری شدِن مدرک وجود دارد. قاماِت اداری نيزاطالعاِت مربوط به مدر سايت فوق 
 

Grand Legalisation گراند ِلگاليساتيون 
خارجۀ کشوِر صادر کنندۀ مدرک بايد تائيد چنانچه مدرک در کشورهاِی عضِو پيماِن کنوانسيوِن الهه صادر نشده باشد، وزارِت اموِر 

دار داده شده است. مدرک توسِط مقاِم ادارِی صالحيت نمايد که آن  
 بدين ترتيب مدرک قانونی ميشود.
تضمين کنندۀ صالحيت مقاماِت ادارِی وزارِت اموِر  ،را ضميمۀ مدرک کند که ای آن کشور بايد گواهی سپس سفارت يا کنسولگرِی فنالند

کشوِر صادر کنندۀ مدرک باشد. خارجۀ  
چنانچه در آن کشور نمايندگِی سفارت يا کنسولگرِی فنالند وجود نداشته باشد، سفارت يا کنسولگری يک ديگر از کشوِرهای شماِل اروپا 

 ميتواند گواهی کند که وزارِت اموِر خارجۀ کشوِر صادر کنندۀ مدرک مجاز به قانونی کردِن مدرک ميباشد.
دارای قرارداِد مشترک ميباشند. در اين موارد ذکر است که کشورهای شمال اروپاالزم به   

 
 ترجمۀ رسمی اسناد و مدارک

پذيرفته شده هستند.زبانهای فنالندی، سوئدی و يا انگليسی  کِ اسناد و مدار  
د.توسِط مترجمين رسمی ترجمۀ شون اسناد و مدارِک زبانهای ديگر بايد  

بيشتر در بارۀ ترجمۀ رسمی شما ميتوانيد به مشخصات و سايت زير مراجعه کنيد:برای کسِب اطالعاِت   
 

Opetushallitus, auktorisoitujen kääntäjien rekisteri 
http://db3.oph.fi/kaantajat/ 

 
خارج از فنالند ترجمه شده باشد، ترجمه بايد قانونی باشد.چنانچه ترجمه در  

 
ميتوانيد به سايت زير مراجعه کنيد:برای کسب اطالعات بيشتر   

www.maistraatti.fi 
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 چنانچه شخص بطوردائمی به فنالند مهاجرت کند شمارۀ کُِد شناسايِی ملِی فنالند را دريافت ميکند.
 

 شما برای رسيدگی و انجاِم بسياری از اموِر اداری نياز به شمارۀ کُد ملِی فنالند داريد.
درصورتيکه آنرا بعنوان مثال برای  ،شمارۀ کُِد ملِی را دريافت دارندميتوانند  ،بيايند برای سکونت فنالندافرادی که موقتی به همچنين 

 اهداف کاری نياز داشته باشند.
 

 مرحلۀ وفقيابِی جذب در جامعه
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ود را در فنالند بيابدبه مهاجر کمک ميکند تا ثباِت خمرحلۀ وفقيابی   

 مهاجر از حِق همۀ امکاناِت اين مرحله در فنالند برخوردار ميباشد.
 

يابی به جامعۀ فنالند بدين معنی ميباشد که:وفق  
را بياموزيد.انجاِم امور عملی  روِش پروسۀو  ثبات خود را سرزميِن جديدتان بيابيد  

فردی مابين همسايه ها، در محل کار و اوقاِت فراغت را نيز تجلی ميبخشد.وفقيابی روابِط اجتماعی را قوی ميکند و ارتباطات   
 اهميت دارد که فعال باشيد، تقاضای مشورت نماييد و همچنين رسانه های فنالندی را دنبال کنيد.

 
از ارکاِن مهِم مرحلۀ وفقيابی بشمار ميايد.آموختن زبان فنالندی يا سوئدی   

 
ميتوانيد از خدماتی که به وفقيابی تان کمک ميکنند برخوردار شويد. ،يکنيدهنگاميکه به فنالند مهاجرت م  

 خدماِت اوليه عبارتند از:
 الف) اطالعاِت اساسِی فنالند و شهردارِی محِل سکونت

 ب) مشاوره و جهت يابی
 پ) امتحاِن تسِت ارزيابِی اوليه

 ت) برنامۀ وفقيابی
 ث) آموزِش وفقيابی

 
اوليه امتحاِن تسِت ارزيابیِ   

ادارۀ کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو شهرداری يا  اين دو مرجع تقاضا نماييد: برای شرکت در تسِت ارزيابی ميتوانيد آنرا از  
TE-toimisto (työ- ja elinkeinotoimisto) 

 
 تسِت ارزيابی به مفهوِم مصاحبه با مسئوِل اداری ميباشد.

موقعيت و نياز شما را آشکار ميسازد. ،گفتگو و مصاحبه با مسئوِل اداری  
در مراحِل وفقيابی و کاريابی از  ،یخدمات حمايتِ  برآورِد اوليه شان را در بارۀ بهترين اداری مسئولينِ  ،با کمِک تسِت ارزيابِی انجام شده

 شما ميکنند.
د.تسِت ارزيابی ميتواند به عنواِن مثال شامِل امتحاِن زبان و ارزيابِی علمی نيز باش  

 
 

 برنامۀ وفقيابی
برنامۀ وفقيابِی تان را تنظيم ميکنند.بعد از اينکه تسِت ارزيابی انجام پذيرفت اگر نياز به حمايِت وفقيابی باشد مسئوليِن اداری   

مرحلۀ وفقيابی و مسئوليِن اداری برای تنظيِم مرحلۀ وفقيابی تان اقدام به ثبِت پروسه های خدماتی و عملِی مينمايند که هدف از آن ارتقاء 
 کاريابی شما ميباشد.

اين خدمات بعنوان مثال ميتوانند از جمله مشارکت در دوره های آموزشِی وفقيابی؛ ترم های زبان؛ کارآموزی و يا ديگر مراتب بجهت 
 آماده سازِی ارتقاء مهارت های کارِی زندگی باشند. 

 
 طول مدت مرحلۀ وفقيابی منحصر به فرد ميباشد.

تاثيرگذار بر روی طوِل مدت زماِن احتياج تان به پشتيبانی مرحلۀ وفقيابی ميباشد.شما  و همچنين هدفِ  آموزشی و کاریِ تاريخچۀ   
 لطفا برنامۀ وفقيابی تان را بهمراه مسئوِل ادارِی ادارۀ کار و منبعِ درآمد ِت اِ تويميستو و يا شهردارِی محل تنظيم گردانيد.

 
وفقيابی مرحلۀ کمک هزينۀ يارانه ای  
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  15.                             14.

 
 

در داخِل فنالند ميتوانيد  سفارت ها يا کنسولگری های فنالند اخذ کنيد، درحاليکهاز  ميتوانيد را شما نخستين اجازه اقامت درخارج از فنالند
که سپس آنرا به سفارت ها و کنسولگری  ،از ادارۀ پليس دريافت داريد. تصميِم پذيرِش اجازه اقامت بعهدۀ ادارۀ مهاجرِت فنالند ميباشدآنرا 

 ها يا به ادارۀ پليس تحويل ميدهد.
 

در ليسِت نوبِت مهاجرين خواهاِن بازگشِت به وطن اسم نويسی کرده  ١/٧/٢٠١١از تاريخِ  شما فنالندِی اينِکری باشيد و پيشدرصورتيکه 
.برای شما اجازۀ اقامت صادر ميگردد باشيد،  

تقاضا نماييد.  ١/٧/٢٠١٦مهاجرين خواهاِن بازگشت به وطن باشيد، بايستی اجازه اقامت را حداکثر تا تاريخِ چنانچه در ليسِت نوبِت 
ديگر پس از تاريخ مذکور حِق تقاضاِی اجازه اقامت را بر آن اساس نداريد.چنانچه شما مهاجِر خواهاِن بازگشِت به وطن باشيد، شما   

 
ر ضمن دارای محِل سکونت در فنالند باشيد.شما بايد زبان فنالندی را بدانيد و د  

 اجازه اقامت را بايد پيش از ورود به فنالند تقاضا نماييد.
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که  . منظور از دائمی بودن اين استثبت کنيدساکن در فنالند  شخِص  بعنوان الند اقامت داريد، بايد نامتان رادائمی در فن بطورِ  چنانچه

سکونت شما در فنالند يکسال باشد. حداقل مدت زمانِ   
ادارۀ ثبِت احواِل مايستراتِی شهِر شما انجام شود.بايد بصورت حضوری در  ثبِت مشخصات تان  

جمعيِت فنالند را بعهده دارد.آمار ط به مربو ادارۀ ثبت احوال مايستراتی وظيفۀ بايگانِی اطالعاتِ   
 

بشرح زير ميباشد: اطالعاتی که توسِط ادارۀ ثبت احوال مايستراتی بايگانی ميگردند   
.نام و نام خانوادگی، تاريخ تولد، تابعيت، آدرس، و اطالعات مربوط به روابط خانوادگی  

 
 مشخصات صحيح خود را هميشه اطالع دهيد.

کسب تابعيت فنالندی تان تاثيرگذار باشد. پروسۀ در آينده تاريِخ تولدتان را تغيير دهيد، ميتواند بر روی چنانچه بعنواِن مثال  
 

بهمراه داشته باشيد.هنگاميکه به ادارۀ ثبِت احواِل مايستراتی مراجعه ميکنيد، لطفا پاسپورت و اجازه اقامِت معتبِر خودتان را   
شما را بايگانی اش  اِت شخصِی، آدرِس دائمِی و شهرِ ميکنيد، ادارۀ ثبِت احواِل مايستراتی مشخصچنانچه بطور دائمی به فنالند مهاجرت 

 ثبت ميکند.
 

چنانچه بنا به شرايِط کاری به آن نياز  را داشته باشد شمارۀ کُِد شناسايِی ملِی فنالندشخِص خارجی که موقتی ساکِن فنالند است، ميتواند 
 داشته باشد.

  ز حق و حقوِق مربوط به آنا ر بايگانِی شهِر خودش ثبت کند، يانميتواند مشخصات را د ،در فنالند سکونت گزيندشخصی که موقتی 
برخوردار باشد.حوزۀ شهری   

 
به اين معنی نيست که او بتواند از حق و حقوِق  ،حتی اگر مشخصاِت فردی در بايگانِی ادارۀ ثبِت احواِل مايستراتِی فنالند ثبت شود

ِی تاميِن امنيِت اجتماعی برخوردار باشد.مزايا  
در ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مورد بررسی قرار گيرد. بايستی بصورِت جداگانه ،حِق مزايای تامين امنيت اجتماعی  

 
 ازدواج و فرزندان، روابِط خانوادگی

باشيد.لطفا مدارک قانونِی مربوط به ازدواج، طالق و تولِد فرزندان تان را بهمراه داشته   
 مدارک بايد رسمی و قانونی باشند.

 تائيد قانونِی مدارِک رسمی را بايد از کشور خودتان و قبل از ورود به فنالند بعمل آيد.
 

 قانونی کردن اسناد و مدارک رسمی
 
 

 
 

در داخِل فنالند ميتوانيد  سفارت ها يا کنسولگری های فنالند اخذ کنيد، درحاليکهاز  ميتوانيد را شما نخستين اجازه اقامت درخارج از فنالند
که سپس آنرا به سفارت ها و کنسولگری  ،از ادارۀ پليس دريافت داريد. تصميِم پذيرِش اجازه اقامت بعهدۀ ادارۀ مهاجرِت فنالند ميباشدآنرا 

 ها يا به ادارۀ پليس تحويل ميدهد.
 

در ليسِت نوبِت مهاجرين خواهاِن بازگشِت به وطن اسم نويسی کرده  ١/٧/٢٠١١از تاريخِ  شما فنالندِی اينِکری باشيد و پيشدرصورتيکه 
.برای شما اجازۀ اقامت صادر ميگردد باشيد،  

تقاضا نماييد.  ١/٧/٢٠١٦مهاجرين خواهاِن بازگشت به وطن باشيد، بايستی اجازه اقامت را حداکثر تا تاريخِ چنانچه در ليسِت نوبِت 
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برخوردار باشد.حوزۀ شهری   

 
به اين معنی نيست که او بتواند از حق و حقوِق  ،حتی اگر مشخصاِت فردی در بايگانِی ادارۀ ثبِت احواِل مايستراتِی فنالند ثبت شود

ِی تاميِن امنيِت اجتماعی برخوردار باشد.مزايا  
در ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مورد بررسی قرار گيرد. بايستی بصورِت جداگانه ،حِق مزايای تامين امنيت اجتماعی  

 
 ازدواج و فرزندان، روابِط خانوادگی

باشيد.لطفا مدارک قانونِی مربوط به ازدواج، طالق و تولِد فرزندان تان را بهمراه داشته   
 مدارک بايد رسمی و قانونی باشند.

 تائيد قانونِی مدارِک رسمی را بايد از کشور خودتان و قبل از ورود به فنالند بعمل آيد.
 

 قانونی کردن اسناد و مدارک رسمی
 
ياز تائيد کردن آن از فنالند صادر شده باشد و ن آن مدرک توسِط مقامات در خارج از ،قانونی رسمی شوند که بصورتِ  رک زمانی بايدمد 

اين قانون شامل کشورهای شماِل اروپا نميشود.لحاِظ قانونی در فنالند باشد.   
 

شخص بشمار ميايد. امنيتِ  رسمی کردِن قانونِی مدارک از حقوِق قانونیِ   
داشته است.  کشوِر مبدا رسمی کردِن قانونِی مدارک تضمين مينمايد که مرجعِ صادر کنندۀ مدرک حِق صدور آنرا در  

رسمی کردن قانونِی مدارک همچنين تضمين مينمايد که مفاِد مدرک صحيح ميباشند، و در ضمن آن مدرک نمايانگر سندی معتبر در 
 کشوِر مبدا است.
د.در آن کشور برخوردار باش ،مدرِک ازدواج از ظرفيت حقوقی ثبتِ  که سنِد عقِد ازدواج را جاری ميکند،که مقامی  مثال مهم است  

 
 رسمی کردن قانونی مدارک را ميتوان به دو صورت انجام داد.

را امضا کرده است يا امضا نکرده است.  ١٩٦١الهۀ ساِل کنوانسيوِن  رد به اينکه آيا آن کشور پيمانِ شرايط بستگی دا  
).کتبی محضرِی آپوستيله رسمِی قانونی شوند (ُمهر يا گواهیِ  باصطالح به شيوۀ بايد الههکنوانسيوِن  پيمانِ  کشورهاِی عضوِ مدارِک   

رسمِی قانونی شوند.باصطالح گراند ِلگاليساتيون  نسيوِن الهه بايد به شيوۀکنوا پيمانِ  مدارِک کشورهاِی غير عضو  
 

Apostille آپوستيله 
بايد به شيوۀ باصطالح محضرِی آپوستيله (مهر يا  صادر شده باشد ١٩٦١چنانچه مدرک در کشورهای عضو پيماِن کنوانسيوِن الهۀ سال 

 گواهِی کتبی) رسمِی قانونی شود.
زير بيابيد: ميتوانيد با اين مشخصات در سايتکشورهاِی عضو پيماِن کنوانسيوِن الهه را   

www.hcch.net,  
(Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents) 

  که در کشورهاِی مختلِف پيمان برای ثبِت محضری شدِن مدرک وجود دارد. قاماِت اداری نيزاطالعاِت مربوط به مدر سايت فوق 
 

Grand Legalisation گراند ِلگاليساتيون 
خارجۀ کشوِر صادر کنندۀ مدرک بايد تائيد چنانچه مدرک در کشورهاِی عضِو پيماِن کنوانسيوِن الهه صادر نشده باشد، وزارِت اموِر 

دار داده شده است. مدرک توسِط مقاِم ادارِی صالحيت نمايد که آن  
 بدين ترتيب مدرک قانونی ميشود.
تضمين کنندۀ صالحيت مقاماِت ادارِی وزارِت اموِر  ،را ضميمۀ مدرک کند که ای آن کشور بايد گواهی سپس سفارت يا کنسولگرِی فنالند

کشوِر صادر کنندۀ مدرک باشد. خارجۀ  
چنانچه در آن کشور نمايندگِی سفارت يا کنسولگرِی فنالند وجود نداشته باشد، سفارت يا کنسولگری يک ديگر از کشوِرهای شماِل اروپا 

 ميتواند گواهی کند که وزارِت اموِر خارجۀ کشوِر صادر کنندۀ مدرک مجاز به قانونی کردِن مدرک ميباشد.
دارای قرارداِد مشترک ميباشند. در اين موارد ذکر است که کشورهای شمال اروپاالزم به   

 
 ترجمۀ رسمی اسناد و مدارک

پذيرفته شده هستند.زبانهای فنالندی، سوئدی و يا انگليسی  کِ اسناد و مدار  
د.توسِط مترجمين رسمی ترجمۀ شون اسناد و مدارِک زبانهای ديگر بايد  

بيشتر در بارۀ ترجمۀ رسمی شما ميتوانيد به مشخصات و سايت زير مراجعه کنيد:برای کسِب اطالعاِت   
 

Opetushallitus, auktorisoitujen kääntäjien rekisteri 
http://db3.oph.fi/kaantajat/ 

 
خارج از فنالند ترجمه شده باشد، ترجمه بايد قانونی باشد.چنانچه ترجمه در  

 
ميتوانيد به سايت زير مراجعه کنيد:برای کسب اطالعات بيشتر   

www.maistraatti.fi 

  
 
 

 شمارۀ کُِد شناسايِی ملی در فنالند
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  17.                             16.

شما ميتوانيد از يارانۀ تاميِن امراِر معاِش مرحلۀ وفقيابی بهره مند گرديد. ،تا زمانيکه برنامۀ وفقيابی تان معتبر باشد  
 

 آموزِش تحصيلِی مرحلۀ وفقيابی
آن بشمار می آيند. دوره های آموزشِی مرحلۀ وفقيابی يکی از مهمترين ارکانِ   

وفقيابی ميتوانيد زبان فنالندی يا سوئدی را بياموزيد.در دوره های آموزشی مرحلۀ   
ميتوانيد هر دوی اين زبانها را نيز بياموزيد. ،در برنامۀ آموزشی تحصيلِی مرحلۀ وفقيابی قيد گرديده است که شما اگر دوست داريد  

 درصورت نياز ميتوانيد از دوره های سوادآموزِی خواندن و نوشتن نيز بهره مند گرديد.
 آموزشهای وفقيابی به شما کمک ميکنند تا در زندگِی کاری و ادامۀ تحصيل پيشبرد داشته باشيد.

هدف از برنامۀ آموزشی اين است که شما ازامکاناِت اجتماعی؛ فرهنگی و ديگر مهارت های الزم برخوردار گرديد تا به پيشبرِد وفقيابی 
 شما در فنالند کمک کند.

 
شهرداری محل يا ادارۀ کار و منبعِ درآمد ِت اِ تويميستو مراجعه نماييد.ر ميتوانيد به برای کسِب اطالعاِت بيشت  

 
 

 دوره های ترم زباِن فنالندی و سوئدی 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 فنالند کشوری دو زبانه  است.

 در فنالند زبان های رسمی فنالندی و سوئدی ميباشند.
 

 مرحله وفقيابی در فنالند آسانتر راه خود را طی ميکند هنگاميکه شما زبان رسمی آن را ميدانيد.
زباِن کشوری که در آن زندگی ميکنيد مهم ميباشد.آموختن   

 چنانچه فنالندی را ياد بگيريد، محل کاری را آسانتر پيدا ميکنيد.
 زباِن مادرِی تقريبا پنج درصد از فنالندی ها زباِن سوئدی ميباشد.

 
بعِ درآمد ِت اِ تويميستو دريافت داريد.ميتوانيد اطالعات مربوط به ترم های زبان و حِق خدماِت وفقيابی تان را از ادارۀ کار و من  

د.ميتوانيد خودتان بطوِر مستقل زباِن فنالندی يا سوئدی را بياموزيد، يا اينکه آنها را در ترم های موسساِت آموزشی و انسيتوها بياموزي  
 امکان دارد که در نوبِت کالِس تِرم زبان منتظر شويد.

شرکت جوييد. ر کالسهای زباننالند دبهتر است که بمجرِد ورودتان به ف  
 

 شما ميتوانيد بطور مستقل زباِن فنالندی و سوئدی را توسِط اينترنت بياموزيد.
 شما ميتوانيد مواِد آموزشِی مناسب را بعنواِن مثال از سايت های زير تهيه نماييد:

www.kotisuomessa.fi 
http://oppiminen.yle.fi/suomi-finnish 

http://donnerwetter.kielikeskus.helsinki.fi/finnishforforeigners/ 
http://www.digitaldialects.com/Finnish.htm 

 
 

 ليسِت عباراِت مفيد (انگليسی و فنالندی):
Päivää. How do you do. .روز بخير 
Moi! / Hei! Hi! Hello! !سالم! / درود 

Mitä kuuluu? How are you?  چطور است؟ / حالت چطوره؟حالتان  
Hei hei! Bye-bye! !خداحافظ  

Näkemiin! Goodbye !خداحافظ! / بدرود! / به اميد ديدار 
Kiitos. Thank you. .مرسی. / متشکرم 

Ole hyvä. You’re welcome. .خواهش ميکنم. / بفرماييد 
Tervetuloa! Welcome! !خوش آمديد 

 
 
 
 
 
 

 

Anteeksi,… Excuse me,… ... ،ببخشيد،... / معذرت ميخواهم 
Anteeksi. I’m sorry. .متاسفم 

Paljonko kello on? What time is it?  ساعت چند است؟ 
Missä tämä osoite on? Where is this address? ؟چطور ميتوان اين آدرس را پيدا کرد  

 
 
 
 
 

اجتماعی تامينِ  مزايای  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
يارانه ای تامين اجتماعِی فنالند بهره مند شويد درصورتيکه بطور دائمی در فنالند سکونت يد که از مزايای يارانه ای و غيرشما حق دار

 داشته باشد يا اينکه در فنالند شاغل باشيد.
 ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال موقعيِت متقاضی را سنجيده و بر آن اساس تصميم را ابالغ مينمايد.

بازگشته به فنالند؛ يا غيره که نمايانگر مهاجرِت دائمی ما به فنالند وادگی؛ مهاجريِن ) سال اشتغال؛ پيوندهای خان٢به عنواِن مثال دو (
 باشد.

 اجتماعی بهره مند شويد. در اين خصوص ) ماه در فنالند شاغل باشيد، شما ميتوانيد بطوِر جزئی از مزاياِی تامينِ ٤چنانچه حداقل چهار (
تاميِن اجتماعی باشد. بر حسِب ميزاِن ضوابطِ زد بايد حداقل ساعاِت کاری و همچنين حداقِل سقِف دستم  

چنانچه کشوری که از آن آمده ايد جزو کشورهای اتحاديۀ اروپا يا کشورهای حوزۀ اقتصادِی اروپا باشد، شما از حِق بيمۀ خدماِت درمانی 
بيمۀ خدماِت درمانی برخوردار هستيد.و مزايای خانواده بهره مند هستيد. چنانچه از کشوِر ثالثی آمده باشيد، شما فقط ازحِق   

 
از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال درخواست نماييد.تقاضای مزاياِی تاميِن اجتماعی و نيز بيمۀ خدماِت درمانِی فنالند را   

بکنيد و آنرا دريافت  هنگاميکه شما حِق مزاياِی تاميِن اجتماعی را داشته باشيد، شما ميتوانيد تقاضاِی يارانۀ را از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال
 داريد.

 
 در فنالند شهرداری ها مسئوِل خدماِت درمانی و همچنين خدماِت اجتماعِی سوسيال ميباشند.

تصميم گيرندۀ ثبِت سکونِت شخص در شهرداری ميباشد. ،ادارۀ ثبِت احواِل مايسِتراتی  
به ادارۀ ثبِت احواِل مايسِتراتی اطالع دهيد. ،زمانيکه به فنالند نقل و مکان ميکنيد  
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تاميِن اجتماعی باشد. بر حسِب ميزاِن ضوابطِ زد بايد حداقل ساعاِت کاری و همچنين حداقِل سقِف دستم  

چنانچه کشوری که از آن آمده ايد جزو کشورهای اتحاديۀ اروپا يا کشورهای حوزۀ اقتصادِی اروپا باشد، شما از حِق بيمۀ خدماِت درمانی 
بيمۀ خدماِت درمانی برخوردار هستيد.و مزايای خانواده بهره مند هستيد. چنانچه از کشوِر ثالثی آمده باشيد، شما فقط ازحِق   

 
از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال درخواست نماييد.تقاضای مزاياِی تاميِن اجتماعی و نيز بيمۀ خدماِت درمانِی فنالند را   

بکنيد و آنرا دريافت  هنگاميکه شما حِق مزاياِی تاميِن اجتماعی را داشته باشيد، شما ميتوانيد تقاضاِی يارانۀ را از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال
 داريد.

 
 در فنالند شهرداری ها مسئوِل خدماِت درمانی و همچنين خدماِت اجتماعِی سوسيال ميباشند.

تصميم گيرندۀ ثبِت سکونِت شخص در شهرداری ميباشد. ،ادارۀ ثبِت احواِل مايسِتراتی  
به ادارۀ ثبِت احواِل مايسِتراتی اطالع دهيد. ،زمانيکه به فنالند نقل و مکان ميکنيد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anteeksi,… Excuse me,… ... ،ببخشيد،... / معذرت ميخواهم 
Anteeksi. I’m sorry. .متاسفم 

Paljonko kello on? What time is it?  ساعت چند است؟ 
Missä tämä osoite on? Where is this address? ؟چطور ميتوان اين آدرس را پيدا کرد  

 
 
 
 
 

اجتماعی تامينِ  مزايای  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
يارانه ای تامين اجتماعِی فنالند بهره مند شويد درصورتيکه بطور دائمی در فنالند سکونت يد که از مزايای يارانه ای و غيرشما حق دار

 داشته باشد يا اينکه در فنالند شاغل باشيد.
 ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال موقعيِت متقاضی را سنجيده و بر آن اساس تصميم را ابالغ مينمايد.

بازگشته به فنالند؛ يا غيره که نمايانگر مهاجرِت دائمی ما به فنالند وادگی؛ مهاجريِن ) سال اشتغال؛ پيوندهای خان٢به عنواِن مثال دو (
 باشد.

 اجتماعی بهره مند شويد. در اين خصوص ) ماه در فنالند شاغل باشيد، شما ميتوانيد بطوِر جزئی از مزاياِی تامينِ ٤چنانچه حداقل چهار (
تاميِن اجتماعی باشد. بر حسِب ميزاِن ضوابطِ زد بايد حداقل ساعاِت کاری و همچنين حداقِل سقِف دستم  

چنانچه کشوری که از آن آمده ايد جزو کشورهای اتحاديۀ اروپا يا کشورهای حوزۀ اقتصادِی اروپا باشد، شما از حِق بيمۀ خدماِت درمانی 
بيمۀ خدماِت درمانی برخوردار هستيد.و مزايای خانواده بهره مند هستيد. چنانچه از کشوِر ثالثی آمده باشيد، شما فقط ازحِق   

 
از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال درخواست نماييد.تقاضای مزاياِی تاميِن اجتماعی و نيز بيمۀ خدماِت درمانِی فنالند را   

بکنيد و آنرا دريافت  هنگاميکه شما حِق مزاياِی تاميِن اجتماعی را داشته باشيد، شما ميتوانيد تقاضاِی يارانۀ را از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال
 داريد.

 
 در فنالند شهرداری ها مسئوِل خدماِت درمانی و همچنين خدماِت اجتماعِی سوسيال ميباشند.

تصميم گيرندۀ ثبِت سکونِت شخص در شهرداری ميباشد. ،ادارۀ ثبِت احواِل مايسِتراتی  
به ادارۀ ثبِت احواِل مايسِتراتی اطالع دهيد. ،زمانيکه به فنالند نقل و مکان ميکنيد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د از خدماِت او عالوه بر خدماِت ديگر ميتوان ر بايگانِی شهردارِی ثبت کند،ادارۀ ثبِت احواِل مايسِتراتی سکونِت شخص را د وقتيکه
د.شو نيز برخوردار بيمارستانِی دولتی درمانگاهی  

 
 
 
 

Kela-kortti کارِت ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
مۀ دولتِی ِکال کارِت بيمۀ بهداشتی درمانِی فنالند ميباشد.کارِت ادارۀ بي  

 عمومی از مزايای بيمۀ بهداشتی درمانیِ  توسط آنميباشد که  به شما کارِت ِکال بيمۀ دولتِی ِکال اتوماتيک وار مسئول فرستادِن ادارۀ 
ميشويد. برخوردار  

درمانی در داروخانه ها يا درمانگاه ها و بيمارستان ها برخوردار ميشويد.با داشتِن کارِت ِکال شما مستقيما از مزايای جبراِن بيمۀ   
پرداخِت مبلغ اندکی خواهيد بود. در آن صورت شما فقط عهده دارِ   

 
 برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مراجعه نماييد.

 
درمانِی خصوصی نيز نماييد. بهداشتی شما ميتوانيد خودتان را بيمۀ  

درمانِی خصوصی را بايد از شرکِت بيمه خريداری نمود. بهداشتی بيمۀ  
به مراکِز بهداشتی درمانِی عمومی مربوط نيست.بهداشتی درمانی باشد که  خصوصی ميتواند جبران کنندۀ خدماتِ درمانِی  بهداشتی بيمۀ  

صی را ندارند.بسياری از فنالندی ها بيمۀ بهداشتی درمانِی خصو  
 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به شرکت های بيمه مراجعه نماييد.

 
حقوِق بيکاری يارانۀ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ميتوانيد بعنواِن متقاضِی کار در ادارۀ کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو ثبت نام نماييد.شما شاغل نيستيد، چنانچه   
به صفحۀ  بيشتر برای کسب اطالعاتِ ادارۀ کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو به شما کمک خواهد نمود تا به جستجوی کاری بپردازيد. 

 مربوط به کار مراجعه شود.
 

 
VEROKORTTI کارت مالياتی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 چنانچه شاغل هستيد يا از يارانۀ حقوِق بيکاری استفاده ميکنيد، شما بايد کارِت مالياتی را داشته باشيد.
دولتِی ِکال استفاده ميکنيد، شما نياز به کارت مالياتی نيز داريد. چنانچه از مزايای ادارۀ بيمۀ  

مشموِل پرداخِت ماليات ميباشند. ،در فنالند همۀ افرادی که درآمد دارند  
ن هزينه های مدارس، درمانگاه ها يا بيمارستان ها از طريِق درآمِد مالياتِی ماليات دهندگان تامياز قبيِل  مثال مخارجِ خدماِت عمومی

  ميشود.
 برای کسب اطالعاِت بيشتِر به صفحۀ مربوط به کار مراجعه شود.

 
 

 مشاورۀ مالياتی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
بيشتِر به صفحۀ  ميتوانيد ادارۀ دارايی ماليات مراجعه کنيد. برای کسب اطالعاتِ  ز داريد،ۀ پرداخِت ماليات نياچنانچه به مشاوره در بار

مراجعه شود.مربوط به کار   
 
 
 
 
 
 

 

د از خدماِت او عالوه بر خدماِت ديگر ميتوان ر بايگانِی شهردارِی ثبت کند،ادارۀ ثبِت احواِل مايسِتراتی سکونِت شخص را د وقتيکه
د.شو نيز برخوردار بيمارستانِی دولتی درمانگاهی  

 
 
 
 

Kela-kortti کارِت ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
مۀ دولتِی ِکال کارِت بيمۀ بهداشتی درمانِی فنالند ميباشد.کارِت ادارۀ بي  

 عمومی از مزايای بيمۀ بهداشتی درمانیِ  توسط آنميباشد که  به شما کارِت ِکال بيمۀ دولتِی ِکال اتوماتيک وار مسئول فرستادِن ادارۀ 
ميشويد. برخوردار  

درمانی در داروخانه ها يا درمانگاه ها و بيمارستان ها برخوردار ميشويد.با داشتِن کارِت ِکال شما مستقيما از مزايای جبراِن بيمۀ   
پرداخِت مبلغ اندکی خواهيد بود. در آن صورت شما فقط عهده دارِ   

 
 برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مراجعه نماييد.

 
درمانِی خصوصی نيز نماييد. بهداشتی شما ميتوانيد خودتان را بيمۀ  

درمانِی خصوصی را بايد از شرکِت بيمه خريداری نمود. بهداشتی بيمۀ  
به مراکِز بهداشتی درمانِی عمومی مربوط نيست.بهداشتی درمانی باشد که  خصوصی ميتواند جبران کنندۀ خدماتِ درمانِی  بهداشتی بيمۀ  

صی را ندارند.بسياری از فنالندی ها بيمۀ بهداشتی درمانِی خصو  
 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به شرکت های بيمه مراجعه نماييد.

 
حقوِق بيکاری يارانۀ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ميتوانيد بعنواِن متقاضِی کار در ادارۀ کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو ثبت نام نماييد.شما شاغل نيستيد، چنانچه   
به صفحۀ  بيشتر برای کسب اطالعاتِ ادارۀ کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو به شما کمک خواهد نمود تا به جستجوی کاری بپردازيد. 

 مربوط به کار مراجعه شود.
 

 
VEROKORTTI کارت مالياتی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 چنانچه شاغل هستيد يا از يارانۀ حقوِق بيکاری استفاده ميکنيد، شما بايد کارِت مالياتی را داشته باشيد.
دولتِی ِکال استفاده ميکنيد، شما نياز به کارت مالياتی نيز داريد. چنانچه از مزايای ادارۀ بيمۀ  

مشموِل پرداخِت ماليات ميباشند. ،در فنالند همۀ افرادی که درآمد دارند  
ن هزينه های مدارس، درمانگاه ها يا بيمارستان ها از طريِق درآمِد مالياتِی ماليات دهندگان تامياز قبيِل  مثال مخارجِ خدماِت عمومی

  ميشود.
 برای کسب اطالعاِت بيشتِر به صفحۀ مربوط به کار مراجعه شود.

 
 

 مشاورۀ مالياتی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
بيشتِر به صفحۀ  ميتوانيد ادارۀ دارايی ماليات مراجعه کنيد. برای کسب اطالعاتِ  ز داريد،ۀ پرداخِت ماليات نياچنانچه به مشاوره در بار

مراجعه شود.مربوط به کار   
 
 
 
 
 
 

 

د از خدماِت او عالوه بر خدماِت ديگر ميتوان ر بايگانِی شهردارِی ثبت کند،ادارۀ ثبِت احواِل مايسِتراتی سکونِت شخص را د وقتيکه
د.شو نيز برخوردار بيمارستانِی دولتی درمانگاهی  

 
 
 
 

Kela-kortti کارِت ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
مۀ دولتِی ِکال کارِت بيمۀ بهداشتی درمانِی فنالند ميباشد.کارِت ادارۀ بي  

 عمومی از مزايای بيمۀ بهداشتی درمانیِ  توسط آنميباشد که  به شما کارِت ِکال بيمۀ دولتِی ِکال اتوماتيک وار مسئول فرستادِن ادارۀ 
ميشويد. برخوردار  

درمانی در داروخانه ها يا درمانگاه ها و بيمارستان ها برخوردار ميشويد.با داشتِن کارِت ِکال شما مستقيما از مزايای جبراِن بيمۀ   
پرداخِت مبلغ اندکی خواهيد بود. در آن صورت شما فقط عهده دارِ   

 
 برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مراجعه نماييد.

 
درمانِی خصوصی نيز نماييد. بهداشتی شما ميتوانيد خودتان را بيمۀ  

درمانِی خصوصی را بايد از شرکِت بيمه خريداری نمود. بهداشتی بيمۀ  
به مراکِز بهداشتی درمانِی عمومی مربوط نيست.بهداشتی درمانی باشد که  خصوصی ميتواند جبران کنندۀ خدماتِ درمانِی  بهداشتی بيمۀ  

صی را ندارند.بسياری از فنالندی ها بيمۀ بهداشتی درمانِی خصو  
 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به شرکت های بيمه مراجعه نماييد.

 
حقوِق بيکاری يارانۀ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ميتوانيد بعنواِن متقاضِی کار در ادارۀ کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو ثبت نام نماييد.شما شاغل نيستيد، چنانچه   
به صفحۀ  بيشتر برای کسب اطالعاتِ ادارۀ کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو به شما کمک خواهد نمود تا به جستجوی کاری بپردازيد. 

 مربوط به کار مراجعه شود.
 

 
VEROKORTTI کارت مالياتی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 چنانچه شاغل هستيد يا از يارانۀ حقوِق بيکاری استفاده ميکنيد، شما بايد کارِت مالياتی را داشته باشيد.
دولتِی ِکال استفاده ميکنيد، شما نياز به کارت مالياتی نيز داريد. چنانچه از مزايای ادارۀ بيمۀ  

مشموِل پرداخِت ماليات ميباشند. ،در فنالند همۀ افرادی که درآمد دارند  
ن هزينه های مدارس، درمانگاه ها يا بيمارستان ها از طريِق درآمِد مالياتِی ماليات دهندگان تامياز قبيِل  مثال مخارجِ خدماِت عمومی

  ميشود.
 برای کسب اطالعاِت بيشتِر به صفحۀ مربوط به کار مراجعه شود.

 
 

 مشاورۀ مالياتی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
بيشتِر به صفحۀ  ميتوانيد ادارۀ دارايی ماليات مراجعه کنيد. برای کسب اطالعاتِ  ز داريد،ۀ پرداخِت ماليات نياچنانچه به مشاوره در بار

مراجعه شود.مربوط به کار   
 
 
 
 
 
 

 



  17.                             16.

 چنانچه شخص بطوردائمی به فنالند مهاجرت کند شمارۀ کُِد شناسايِی ملِی فنالند را دريافت ميکند.
 

 شما برای رسيدگی و انجاِم بسياری از اموِر اداری نياز به شمارۀ کُد ملِی فنالند داريد.
درصورتيکه آنرا بعنوان مثال برای  ،شمارۀ کُِد ملِی را دريافت دارندميتوانند  ،بيايند برای سکونت فنالندافرادی که موقتی به همچنين 

 اهداف کاری نياز داشته باشند.
 

 مرحلۀ وفقيابِی جذب در جامعه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ود را در فنالند بيابدبه مهاجر کمک ميکند تا ثباِت خمرحلۀ وفقيابی   

 مهاجر از حِق همۀ امکاناِت اين مرحله در فنالند برخوردار ميباشد.
 

يابی به جامعۀ فنالند بدين معنی ميباشد که:وفق  
را بياموزيد.انجاِم امور عملی  روِش پروسۀو  ثبات خود را سرزميِن جديدتان بيابيد  

فردی مابين همسايه ها، در محل کار و اوقاِت فراغت را نيز تجلی ميبخشد.وفقيابی روابِط اجتماعی را قوی ميکند و ارتباطات   
 اهميت دارد که فعال باشيد، تقاضای مشورت نماييد و همچنين رسانه های فنالندی را دنبال کنيد.

 
از ارکاِن مهِم مرحلۀ وفقيابی بشمار ميايد.آموختن زبان فنالندی يا سوئدی   

 
ميتوانيد از خدماتی که به وفقيابی تان کمک ميکنند برخوردار شويد. ،يکنيدهنگاميکه به فنالند مهاجرت م  

 خدماِت اوليه عبارتند از:
 الف) اطالعاِت اساسِی فنالند و شهردارِی محِل سکونت

 ب) مشاوره و جهت يابی
 پ) امتحاِن تسِت ارزيابِی اوليه

 ت) برنامۀ وفقيابی
 ث) آموزِش وفقيابی

 
اوليه امتحاِن تسِت ارزيابیِ   

ادارۀ کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو شهرداری يا  اين دو مرجع تقاضا نماييد: برای شرکت در تسِت ارزيابی ميتوانيد آنرا از  
TE-toimisto (työ- ja elinkeinotoimisto) 

 
 تسِت ارزيابی به مفهوِم مصاحبه با مسئوِل اداری ميباشد.

موقعيت و نياز شما را آشکار ميسازد. ،گفتگو و مصاحبه با مسئوِل اداری  
در مراحِل وفقيابی و کاريابی از  ،یخدمات حمايتِ  برآورِد اوليه شان را در بارۀ بهترين اداری مسئولينِ  ،با کمِک تسِت ارزيابِی انجام شده

 شما ميکنند.
د.تسِت ارزيابی ميتواند به عنواِن مثال شامِل امتحاِن زبان و ارزيابِی علمی نيز باش  

 
 

 برنامۀ وفقيابی
برنامۀ وفقيابِی تان را تنظيم ميکنند.بعد از اينکه تسِت ارزيابی انجام پذيرفت اگر نياز به حمايِت وفقيابی باشد مسئوليِن اداری   

مرحلۀ وفقيابی و مسئوليِن اداری برای تنظيِم مرحلۀ وفقيابی تان اقدام به ثبِت پروسه های خدماتی و عملِی مينمايند که هدف از آن ارتقاء 
 کاريابی شما ميباشد.

اين خدمات بعنوان مثال ميتوانند از جمله مشارکت در دوره های آموزشِی وفقيابی؛ ترم های زبان؛ کارآموزی و يا ديگر مراتب بجهت 
 آماده سازِی ارتقاء مهارت های کارِی زندگی باشند. 

 
 طول مدت مرحلۀ وفقيابی منحصر به فرد ميباشد.

تاثيرگذار بر روی طوِل مدت زماِن احتياج تان به پشتيبانی مرحلۀ وفقيابی ميباشد.شما  و همچنين هدفِ  آموزشی و کاریِ تاريخچۀ   
 لطفا برنامۀ وفقيابی تان را بهمراه مسئوِل ادارِی ادارۀ کار و منبعِ درآمد ِت اِ تويميستو و يا شهردارِی محل تنظيم گردانيد.

 
وفقيابی مرحلۀ کمک هزينۀ يارانه ای  

 
 
 
 

شما ميتوانيد از يارانۀ تاميِن امراِر معاِش مرحلۀ وفقيابی بهره مند گرديد. ،تا زمانيکه برنامۀ وفقيابی تان معتبر باشد  
 

 آموزِش تحصيلِی مرحلۀ وفقيابی
آن بشمار می آيند. دوره های آموزشِی مرحلۀ وفقيابی يکی از مهمترين ارکانِ   

وفقيابی ميتوانيد زبان فنالندی يا سوئدی را بياموزيد.در دوره های آموزشی مرحلۀ   
ميتوانيد هر دوی اين زبانها را نيز بياموزيد. ،در برنامۀ آموزشی تحصيلِی مرحلۀ وفقيابی قيد گرديده است که شما اگر دوست داريد  

 درصورت نياز ميتوانيد از دوره های سوادآموزِی خواندن و نوشتن نيز بهره مند گرديد.
 آموزشهای وفقيابی به شما کمک ميکنند تا در زندگِی کاری و ادامۀ تحصيل پيشبرد داشته باشيد.

هدف از برنامۀ آموزشی اين است که شما ازامکاناِت اجتماعی؛ فرهنگی و ديگر مهارت های الزم برخوردار گرديد تا به پيشبرِد وفقيابی 
 شما در فنالند کمک کند.

 
شهرداری محل يا ادارۀ کار و منبعِ درآمد ِت اِ تويميستو مراجعه نماييد.ر ميتوانيد به برای کسِب اطالعاِت بيشت  

 
 

 دوره های ترم زباِن فنالندی و سوئدی 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 فنالند کشوری دو زبانه  است.

 در فنالند زبان های رسمی فنالندی و سوئدی ميباشند.
 

 مرحله وفقيابی در فنالند آسانتر راه خود را طی ميکند هنگاميکه شما زبان رسمی آن را ميدانيد.
زباِن کشوری که در آن زندگی ميکنيد مهم ميباشد.آموختن   

 چنانچه فنالندی را ياد بگيريد، محل کاری را آسانتر پيدا ميکنيد.
 زباِن مادرِی تقريبا پنج درصد از فنالندی ها زباِن سوئدی ميباشد.

 
بعِ درآمد ِت اِ تويميستو دريافت داريد.ميتوانيد اطالعات مربوط به ترم های زبان و حِق خدماِت وفقيابی تان را از ادارۀ کار و من  

د.ميتوانيد خودتان بطوِر مستقل زباِن فنالندی يا سوئدی را بياموزيد، يا اينکه آنها را در ترم های موسساِت آموزشی و انسيتوها بياموزي  
 امکان دارد که در نوبِت کالِس تِرم زبان منتظر شويد.

شرکت جوييد. ر کالسهای زباننالند دبهتر است که بمجرِد ورودتان به ف  
 

 شما ميتوانيد بطور مستقل زباِن فنالندی و سوئدی را توسِط اينترنت بياموزيد.
 شما ميتوانيد مواِد آموزشِی مناسب را بعنواِن مثال از سايت های زير تهيه نماييد:

www.kotisuomessa.fi 
http://oppiminen.yle.fi/suomi-finnish 

http://donnerwetter.kielikeskus.helsinki.fi/finnishforforeigners/ 
http://www.digitaldialects.com/Finnish.htm 

 
 

 ليسِت عباراِت مفيد (انگليسی و فنالندی):
Päivää. How do you do. .روز بخير 
Moi! / Hei! Hi! Hello! !سالم! / درود 

Mitä kuuluu? How are you?  چطور است؟ / حالت چطوره؟حالتان  
Hei hei! Bye-bye! !خداحافظ  

Näkemiin! Goodbye !خداحافظ! / بدرود! / به اميد ديدار 
Kiitos. Thank you. .مرسی. / متشکرم 

Ole hyvä. You’re welcome. .خواهش ميکنم. / بفرماييد 
Tervetuloa! Welcome! !خوش آمديد 

 
 
 
 
 
 

 

شما ميتوانيد از يارانۀ تاميِن امراِر معاِش مرحلۀ وفقيابی بهره مند گرديد. ،تا زمانيکه برنامۀ وفقيابی تان معتبر باشد  
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آن بشمار می آيند. دوره های آموزشِی مرحلۀ وفقيابی يکی از مهمترين ارکانِ   
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  19.                             18.

 کتابخانه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
جالت ميتوانيد به کتابخانه مراجعه کنيد.برای خواندن و همچنين امانت گرفتِن کتاب يا م  

بهره مند شويد.ميتوانيد بصورِت رايگان از خدماِت اينترنتِی کتابخانه  شما نيز  
 برای امانت گرفتِن کتاب يا استفاده از خدماِت اينترنتی نياز به کارِت کتابخانه داريد.

 کارِت کتابخانه را از کتابخانه دريافت می داريد.
 ،اطالعِ دادِن آدرِس مسکونی تان با و نيز ،داشتِن کارِت شناسايِی عکسدار معتبر که در آن کُد ملِی فنالنِد شما ثبت شده استبا بهمراه 

 ميتوانيد کارِت کتابخانه را دريافت داريد.
 داشتِن آدرِس مسکونی در فنالند برای صدوِر کارِت کتابخانه ضروری ميباشد.

رايگان ميباشد.صدوِر اولين کارِت کتابخانه   
 

 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايِت زير مراجعه نماييد:
www.lib.hel.fi./fi-FI/monikulttuuri 

 
 

ستپُ   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 برای ارساِل نامه يا بسته های ديگر ميتوانيد به ادارۀ پُست مراجعه کنيد.

.مراجعه نمود ارسالی بايد به شعبۀ پستی نامۀ پستی به آدرِس مسکونی تحويل داده ميشود، درحاليکه برای دريافت بسته های  
 

در کشور فنالند دارای شعبۀ خدماِت پستی ميباشد. هر شهرداری  
 چنانچه دفتِر ادارۀ پست در شهرداری نباشد، در آن محل فروشگاه پستی موجود است.

باشد. يوسک يا پمِپ بنزيناعم از مغازه، ک در مکانهايی ميتواند فروشگاِه پستی  
ميتوان از کيوسک ها يا مغازه ها خريداری نمود. ،تمبرهای پستی را عالوه برادارۀ پست  

 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايِت زير مراجعه نماييد:
www.posti.fi 

 
 

 گمرک
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
تان اطالع حاصل نماييد.از گمرکِی کاالهاي ا قبل ازهرگونه مهاجرت،لطف  

 وارداِت هر نوع کااليی به فنالند آزاد نميباشد.
 وارداِت بعضی از کاالها شامل ماليات ميشود.

 
 به عنواِن مثال وارداِت حيوانات، خوراکيها و همچنين داروها به فنالند آزاد نميباشد.

ۀ اروپا متفاوت ميباشد.کشورهای غيِرعضو اتحادي برای کشورهای عضو اتحاديۀ اروپا باقوانين   
با تماس گرفتن با گمرک در آن مورد اطالع حاصل نماييد.اگر در بارۀ موردی نامطمئن هستيد، بهتر است که   

 سايِت اينترنتِی گمرک برای کسب اطالعات در دسترس شما ميباشد.
نوشته شده است.خودرو ترخيِص به عنواِن مثال در سايِت اينترنتِی گمرک در بارۀ مخارجِ گمرکِی   

دائمی به فنالند وارد ميشوند؛  االهايی که به هنگاِم مهاجرتِ سايِت اينترنتِی همچنين در بارۀ اين موارد اطالع رسانی شده است:  کدر
 ارساِل هديه؛ ترخيِص گمرکِی کاال.

يا مستقيما به دفتِر ادارۀ گمرک برويد. ،در صورِت لزوم ميتوانيد با گمرک تماس بگيريد  
گمرک در هلسينکی ميباشد. تر مشاورۀدف  

 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايِت زير مراجعه نماييد:
www.tulli.fi 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايِت زير مراجعه نماييد:
www.lib.hel.fi./fi-FI/monikulttuuri 

 
 

ستپُ   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 برای ارساِل نامه يا بسته های ديگر ميتوانيد به ادارۀ پُست مراجعه کنيد.

.مراجعه نمود ارسالی بايد به شعبۀ پستی نامۀ پستی به آدرِس مسکونی تحويل داده ميشود، درحاليکه برای دريافت بسته های  
 

در کشور فنالند دارای شعبۀ خدماِت پستی ميباشد. هر شهرداری  
 چنانچه دفتِر ادارۀ پست در شهرداری نباشد، در آن محل فروشگاه پستی موجود است.

باشد. يوسک يا پمِپ بنزيناعم از مغازه، ک در مکانهايی ميتواند فروشگاِه پستی  
ميتوان از کيوسک ها يا مغازه ها خريداری نمود. ،تمبرهای پستی را عالوه برادارۀ پست  

 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايِت زير مراجعه نماييد:
www.posti.fi 

 
 

 گمرک
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
تان اطالع حاصل نماييد.از گمرکِی کاالهاي ا قبل ازهرگونه مهاجرت،لطف  

 وارداِت هر نوع کااليی به فنالند آزاد نميباشد.
 وارداِت بعضی از کاالها شامل ماليات ميشود.

 
 به عنواِن مثال وارداِت حيوانات، خوراکيها و همچنين داروها به فنالند آزاد نميباشد.

ۀ اروپا متفاوت ميباشد.کشورهای غيِرعضو اتحادي برای کشورهای عضو اتحاديۀ اروپا باقوانين   
با تماس گرفتن با گمرک در آن مورد اطالع حاصل نماييد.اگر در بارۀ موردی نامطمئن هستيد، بهتر است که   

 سايِت اينترنتِی گمرک برای کسب اطالعات در دسترس شما ميباشد.
نوشته شده است.خودرو ترخيِص به عنواِن مثال در سايِت اينترنتِی گمرک در بارۀ مخارجِ گمرکِی   

دائمی به فنالند وارد ميشوند؛  االهايی که به هنگاِم مهاجرتِ سايِت اينترنتِی همچنين در بارۀ اين موارد اطالع رسانی شده است:  کدر
 ارساِل هديه؛ ترخيِص گمرکِی کاال.

يا مستقيما به دفتِر ادارۀ گمرک برويد. ،در صورِت لزوم ميتوانيد با گمرک تماس بگيريد  
گمرک در هلسينکی ميباشد. تر مشاورۀدف  

 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايِت زير مراجعه نماييد:
www.tulli.fi 
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د از خدماِت او عالوه بر خدماِت ديگر ميتوان ر بايگانِی شهردارِی ثبت کند،ادارۀ ثبِت احواِل مايسِتراتی سکونِت شخص را د وقتيکه
د.شو نيز برخوردار بيمارستانِی دولتی درمانگاهی  

 
 
 
 

Kela-kortti کارِت ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
مۀ دولتِی ِکال کارِت بيمۀ بهداشتی درمانِی فنالند ميباشد.کارِت ادارۀ بي  

 عمومی از مزايای بيمۀ بهداشتی درمانیِ  توسط آنميباشد که  به شما کارِت ِکال بيمۀ دولتِی ِکال اتوماتيک وار مسئول فرستادِن ادارۀ 
ميشويد. برخوردار  

درمانی در داروخانه ها يا درمانگاه ها و بيمارستان ها برخوردار ميشويد.با داشتِن کارِت ِکال شما مستقيما از مزايای جبراِن بيمۀ   
پرداخِت مبلغ اندکی خواهيد بود. در آن صورت شما فقط عهده دارِ   

 
 برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مراجعه نماييد.

 
درمانِی خصوصی نيز نماييد. بهداشتی شما ميتوانيد خودتان را بيمۀ  

درمانِی خصوصی را بايد از شرکِت بيمه خريداری نمود. بهداشتی بيمۀ  
به مراکِز بهداشتی درمانِی عمومی مربوط نيست.بهداشتی درمانی باشد که  خصوصی ميتواند جبران کنندۀ خدماتِ درمانِی  بهداشتی بيمۀ  

صی را ندارند.بسياری از فنالندی ها بيمۀ بهداشتی درمانِی خصو  
 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به شرکت های بيمه مراجعه نماييد.

 
حقوِق بيکاری يارانۀ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ميتوانيد بعنواِن متقاضِی کار در ادارۀ کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو ثبت نام نماييد.شما شاغل نيستيد، چنانچه   
به صفحۀ  بيشتر برای کسب اطالعاتِ ادارۀ کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو به شما کمک خواهد نمود تا به جستجوی کاری بپردازيد. 

 مربوط به کار مراجعه شود.
 

 
VEROKORTTI کارت مالياتی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 چنانچه شاغل هستيد يا از يارانۀ حقوِق بيکاری استفاده ميکنيد، شما بايد کارِت مالياتی را داشته باشيد.
دولتِی ِکال استفاده ميکنيد، شما نياز به کارت مالياتی نيز داريد. چنانچه از مزايای ادارۀ بيمۀ  

مشموِل پرداخِت ماليات ميباشند. ،در فنالند همۀ افرادی که درآمد دارند  
ن هزينه های مدارس، درمانگاه ها يا بيمارستان ها از طريِق درآمِد مالياتِی ماليات دهندگان تامياز قبيِل  مثال مخارجِ خدماِت عمومی

  ميشود.
 برای کسب اطالعاِت بيشتِر به صفحۀ مربوط به کار مراجعه شود.

 
 

 مشاورۀ مالياتی
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بيشتِر به صفحۀ  ميتوانيد ادارۀ دارايی ماليات مراجعه کنيد. برای کسب اطالعاتِ  ز داريد،ۀ پرداخِت ماليات نياچنانچه به مشاوره در بار

مراجعه شود.مربوط به کار   
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به صفحۀ  بيشتر برای کسب اطالعاتِ ادارۀ کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو به شما کمک خواهد نمود تا به جستجوی کاری بپردازيد. 

 مربوط به کار مراجعه شود.
 

 
VEROKORTTI کارت مالياتی 
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 چنانچه شاغل هستيد يا از يارانۀ حقوِق بيکاری استفاده ميکنيد، شما بايد کارِت مالياتی را داشته باشيد.
دولتِی ِکال استفاده ميکنيد، شما نياز به کارت مالياتی نيز داريد. چنانچه از مزايای ادارۀ بيمۀ  

مشموِل پرداخِت ماليات ميباشند. ،در فنالند همۀ افرادی که درآمد دارند  
ن هزينه های مدارس، درمانگاه ها يا بيمارستان ها از طريِق درآمِد مالياتِی ماليات دهندگان تامياز قبيِل  مثال مخارجِ خدماِت عمومی

  ميشود.
 برای کسب اطالعاِت بيشتِر به صفحۀ مربوط به کار مراجعه شود.

 
 

 مشاورۀ مالياتی
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بيشتِر به صفحۀ  ميتوانيد ادارۀ دارايی ماليات مراجعه کنيد. برای کسب اطالعاتِ  ز داريد،ۀ پرداخِت ماليات نياچنانچه به مشاوره در بار

مراجعه شود.مربوط به کار   
 
 
 
 
 
 

 

د از خدماِت او عالوه بر خدماِت ديگر ميتوان ر بايگانِی شهردارِی ثبت کند،ادارۀ ثبِت احواِل مايسِتراتی سکونِت شخص را د وقتيکه
د.شو نيز برخوردار بيمارستانِی دولتی درمانگاهی  
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 عمومی از مزايای بيمۀ بهداشتی درمانیِ  توسط آنميباشد که  به شما کارِت ِکال بيمۀ دولتِی ِکال اتوماتيک وار مسئول فرستادِن ادارۀ 
ميشويد. برخوردار  

درمانی در داروخانه ها يا درمانگاه ها و بيمارستان ها برخوردار ميشويد.با داشتِن کارِت ِکال شما مستقيما از مزايای جبراِن بيمۀ   
پرداخِت مبلغ اندکی خواهيد بود. در آن صورت شما فقط عهده دارِ   

 
 برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مراجعه نماييد.
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به مراکِز بهداشتی درمانِی عمومی مربوط نيست.بهداشتی درمانی باشد که  خصوصی ميتواند جبران کنندۀ خدماتِ درمانِی  بهداشتی بيمۀ  

صی را ندارند.بسياری از فنالندی ها بيمۀ بهداشتی درمانِی خصو  
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بيشتِر به صفحۀ  ميتوانيد ادارۀ دارايی ماليات مراجعه کنيد. برای کسب اطالعاتِ  ز داريد،ۀ پرداخِت ماليات نياچنانچه به مشاوره در بار

مراجعه شود.مربوط به کار   
 
 
 
 
 
 

 

د از خدماِت او عالوه بر خدماِت ديگر ميتوان ر بايگانِی شهردارِی ثبت کند،ادارۀ ثبِت احواِل مايسِتراتی سکونِت شخص را د وقتيکه
د.شو نيز برخوردار بيمارستانِی دولتی درمانگاهی  

 
 
 
 

Kela-kortti کارِت ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال 
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مۀ دولتِی ِکال کارِت بيمۀ بهداشتی درمانِی فنالند ميباشد.کارِت ادارۀ بي  

 عمومی از مزايای بيمۀ بهداشتی درمانیِ  توسط آنميباشد که  به شما کارِت ِکال بيمۀ دولتِی ِکال اتوماتيک وار مسئول فرستادِن ادارۀ 
ميشويد. برخوردار  

درمانی در داروخانه ها يا درمانگاه ها و بيمارستان ها برخوردار ميشويد.با داشتِن کارِت ِکال شما مستقيما از مزايای جبراِن بيمۀ   
پرداخِت مبلغ اندکی خواهيد بود. در آن صورت شما فقط عهده دارِ   

 
 برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مراجعه نماييد.

 
درمانِی خصوصی نيز نماييد. بهداشتی شما ميتوانيد خودتان را بيمۀ  

درمانِی خصوصی را بايد از شرکِت بيمه خريداری نمود. بهداشتی بيمۀ  
به مراکِز بهداشتی درمانِی عمومی مربوط نيست.بهداشتی درمانی باشد که  خصوصی ميتواند جبران کنندۀ خدماتِ درمانِی  بهداشتی بيمۀ  

صی را ندارند.بسياری از فنالندی ها بيمۀ بهداشتی درمانِی خصو  
 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به شرکت های بيمه مراجعه نماييد.

 
حقوِق بيکاری يارانۀ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ميتوانيد بعنواِن متقاضِی کار در ادارۀ کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو ثبت نام نماييد.شما شاغل نيستيد، چنانچه   
به صفحۀ  بيشتر برای کسب اطالعاتِ ادارۀ کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو به شما کمک خواهد نمود تا به جستجوی کاری بپردازيد. 

 مربوط به کار مراجعه شود.
 

 
VEROKORTTI کارت مالياتی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 چنانچه شاغل هستيد يا از يارانۀ حقوِق بيکاری استفاده ميکنيد، شما بايد کارِت مالياتی را داشته باشيد.
دولتِی ِکال استفاده ميکنيد، شما نياز به کارت مالياتی نيز داريد. چنانچه از مزايای ادارۀ بيمۀ  

مشموِل پرداخِت ماليات ميباشند. ،در فنالند همۀ افرادی که درآمد دارند  
ن هزينه های مدارس، درمانگاه ها يا بيمارستان ها از طريِق درآمِد مالياتِی ماليات دهندگان تامياز قبيِل  مثال مخارجِ خدماِت عمومی

  ميشود.
 برای کسب اطالعاِت بيشتِر به صفحۀ مربوط به کار مراجعه شود.

 
 

 مشاورۀ مالياتی
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بيشتِر به صفحۀ  ميتوانيد ادارۀ دارايی ماليات مراجعه کنيد. برای کسب اطالعاتِ  ز داريد،ۀ پرداخِت ماليات نياچنانچه به مشاوره در بار
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د از خدماِت او عالوه بر خدماِت ديگر ميتوان ر بايگانِی شهردارِی ثبت کند،ادارۀ ثبِت احواِل مايسِتراتی سکونِت شخص را د وقتيکه
د.شو نيز برخوردار بيمارستانِی دولتی درمانگاهی  

 
 
 
 

Kela-kortti کارِت ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 مترجِم شفاهی، ترجمۀ شفاهی و ترجمۀ کتبی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 شما حق داريد که در موارِد مهِم اداری از خدماِت مترجِم شفاهی بهره مند شويد.

 دستمزد مترجِم شفاهی بعهدۀ سيستم اداری ميباشد.
 

درحاليکه زباِن فنالندی يا سوئدی را نميدانيد، آنگاه اين وظيفۀ  ،اطالعِ دادن مورِد مهمی را به شما دارد چنانچه مسئول اداری قصدِ 
 مسئوِل اداری ميباشد که برنامه ريزی های الزم را جهِت ترجمۀ شفاهی و کتبی انجام دهد.

الب بدوِن مترجِم شفاهی مشکل باشند، ملزم است که از و بدليِل ناتوانی شما درک مط ناتوانِی شنوايی يا گفتاری داشته باشيد چنانچه
 خدماِت مترجم شفاهی بهره مند شويد.

به مترجِم شفاهی داشته باشيد. ارزيابی يا برنامۀ وفقيابی، نيازشما ميتوانيد در مواردی مانند امتحاِن تسِت   
رو کردِن مترجِم شفاهی بعهدۀ مسئوِل اداری ميباشد.زِ در اينگونه موارد رِ   

 رزرو کردن کردن مترجِم شفاهی هميشه بعهدۀ مسئوِل اداری نميباشد. 
 

 
 حساب بانکی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 بهتر است که شماره حساب بانکی خودتان را باز کنيد.
به حساب بانکی شخص واريز ميگردد. طرح وفقيابی يا کمک هزينۀ فرزنده ای ياران مانند همۀ سوبسيدهای ديگر و در فنالند درآمد  

 
.ضروری است بانکیای بازکردن حساب بربرای اسايی پاسپورت يا کارت شنارائۀ   

 
 

 تلفن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
(kännykkä) . تلفن دستی َکنّوّکا)از تلفن های همراه استفاده ميشود ( در فنالند  

 تلفن های عمومی کمياب ميباشند.
.کنيدرا تهيه  همراه برای خودتان تلفن  

 
(call centre) .(مرکز تماس) در شهرهای بزرگ بعضی از انواع تلفن خانه وجود دارد 

برای تماس با خارج از فنالند مقرون به صرفه هستند.در مغازه های قومی نيز کارت های تلفنی به فروش ميرسد که   
 

سپرده برای اتباع خارجی گران ميباشد.ضمانِت گذاشتن  به دليلِ  ،اعتباری تلفن اشتراکباز کردن قرارداد   
خريداری نماييد. یآرکيوسک يامغازه را از  سيم کارت پيش پرداخت شارژی تلفن ميتوانيد شما  

خريداری نماييد. خود را از فروشگاههای زنجيره ای يا مغازۀ اُپِراتوِر تلفن د دستگاه تلفنِ شما ميتواني  
 

 اينترنت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 بسياری از اطالعاِت اداری در اينترنت موجود ميباشند.

 
 بسياری از مراتب توسط اينترنت تنظيم و تحرير ميگردد.

 شما ميتوانيد قبض هايتان را توسط اينترنت پرداخت کنيد و يا فرمهای اداری را توسط آن تکميل گردانيد.
به شماره کُِد آناليِن بانکی يا کارِت شناسايِی الکترونيکی احتياج داريد. ارتباطاِت الکترونيکی برای انجامِ   

 
 
 
 

 
 

 

 مترجِم شفاهی، ترجمۀ شفاهی و ترجمۀ کتبی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 شما حق داريد که در موارِد مهِم اداری از خدماِت مترجِم شفاهی بهره مند شويد.

 دستمزد مترجِم شفاهی بعهدۀ سيستم اداری ميباشد.
 

درحاليکه زباِن فنالندی يا سوئدی را نميدانيد، آنگاه اين وظيفۀ  ،اطالعِ دادن مورِد مهمی را به شما دارد چنانچه مسئول اداری قصدِ 
 مسئوِل اداری ميباشد که برنامه ريزی های الزم را جهِت ترجمۀ شفاهی و کتبی انجام دهد.

الب بدوِن مترجِم شفاهی مشکل باشند، ملزم است که از و بدليِل ناتوانی شما درک مط ناتوانِی شنوايی يا گفتاری داشته باشيد چنانچه
 خدماِت مترجم شفاهی بهره مند شويد.

به مترجِم شفاهی داشته باشيد. ارزيابی يا برنامۀ وفقيابی، نيازشما ميتوانيد در مواردی مانند امتحاِن تسِت   
رو کردِن مترجِم شفاهی بعهدۀ مسئوِل اداری ميباشد.زِ در اينگونه موارد رِ   

 رزرو کردن کردن مترجِم شفاهی هميشه بعهدۀ مسئوِل اداری نميباشد. 
 

 
 حساب بانکی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 بهتر است که شماره حساب بانکی خودتان را باز کنيد.
به حساب بانکی شخص واريز ميگردد. طرح وفقيابی يا کمک هزينۀ فرزنده ای ياران مانند همۀ سوبسيدهای ديگر و در فنالند درآمد  

 
.ضروری است بانکیای بازکردن حساب بربرای اسايی پاسپورت يا کارت شنارائۀ   

 
 

 تلفن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
(kännykkä) . تلفن دستی َکنّوّکا)از تلفن های همراه استفاده ميشود ( در فنالند  

 تلفن های عمومی کمياب ميباشند.
.کنيدرا تهيه  همراه برای خودتان تلفن  

 
(call centre) .(مرکز تماس) در شهرهای بزرگ بعضی از انواع تلفن خانه وجود دارد 

برای تماس با خارج از فنالند مقرون به صرفه هستند.در مغازه های قومی نيز کارت های تلفنی به فروش ميرسد که   
 

سپرده برای اتباع خارجی گران ميباشد.ضمانِت گذاشتن  به دليلِ  ،اعتباری تلفن اشتراکباز کردن قرارداد   
خريداری نماييد. یآرکيوسک يامغازه را از  سيم کارت پيش پرداخت شارژی تلفن ميتوانيد شما  

خريداری نماييد. خود را از فروشگاههای زنجيره ای يا مغازۀ اُپِراتوِر تلفن د دستگاه تلفنِ شما ميتواني  
 

 اينترنت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 بسياری از اطالعاِت اداری در اينترنت موجود ميباشند.

 
 بسياری از مراتب توسط اينترنت تنظيم و تحرير ميگردد.

 شما ميتوانيد قبض هايتان را توسط اينترنت پرداخت کنيد و يا فرمهای اداری را توسط آن تکميل گردانيد.
به شماره کُِد آناليِن بانکی يا کارِت شناسايِی الکترونيکی احتياج داريد. ارتباطاِت الکترونيکی برای انجامِ   

 
 
 
 

 
 

 

 مترجِم شفاهی، ترجمۀ شفاهی و ترجمۀ کتبی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 شما حق داريد که در موارِد مهِم اداری از خدماِت مترجِم شفاهی بهره مند شويد.

 دستمزد مترجِم شفاهی بعهدۀ سيستم اداری ميباشد.
 

درحاليکه زباِن فنالندی يا سوئدی را نميدانيد، آنگاه اين وظيفۀ  ،اطالعِ دادن مورِد مهمی را به شما دارد چنانچه مسئول اداری قصدِ 
 مسئوِل اداری ميباشد که برنامه ريزی های الزم را جهِت ترجمۀ شفاهی و کتبی انجام دهد.

الب بدوِن مترجِم شفاهی مشکل باشند، ملزم است که از و بدليِل ناتوانی شما درک مط ناتوانِی شنوايی يا گفتاری داشته باشيد چنانچه
 خدماِت مترجم شفاهی بهره مند شويد.

به مترجِم شفاهی داشته باشيد. ارزيابی يا برنامۀ وفقيابی، نيازشما ميتوانيد در مواردی مانند امتحاِن تسِت   
رو کردِن مترجِم شفاهی بعهدۀ مسئوِل اداری ميباشد.زِ در اينگونه موارد رِ   

 رزرو کردن کردن مترجِم شفاهی هميشه بعهدۀ مسئوِل اداری نميباشد. 
 

 
 حساب بانکی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 بهتر است که شماره حساب بانکی خودتان را باز کنيد.
به حساب بانکی شخص واريز ميگردد. طرح وفقيابی يا کمک هزينۀ فرزنده ای ياران مانند همۀ سوبسيدهای ديگر و در فنالند درآمد  

 
.ضروری است بانکیای بازکردن حساب بربرای اسايی پاسپورت يا کارت شنارائۀ   

 
 

 تلفن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
(kännykkä) . تلفن دستی َکنّوّکا)از تلفن های همراه استفاده ميشود ( در فنالند  

 تلفن های عمومی کمياب ميباشند.
.کنيدرا تهيه  همراه برای خودتان تلفن  

 
(call centre) .(مرکز تماس) در شهرهای بزرگ بعضی از انواع تلفن خانه وجود دارد 

برای تماس با خارج از فنالند مقرون به صرفه هستند.در مغازه های قومی نيز کارت های تلفنی به فروش ميرسد که   
 

سپرده برای اتباع خارجی گران ميباشد.ضمانِت گذاشتن  به دليلِ  ،اعتباری تلفن اشتراکباز کردن قرارداد   
خريداری نماييد. یآرکيوسک يامغازه را از  سيم کارت پيش پرداخت شارژی تلفن ميتوانيد شما  

خريداری نماييد. خود را از فروشگاههای زنجيره ای يا مغازۀ اُپِراتوِر تلفن د دستگاه تلفنِ شما ميتواني  
 

 اينترنت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 بسياری از اطالعاِت اداری در اينترنت موجود ميباشند.

 
 بسياری از مراتب توسط اينترنت تنظيم و تحرير ميگردد.

 شما ميتوانيد قبض هايتان را توسط اينترنت پرداخت کنيد و يا فرمهای اداری را توسط آن تکميل گردانيد.
به شماره کُِد آناليِن بانکی يا کارِت شناسايِی الکترونيکی احتياج داريد. ارتباطاِت الکترونيکی برای انجامِ   

 
 
 
 

 
 

 

 مترجِم شفاهی، ترجمۀ شفاهی و ترجمۀ کتبی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 شما حق داريد که در موارِد مهِم اداری از خدماِت مترجِم شفاهی بهره مند شويد.

 دستمزد مترجِم شفاهی بعهدۀ سيستم اداری ميباشد.
 

درحاليکه زباِن فنالندی يا سوئدی را نميدانيد، آنگاه اين وظيفۀ  ،اطالعِ دادن مورِد مهمی را به شما دارد چنانچه مسئول اداری قصدِ 
 مسئوِل اداری ميباشد که برنامه ريزی های الزم را جهِت ترجمۀ شفاهی و کتبی انجام دهد.

الب بدوِن مترجِم شفاهی مشکل باشند، ملزم است که از و بدليِل ناتوانی شما درک مط ناتوانِی شنوايی يا گفتاری داشته باشيد چنانچه
 خدماِت مترجم شفاهی بهره مند شويد.

به مترجِم شفاهی داشته باشيد. ارزيابی يا برنامۀ وفقيابی، نيازشما ميتوانيد در مواردی مانند امتحاِن تسِت   
رو کردِن مترجِم شفاهی بعهدۀ مسئوِل اداری ميباشد.زِ در اينگونه موارد رِ   

 رزرو کردن کردن مترجِم شفاهی هميشه بعهدۀ مسئوِل اداری نميباشد. 
 

 
 حساب بانکی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 بهتر است که شماره حساب بانکی خودتان را باز کنيد.
به حساب بانکی شخص واريز ميگردد. طرح وفقيابی يا کمک هزينۀ فرزنده ای ياران مانند همۀ سوبسيدهای ديگر و در فنالند درآمد  

 
.ضروری است بانکیای بازکردن حساب بربرای اسايی پاسپورت يا کارت شنارائۀ   

 
 

 تلفن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
(kännykkä) . تلفن دستی َکنّوّکا)از تلفن های همراه استفاده ميشود ( در فنالند  

 تلفن های عمومی کمياب ميباشند.
.کنيدرا تهيه  همراه برای خودتان تلفن  

 
(call centre) .(مرکز تماس) در شهرهای بزرگ بعضی از انواع تلفن خانه وجود دارد 

برای تماس با خارج از فنالند مقرون به صرفه هستند.در مغازه های قومی نيز کارت های تلفنی به فروش ميرسد که   
 

سپرده برای اتباع خارجی گران ميباشد.ضمانِت گذاشتن  به دليلِ  ،اعتباری تلفن اشتراکباز کردن قرارداد   
خريداری نماييد. یآرکيوسک يامغازه را از  سيم کارت پيش پرداخت شارژی تلفن ميتوانيد شما  

خريداری نماييد. خود را از فروشگاههای زنجيره ای يا مغازۀ اُپِراتوِر تلفن د دستگاه تلفنِ شما ميتواني  
 

 اينترنت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 بسياری از اطالعاِت اداری در اينترنت موجود ميباشند.

 
 بسياری از مراتب توسط اينترنت تنظيم و تحرير ميگردد.

 شما ميتوانيد قبض هايتان را توسط اينترنت پرداخت کنيد و يا فرمهای اداری را توسط آن تکميل گردانيد.
به شماره کُِد آناليِن بانکی يا کارِت شناسايِی الکترونيکی احتياج داريد. ارتباطاِت الکترونيکی برای انجامِ   

 
 
 
 

 
 

 

 مترجِم شفاهی، ترجمۀ شفاهی و ترجمۀ کتبی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 شما حق داريد که در موارِد مهِم اداری از خدماِت مترجِم شفاهی بهره مند شويد.

 دستمزد مترجِم شفاهی بعهدۀ سيستم اداری ميباشد.
 

درحاليکه زباِن فنالندی يا سوئدی را نميدانيد، آنگاه اين وظيفۀ  ،اطالعِ دادن مورِد مهمی را به شما دارد چنانچه مسئول اداری قصدِ 
 مسئوِل اداری ميباشد که برنامه ريزی های الزم را جهِت ترجمۀ شفاهی و کتبی انجام دهد.

الب بدوِن مترجِم شفاهی مشکل باشند، ملزم است که از و بدليِل ناتوانی شما درک مط ناتوانِی شنوايی يا گفتاری داشته باشيد چنانچه
 خدماِت مترجم شفاهی بهره مند شويد.

به مترجِم شفاهی داشته باشيد. ارزيابی يا برنامۀ وفقيابی، نيازشما ميتوانيد در مواردی مانند امتحاِن تسِت   
رو کردِن مترجِم شفاهی بعهدۀ مسئوِل اداری ميباشد.زِ در اينگونه موارد رِ   

 رزرو کردن کردن مترجِم شفاهی هميشه بعهدۀ مسئوِل اداری نميباشد. 
 

 
 حساب بانکی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 بهتر است که شماره حساب بانکی خودتان را باز کنيد.
به حساب بانکی شخص واريز ميگردد. طرح وفقيابی يا کمک هزينۀ فرزنده ای ياران مانند همۀ سوبسيدهای ديگر و در فنالند درآمد  

 
.ضروری است بانکیای بازکردن حساب بربرای اسايی پاسپورت يا کارت شنارائۀ   

 
 

 تلفن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
(kännykkä) . تلفن دستی َکنّوّکا)از تلفن های همراه استفاده ميشود ( در فنالند  

 تلفن های عمومی کمياب ميباشند.
.کنيدرا تهيه  همراه برای خودتان تلفن  

 
(call centre) .(مرکز تماس) در شهرهای بزرگ بعضی از انواع تلفن خانه وجود دارد 

برای تماس با خارج از فنالند مقرون به صرفه هستند.در مغازه های قومی نيز کارت های تلفنی به فروش ميرسد که   
 

سپرده برای اتباع خارجی گران ميباشد.ضمانِت گذاشتن  به دليلِ  ،اعتباری تلفن اشتراکباز کردن قرارداد   
خريداری نماييد. یآرکيوسک يامغازه را از  سيم کارت پيش پرداخت شارژی تلفن ميتوانيد شما  

خريداری نماييد. خود را از فروشگاههای زنجيره ای يا مغازۀ اُپِراتوِر تلفن د دستگاه تلفنِ شما ميتواني  
 

 اينترنت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 بسياری از اطالعاِت اداری در اينترنت موجود ميباشند.

 
 بسياری از مراتب توسط اينترنت تنظيم و تحرير ميگردد.

 شما ميتوانيد قبض هايتان را توسط اينترنت پرداخت کنيد و يا فرمهای اداری را توسط آن تکميل گردانيد.
به شماره کُِد آناليِن بانکی يا کارِت شناسايِی الکترونيکی احتياج داريد. ارتباطاِت الکترونيکی برای انجامِ   

 
 
 
 

 
 

 

 مترجِم شفاهی، ترجمۀ شفاهی و ترجمۀ کتبی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 شما حق داريد که در موارِد مهِم اداری از خدماِت مترجِم شفاهی بهره مند شويد.

 دستمزد مترجِم شفاهی بعهدۀ سيستم اداری ميباشد.
 

درحاليکه زباِن فنالندی يا سوئدی را نميدانيد، آنگاه اين وظيفۀ  ،اطالعِ دادن مورِد مهمی را به شما دارد چنانچه مسئول اداری قصدِ 
 مسئوِل اداری ميباشد که برنامه ريزی های الزم را جهِت ترجمۀ شفاهی و کتبی انجام دهد.

الب بدوِن مترجِم شفاهی مشکل باشند، ملزم است که از و بدليِل ناتوانی شما درک مط ناتوانِی شنوايی يا گفتاری داشته باشيد چنانچه
 خدماِت مترجم شفاهی بهره مند شويد.

به مترجِم شفاهی داشته باشيد. ارزيابی يا برنامۀ وفقيابی، نيازشما ميتوانيد در مواردی مانند امتحاِن تسِت   
رو کردِن مترجِم شفاهی بعهدۀ مسئوِل اداری ميباشد.زِ در اينگونه موارد رِ   

 رزرو کردن کردن مترجِم شفاهی هميشه بعهدۀ مسئوِل اداری نميباشد. 
 

 
 حساب بانکی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 بهتر است که شماره حساب بانکی خودتان را باز کنيد.
به حساب بانکی شخص واريز ميگردد. طرح وفقيابی يا کمک هزينۀ فرزنده ای ياران مانند همۀ سوبسيدهای ديگر و در فنالند درآمد  

 
.ضروری است بانکیای بازکردن حساب بربرای اسايی پاسپورت يا کارت شنارائۀ   

 
 

 تلفن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
(kännykkä) . تلفن دستی َکنّوّکا)از تلفن های همراه استفاده ميشود ( در فنالند  

 تلفن های عمومی کمياب ميباشند.
.کنيدرا تهيه  همراه برای خودتان تلفن  

 
(call centre) .(مرکز تماس) در شهرهای بزرگ بعضی از انواع تلفن خانه وجود دارد 

برای تماس با خارج از فنالند مقرون به صرفه هستند.در مغازه های قومی نيز کارت های تلفنی به فروش ميرسد که   
 

سپرده برای اتباع خارجی گران ميباشد.ضمانِت گذاشتن  به دليلِ  ،اعتباری تلفن اشتراکباز کردن قرارداد   
خريداری نماييد. یآرکيوسک يامغازه را از  سيم کارت پيش پرداخت شارژی تلفن ميتوانيد شما  

خريداری نماييد. خود را از فروشگاههای زنجيره ای يا مغازۀ اُپِراتوِر تلفن د دستگاه تلفنِ شما ميتواني  
 

 اينترنت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 بسياری از اطالعاِت اداری در اينترنت موجود ميباشند.

 
 بسياری از مراتب توسط اينترنت تنظيم و تحرير ميگردد.

 شما ميتوانيد قبض هايتان را توسط اينترنت پرداخت کنيد و يا فرمهای اداری را توسط آن تکميل گردانيد.
به شماره کُِد آناليِن بانکی يا کارِت شناسايِی الکترونيکی احتياج داريد. ارتباطاِت الکترونيکی برای انجامِ   

 
 
 
 

 
 

 

 مترجِم شفاهی، ترجمۀ شفاهی و ترجمۀ کتبی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 شما حق داريد که در موارِد مهِم اداری از خدماِت مترجِم شفاهی بهره مند شويد.

 دستمزد مترجِم شفاهی بعهدۀ سيستم اداری ميباشد.
 

درحاليکه زباِن فنالندی يا سوئدی را نميدانيد، آنگاه اين وظيفۀ  ،اطالعِ دادن مورِد مهمی را به شما دارد چنانچه مسئول اداری قصدِ 
 مسئوِل اداری ميباشد که برنامه ريزی های الزم را جهِت ترجمۀ شفاهی و کتبی انجام دهد.

الب بدوِن مترجِم شفاهی مشکل باشند، ملزم است که از و بدليِل ناتوانی شما درک مط ناتوانِی شنوايی يا گفتاری داشته باشيد چنانچه
 خدماِت مترجم شفاهی بهره مند شويد.

به مترجِم شفاهی داشته باشيد. ارزيابی يا برنامۀ وفقيابی، نيازشما ميتوانيد در مواردی مانند امتحاِن تسِت   
رو کردِن مترجِم شفاهی بعهدۀ مسئوِل اداری ميباشد.زِ در اينگونه موارد رِ   

 رزرو کردن کردن مترجِم شفاهی هميشه بعهدۀ مسئوِل اداری نميباشد. 
 

 
 حساب بانکی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 بهتر است که شماره حساب بانکی خودتان را باز کنيد.
به حساب بانکی شخص واريز ميگردد. طرح وفقيابی يا کمک هزينۀ فرزنده ای ياران مانند همۀ سوبسيدهای ديگر و در فنالند درآمد  

 
.ضروری است بانکیای بازکردن حساب بربرای اسايی پاسپورت يا کارت شنارائۀ   

 
 

 تلفن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
(kännykkä) . تلفن دستی َکنّوّکا)از تلفن های همراه استفاده ميشود ( در فنالند  

 تلفن های عمومی کمياب ميباشند.
.کنيدرا تهيه  همراه برای خودتان تلفن  

 
(call centre) .(مرکز تماس) در شهرهای بزرگ بعضی از انواع تلفن خانه وجود دارد 

برای تماس با خارج از فنالند مقرون به صرفه هستند.در مغازه های قومی نيز کارت های تلفنی به فروش ميرسد که   
 

سپرده برای اتباع خارجی گران ميباشد.ضمانِت گذاشتن  به دليلِ  ،اعتباری تلفن اشتراکباز کردن قرارداد   
خريداری نماييد. یآرکيوسک يامغازه را از  سيم کارت پيش پرداخت شارژی تلفن ميتوانيد شما  

خريداری نماييد. خود را از فروشگاههای زنجيره ای يا مغازۀ اُپِراتوِر تلفن د دستگاه تلفنِ شما ميتواني  
 

 اينترنت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 بسياری از اطالعاِت اداری در اينترنت موجود ميباشند.

 
 بسياری از مراتب توسط اينترنت تنظيم و تحرير ميگردد.

 شما ميتوانيد قبض هايتان را توسط اينترنت پرداخت کنيد و يا فرمهای اداری را توسط آن تکميل گردانيد.
به شماره کُِد آناليِن بانکی يا کارِت شناسايِی الکترونيکی احتياج داريد. ارتباطاِت الکترونيکی برای انجامِ   

 
 
 
 

 
 

 



  21.                             20.

KRIISIT شرایط بحرانی 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
باشد. شرایط بحرانی میتوانند مربوط به زندگی  انسان  

دچار افسردگی و بیماری شده باشید؛ خشونت را تجربه گرده باشید؛ یا خودتان خشن شده باشید، میتوانید تقاضای کمک نمایید. اگر  
برخورد با خشونت مراجعه نمایید. مرکز کاری   سوسیال، یا درمانگاه، سازمان   برای دریافت کمک شما میتوانید به  

 
نیز میتوانید تقاضای دریافت کمک را بنمایید. ،مالی دارید زندگیتان مشکالتدرصورتیکه بیکار هستید یا در   

شهرداری  محل  سکونت تان تماس بگیرید. واقع در سوسیال   لطفا با سازمان    
 

 درصورتیکه با شما با خشونت رفتار شود یا قربانی هر نوع مورد  خشونت واری واقع شوید، لطفا با پلیس تماس تلفنی بگیرید.
میباشد. ١١٢شماره تلفن  اضطراری  ملی   

 
 

 خشونت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
سکِس اجباری از جرائم کیفری بحساب میایند. فنالند ضرب و شتم، خشونت ودر   

 
تماس بگیرید. ٨٨٢با شمارۀ اضطراری  ،در معرض خطر هستید اگر  

 
اری واقع شوید، میتوانید تقاضای کمک نمایید.خشونت ب درصورتیکه با شما با خشونت رفتار شود یا قربانی هر نوع موردِ   

 
 شماره تلفن های اضطراری:

های هفتهروزهمۀ ساعت در  ٢٤ شبانه روزی خدماتِ  ١٦٦٦٢٢٣١٤زناِن مونیکا   
Monika-naiset 09 692 2304, www.monikanaiset.fi 

 
روزهای دوشنبه تا جمعه؛ خدمات به زبان سوئدی روزهای  ٢١الی  ٨٦از ساعت  فنالندی به زبان خدمات ١١١١١٢٤١١خِط زنان 

.٢١الی  ٨٦؛ خدمات به زبان انگلیسی روزهای جمعه از ساعت ٢١الی  ٨٦چهارشنبه از ساعت   
Naisten linja 0800 02400 

 
الی  ٨٥از ساعِت  ها و یکشنبه ها شنبه ؛٨٥الی  ٦روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  ١١١١٦٧١٦٦توکیناینِن، اورژانِس مواقع بحرانی 

.٢٨الی  ٨٥از ساعِت  ومیجشن عمتعطیالِت  قبل از ؛ تعطیالِت عمومی یا روز٢٨  
Tukinainen, Kriisipäivystys, 0800 97899 

 
.٨٦الی  ١روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعِت  ١٦٢٧٦٦٢١٦٦خِط مردان،   

Miehen linja, 09 276 62899, kontakti@lyomatonlinja.fi 
 

 اورژانس برای قربانیاِن خشونت.
Rikosuhripäivystys, www.riku.fi 

 
 ٨١دوشنبه ها از ساعِت  ١٤٧٦١١٣٢٣حقوِق بشِر کیتکِل هانکه:  صنفی عزت یا شرم مرتبط میشوند؛ مجتمع که به مواردِ پرسش هایی 

.٨٥الی  ٨٣پنجشنبه ها ساعت  ،٨٤الی  ٨١چهارشنبه ها از ساعِت  ،٨٥الی  ٨٣، سه شنبه ها از ساعت ٨٤الی   
Ihmisoikeusliiton Kitke!-hanke: 040 760 0323 

 
١٤٤٧٤٢١٤٨٨ینِن تویمینتا: تران، مجتمع صنفی حقوق بشر کوکونَ مربوِط به ختنۀ دخ واردِ م  

Ihmisoikeusliiton KokoNainen –toiminta, 044 742 0411 
 

 اختالالت  روانی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
وانید تلفنِی، اینترنتی و یا حضوری تقاضای کمک نمایید:اختالالت روانی میت ط بهدر صورِت موارِد مربو  

SOS-keskus از این مرکز نمایید: سوس ِکسکوس تلفنی در شرایِط بحرانی تقاضای کمک را میتوانید  

KRIISIT شرایط بحرانی 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
باشد. شرایط بحرانی میتوانند مربوط به زندگی  انسان  

دچار افسردگی و بیماری شده باشید؛ خشونت را تجربه گرده باشید؛ یا خودتان خشن شده باشید، میتوانید تقاضای کمک نمایید. اگر  
برخورد با خشونت مراجعه نمایید. مرکز کاری   سوسیال، یا درمانگاه، سازمان   برای دریافت کمک شما میتوانید به  

 
نیز میتوانید تقاضای دریافت کمک را بنمایید. ،مالی دارید زندگیتان مشکالتدرصورتیکه بیکار هستید یا در   

شهرداری  محل  سکونت تان تماس بگیرید. واقع در سوسیال   لطفا با سازمان    
 

 درصورتیکه با شما با خشونت رفتار شود یا قربانی هر نوع مورد  خشونت واری واقع شوید، لطفا با پلیس تماس تلفنی بگیرید.
میباشد. ١١٢شماره تلفن  اضطراری  ملی   

 
 

 خشونت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
سکِس اجباری از جرائم کیفری بحساب میایند. فنالند ضرب و شتم، خشونت ودر   

 
تماس بگیرید. ٨٨٢با شمارۀ اضطراری  ،در معرض خطر هستید اگر  

 
اری واقع شوید، میتوانید تقاضای کمک نمایید.خشونت ب درصورتیکه با شما با خشونت رفتار شود یا قربانی هر نوع موردِ   

 
 شماره تلفن های اضطراری:

های هفتهروزهمۀ ساعت در  ٢٤ شبانه روزی خدماتِ  ١٦٦٦٢٢٣١٤زناِن مونیکا   
Monika-naiset 09 692 2304, www.monikanaiset.fi 

 
روزهای دوشنبه تا جمعه؛ خدمات به زبان سوئدی روزهای  ٢١الی  ٨٦از ساعت  فنالندی به زبان خدمات ١١١١١٢٤١١خِط زنان 

.٢١الی  ٨٦؛ خدمات به زبان انگلیسی روزهای جمعه از ساعت ٢١الی  ٨٦چهارشنبه از ساعت   
Naisten linja 0800 02400 

 
الی  ٨٥از ساعِت  ها و یکشنبه ها شنبه ؛٨٥الی  ٦روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  ١١١١٦٧١٦٦توکیناینِن، اورژانِس مواقع بحرانی 

.٢٨الی  ٨٥از ساعِت  ومیجشن عمتعطیالِت  قبل از ؛ تعطیالِت عمومی یا روز٢٨  
Tukinainen, Kriisipäivystys, 0800 97899 

 
.٨٦الی  ١روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعِت  ١٦٢٧٦٦٢١٦٦خِط مردان،   

Miehen linja, 09 276 62899, kontakti@lyomatonlinja.fi 
 

 اورژانس برای قربانیاِن خشونت.
Rikosuhripäivystys, www.riku.fi 

 
 ٨١دوشنبه ها از ساعِت  ١٤٧٦١١٣٢٣حقوِق بشِر کیتکِل هانکه:  صنفی عزت یا شرم مرتبط میشوند؛ مجتمع که به مواردِ پرسش هایی 

.٨٥الی  ٨٣پنجشنبه ها ساعت  ،٨٤الی  ٨١چهارشنبه ها از ساعِت  ،٨٥الی  ٨٣، سه شنبه ها از ساعت ٨٤الی   
Ihmisoikeusliiton Kitke!-hanke: 040 760 0323 

 
١٤٤٧٤٢١٤٨٨ینِن تویمینتا: تران، مجتمع صنفی حقوق بشر کوکونَ مربوِط به ختنۀ دخ واردِ م  

Ihmisoikeusliiton KokoNainen –toiminta, 044 742 0411 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
وانید تلفنِی، اینترنتی و یا حضوری تقاضای کمک نمایید:اختالالت روانی میت ط بهدر صورِت موارِد مربو  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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تماس بگیرید. ٨٨٢با شمارۀ اضطراری  ،در معرض خطر هستید اگر  

 
اری واقع شوید، میتوانید تقاضای کمک نمایید.خشونت ب درصورتیکه با شما با خشونت رفتار شود یا قربانی هر نوع موردِ   
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های هفتهروزهمۀ ساعت در  ٢٤ شبانه روزی خدماتِ  ١٦٦٦٢٢٣١٤زناِن مونیکا   
Monika-naiset 09 692 2304, www.monikanaiset.fi 

 
روزهای دوشنبه تا جمعه؛ خدمات به زبان سوئدی روزهای  ٢١الی  ٨٦از ساعت  فنالندی به زبان خدمات ١١١١١٢٤١١خِط زنان 
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الی  ٨٥از ساعِت  ها و یکشنبه ها شنبه ؛٨٥الی  ٦روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  ١١١١٦٧١٦٦توکیناینِن، اورژانِس مواقع بحرانی 

.٢٨الی  ٨٥از ساعِت  ومیجشن عمتعطیالِت  قبل از ؛ تعطیالِت عمومی یا روز٢٨  
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 اورژانس برای قربانیاِن خشونت.
Rikosuhripäivystys, www.riku.fi 

 
 ٨١دوشنبه ها از ساعِت  ١٤٧٦١١٣٢٣حقوِق بشِر کیتکِل هانکه:  صنفی عزت یا شرم مرتبط میشوند؛ مجتمع که به مواردِ پرسش هایی 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
وانید تلفنِی، اینترنتی و یا حضوری تقاضای کمک نمایید:اختالالت روانی میت ط بهدر صورِت موارِد مربو  

SOS-keskus از این مرکز نمایید: سوس ِکسکوس تلفنی در شرایِط بحرانی تقاضای کمک را میتوانید  
به اتباع خارجی در شرايط بحرانی سوس ِکسکوس : خدمات رسانید که بدين نام استاتباع خارجی دارای مراکِز خدماتی خودشان هستن  

SOS-keskus (Crisis service for foreigners) 
به مراکِز کمک رسانی در شرايط بحرانی معموال همان تعرفۀ معمولِی شهری ميباشد. مکالماِت تلفنی نرخ  

 
 

گروه پشتيبانی را برای اشخاِص بحران زده برنامه ريزی ميکند. ،انجمن صنفی مرکز درمانی اختالالِت روانی  
شما ميتوانيد با متخصصيِن حرفه ای صحبت کنيد. ،پشتيبانیدر گروه های   

رسانی در شرايط بحرانی را بدين ترتيب ميباشد: امدادسايت   
www.e-mielenterveys.fi 

 
از ساعت  و نيز ١٢الی  ٩دوشنبه تا جمعه از ساعت از  ٠٩٤١٣٥٠٥٠١رسانی سوس ِکسکوس به اتباع خارجی در شرايط بحرانی  امداد
١٢الی  ٩از ساعت  ها جمعه بعالوه ؛١٥الی  ١٣  

SOS-keskuksen Ulkomaalaisten kriisipalvelu 09 4135 0501 
 

؛ ٦الی  ١٥شنبه ها از ساعِت  ؛٦الی  ٩ساعته از ساعت  ٢٤از روزهای دوشنبه تا جمعه بصورت  ٠١٠١٩٥٢٠٢سوس ِکسکوس 
٢٢ الی ١٥از ساعت  ها يکشنبه  

SOS-keskus 0101 95202 
 
 
 

 فقر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 

تاميِن امراِر معاش يارانۀ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ان نداريد، ميتوانيد از يارانۀ تامين امرار معاش استفاده نماييد.چنانچه شما امکانات مالی الزم را برای زندگيت  

سوسيال شهردارِی محِل مسکونی يا خانۀ تقاضا ميگردد. ر معاش از سازمانِ يارانۀ تاميِن امرا  
نداشته باشيد.مالکيت دارايی يا پس اندازی هنگفتی شما فقط در شرايطی ميتوانيد از يارانۀ تاميِن امرار معاش استفاده نماييد که   

 يارانۀ تامين امرار معاش بعنوان آخرين کمکی است که در موقعيت اقتصادی بحرانی پرداخت ميگردد.
 
 
 

 مشاورۀ حقوقِی رايگان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
مشاورۀ حقوقی مراجعه نماييد. فاترچنانچه به مشاوِر حقوقی نياز داريد به د  

 چنانچه امکاناِت مالی الزم را نداريد مشاورۀ حقوقی وکيل برای شما رايگان ميباشد.
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

به اتباع خارجی در شرايط بحرانی سوس ِکسکوس : خدمات رسانید که بدين نام استاتباع خارجی دارای مراکِز خدماتی خودشان هستن  
SOS-keskus (Crisis service for foreigners) 

به مراکِز کمک رسانی در شرايط بحرانی معموال همان تعرفۀ معمولِی شهری ميباشد. مکالماِت تلفنی نرخ  
 
 

گروه پشتيبانی را برای اشخاِص بحران زده برنامه ريزی ميکند. ،انجمن صنفی مرکز درمانی اختالالِت روانی  
شما ميتوانيد با متخصصيِن حرفه ای صحبت کنيد. ،پشتيبانیدر گروه های   

رسانی در شرايط بحرانی را بدين ترتيب ميباشد: امدادسايت   
www.e-mielenterveys.fi 

 
از ساعت  و نيز ١٢الی  ٩دوشنبه تا جمعه از ساعت از  ٠٩٤١٣٥٠٥٠١رسانی سوس ِکسکوس به اتباع خارجی در شرايط بحرانی  امداد
١٢الی  ٩از ساعت  ها جمعه بعالوه ؛١٥الی  ١٣  

SOS-keskuksen Ulkomaalaisten kriisipalvelu 09 4135 0501 
 

؛ ٦الی  ١٥شنبه ها از ساعِت  ؛٦الی  ٩ساعته از ساعت  ٢٤از روزهای دوشنبه تا جمعه بصورت  ٠١٠١٩٥٢٠٢سوس ِکسکوس 
٢٢ الی ١٥از ساعت  ها يکشنبه  

SOS-keskus 0101 95202 
 
 
 

 فقر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 

تاميِن امراِر معاش يارانۀ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ان نداريد، ميتوانيد از يارانۀ تامين امرار معاش استفاده نماييد.چنانچه شما امکانات مالی الزم را برای زندگيت  

سوسيال شهردارِی محِل مسکونی يا خانۀ تقاضا ميگردد. ر معاش از سازمانِ يارانۀ تاميِن امرا  
نداشته باشيد.مالکيت دارايی يا پس اندازی هنگفتی شما فقط در شرايطی ميتوانيد از يارانۀ تاميِن امرار معاش استفاده نماييد که   

 يارانۀ تامين امرار معاش بعنوان آخرين کمکی است که در موقعيت اقتصادی بحرانی پرداخت ميگردد.
 
 
 

 مشاورۀ حقوقِی رايگان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
مشاورۀ حقوقی مراجعه نماييد. فاترچنانچه به مشاوِر حقوقی نياز داريد به د  

 چنانچه امکاناِت مالی الزم را نداريد مشاورۀ حقوقی وکيل برای شما رايگان ميباشد.
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

به اتباع خارجی در شرايط بحرانی سوس ِکسکوس : خدمات رسانید که بدين نام استاتباع خارجی دارای مراکِز خدماتی خودشان هستن  
SOS-keskus (Crisis service for foreigners) 

به مراکِز کمک رسانی در شرايط بحرانی معموال همان تعرفۀ معمولِی شهری ميباشد. مکالماِت تلفنی نرخ  
 
 

گروه پشتيبانی را برای اشخاِص بحران زده برنامه ريزی ميکند. ،انجمن صنفی مرکز درمانی اختالالِت روانی  
شما ميتوانيد با متخصصيِن حرفه ای صحبت کنيد. ،پشتيبانیدر گروه های   

رسانی در شرايط بحرانی را بدين ترتيب ميباشد: امدادسايت   
www.e-mielenterveys.fi 

 
از ساعت  و نيز ١٢الی  ٩دوشنبه تا جمعه از ساعت از  ٠٩٤١٣٥٠٥٠١رسانی سوس ِکسکوس به اتباع خارجی در شرايط بحرانی  امداد
١٢الی  ٩از ساعت  ها جمعه بعالوه ؛١٥الی  ١٣  

SOS-keskuksen Ulkomaalaisten kriisipalvelu 09 4135 0501 
 

؛ ٦الی  ١٥شنبه ها از ساعِت  ؛٦الی  ٩ساعته از ساعت  ٢٤از روزهای دوشنبه تا جمعه بصورت  ٠١٠١٩٥٢٠٢سوس ِکسکوس 
٢٢ الی ١٥از ساعت  ها يکشنبه  

SOS-keskus 0101 95202 
 
 
 

 فقر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 

تاميِن امراِر معاش يارانۀ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ان نداريد، ميتوانيد از يارانۀ تامين امرار معاش استفاده نماييد.چنانچه شما امکانات مالی الزم را برای زندگيت  

سوسيال شهردارِی محِل مسکونی يا خانۀ تقاضا ميگردد. ر معاش از سازمانِ يارانۀ تاميِن امرا  
نداشته باشيد.مالکيت دارايی يا پس اندازی هنگفتی شما فقط در شرايطی ميتوانيد از يارانۀ تاميِن امرار معاش استفاده نماييد که   

 يارانۀ تامين امرار معاش بعنوان آخرين کمکی است که در موقعيت اقتصادی بحرانی پرداخت ميگردد.
 
 
 

 مشاورۀ حقوقِی رايگان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
مشاورۀ حقوقی مراجعه نماييد. فاترچنانچه به مشاوِر حقوقی نياز داريد به د  

 چنانچه امکاناِت مالی الزم را نداريد مشاورۀ حقوقی وکيل برای شما رايگان ميباشد.
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

به اتباع خارجی در شرايط بحرانی سوس ِکسکوس : خدمات رسانید که بدين نام استاتباع خارجی دارای مراکِز خدماتی خودشان هستن  
SOS-keskus (Crisis service for foreigners) 

به مراکِز کمک رسانی در شرايط بحرانی معموال همان تعرفۀ معمولِی شهری ميباشد. مکالماِت تلفنی نرخ  
 
 

گروه پشتيبانی را برای اشخاِص بحران زده برنامه ريزی ميکند. ،انجمن صنفی مرکز درمانی اختالالِت روانی  
شما ميتوانيد با متخصصيِن حرفه ای صحبت کنيد. ،پشتيبانیدر گروه های   

رسانی در شرايط بحرانی را بدين ترتيب ميباشد: امدادسايت   
www.e-mielenterveys.fi 

 
از ساعت  و نيز ١٢الی  ٩دوشنبه تا جمعه از ساعت از  ٠٩٤١٣٥٠٥٠١رسانی سوس ِکسکوس به اتباع خارجی در شرايط بحرانی  امداد
١٢الی  ٩از ساعت  ها جمعه بعالوه ؛١٥الی  ١٣  

SOS-keskuksen Ulkomaalaisten kriisipalvelu 09 4135 0501 
 

؛ ٦الی  ١٥شنبه ها از ساعِت  ؛٦الی  ٩ساعته از ساعت  ٢٤از روزهای دوشنبه تا جمعه بصورت  ٠١٠١٩٥٢٠٢سوس ِکسکوس 
٢٢ الی ١٥از ساعت  ها يکشنبه  

SOS-keskus 0101 95202 
 
 
 

 فقر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ان نداريد، ميتوانيد از يارانۀ تامين امرار معاش استفاده نماييد.چنانچه شما امکانات مالی الزم را برای زندگيت  

سوسيال شهردارِی محِل مسکونی يا خانۀ تقاضا ميگردد. ر معاش از سازمانِ يارانۀ تاميِن امرا  
نداشته باشيد.مالکيت دارايی يا پس اندازی هنگفتی شما فقط در شرايطی ميتوانيد از يارانۀ تاميِن امرار معاش استفاده نماييد که   

 يارانۀ تامين امرار معاش بعنوان آخرين کمکی است که در موقعيت اقتصادی بحرانی پرداخت ميگردد.
 
 
 

 مشاورۀ حقوقِی رايگان
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مشاورۀ حقوقی مراجعه نماييد. فاترچنانچه به مشاوِر حقوقی نياز داريد به د  

 چنانچه امکاناِت مالی الزم را نداريد مشاورۀ حقوقی وکيل برای شما رايگان ميباشد.
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

به اتباع خارجی در شرايط بحرانی سوس ِکسکوس : خدمات رسانید که بدين نام استاتباع خارجی دارای مراکِز خدماتی خودشان هستن  
SOS-keskus (Crisis service for foreigners) 

به مراکِز کمک رسانی در شرايط بحرانی معموال همان تعرفۀ معمولِی شهری ميباشد. مکالماِت تلفنی نرخ  
 
 

گروه پشتيبانی را برای اشخاِص بحران زده برنامه ريزی ميکند. ،انجمن صنفی مرکز درمانی اختالالِت روانی  
شما ميتوانيد با متخصصيِن حرفه ای صحبت کنيد. ،پشتيبانیدر گروه های   

رسانی در شرايط بحرانی را بدين ترتيب ميباشد: امدادسايت   
www.e-mielenterveys.fi 

 
از ساعت  و نيز ١٢الی  ٩دوشنبه تا جمعه از ساعت از  ٠٩٤١٣٥٠٥٠١رسانی سوس ِکسکوس به اتباع خارجی در شرايط بحرانی  امداد
١٢الی  ٩از ساعت  ها جمعه بعالوه ؛١٥الی  ١٣  

SOS-keskuksen Ulkomaalaisten kriisipalvelu 09 4135 0501 
 

؛ ٦الی  ١٥شنبه ها از ساعِت  ؛٦الی  ٩ساعته از ساعت  ٢٤از روزهای دوشنبه تا جمعه بصورت  ٠١٠١٩٥٢٠٢سوس ِکسکوس 
٢٢ الی ١٥از ساعت  ها يکشنبه  

SOS-keskus 0101 95202 
 
 
 

 فقر
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. کار٢  

 
 چگونه ميتوان کار را جستجو نمود؟
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بعِ درآمِد ِت اِ ميتوانيد بعنواِن متقاضی کار در ادارۀ کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو نام نويسی کنيد. ادارۀ کار و من ،ار هستيدچنانچه بيک
کمک خواهد نمود. به شما جوی کارتويميستو برای جست  

 
 روش های گوناگونی برای جستجوی کار وجود دارد.

 
تماس حاصل کنيد. ،شاغل باشيد در آنجا که ميخواهيد عنی مکانی، يمحِل کارشما خودتان ميتوانيد با   

موجود نباشد. هنوز مکاِن کاری حتی اگر ،تقاضا نماييد انيد درخواسِت کاری تان را از کارفرمايانميتو  
تماس بگيرد. با شما در صورت نيازکارفرما ميتوانيد ، هنگاميکه کار موجود باشد  

(CV)  را نيز ضميمه نماييد )ِس وِ (وقتيکه تقاضای کار مينماييد لطفا سابقۀ تحصيلی و کارِی.  
اطالعاِت مربوط به شما اعم از تحصيالتتان و مکان های شغلِی شما از گذشته تا حال بايد ذکر شود.  CV ِدر سابقۀ تحصيلی و کاری ِس و 

 
نمود.در اينترنت مشاهده را ميتوان  کارهای آزاِد موجود  

ی مربوط به ادارۀ کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو ميباشد چنانچه در زير نوشته شده است:اينترنت سايت بزرگترين  
www.te-palvelut.fi 

 
کمِک دوستان يا آشنايان نيز ميتوان يافت.  محِل کاری را با  

 
ميتوانيد به سايت زير مراجعه نماييد:برای کسِب اطالعات بيشتر جهِت پيدا کردن کاِر مورِد نظرتان   

www.workinfinland.fi 
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بعِ درآمِد ِت اِ ميتوانيد بعنواِن متقاضی کار در ادارۀ کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو نام نويسی کنيد. ادارۀ کار و من ،ار هستيدچنانچه بيک
کمک خواهد نمود. به شما جوی کارتويميستو برای جست  

 
 روش های گوناگونی برای جستجوی کار وجود دارد.

 
تماس حاصل کنيد. ،شاغل باشيد در آنجا که ميخواهيد عنی مکانی، يمحِل کارشما خودتان ميتوانيد با   

موجود نباشد. هنوز مکاِن کاری حتی اگر ،تقاضا نماييد انيد درخواسِت کاری تان را از کارفرمايانميتو  
تماس بگيرد. با شما در صورت نيازکارفرما ميتوانيد ، هنگاميکه کار موجود باشد  

(CV)  را نيز ضميمه نماييد )ِس وِ (وقتيکه تقاضای کار مينماييد لطفا سابقۀ تحصيلی و کارِی.  
اطالعاِت مربوط به شما اعم از تحصيالتتان و مکان های شغلِی شما از گذشته تا حال بايد ذکر شود.  CV ِدر سابقۀ تحصيلی و کاری ِس و 

 
نمود.در اينترنت مشاهده را ميتوان  کارهای آزاِد موجود  

ی مربوط به ادارۀ کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو ميباشد چنانچه در زير نوشته شده است:اينترنت سايت بزرگترين  
www.te-palvelut.fi 

 
کمِک دوستان يا آشنايان نيز ميتوان يافت.  محِل کاری را با  

 
ميتوانيد به سايت زير مراجعه نماييد:برای کسِب اطالعات بيشتر جهِت پيدا کردن کاِر مورِد نظرتان   

www.workinfinland.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. کار٢  

 
 چگونه ميتوان کار را جستجو نمود؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

بعِ درآمِد ِت اِ ميتوانيد بعنواِن متقاضی کار در ادارۀ کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو نام نويسی کنيد. ادارۀ کار و من ،ار هستيدچنانچه بيک
کمک خواهد نمود. به شما جوی کارتويميستو برای جست  

 
 روش های گوناگونی برای جستجوی کار وجود دارد.

 
تماس حاصل کنيد. ،شاغل باشيد در آنجا که ميخواهيد عنی مکانی، يمحِل کارشما خودتان ميتوانيد با   

موجود نباشد. هنوز مکاِن کاری حتی اگر ،تقاضا نماييد انيد درخواسِت کاری تان را از کارفرمايانميتو  
تماس بگيرد. با شما در صورت نيازکارفرما ميتوانيد ، هنگاميکه کار موجود باشد  

(CV)  را نيز ضميمه نماييد )ِس وِ (وقتيکه تقاضای کار مينماييد لطفا سابقۀ تحصيلی و کارِی.  
اطالعاِت مربوط به شما اعم از تحصيالتتان و مکان های شغلِی شما از گذشته تا حال بايد ذکر شود.  CV ِدر سابقۀ تحصيلی و کاری ِس و 

 
نمود.در اينترنت مشاهده را ميتوان  کارهای آزاِد موجود  

ی مربوط به ادارۀ کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو ميباشد چنانچه در زير نوشته شده است:اينترنت سايت بزرگترين  
www.te-palvelut.fi 

 
کمِک دوستان يا آشنايان نيز ميتوان يافت.  محِل کاری را با  

 
ميتوانيد به سايت زير مراجعه نماييد:برای کسِب اطالعات بيشتر جهِت پيدا کردن کاِر مورِد نظرتان   

www.workinfinland.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 کتابخانه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
جالت ميتوانيد به کتابخانه مراجعه کنيد.برای خواندن و همچنين امانت گرفتِن کتاب يا م  

بهره مند شويد.ميتوانيد بصورِت رايگان از خدماِت اينترنتِی کتابخانه  شما نيز  
 برای امانت گرفتِن کتاب يا استفاده از خدماِت اينترنتی نياز به کارِت کتابخانه داريد.

 کارِت کتابخانه را از کتابخانه دريافت می داريد.
 ،اطالعِ دادِن آدرِس مسکونی تان با و نيز ،داشتِن کارِت شناسايِی عکسدار معتبر که در آن کُد ملِی فنالنِد شما ثبت شده استبا بهمراه 

 ميتوانيد کارِت کتابخانه را دريافت داريد.
 داشتِن آدرِس مسکونی در فنالند برای صدوِر کارِت کتابخانه ضروری ميباشد.

رايگان ميباشد.صدوِر اولين کارِت کتابخانه   
 

 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايِت زير مراجعه نماييد:
www.lib.hel.fi./fi-FI/monikulttuuri 

 
 

ستپُ   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 برای ارساِل نامه يا بسته های ديگر ميتوانيد به ادارۀ پُست مراجعه کنيد.

.مراجعه نمود ارسالی بايد به شعبۀ پستی نامۀ پستی به آدرِس مسکونی تحويل داده ميشود، درحاليکه برای دريافت بسته های  
 

در کشور فنالند دارای شعبۀ خدماِت پستی ميباشد. هر شهرداری  
 چنانچه دفتِر ادارۀ پست در شهرداری نباشد، در آن محل فروشگاه پستی موجود است.

باشد. يوسک يا پمِپ بنزيناعم از مغازه، ک در مکانهايی ميتواند فروشگاِه پستی  
ميتوان از کيوسک ها يا مغازه ها خريداری نمود. ،تمبرهای پستی را عالوه برادارۀ پست  

 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايِت زير مراجعه نماييد:
www.posti.fi 

 
 

 گمرک
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
تان اطالع حاصل نماييد.از گمرکِی کاالهاي ا قبل ازهرگونه مهاجرت،لطف  

 وارداِت هر نوع کااليی به فنالند آزاد نميباشد.
 وارداِت بعضی از کاالها شامل ماليات ميشود.

 
 به عنواِن مثال وارداِت حيوانات، خوراکيها و همچنين داروها به فنالند آزاد نميباشد.

ۀ اروپا متفاوت ميباشد.کشورهای غيِرعضو اتحادي برای کشورهای عضو اتحاديۀ اروپا باقوانين   
با تماس گرفتن با گمرک در آن مورد اطالع حاصل نماييد.اگر در بارۀ موردی نامطمئن هستيد، بهتر است که   

 سايِت اينترنتِی گمرک برای کسب اطالعات در دسترس شما ميباشد.
نوشته شده است.خودرو ترخيِص به عنواِن مثال در سايِت اينترنتِی گمرک در بارۀ مخارجِ گمرکِی   

دائمی به فنالند وارد ميشوند؛  االهايی که به هنگاِم مهاجرتِ سايِت اينترنتِی همچنين در بارۀ اين موارد اطالع رسانی شده است:  کدر
 ارساِل هديه؛ ترخيِص گمرکِی کاال.

يا مستقيما به دفتِر ادارۀ گمرک برويد. ،در صورِت لزوم ميتوانيد با گمرک تماس بگيريد  
گمرک در هلسينکی ميباشد. تر مشاورۀدف  

 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايِت زير مراجعه نماييد:
www.tulli.fi 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 
 
 

 
 

 کتابخانه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
جالت ميتوانيد به کتابخانه مراجعه کنيد.برای خواندن و همچنين امانت گرفتِن کتاب يا م  

بهره مند شويد.ميتوانيد بصورِت رايگان از خدماِت اينترنتِی کتابخانه  شما نيز  
 برای امانت گرفتِن کتاب يا استفاده از خدماِت اينترنتی نياز به کارِت کتابخانه داريد.

 کارِت کتابخانه را از کتابخانه دريافت می داريد.
 ،اطالعِ دادِن آدرِس مسکونی تان با و نيز ،داشتِن کارِت شناسايِی عکسدار معتبر که در آن کُد ملِی فنالنِد شما ثبت شده استبا بهمراه 

 ميتوانيد کارِت کتابخانه را دريافت داريد.
 داشتِن آدرِس مسکونی در فنالند برای صدوِر کارِت کتابخانه ضروری ميباشد.

رايگان ميباشد.صدوِر اولين کارِت کتابخانه   
 

 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايِت زير مراجعه نماييد:
www.lib.hel.fi./fi-FI/monikulttuuri 

 
 

ستپُ   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 برای ارساِل نامه يا بسته های ديگر ميتوانيد به ادارۀ پُست مراجعه کنيد.

.مراجعه نمود ارسالی بايد به شعبۀ پستی نامۀ پستی به آدرِس مسکونی تحويل داده ميشود، درحاليکه برای دريافت بسته های  
 

در کشور فنالند دارای شعبۀ خدماِت پستی ميباشد. هر شهرداری  
 چنانچه دفتِر ادارۀ پست در شهرداری نباشد، در آن محل فروشگاه پستی موجود است.

باشد. يوسک يا پمِپ بنزيناعم از مغازه، ک در مکانهايی ميتواند فروشگاِه پستی  
ميتوان از کيوسک ها يا مغازه ها خريداری نمود. ،تمبرهای پستی را عالوه برادارۀ پست  

 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايِت زير مراجعه نماييد:
www.posti.fi 

 
 

 گمرک
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تان اطالع حاصل نماييد.از گمرکِی کاالهاي ا قبل ازهرگونه مهاجرت،لطف  

 وارداِت هر نوع کااليی به فنالند آزاد نميباشد.
 وارداِت بعضی از کاالها شامل ماليات ميشود.

 
 به عنواِن مثال وارداِت حيوانات، خوراکيها و همچنين داروها به فنالند آزاد نميباشد.

ۀ اروپا متفاوت ميباشد.کشورهای غيِرعضو اتحادي برای کشورهای عضو اتحاديۀ اروپا باقوانين   
با تماس گرفتن با گمرک در آن مورد اطالع حاصل نماييد.اگر در بارۀ موردی نامطمئن هستيد، بهتر است که   

 سايِت اينترنتِی گمرک برای کسب اطالعات در دسترس شما ميباشد.
نوشته شده است.خودرو ترخيِص به عنواِن مثال در سايِت اينترنتِی گمرک در بارۀ مخارجِ گمرکِی   

دائمی به فنالند وارد ميشوند؛  االهايی که به هنگاِم مهاجرتِ سايِت اينترنتِی همچنين در بارۀ اين موارد اطالع رسانی شده است:  کدر
 ارساِل هديه؛ ترخيِص گمرکِی کاال.

يا مستقيما به دفتِر ادارۀ گمرک برويد. ،در صورِت لزوم ميتوانيد با گمرک تماس بگيريد  
گمرک در هلسينکی ميباشد. تر مشاورۀدف  

 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايِت زير مراجعه نماييد:
www.tulli.fi 
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جالت ميتوانيد به کتابخانه مراجعه کنيد.برای خواندن و همچنين امانت گرفتِن کتاب يا م  

بهره مند شويد.ميتوانيد بصورِت رايگان از خدماِت اينترنتِی کتابخانه  شما نيز  
 برای امانت گرفتِن کتاب يا استفاده از خدماِت اينترنتی نياز به کارِت کتابخانه داريد.

 کارِت کتابخانه را از کتابخانه دريافت می داريد.
 ،اطالعِ دادِن آدرِس مسکونی تان با و نيز ،داشتِن کارِت شناسايِی عکسدار معتبر که در آن کُد ملِی فنالنِد شما ثبت شده استبا بهمراه 

 ميتوانيد کارِت کتابخانه را دريافت داريد.
 داشتِن آدرِس مسکونی در فنالند برای صدوِر کارِت کتابخانه ضروری ميباشد.

رايگان ميباشد.صدوِر اولين کارِت کتابخانه   
 

 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايِت زير مراجعه نماييد:
www.lib.hel.fi./fi-FI/monikulttuuri 

 
 

ستپُ   
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 برای ارساِل نامه يا بسته های ديگر ميتوانيد به ادارۀ پُست مراجعه کنيد.

.مراجعه نمود ارسالی بايد به شعبۀ پستی نامۀ پستی به آدرِس مسکونی تحويل داده ميشود، درحاليکه برای دريافت بسته های  
 

در کشور فنالند دارای شعبۀ خدماِت پستی ميباشد. هر شهرداری  
 چنانچه دفتِر ادارۀ پست در شهرداری نباشد، در آن محل فروشگاه پستی موجود است.

باشد. يوسک يا پمِپ بنزيناعم از مغازه، ک در مکانهايی ميتواند فروشگاِه پستی  
ميتوان از کيوسک ها يا مغازه ها خريداری نمود. ،تمبرهای پستی را عالوه برادارۀ پست  

 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايِت زير مراجعه نماييد:
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 سايِت اينترنتِی گمرک برای کسب اطالعات در دسترس شما ميباشد.
نوشته شده است.خودرو ترخيِص به عنواِن مثال در سايِت اينترنتِی گمرک در بارۀ مخارجِ گمرکِی   

دائمی به فنالند وارد ميشوند؛  االهايی که به هنگاِم مهاجرتِ سايِت اينترنتِی همچنين در بارۀ اين موارد اطالع رسانی شده است:  کدر
 ارساِل هديه؛ ترخيِص گمرکِی کاال.

يا مستقيما به دفتِر ادارۀ گمرک برويد. ،در صورِت لزوم ميتوانيد با گمرک تماس بگيريد  
گمرک در هلسينکی ميباشد. تر مشاورۀدف  

 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايِت زير مراجعه نماييد:
www.tulli.fi 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 
 
 

 
 

KRIISIT شرایط بحرانی 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
باشد. شرایط بحرانی میتوانند مربوط به زندگی  انسان  

دچار افسردگی و بیماری شده باشید؛ خشونت را تجربه گرده باشید؛ یا خودتان خشن شده باشید، میتوانید تقاضای کمک نمایید. اگر  
برخورد با خشونت مراجعه نمایید. مرکز کاری   سوسیال، یا درمانگاه، سازمان   برای دریافت کمک شما میتوانید به  

 
نیز میتوانید تقاضای دریافت کمک را بنمایید. ،مالی دارید زندگیتان مشکالتدرصورتیکه بیکار هستید یا در   

شهرداری  محل  سکونت تان تماس بگیرید. واقع در سوسیال   لطفا با سازمان    
 

 درصورتیکه با شما با خشونت رفتار شود یا قربانی هر نوع مورد  خشونت واری واقع شوید، لطفا با پلیس تماس تلفنی بگیرید.
میباشد. ١١٢شماره تلفن  اضطراری  ملی   

 
 

 خشونت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
سکِس اجباری از جرائم کیفری بحساب میایند. فنالند ضرب و شتم، خشونت ودر   

 
تماس بگیرید. ٨٨٢با شمارۀ اضطراری  ،در معرض خطر هستید اگر  

 
اری واقع شوید، میتوانید تقاضای کمک نمایید.خشونت ب درصورتیکه با شما با خشونت رفتار شود یا قربانی هر نوع موردِ   

 
 شماره تلفن های اضطراری:

های هفتهروزهمۀ ساعت در  ٢٤ شبانه روزی خدماتِ  ١٦٦٦٢٢٣١٤زناِن مونیکا   
Monika-naiset 09 692 2304, www.monikanaiset.fi 

 
روزهای دوشنبه تا جمعه؛ خدمات به زبان سوئدی روزهای  ٢١الی  ٨٦از ساعت  فنالندی به زبان خدمات ١١١١١٢٤١١خِط زنان 

.٢١الی  ٨٦؛ خدمات به زبان انگلیسی روزهای جمعه از ساعت ٢١الی  ٨٦چهارشنبه از ساعت   
Naisten linja 0800 02400 

 
الی  ٨٥از ساعِت  ها و یکشنبه ها شنبه ؛٨٥الی  ٦روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  ١١١١٦٧١٦٦توکیناینِن، اورژانِس مواقع بحرانی 

.٢٨الی  ٨٥از ساعِت  ومیجشن عمتعطیالِت  قبل از ؛ تعطیالِت عمومی یا روز٢٨  
Tukinainen, Kriisipäivystys, 0800 97899 

 
.٨٦الی  ١روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعِت  ١٦٢٧٦٦٢١٦٦خِط مردان،   

Miehen linja, 09 276 62899, kontakti@lyomatonlinja.fi 
 

 اورژانس برای قربانیاِن خشونت.
Rikosuhripäivystys, www.riku.fi 

 
 ٨١دوشنبه ها از ساعِت  ١٤٧٦١١٣٢٣حقوِق بشِر کیتکِل هانکه:  صنفی عزت یا شرم مرتبط میشوند؛ مجتمع که به مواردِ پرسش هایی 

.٨٥الی  ٨٣پنجشنبه ها ساعت  ،٨٤الی  ٨١چهارشنبه ها از ساعِت  ،٨٥الی  ٨٣، سه شنبه ها از ساعت ٨٤الی   
Ihmisoikeusliiton Kitke!-hanke: 040 760 0323 

 
١٤٤٧٤٢١٤٨٨ینِن تویمینتا: تران، مجتمع صنفی حقوق بشر کوکونَ مربوِط به ختنۀ دخ واردِ م  

Ihmisoikeusliiton KokoNainen –toiminta, 044 742 0411 
 

 اختالالت  روانی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
وانید تلفنِی، اینترنتی و یا حضوری تقاضای کمک نمایید:اختالالت روانی میت ط بهدر صورِت موارِد مربو  

SOS-keskus از این مرکز نمایید: سوس ِکسکوس تلفنی در شرایِط بحرانی تقاضای کمک را میتوانید  

KRIISIT شرایط بحرانی 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
باشد. شرایط بحرانی میتوانند مربوط به زندگی  انسان  

دچار افسردگی و بیماری شده باشید؛ خشونت را تجربه گرده باشید؛ یا خودتان خشن شده باشید، میتوانید تقاضای کمک نمایید. اگر  
برخورد با خشونت مراجعه نمایید. مرکز کاری   سوسیال، یا درمانگاه، سازمان   برای دریافت کمک شما میتوانید به  

 
نیز میتوانید تقاضای دریافت کمک را بنمایید. ،مالی دارید زندگیتان مشکالتدرصورتیکه بیکار هستید یا در   

شهرداری  محل  سکونت تان تماس بگیرید. واقع در سوسیال   لطفا با سازمان    
 

 درصورتیکه با شما با خشونت رفتار شود یا قربانی هر نوع مورد  خشونت واری واقع شوید، لطفا با پلیس تماس تلفنی بگیرید.
میباشد. ١١٢شماره تلفن  اضطراری  ملی   

 
 

 خشونت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
سکِس اجباری از جرائم کیفری بحساب میایند. فنالند ضرب و شتم، خشونت ودر   

 
تماس بگیرید. ٨٨٢با شمارۀ اضطراری  ،در معرض خطر هستید اگر  

 
اری واقع شوید، میتوانید تقاضای کمک نمایید.خشونت ب درصورتیکه با شما با خشونت رفتار شود یا قربانی هر نوع موردِ   

 
 شماره تلفن های اضطراری:

های هفتهروزهمۀ ساعت در  ٢٤ شبانه روزی خدماتِ  ١٦٦٦٢٢٣١٤زناِن مونیکا   
Monika-naiset 09 692 2304, www.monikanaiset.fi 

 
روزهای دوشنبه تا جمعه؛ خدمات به زبان سوئدی روزهای  ٢١الی  ٨٦از ساعت  فنالندی به زبان خدمات ١١١١١٢٤١١خِط زنان 

.٢١الی  ٨٦؛ خدمات به زبان انگلیسی روزهای جمعه از ساعت ٢١الی  ٨٦چهارشنبه از ساعت   
Naisten linja 0800 02400 

 
الی  ٨٥از ساعِت  ها و یکشنبه ها شنبه ؛٨٥الی  ٦روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  ١١١١٦٧١٦٦توکیناینِن، اورژانِس مواقع بحرانی 

.٢٨الی  ٨٥از ساعِت  ومیجشن عمتعطیالِت  قبل از ؛ تعطیالِت عمومی یا روز٢٨  
Tukinainen, Kriisipäivystys, 0800 97899 

 
.٨٦الی  ١روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعِت  ١٦٢٧٦٦٢١٦٦خِط مردان،   

Miehen linja, 09 276 62899, kontakti@lyomatonlinja.fi 
 

 اورژانس برای قربانیاِن خشونت.
Rikosuhripäivystys, www.riku.fi 

 
 ٨١دوشنبه ها از ساعِت  ١٤٧٦١١٣٢٣حقوِق بشِر کیتکِل هانکه:  صنفی عزت یا شرم مرتبط میشوند؛ مجتمع که به مواردِ پرسش هایی 

.٨٥الی  ٨٣پنجشنبه ها ساعت  ،٨٤الی  ٨١چهارشنبه ها از ساعِت  ،٨٥الی  ٨٣، سه شنبه ها از ساعت ٨٤الی   
Ihmisoikeusliiton Kitke!-hanke: 040 760 0323 

 
١٤٤٧٤٢١٤٨٨ینِن تویمینتا: تران، مجتمع صنفی حقوق بشر کوکونَ مربوِط به ختنۀ دخ واردِ م  

Ihmisoikeusliiton KokoNainen –toiminta, 044 742 0411 
 

 اختالالت  روانی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
وانید تلفنِی، اینترنتی و یا حضوری تقاضای کمک نمایید:اختالالت روانی میت ط بهدر صورِت موارِد مربو  

SOS-keskus از این مرکز نمایید: سوس ِکسکوس تلفنی در شرایِط بحرانی تقاضای کمک را میتوانید  
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باشد. شرایط بحرانی میتوانند مربوط به زندگی  انسان  

دچار افسردگی و بیماری شده باشید؛ خشونت را تجربه گرده باشید؛ یا خودتان خشن شده باشید، میتوانید تقاضای کمک نمایید. اگر  
برخورد با خشونت مراجعه نمایید. مرکز کاری   سوسیال، یا درمانگاه، سازمان   برای دریافت کمک شما میتوانید به  

 
نیز میتوانید تقاضای دریافت کمک را بنمایید. ،مالی دارید زندگیتان مشکالتدرصورتیکه بیکار هستید یا در   

شهرداری  محل  سکونت تان تماس بگیرید. واقع در سوسیال   لطفا با سازمان    
 

 درصورتیکه با شما با خشونت رفتار شود یا قربانی هر نوع مورد  خشونت واری واقع شوید، لطفا با پلیس تماس تلفنی بگیرید.
میباشد. ١١٢شماره تلفن  اضطراری  ملی   

 
 

 خشونت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
سکِس اجباری از جرائم کیفری بحساب میایند. فنالند ضرب و شتم، خشونت ودر   

 
تماس بگیرید. ٨٨٢با شمارۀ اضطراری  ،در معرض خطر هستید اگر  

 
اری واقع شوید، میتوانید تقاضای کمک نمایید.خشونت ب درصورتیکه با شما با خشونت رفتار شود یا قربانی هر نوع موردِ   

 
 شماره تلفن های اضطراری:

های هفتهروزهمۀ ساعت در  ٢٤ شبانه روزی خدماتِ  ١٦٦٦٢٢٣١٤زناِن مونیکا   
Monika-naiset 09 692 2304, www.monikanaiset.fi 

 
روزهای دوشنبه تا جمعه؛ خدمات به زبان سوئدی روزهای  ٢١الی  ٨٦از ساعت  فنالندی به زبان خدمات ١١١١١٢٤١١خِط زنان 

.٢١الی  ٨٦؛ خدمات به زبان انگلیسی روزهای جمعه از ساعت ٢١الی  ٨٦چهارشنبه از ساعت   
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الی  ٨٥از ساعِت  ها و یکشنبه ها شنبه ؛٨٥الی  ٦روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  ١١١١٦٧١٦٦توکیناینِن، اورژانِس مواقع بحرانی 
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 اورژانس برای قربانیاِن خشونت.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
وانید تلفنِی، اینترنتی و یا حضوری تقاضای کمک نمایید:اختالالت روانی میت ط بهدر صورِت موارِد مربو  

SOS-keskus از این مرکز نمایید: سوس ِکسکوس تلفنی در شرایِط بحرانی تقاضای کمک را میتوانید  
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. کار٢  

 
 چگونه ميتوان کار را جستجو نمود؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

بعِ درآمِد ِت اِ ميتوانيد بعنواِن متقاضی کار در ادارۀ کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو نام نويسی کنيد. ادارۀ کار و من ،ار هستيدچنانچه بيک
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ميتوانيد به سايت زير مراجعه نماييد:برای کسِب اطالعات بيشتر جهِت پيدا کردن کاِر مورِد نظرتان   

www.workinfinland.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
؟بايد کرد چنانچه نتوان جذِب بازاِر کار شد چه  
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Työttömyysturva  ِبيکاری کمک هزينۀ يارانه ای حقوق  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
به شما کمک هزينۀ يارانه ای حقوِق بيکاری پرداخت ميگردد. يارانۀ بيکاری تامين کنندۀ  ،بطور فعال در جستجوی کار هستيد اگر

 نيازهای شما در طول مدت زماِن جستجوی کار ميباشد.
اِ  مِد تِ در ادارۀ کار و منبعِ درآ بعنواِن متقاضی که تنها زمانی ميتوانيد از يارانۀ بيکاری بهره مند گرديد که قبال ،بياد داشته باشيد

عمل نماييد.ر و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستوداده شدۀ ادارۀ کاشما موظف هستيد که مطابِق دستورالعملهای  باشيد. تويميستو نام نويسی کرده  
 

 ادارۀ کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو بهمراه شما برنامه الزم را در خصوِص دادِن خدماِت يارانه ای و غير يارانه ای برای دورانِ 
ميباشد. بيشتر ،از خدمات پروسۀ برخی هنگامِ ، ببيکاری يارانۀ حقوقِ درخواسِت کارِی تان تنظيم مينمايد.   

 
، ميتوانيد از کمک هزينۀ صنفی به اندازۀ کافی شاغل بوده باشيد و در زماِن عضويت بوده ايد تان اصناف سنديکای رشتۀ شغلی عضو اگر

بهره مند شويد. بر حسِب حقوِق درآمدتان بهنگام بيکاريتان  
يا يارانۀ کارآموزی را از  يارانۀ پايۀ بيمۀ دولتی، ميسر نباشد، شما حق دريافتِ  کمک هزينۀ صنفی بهنگاِم بيکاری تانپرداخِت  اگر

 سازماِن بيمۀ دولتِی ِکال خواهيد داشت.
 

 برای کسب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايت های زير مراجعه نماييد:
www.te-palvelut.fi, www.kela.fi, www.tyj.fi 

 
 

 تاسيِس شرکت
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نياز دارد. و کارآفرين فنالند به تاسيس کنندۀ شرکت  
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به شما کمک هزينۀ يارانه ای حقوِق بيکاری پرداخت ميگردد. يارانۀ بيکاری تامين کنندۀ  ،بطور فعال در جستجوی کار هستيد اگر

 نيازهای شما در طول مدت زماِن جستجوی کار ميباشد.
اِ  مِد تِ در ادارۀ کار و منبعِ درآ بعنواِن متقاضی که تنها زمانی ميتوانيد از يارانۀ بيکاری بهره مند گرديد که قبال ،بياد داشته باشيد

عمل نماييد.ر و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستوداده شدۀ ادارۀ کاشما موظف هستيد که مطابِق دستورالعملهای  باشيد. تويميستو نام نويسی کرده  
 

 ادارۀ کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو بهمراه شما برنامه الزم را در خصوِص دادِن خدماِت يارانه ای و غير يارانه ای برای دورانِ 
ميباشد. بيشتر ،از خدمات پروسۀ برخی هنگامِ ، ببيکاری يارانۀ حقوقِ درخواسِت کارِی تان تنظيم مينمايد.   

 
، ميتوانيد از کمک هزينۀ صنفی به اندازۀ کافی شاغل بوده باشيد و در زماِن عضويت بوده ايد تان اصناف سنديکای رشتۀ شغلی عضو اگر

بهره مند شويد. بر حسِب حقوِق درآمدتان بهنگام بيکاريتان  
يا يارانۀ کارآموزی را از  يارانۀ پايۀ بيمۀ دولتی، ميسر نباشد، شما حق دريافتِ  کمک هزينۀ صنفی بهنگاِم بيکاری تانپرداخِت  اگر

 سازماِن بيمۀ دولتِی ِکال خواهيد داشت.
 

 برای کسب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايت های زير مراجعه نماييد:
www.te-palvelut.fi, www.kela.fi, www.tyj.fi 
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داريد و قصد داريد که با جديت به کار مشغول شويد، تاسيِس شرکت ايدۀ خوبی است. شما ابتکاِر تجاری اگر  

 
کمپانی و شرکِت تجاری آشنا شود. موسس شرکت بايد با قوانين تاسيِس   

 شرکت ها مشموِل پرداخِت ماليات بر درآمد هستند.
پرداخت نمايند.مفاِد قراردادشان شرکت ها بايد حقوق و دستمزِد کارمندان را بر حسِب   

 
وجود دارند که به مديريت اقتصادی و برنامه ريزِی عملِی تجاری مرتبط ميشوند. هايیکالسشرکت،  برای تاسيِس   

 
به سازماِن کار و منبعِ درآمد ِت اِ تويميستو مراجعه نماييد. اگر پرسشی داريد ميتوانيد  

 
اييد:برای کسب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايت زير مراجعه نم  

www.yrityssuomi.fi 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
شاغل هستيد؛ از مزايای يارانۀ بيکاری استفاده ميکند؛ يا از يارانۀ ادارۀ بيمۀ دولتِی  شما موظف به اخِذ کارت مالياتی هستيد چنانچه:

 ِکال استفاده ميکنيد.
 در فنالند ماليات بر درآمد مشمول هرگونه درآمدی ميشود.

.ميشودبرای مواردی مانند سيستم آموزشی پرورشِی مدارس يا بهداشتی درمانی خرج پرداخت ماليات درآمِد حاصله از   
 

به کارِت شناسايی و همچنين کُِد ملی فنالند داريد. برای اخِذ کارت مالياتی نياز  
درصد از حقوِق دستمزدی شما را بابِت مالياِت بر درآمد کسر خواهد کرد. ٦٠چنانچه کارِت مالياتی را نداشته باشيد، کارفرما   

.رايِی ماليات مراجعه کردارۀ دابه يکی از دفاتر اد برای اخِذ کارِت مالياتی ميتوان  
.نيز سفارش داده و دريافت نمود از طريق سايت اينترنتِی ادارۀ مالياتکارِت مالياتی را  ضمنا ميتوان  

 
 در فنالند مالياِت بر درآمد بصورِت صعودی پرداخت ميشود. 

ی نيز بايد پرداخت شود.مالياتِی صعودی يعنی اينکه هر چه درآمد باالتر رود، مالياِت بر درآمِد بيشتر پرداخت  
 کسانی که از مزايای يارانه ای حقوِق بيکاری استفاده ميکنند نيز مشموِل پرداخِت ماليات هستند.

 
 مشاورۀ مالياتی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

مراجعه نماييد. یادارۀ دارايِی مالياتدرصورِت نياز به مشاورۀ مالياتی ميتوانيد به   
 

ی مراجعه کنيد:سايِت اينترنتی ادارۀ دارايِی ماليات برای کسب اطالعات بيشتر به  
www.vero.fi 

 
 ضمنا ميتوانيد با ادارۀ ماليات تماِس تلفنی نيز بگيريد.

 خدمات رسانِی ادارۀ ماليات به زبان های فنالندی، سوئدی و انگليسی ميباشد.
 

 
 بازنشستگی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

؛ و بازنشستگِی تضمينی.عمومی تکميلیِ  پايۀ ارد: بازنشستگِی کاری؛ بازنشستگیِ در فنالند سه نوع بازنشستگی وجود د  
 

بازنشستگی کاری پرداخت ميگردد. حقوِق بازنشستگِی کاری توسط موسسه های  
وِق بازنشستگِی کاری شامِل درآمدی است که بابت کار کردن يا بابت فعاليت شرکتی به شما پرداخت ميگردد.حق  
تضمينی به اشخاصی پرداخت ميگردد که درآمِد کاری نداشته اند.بازنشستگی و  بازنشستگِی پايۀ عمومیقوِق ح  
 
 

 
داريد و قصد داريد که با جديت به کار مشغول شويد، تاسيِس شرکت ايدۀ خوبی است. شما ابتکاِر تجاری اگر  

 
کمپانی و شرکِت تجاری آشنا شود. موسس شرکت بايد با قوانين تاسيِس   

 شرکت ها مشموِل پرداخِت ماليات بر درآمد هستند.
پرداخت نمايند.مفاِد قراردادشان شرکت ها بايد حقوق و دستمزِد کارمندان را بر حسِب   

 
وجود دارند که به مديريت اقتصادی و برنامه ريزِی عملِی تجاری مرتبط ميشوند. هايیکالسشرکت،  برای تاسيِس   

 
به سازماِن کار و منبعِ درآمد ِت اِ تويميستو مراجعه نماييد. اگر پرسشی داريد ميتوانيد  

 
اييد:برای کسب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايت زير مراجعه نم  

www.yrityssuomi.fi 
 
 

Verokortti کارِت مالياتی 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
شاغل هستيد؛ از مزايای يارانۀ بيکاری استفاده ميکند؛ يا از يارانۀ ادارۀ بيمۀ دولتِی  شما موظف به اخِذ کارت مالياتی هستيد چنانچه:

 ِکال استفاده ميکنيد.
 در فنالند ماليات بر درآمد مشمول هرگونه درآمدی ميشود.

.ميشودبرای مواردی مانند سيستم آموزشی پرورشِی مدارس يا بهداشتی درمانی خرج پرداخت ماليات درآمِد حاصله از   
 

به کارِت شناسايی و همچنين کُِد ملی فنالند داريد. برای اخِذ کارت مالياتی نياز  
درصد از حقوِق دستمزدی شما را بابِت مالياِت بر درآمد کسر خواهد کرد. ٦٠چنانچه کارِت مالياتی را نداشته باشيد، کارفرما   

.رايِی ماليات مراجعه کردارۀ دابه يکی از دفاتر اد برای اخِذ کارِت مالياتی ميتوان  
.نيز سفارش داده و دريافت نمود از طريق سايت اينترنتِی ادارۀ مالياتکارِت مالياتی را  ضمنا ميتوان  

 
 در فنالند مالياِت بر درآمد بصورِت صعودی پرداخت ميشود. 

ی نيز بايد پرداخت شود.مالياتِی صعودی يعنی اينکه هر چه درآمد باالتر رود، مالياِت بر درآمِد بيشتر پرداخت  
 کسانی که از مزايای يارانه ای حقوِق بيکاری استفاده ميکنند نيز مشموِل پرداخِت ماليات هستند.

 
 مشاورۀ مالياتی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

مراجعه نماييد. یادارۀ دارايِی مالياتدرصورِت نياز به مشاورۀ مالياتی ميتوانيد به   
 

ی مراجعه کنيد:سايِت اينترنتی ادارۀ دارايِی ماليات برای کسب اطالعات بيشتر به  
www.vero.fi 

 
 ضمنا ميتوانيد با ادارۀ ماليات تماِس تلفنی نيز بگيريد.

 خدمات رسانِی ادارۀ ماليات به زبان های فنالندی، سوئدی و انگليسی ميباشد.
 

 
 بازنشستگی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

؛ و بازنشستگِی تضمينی.عمومی تکميلیِ  پايۀ ارد: بازنشستگِی کاری؛ بازنشستگیِ در فنالند سه نوع بازنشستگی وجود د  
 

بازنشستگی کاری پرداخت ميگردد. حقوِق بازنشستگِی کاری توسط موسسه های  
وِق بازنشستگِی کاری شامِل درآمدی است که بابت کار کردن يا بابت فعاليت شرکتی به شما پرداخت ميگردد.حق  
تضمينی به اشخاصی پرداخت ميگردد که درآمِد کاری نداشته اند.بازنشستگی و  بازنشستگِی پايۀ عمومیقوِق ح  
 
 



  23.                             22.

فنالند کشور   عمومی در اطالعات  
 

 فهرست مطالب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 به فنالند خوش آمدید! .１

２.  
 

کار   

 
 
 

تحصیل   
 
 

کودکان، خانواده ها و سالمندان   
 
 

بهداشت و درمان   
 
 

موارد روزمره   
 
 
 

 فنالند و فنالندی ها
 
 

. واژه نامه٨  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  25.                             24.

 
 ساعاِت کاری ميتوانند انعطاف پذير نيز باشند.

بايد با دقت انجام شود، زيرا تاثيرگذار بر روی حقوِق دستمزد ميباشند. اينگونه موارد کارت زدن و ثبت ساعاِت کاریدر  
 چنانچه ساعاِت کاری انعطاف پذير باشند، کارفرما موارِد محدوديتهای زمانی را گوشزد خواهد کرد.

 
 

 در محِل کار بايد برابری و عدم تبعيض برقرار باشد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 با زنان بايد هماننِد برخورد با مردان رفتار شود.

مهاجران بايد هماننِد برخورد با فنالنديها رفتار شود.با   
 شما نبايد مورِد تبعيض واقع شويد؛ و در ضمن نبايد برای ديگران تبعيض قائل شويد.

 
قائل شدن بدان معنی نميباشد که کارفرما وظايِف کاری را بر اساِس مهارتهای آموزشی و حرفه ای بيِن کارمندان تقسيم نمايد. تبعيض  
ِن زبان برای انجاِم بعضی از وظايِف کاری ضروری ميباشد.دانست  

 دانستِن زباِن فنالندی هميشه به نفع کارمندان ميباشد.
 
 

 تعهداِت کارمندان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
انجام دهد.با اطاعِت کامل  را فرمادستوراِت کارِی کار کارمند متعهد موظف است تا  

را به دقت انجام داده و به ساعاِت کاريتان نيز احترام بگذاريد. لطفا وظيفۀ شغلی تان  
 کارمند بايداسراِر حرفه ای و تجارِی کارفرما را با محرميت راز محفوظ نگه دارد.

 
 

 حق و حقوِق کارمندان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 کارمند حِق برخورداری از محيِط مطمئِن و با امنيت کاری را دارد.

قرارداِد معمولِی کاری از تسهيالِت دستمزِد اشتغال، ساعاِت کاری و يا  (تِس) موقتیِ  پيمانیِ  استخدامی ِن قراردادِ کارمند حق دارد تا با بست
 همچنين تعطيالِت کاری برخوردار شود.

ساعاِت تعطيالِت ساليانه تنظيم گشته است.قانوِن ساعاِت کاری و قانوِن ساعاِت کاری بر اساِس   
به سايت زير مراجعه نماييد: برای کسب اطالعاِت بيشتر  

www.finlex.fi 
 

بيماری استفاده کند. ند حق دارد تا از مرخصی استعالجی بدليلِ کارم  
 کارمند حق دارد تا حقوِق دستمزدی را در طوِل مدت زماِن بيماری اش دريافت کند.

ِن غيبِت کاری در چه ميزان ميباشد.استخدامی موقتی مشخص ميکنند که دستمزد در زما پيمانیِ  مواِد قانونی و قراردادِ   
 تعهِد کارفرما برای پرداخِت حقوِق مرخصِی استعالجی بيمار محدود ميباشد. 

 زمانيکه تعهِد کارفرما باتمام ميرسد، ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال به پرداخِت هزينۀ مرخصِی استعالجِی بيمار ميپردازد.
بيماری برخوردار هستيد که از حِق تاميِن امنيت اجتماعِی فنالند برخوردار باشيد.شما تنها درصورتی از يارانۀ مرخصی استعالجِی   

سال باشد، ميتوانيد از حقوِق مرخصِی استعالجِی  ٦٧تا  ١٦اگر شما بدليِل بيماری از ناتوانِی کاری برخوردار باشيد و نيز سِن شما مابيِن 
 بيماری بهره مند شويد.

و جبراِن کسری حقوِق ناتوانِی کاری را ميکند. برای مدِت کمتر از يکسال اعتبار دارد حقوِق مرخصِی استعالجِی بيمار  
 برای کسب اطالعاِت بيشتر به سايت زير مراجعه نماييد:

www.kela.fi/sairastaminen 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ساعاِت کاری ميتوانند انعطاف پذير نيز باشند.

بايد با دقت انجام شود، زيرا تاثيرگذار بر روی حقوِق دستمزد ميباشند. اينگونه موارد کارت زدن و ثبت ساعاِت کاریدر  
 چنانچه ساعاِت کاری انعطاف پذير باشند، کارفرما موارِد محدوديتهای زمانی را گوشزد خواهد کرد.

 
 

 در محِل کار بايد برابری و عدم تبعيض برقرار باشد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 با زنان بايد هماننِد برخورد با مردان رفتار شود.

مهاجران بايد هماننِد برخورد با فنالنديها رفتار شود.با   
 شما نبايد مورِد تبعيض واقع شويد؛ و در ضمن نبايد برای ديگران تبعيض قائل شويد.

 
قائل شدن بدان معنی نميباشد که کارفرما وظايِف کاری را بر اساِس مهارتهای آموزشی و حرفه ای بيِن کارمندان تقسيم نمايد. تبعيض  
ِن زبان برای انجاِم بعضی از وظايِف کاری ضروری ميباشد.دانست  

 دانستِن زباِن فنالندی هميشه به نفع کارمندان ميباشد.
 
 

 تعهداِت کارمندان
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انجام دهد.با اطاعِت کامل  را فرمادستوراِت کارِی کار کارمند متعهد موظف است تا  

را به دقت انجام داده و به ساعاِت کاريتان نيز احترام بگذاريد. لطفا وظيفۀ شغلی تان  
 کارمند بايداسراِر حرفه ای و تجارِی کارفرما را با محرميت راز محفوظ نگه دارد.
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 با زنان بايد هماننِد برخورد با مردان رفتار شود.

مهاجران بايد هماننِد برخورد با فنالنديها رفتار شود.با   
 شما نبايد مورِد تبعيض واقع شويد؛ و در ضمن نبايد برای ديگران تبعيض قائل شويد.

 
قائل شدن بدان معنی نميباشد که کارفرما وظايِف کاری را بر اساِس مهارتهای آموزشی و حرفه ای بيِن کارمندان تقسيم نمايد. تبعيض  
ِن زبان برای انجاِم بعضی از وظايِف کاری ضروری ميباشد.دانست  

 دانستِن زباِن فنالندی هميشه به نفع کارمندان ميباشد.
 
 

 تعهداِت کارمندان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
انجام دهد.با اطاعِت کامل  را فرمادستوراِت کارِی کار کارمند متعهد موظف است تا  

را به دقت انجام داده و به ساعاِت کاريتان نيز احترام بگذاريد. لطفا وظيفۀ شغلی تان  
 کارمند بايداسراِر حرفه ای و تجارِی کارفرما را با محرميت راز محفوظ نگه دارد.

 
 

 حق و حقوِق کارمندان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 کارمند حِق برخورداری از محيِط مطمئِن و با امنيت کاری را دارد.

قرارداِد معمولِی کاری از تسهيالِت دستمزِد اشتغال، ساعاِت کاری و يا  (تِس) موقتیِ  پيمانیِ  استخدامی ِن قراردادِ کارمند حق دارد تا با بست
 همچنين تعطيالِت کاری برخوردار شود.

ساعاِت تعطيالِت ساليانه تنظيم گشته است.قانوِن ساعاِت کاری و قانوِن ساعاِت کاری بر اساِس   
به سايت زير مراجعه نماييد: برای کسب اطالعاِت بيشتر  
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بيماری استفاده کند. ند حق دارد تا از مرخصی استعالجی بدليلِ کارم  
 کارمند حق دارد تا حقوِق دستمزدی را در طوِل مدت زماِن بيماری اش دريافت کند.

ِن غيبِت کاری در چه ميزان ميباشد.استخدامی موقتی مشخص ميکنند که دستمزد در زما پيمانیِ  مواِد قانونی و قراردادِ   
 تعهِد کارفرما برای پرداخِت حقوِق مرخصِی استعالجی بيمار محدود ميباشد. 

 زمانيکه تعهِد کارفرما باتمام ميرسد، ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال به پرداخِت هزينۀ مرخصِی استعالجِی بيمار ميپردازد.
بيماری برخوردار هستيد که از حِق تاميِن امنيت اجتماعِی فنالند برخوردار باشيد.شما تنها درصورتی از يارانۀ مرخصی استعالجِی   

سال باشد، ميتوانيد از حقوِق مرخصِی استعالجِی  ٦٧تا  ١٦اگر شما بدليِل بيماری از ناتوانِی کاری برخوردار باشيد و نيز سِن شما مابيِن 
 بيماری بهره مند شويد.

و جبراِن کسری حقوِق ناتوانِی کاری را ميکند. برای مدِت کمتر از يکسال اعتبار دارد حقوِق مرخصِی استعالجِی بيمار  
 برای کسب اطالعاِت بيشتر به سايت زير مراجعه نماييد:

www.kela.fi/sairastaminen 
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 کارمند حِق برخورداری از محيِط مطمئِن و با امنيت کاری را دارد.
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 نمايندۀ سنديکای اتحاديۀ کارگران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

متعهد، نمايندگِی کارمندان را در مکاِن کاريشان عهده دار ميباشد. يا بعبارتی نمايندۀ ،سنديکای کارگری نمايندۀ  
 

کاری بر حسِب قرارداِد پيمانِی موقتی انتخاب ميشود. سنديکای کارگری نمايندۀ  
گِی همۀ کارمندان از مفاِد قانونِی قرارداِد موقِت پيمانِی کارمندان با اطالع ميباشد. بنابراين از اين لحاظ او نمايند نمايندۀ سنديکای کارگری

 را بعهده دارد.
سنديکای کارگران مسئوليت مراقبت از اموِر آنها را بعهده نخواهد ، نمايندۀ صنف اتحاديه های کارگری نباشند چنانچه کارمندان عضوِ 

 داشت.
چه کسی نمايندگی سنديکای صنِف را بعهده دارد. ،لطفا از همکاراِن کاری تان سوال نماييد که  

سنديکای صنِف خودتان انجام دهيد.د مشاورۀ کاری را با نمايندۀ شما ميتواني  
 

نمايندگی همۀ کارگران را بعهده دارد. ،نمايندۀ متعهِد سنديکای کارگری  
 نمايندۀ متعهِد سنديکای کارگری فقط درصورتی انتخاب ميشود که قرارداِد موقِت پيمانی وجود نداشته باشد.

 
 

 اتحاديه های صنفی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
خودشان هستند. حرفۀ کاریِ  اتحاديۀ صنفیاکثريت کارگران عضِو   

 اتحاديۀ صنفی مسئوِل حقوِق کارگران ميباشد.
 شما ميتوانيد کمک های کاريتان را از اتحاديۀ صنفی خودتان سوال نماييد.

 چنانچه عضو اتحاديۀ صنفی تان هستيد، شما موظف به پرداخِت حِق عضويت ميباشيد.
ر ميشود. مبلغِ پرداختِی حِق عضويت ازماليات بر درآمِد ساالنۀ شما کس  

 
بيکاری بيمۀ صندوقِ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

بيکاری ميباشند. بيمۀ تحاديه های کارگری زيِر پوشِش صندوقِ اصوال اعضای ا  
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ضمنا عضويت هم داشته باشيد.ری بايد شاغل بوده باشيد و يارانۀ بيکا مزايایبه جهِت برخوردار بودن از   

 
 برای کسب اطالعاِت بيشتر به سايت زير مراجعه نماييد:
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متعهد، نمايندگِی کارمندان را در مکاِن کاريشان عهده دار ميباشد. يا بعبارتی نمايندۀ ،سنديکای کارگری نمايندۀ  
 

کاری بر حسِب قرارداِد پيمانِی موقتی انتخاب ميشود. سنديکای کارگری نمايندۀ  
گِی همۀ کارمندان از مفاِد قانونِی قرارداِد موقِت پيمانِی کارمندان با اطالع ميباشد. بنابراين از اين لحاظ او نمايند نمايندۀ سنديکای کارگری

 را بعهده دارد.
سنديکای کارگران مسئوليت مراقبت از اموِر آنها را بعهده نخواهد ، نمايندۀ صنف اتحاديه های کارگری نباشند چنانچه کارمندان عضوِ 

 داشت.
چه کسی نمايندگی سنديکای صنِف را بعهده دارد. ،لطفا از همکاراِن کاری تان سوال نماييد که  

سنديکای صنِف خودتان انجام دهيد.د مشاورۀ کاری را با نمايندۀ شما ميتواني  
 

نمايندگی همۀ کارگران را بعهده دارد. ،نمايندۀ متعهِد سنديکای کارگری  
 نمايندۀ متعهِد سنديکای کارگری فقط درصورتی انتخاب ميشود که قرارداِد موقِت پيمانی وجود نداشته باشد.

 
 

 اتحاديه های صنفی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
خودشان هستند. حرفۀ کاریِ  اتحاديۀ صنفیاکثريت کارگران عضِو   

 اتحاديۀ صنفی مسئوِل حقوِق کارگران ميباشد.
 شما ميتوانيد کمک های کاريتان را از اتحاديۀ صنفی خودتان سوال نماييد.

 چنانچه عضو اتحاديۀ صنفی تان هستيد، شما موظف به پرداخِت حِق عضويت ميباشيد.
ر ميشود. مبلغِ پرداختِی حِق عضويت ازماليات بر درآمِد ساالنۀ شما کس  

 
بيکاری بيمۀ صندوقِ   
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بيکاری ميباشند. بيمۀ تحاديه های کارگری زيِر پوشِش صندوقِ اصوال اعضای ا  
 شما ميتوانيد عضو صندوِق بيمۀ بيکاری نيز باشيد.

 در اينصورت موظف به پرداخِت حِق عضويت ميباشيد.
 

د.ياز صندوِق بيمۀ بيکاری دريافت نماي ميتوانيد راحقوِق بيکاری  مزايای کارمندی که بيکار باشد،  
ضمنا عضويت هم داشته باشيد.ری بايد شاغل بوده باشيد و يارانۀ بيکا مزايایبه جهِت برخوردار بودن از   
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متعهد، نمايندگِی کارمندان را در مکاِن کاريشان عهده دار ميباشد. يا بعبارتی نمايندۀ ،سنديکای کارگری نمايندۀ  
 

کاری بر حسِب قرارداِد پيمانِی موقتی انتخاب ميشود. سنديکای کارگری نمايندۀ  
گِی همۀ کارمندان از مفاِد قانونِی قرارداِد موقِت پيمانِی کارمندان با اطالع ميباشد. بنابراين از اين لحاظ او نمايند نمايندۀ سنديکای کارگری

 را بعهده دارد.
سنديکای کارگران مسئوليت مراقبت از اموِر آنها را بعهده نخواهد ، نمايندۀ صنف اتحاديه های کارگری نباشند چنانچه کارمندان عضوِ 

 داشت.
چه کسی نمايندگی سنديکای صنِف را بعهده دارد. ،لطفا از همکاراِن کاری تان سوال نماييد که  

سنديکای صنِف خودتان انجام دهيد.د مشاورۀ کاری را با نمايندۀ شما ميتواني  
 

نمايندگی همۀ کارگران را بعهده دارد. ،نمايندۀ متعهِد سنديکای کارگری  
 نمايندۀ متعهِد سنديکای کارگری فقط درصورتی انتخاب ميشود که قرارداِد موقِت پيمانی وجود نداشته باشد.
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خودشان هستند. حرفۀ کاریِ  اتحاديۀ صنفیاکثريت کارگران عضِو   

 اتحاديۀ صنفی مسئوِل حقوِق کارگران ميباشد.
 شما ميتوانيد کمک های کاريتان را از اتحاديۀ صنفی خودتان سوال نماييد.

 چنانچه عضو اتحاديۀ صنفی تان هستيد، شما موظف به پرداخِت حِق عضويت ميباشيد.
ر ميشود. مبلغِ پرداختِی حِق عضويت ازماليات بر درآمِد ساالنۀ شما کس  

 
بيکاری بيمۀ صندوقِ   
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بيکاری ميباشند. بيمۀ تحاديه های کارگری زيِر پوشِش صندوقِ اصوال اعضای ا  
 شما ميتوانيد عضو صندوِق بيمۀ بيکاری نيز باشيد.

 در اينصورت موظف به پرداخِت حِق عضويت ميباشيد.
 

د.ياز صندوِق بيمۀ بيکاری دريافت نماي ميتوانيد راحقوِق بيکاری  مزايای کارمندی که بيکار باشد،  
ضمنا عضويت هم داشته باشيد.ری بايد شاغل بوده باشيد و يارانۀ بيکا مزايایبه جهِت برخوردار بودن از   
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متعهد، نمايندگِی کارمندان را در مکاِن کاريشان عهده دار ميباشد. يا بعبارتی نمايندۀ ،سنديکای کارگری نمايندۀ  
 

کاری بر حسِب قرارداِد پيمانِی موقتی انتخاب ميشود. سنديکای کارگری نمايندۀ  
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 داشت.
چه کسی نمايندگی سنديکای صنِف را بعهده دارد. ،لطفا از همکاراِن کاری تان سوال نماييد که  

سنديکای صنِف خودتان انجام دهيد.د مشاورۀ کاری را با نمايندۀ شما ميتواني  
 

نمايندگی همۀ کارگران را بعهده دارد. ،نمايندۀ متعهِد سنديکای کارگری  
 نمايندۀ متعهِد سنديکای کارگری فقط درصورتی انتخاب ميشود که قرارداِد موقِت پيمانی وجود نداشته باشد.
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 اتحاديۀ صنفی مسئوِل حقوِق کارگران ميباشد.
 شما ميتوانيد کمک های کاريتان را از اتحاديۀ صنفی خودتان سوال نماييد.

 چنانچه عضو اتحاديۀ صنفی تان هستيد، شما موظف به پرداخِت حِق عضويت ميباشيد.
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بيکاری ميباشند. بيمۀ تحاديه های کارگری زيِر پوشِش صندوقِ اصوال اعضای ا  
 شما ميتوانيد عضو صندوِق بيمۀ بيکاری نيز باشيد.
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داريد و قصد داريد که با جديت به کار مشغول شويد، تاسيِس شرکت ايدۀ خوبی است. شما ابتکاِر تجاری اگر  

 
کمپانی و شرکِت تجاری آشنا شود. موسس شرکت بايد با قوانين تاسيِس   

 شرکت ها مشموِل پرداخِت ماليات بر درآمد هستند.
پرداخت نمايند.مفاِد قراردادشان شرکت ها بايد حقوق و دستمزِد کارمندان را بر حسِب   

 
وجود دارند که به مديريت اقتصادی و برنامه ريزِی عملِی تجاری مرتبط ميشوند. هايیکالسشرکت،  برای تاسيِس   

 
به سازماِن کار و منبعِ درآمد ِت اِ تويميستو مراجعه نماييد. اگر پرسشی داريد ميتوانيد  

 
اييد:برای کسب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايت زير مراجعه نم  

www.yrityssuomi.fi 
 
 

Verokortti کارِت مالياتی 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
شاغل هستيد؛ از مزايای يارانۀ بيکاری استفاده ميکند؛ يا از يارانۀ ادارۀ بيمۀ دولتِی  شما موظف به اخِذ کارت مالياتی هستيد چنانچه:

 ِکال استفاده ميکنيد.
 در فنالند ماليات بر درآمد مشمول هرگونه درآمدی ميشود.

.ميشودبرای مواردی مانند سيستم آموزشی پرورشِی مدارس يا بهداشتی درمانی خرج پرداخت ماليات درآمِد حاصله از   
 

به کارِت شناسايی و همچنين کُِد ملی فنالند داريد. برای اخِذ کارت مالياتی نياز  
درصد از حقوِق دستمزدی شما را بابِت مالياِت بر درآمد کسر خواهد کرد. ٦٠چنانچه کارِت مالياتی را نداشته باشيد، کارفرما   

.رايِی ماليات مراجعه کردارۀ دابه يکی از دفاتر اد برای اخِذ کارِت مالياتی ميتوان  
.نيز سفارش داده و دريافت نمود از طريق سايت اينترنتِی ادارۀ مالياتکارِت مالياتی را  ضمنا ميتوان  

 
 در فنالند مالياِت بر درآمد بصورِت صعودی پرداخت ميشود. 

ی نيز بايد پرداخت شود.مالياتِی صعودی يعنی اينکه هر چه درآمد باالتر رود، مالياِت بر درآمِد بيشتر پرداخت  
 کسانی که از مزايای يارانه ای حقوِق بيکاری استفاده ميکنند نيز مشموِل پرداخِت ماليات هستند.

 
 مشاورۀ مالياتی
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مراجعه نماييد. یادارۀ دارايِی مالياتدرصورِت نياز به مشاورۀ مالياتی ميتوانيد به   
 

ی مراجعه کنيد:سايِت اينترنتی ادارۀ دارايِی ماليات برای کسب اطالعات بيشتر به  
www.vero.fi 

 
 ضمنا ميتوانيد با ادارۀ ماليات تماِس تلفنی نيز بگيريد.

 خدمات رسانِی ادارۀ ماليات به زبان های فنالندی، سوئدی و انگليسی ميباشد.
 

 
 بازنشستگی
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؛ و بازنشستگِی تضمينی.عمومی تکميلیِ  پايۀ ارد: بازنشستگِی کاری؛ بازنشستگیِ در فنالند سه نوع بازنشستگی وجود د  
 

بازنشستگی کاری پرداخت ميگردد. حقوِق بازنشستگِی کاری توسط موسسه های  
وِق بازنشستگِی کاری شامِل درآمدی است که بابت کار کردن يا بابت فعاليت شرکتی به شما پرداخت ميگردد.حق  
تضمينی به اشخاصی پرداخت ميگردد که درآمِد کاری نداشته اند.بازنشستگی و  بازنشستگِی پايۀ عمومیقوِق ح  
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وجود دارند که به مديريت اقتصادی و برنامه ريزِی عملِی تجاری مرتبط ميشوند. هايیکالسشرکت،  برای تاسيِس   

 
به سازماِن کار و منبعِ درآمد ِت اِ تويميستو مراجعه نماييد. اگر پرسشی داريد ميتوانيد  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

مراجعه نماييد. یادارۀ دارايِی مالياتدرصورِت نياز به مشاورۀ مالياتی ميتوانيد به   
 

ی مراجعه کنيد:سايِت اينترنتی ادارۀ دارايِی ماليات برای کسب اطالعات بيشتر به  
www.vero.fi 

 
 ضمنا ميتوانيد با ادارۀ ماليات تماِس تلفنی نيز بگيريد.

 خدمات رسانِی ادارۀ ماليات به زبان های فنالندی، سوئدی و انگليسی ميباشد.
 

 
 بازنشستگی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

؛ و بازنشستگِی تضمينی.عمومی تکميلیِ  پايۀ ارد: بازنشستگِی کاری؛ بازنشستگیِ در فنالند سه نوع بازنشستگی وجود د  
 

بازنشستگی کاری پرداخت ميگردد. حقوِق بازنشستگِی کاری توسط موسسه های  
وِق بازنشستگِی کاری شامِل درآمدی است که بابت کار کردن يا بابت فعاليت شرکتی به شما پرداخت ميگردد.حق  
تضمينی به اشخاصی پرداخت ميگردد که درآمِد کاری نداشته اند.بازنشستگی و  بازنشستگِی پايۀ عمومیقوِق ح  
 
 

 
داريد و قصد داريد که با جديت به کار مشغول شويد، تاسيِس شرکت ايدۀ خوبی است. شما ابتکاِر تجاری اگر  

 
کمپانی و شرکِت تجاری آشنا شود. موسس شرکت بايد با قوانين تاسيِس   

 شرکت ها مشموِل پرداخِت ماليات بر درآمد هستند.
پرداخت نمايند.مفاِد قراردادشان شرکت ها بايد حقوق و دستمزِد کارمندان را بر حسِب   

 
وجود دارند که به مديريت اقتصادی و برنامه ريزِی عملِی تجاری مرتبط ميشوند. هايیکالسشرکت،  برای تاسيِس   

 
به سازماِن کار و منبعِ درآمد ِت اِ تويميستو مراجعه نماييد. اگر پرسشی داريد ميتوانيد  

 
اييد:برای کسب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايت زير مراجعه نم  

www.yrityssuomi.fi 
 
 

Verokortti کارِت مالياتی 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
شاغل هستيد؛ از مزايای يارانۀ بيکاری استفاده ميکند؛ يا از يارانۀ ادارۀ بيمۀ دولتِی  شما موظف به اخِذ کارت مالياتی هستيد چنانچه:

 ِکال استفاده ميکنيد.
 در فنالند ماليات بر درآمد مشمول هرگونه درآمدی ميشود.

.ميشودبرای مواردی مانند سيستم آموزشی پرورشِی مدارس يا بهداشتی درمانی خرج پرداخت ماليات درآمِد حاصله از   
 

به کارِت شناسايی و همچنين کُِد ملی فنالند داريد. برای اخِذ کارت مالياتی نياز  
درصد از حقوِق دستمزدی شما را بابِت مالياِت بر درآمد کسر خواهد کرد. ٦٠چنانچه کارِت مالياتی را نداشته باشيد، کارفرما   

.رايِی ماليات مراجعه کردارۀ دابه يکی از دفاتر اد برای اخِذ کارِت مالياتی ميتوان  
.نيز سفارش داده و دريافت نمود از طريق سايت اينترنتِی ادارۀ مالياتکارِت مالياتی را  ضمنا ميتوان  

 
 در فنالند مالياِت بر درآمد بصورِت صعودی پرداخت ميشود. 

ی نيز بايد پرداخت شود.مالياتِی صعودی يعنی اينکه هر چه درآمد باالتر رود، مالياِت بر درآمِد بيشتر پرداخت  
 کسانی که از مزايای يارانه ای حقوِق بيکاری استفاده ميکنند نيز مشموِل پرداخِت ماليات هستند.

 
 مشاورۀ مالياتی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

مراجعه نماييد. یادارۀ دارايِی مالياتدرصورِت نياز به مشاورۀ مالياتی ميتوانيد به   
 

ی مراجعه کنيد:سايِت اينترنتی ادارۀ دارايِی ماليات برای کسب اطالعات بيشتر به  
www.vero.fi 

 
 ضمنا ميتوانيد با ادارۀ ماليات تماِس تلفنی نيز بگيريد.

 خدمات رسانِی ادارۀ ماليات به زبان های فنالندی، سوئدی و انگليسی ميباشد.
 

 
 بازنشستگی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

؛ و بازنشستگِی تضمينی.عمومی تکميلیِ  پايۀ ارد: بازنشستگِی کاری؛ بازنشستگیِ در فنالند سه نوع بازنشستگی وجود د  
 

بازنشستگی کاری پرداخت ميگردد. حقوِق بازنشستگِی کاری توسط موسسه های  
وِق بازنشستگِی کاری شامِل درآمدی است که بابت کار کردن يا بابت فعاليت شرکتی به شما پرداخت ميگردد.حق  
تضمينی به اشخاصی پرداخت ميگردد که درآمِد کاری نداشته اند.بازنشستگی و  بازنشستگِی پايۀ عمومیقوِق ح  
 
 

 
شخص ميتواند حقوِق بازنشستگِی ملی را نيز دريافت دارد. وِق بازنشستگِی کارِی شخصی َکم باشد،يکه حقهنگام  

.است تضمينیازنشستگِی بادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مسئوِل پرداخِت حقوِق بازنشستگی ملی و   
 

سالگی ميباشد. ٦٨تا  ٦٣سقِف ِسنِی بازنشستگِی کاری از   
سالگی ميباشد. ٦٥سقِف بازنشستگِی سالمندِی بنا به قانوِن ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال در سِن   

يباشد.بنا به اصوِل سالمندی يا ناتوانِی کاری م ،ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مسئوِل پرداخِت حقوِق بازنشستگی  
بنحوی که توانايی کار کردن را نداشته باشد، مشموِل دريافِت حقوِق بازنشستگِی ناتوانِی کاری ميشود. ،چنانچه شخصی سخت بيمار باشد  

 
افرادی مشموِل بازنشستگِی ملی يا بازنشستگِی تضمينی ميشوند که حداقل مدِت اقامتشان در فنالند سه سال بوده و درضمن حداقل سِن آنها 

سال باشد. ١٦  
 

.برای کسِب اطالعاِت بيشتر به دفتِر بيمۀ دولتِی ِکال مراجعه نماييد  
 

 محِل کار در فنالند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
.شناسی و صداقت از ارکاِن اساسِی زندگِی کاری در فنالند ميباشند وقتدقت،   

 
 

 مواردی که قبل از آغاز به کار بايد دانست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
.کار آسانتر ميباشد شروع کردنِ  ،باشد وقتيکه کارمند از انتظاراِت کارفرما با اطالع  

.از اينترنت ياری گيرد عنواِن مثال برای شناخِت او به بشناسد، و را قبالکه کارفرمای خود  کارمند بهتر است  
شويد. ستورالعملها و مشاورۀ او بهره مندکار با کارفرمايتان در تماس باشيد و از د پيش از آغازِ   

اسيد.قوانيِن کاری فنالند را بشن  
 

 قرارداِد کاری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
کارفرما و کارمند بايد کتبی باشد.قرارداِد کارِی مابيِن   

 چنانچه محتوای مفاِد قرارداد را نمی فهميد آنرا امضاء نکنيد.
 
 

 مکاِن کاری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
با هم داشته باشند. محِل کار همه بايد رفتاری سازنده و دوستانهدر  

غيررسمِی دوم شخص (تو) خطاب ميکنند. ر را بالحنِ ديگهمه يکگرفته،  همکار کارِی فنالند افراد اعم از مدير تامکانهای اصوال در  
متقاضی را بايد با لحِن رسمِی سوم شخص (شما) مورد خطاب قرار داد. خدمات رسانی بايد مشتریِ  در برخی از موارد  

ميباشد تا دستورالعمل ها و شيوه های کاری را برای شما توضيح دهد.کارفرما موظف   
 

.به شما دستوِر ديگری را نداده باشداين مورد  در کارفرما اگر ، البتهلباس پوشيدن تقريبا آزاد ميباشند کُدِ  ضوابِط مربوط به  
اطالعِ کارمندان ميرساند.کارفرما آنرا به چنانچه نياز به لباِس خاصی برای انجاِم وظائِف کاری باشد،   

 
 فنالندی ها برای دقت داشتن ارزش قائل هستند.

 در فنالند ساعاِت کاری به دقت رعايت ميشوند. 
کار از ساعت هشت آغاز ميشود، شما بايد حداکثر تا ساعت هشت در محِل کاريتان حاضر باشيد.چنانچه   

 
 
 
 
 

 
شخص ميتواند حقوِق بازنشستگِی ملی را نيز دريافت دارد. وِق بازنشستگِی کارِی شخصی َکم باشد،يکه حقهنگام  

.است تضمينیازنشستگِی بادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مسئوِل پرداخِت حقوِق بازنشستگی ملی و   
 

سالگی ميباشد. ٦٨تا  ٦٣سقِف ِسنِی بازنشستگِی کاری از   
سالگی ميباشد. ٦٥سقِف بازنشستگِی سالمندِی بنا به قانوِن ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال در سِن   

يباشد.بنا به اصوِل سالمندی يا ناتوانِی کاری م ،ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مسئوِل پرداخِت حقوِق بازنشستگی  
بنحوی که توانايی کار کردن را نداشته باشد، مشموِل دريافِت حقوِق بازنشستگِی ناتوانِی کاری ميشود. ،چنانچه شخصی سخت بيمار باشد  

 
افرادی مشموِل بازنشستگِی ملی يا بازنشستگِی تضمينی ميشوند که حداقل مدِت اقامتشان در فنالند سه سال بوده و درضمن حداقل سِن آنها 

سال باشد. ١٦  
 

.برای کسِب اطالعاِت بيشتر به دفتِر بيمۀ دولتِی ِکال مراجعه نماييد  
 

 محِل کار در فنالند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
.شناسی و صداقت از ارکاِن اساسِی زندگِی کاری در فنالند ميباشند وقتدقت،   

 
 

 مواردی که قبل از آغاز به کار بايد دانست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
.کار آسانتر ميباشد شروع کردنِ  ،باشد وقتيکه کارمند از انتظاراِت کارفرما با اطالع  

.از اينترنت ياری گيرد عنواِن مثال برای شناخِت او به بشناسد، و را قبالکه کارفرمای خود  کارمند بهتر است  
شويد. ستورالعملها و مشاورۀ او بهره مندکار با کارفرمايتان در تماس باشيد و از د پيش از آغازِ   

اسيد.قوانيِن کاری فنالند را بشن  
 

 قرارداِد کاری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
کارفرما و کارمند بايد کتبی باشد.قرارداِد کارِی مابيِن   

 چنانچه محتوای مفاِد قرارداد را نمی فهميد آنرا امضاء نکنيد.
 
 

 مکاِن کاری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
با هم داشته باشند. محِل کار همه بايد رفتاری سازنده و دوستانهدر  

غيررسمِی دوم شخص (تو) خطاب ميکنند. ر را بالحنِ ديگهمه يکگرفته،  همکار کارِی فنالند افراد اعم از مدير تامکانهای اصوال در  
متقاضی را بايد با لحِن رسمِی سوم شخص (شما) مورد خطاب قرار داد. خدمات رسانی بايد مشتریِ  در برخی از موارد  

ميباشد تا دستورالعمل ها و شيوه های کاری را برای شما توضيح دهد.کارفرما موظف   
 

.به شما دستوِر ديگری را نداده باشداين مورد  در کارفرما اگر ، البتهلباس پوشيدن تقريبا آزاد ميباشند کُدِ  ضوابِط مربوط به  
اطالعِ کارمندان ميرساند.کارفرما آنرا به چنانچه نياز به لباِس خاصی برای انجاِم وظائِف کاری باشد،   

 
 فنالندی ها برای دقت داشتن ارزش قائل هستند.

 در فنالند ساعاِت کاری به دقت رعايت ميشوند. 
کار از ساعت هشت آغاز ميشود، شما بايد حداکثر تا ساعت هشت در محِل کاريتان حاضر باشيد.چنانچه   

 
 
 
 
 

 
شخص ميتواند حقوِق بازنشستگِی ملی را نيز دريافت دارد. وِق بازنشستگِی کارِی شخصی َکم باشد،يکه حقهنگام  

.است تضمينیازنشستگِی بادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مسئوِل پرداخِت حقوِق بازنشستگی ملی و   
 

سالگی ميباشد. ٦٨تا  ٦٣سقِف ِسنِی بازنشستگِی کاری از   
سالگی ميباشد. ٦٥سقِف بازنشستگِی سالمندِی بنا به قانوِن ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال در سِن   

يباشد.بنا به اصوِل سالمندی يا ناتوانِی کاری م ،ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مسئوِل پرداخِت حقوِق بازنشستگی  
بنحوی که توانايی کار کردن را نداشته باشد، مشموِل دريافِت حقوِق بازنشستگِی ناتوانِی کاری ميشود. ،چنانچه شخصی سخت بيمار باشد  

 
افرادی مشموِل بازنشستگِی ملی يا بازنشستگِی تضمينی ميشوند که حداقل مدِت اقامتشان در فنالند سه سال بوده و درضمن حداقل سِن آنها 

سال باشد. ١٦  
 

.برای کسِب اطالعاِت بيشتر به دفتِر بيمۀ دولتِی ِکال مراجعه نماييد  
 

 محِل کار در فنالند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
.شناسی و صداقت از ارکاِن اساسِی زندگِی کاری در فنالند ميباشند وقتدقت،   

 
 

 مواردی که قبل از آغاز به کار بايد دانست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
.کار آسانتر ميباشد شروع کردنِ  ،باشد وقتيکه کارمند از انتظاراِت کارفرما با اطالع  

.از اينترنت ياری گيرد عنواِن مثال برای شناخِت او به بشناسد، و را قبالکه کارفرمای خود  کارمند بهتر است  
شويد. ستورالعملها و مشاورۀ او بهره مندکار با کارفرمايتان در تماس باشيد و از د پيش از آغازِ   

اسيد.قوانيِن کاری فنالند را بشن  
 

 قرارداِد کاری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
کارفرما و کارمند بايد کتبی باشد.قرارداِد کارِی مابيِن   

 چنانچه محتوای مفاِد قرارداد را نمی فهميد آنرا امضاء نکنيد.
 
 

 مکاِن کاری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
با هم داشته باشند. محِل کار همه بايد رفتاری سازنده و دوستانهدر  

غيررسمِی دوم شخص (تو) خطاب ميکنند. ر را بالحنِ ديگهمه يکگرفته،  همکار کارِی فنالند افراد اعم از مدير تامکانهای اصوال در  
متقاضی را بايد با لحِن رسمِی سوم شخص (شما) مورد خطاب قرار داد. خدمات رسانی بايد مشتریِ  در برخی از موارد  

ميباشد تا دستورالعمل ها و شيوه های کاری را برای شما توضيح دهد.کارفرما موظف   
 

.به شما دستوِر ديگری را نداده باشداين مورد  در کارفرما اگر ، البتهلباس پوشيدن تقريبا آزاد ميباشند کُدِ  ضوابِط مربوط به  
اطالعِ کارمندان ميرساند.کارفرما آنرا به چنانچه نياز به لباِس خاصی برای انجاِم وظائِف کاری باشد،   

 
 فنالندی ها برای دقت داشتن ارزش قائل هستند.

 در فنالند ساعاِت کاری به دقت رعايت ميشوند. 
کار از ساعت هشت آغاز ميشود، شما بايد حداکثر تا ساعت هشت در محِل کاريتان حاضر باشيد.چنانچه   

 
 
 
 
 

 
شخص ميتواند حقوِق بازنشستگِی ملی را نيز دريافت دارد. وِق بازنشستگِی کارِی شخصی َکم باشد،يکه حقهنگام  

.است تضمينیازنشستگِی بادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مسئوِل پرداخِت حقوِق بازنشستگی ملی و   
 

سالگی ميباشد. ٦٨تا  ٦٣سقِف ِسنِی بازنشستگِی کاری از   
سالگی ميباشد. ٦٥سقِف بازنشستگِی سالمندِی بنا به قانوِن ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال در سِن   

يباشد.بنا به اصوِل سالمندی يا ناتوانِی کاری م ،ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مسئوِل پرداخِت حقوِق بازنشستگی  
بنحوی که توانايی کار کردن را نداشته باشد، مشموِل دريافِت حقوِق بازنشستگِی ناتوانِی کاری ميشود. ،چنانچه شخصی سخت بيمار باشد  

 
افرادی مشموِل بازنشستگِی ملی يا بازنشستگِی تضمينی ميشوند که حداقل مدِت اقامتشان در فنالند سه سال بوده و درضمن حداقل سِن آنها 

سال باشد. ١٦  
 

.برای کسِب اطالعاِت بيشتر به دفتِر بيمۀ دولتِی ِکال مراجعه نماييد  
 

 محِل کار در فنالند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
.شناسی و صداقت از ارکاِن اساسِی زندگِی کاری در فنالند ميباشند وقتدقت،   

 
 

 مواردی که قبل از آغاز به کار بايد دانست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
.کار آسانتر ميباشد شروع کردنِ  ،باشد وقتيکه کارمند از انتظاراِت کارفرما با اطالع  

.از اينترنت ياری گيرد عنواِن مثال برای شناخِت او به بشناسد، و را قبالکه کارفرمای خود  کارمند بهتر است  
شويد. ستورالعملها و مشاورۀ او بهره مندکار با کارفرمايتان در تماس باشيد و از د پيش از آغازِ   

اسيد.قوانيِن کاری فنالند را بشن  
 

 قرارداِد کاری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
کارفرما و کارمند بايد کتبی باشد.قرارداِد کارِی مابيِن   

 چنانچه محتوای مفاِد قرارداد را نمی فهميد آنرا امضاء نکنيد.
 
 

 مکاِن کاری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
با هم داشته باشند. محِل کار همه بايد رفتاری سازنده و دوستانهدر  

غيررسمِی دوم شخص (تو) خطاب ميکنند. ر را بالحنِ ديگهمه يکگرفته،  همکار کارِی فنالند افراد اعم از مدير تامکانهای اصوال در  
متقاضی را بايد با لحِن رسمِی سوم شخص (شما) مورد خطاب قرار داد. خدمات رسانی بايد مشتریِ  در برخی از موارد  

ميباشد تا دستورالعمل ها و شيوه های کاری را برای شما توضيح دهد.کارفرما موظف   
 

.به شما دستوِر ديگری را نداده باشداين مورد  در کارفرما اگر ، البتهلباس پوشيدن تقريبا آزاد ميباشند کُدِ  ضوابِط مربوط به  
اطالعِ کارمندان ميرساند.کارفرما آنرا به چنانچه نياز به لباِس خاصی برای انجاِم وظائِف کاری باشد،   

 
 فنالندی ها برای دقت داشتن ارزش قائل هستند.

 در فنالند ساعاِت کاری به دقت رعايت ميشوند. 
کار از ساعت هشت آغاز ميشود، شما بايد حداکثر تا ساعت هشت در محِل کاريتان حاضر باشيد.چنانچه   

 
 
 
 
 

 
شخص ميتواند حقوِق بازنشستگِی ملی را نيز دريافت دارد. وِق بازنشستگِی کارِی شخصی َکم باشد،يکه حقهنگام  

.است تضمينیازنشستگِی بادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مسئوِل پرداخِت حقوِق بازنشستگی ملی و   
 

سالگی ميباشد. ٦٨تا  ٦٣سقِف ِسنِی بازنشستگِی کاری از   
سالگی ميباشد. ٦٥سقِف بازنشستگِی سالمندِی بنا به قانوِن ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال در سِن   

يباشد.بنا به اصوِل سالمندی يا ناتوانِی کاری م ،ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مسئوِل پرداخِت حقوِق بازنشستگی  
بنحوی که توانايی کار کردن را نداشته باشد، مشموِل دريافِت حقوِق بازنشستگِی ناتوانِی کاری ميشود. ،چنانچه شخصی سخت بيمار باشد  

 
افرادی مشموِل بازنشستگِی ملی يا بازنشستگِی تضمينی ميشوند که حداقل مدِت اقامتشان در فنالند سه سال بوده و درضمن حداقل سِن آنها 

سال باشد. ١٦  
 

.برای کسِب اطالعاِت بيشتر به دفتِر بيمۀ دولتِی ِکال مراجعه نماييد  
 

 محِل کار در فنالند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
.شناسی و صداقت از ارکاِن اساسِی زندگِی کاری در فنالند ميباشند وقتدقت،   

 
 

 مواردی که قبل از آغاز به کار بايد دانست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
.کار آسانتر ميباشد شروع کردنِ  ،باشد وقتيکه کارمند از انتظاراِت کارفرما با اطالع  

.از اينترنت ياری گيرد عنواِن مثال برای شناخِت او به بشناسد، و را قبالکه کارفرمای خود  کارمند بهتر است  
شويد. ستورالعملها و مشاورۀ او بهره مندکار با کارفرمايتان در تماس باشيد و از د پيش از آغازِ   

اسيد.قوانيِن کاری فنالند را بشن  
 

 قرارداِد کاری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
کارفرما و کارمند بايد کتبی باشد.قرارداِد کارِی مابيِن   

 چنانچه محتوای مفاِد قرارداد را نمی فهميد آنرا امضاء نکنيد.
 
 

 مکاِن کاری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
با هم داشته باشند. محِل کار همه بايد رفتاری سازنده و دوستانهدر  

غيررسمِی دوم شخص (تو) خطاب ميکنند. ر را بالحنِ ديگهمه يکگرفته،  همکار کارِی فنالند افراد اعم از مدير تامکانهای اصوال در  
متقاضی را بايد با لحِن رسمِی سوم شخص (شما) مورد خطاب قرار داد. خدمات رسانی بايد مشتریِ  در برخی از موارد  

ميباشد تا دستورالعمل ها و شيوه های کاری را برای شما توضيح دهد.کارفرما موظف   
 

.به شما دستوِر ديگری را نداده باشداين مورد  در کارفرما اگر ، البتهلباس پوشيدن تقريبا آزاد ميباشند کُدِ  ضوابِط مربوط به  
اطالعِ کارمندان ميرساند.کارفرما آنرا به چنانچه نياز به لباِس خاصی برای انجاِم وظائِف کاری باشد،   

 
 فنالندی ها برای دقت داشتن ارزش قائل هستند.

 در فنالند ساعاِت کاری به دقت رعايت ميشوند. 
کار از ساعت هشت آغاز ميشود، شما بايد حداکثر تا ساعت هشت در محِل کاريتان حاضر باشيد.چنانچه   

 
 
 
 
 

 
شخص ميتواند حقوِق بازنشستگِی ملی را نيز دريافت دارد. وِق بازنشستگِی کارِی شخصی َکم باشد،يکه حقهنگام  

.است تضمينیازنشستگِی بادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مسئوِل پرداخِت حقوِق بازنشستگی ملی و   
 

سالگی ميباشد. ٦٨تا  ٦٣سقِف ِسنِی بازنشستگِی کاری از   
سالگی ميباشد. ٦٥سقِف بازنشستگِی سالمندِی بنا به قانوِن ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال در سِن   

يباشد.بنا به اصوِل سالمندی يا ناتوانِی کاری م ،ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مسئوِل پرداخِت حقوِق بازنشستگی  
بنحوی که توانايی کار کردن را نداشته باشد، مشموِل دريافِت حقوِق بازنشستگِی ناتوانِی کاری ميشود. ،چنانچه شخصی سخت بيمار باشد  

 
افرادی مشموِل بازنشستگِی ملی يا بازنشستگِی تضمينی ميشوند که حداقل مدِت اقامتشان در فنالند سه سال بوده و درضمن حداقل سِن آنها 

سال باشد. ١٦  
 

.برای کسِب اطالعاِت بيشتر به دفتِر بيمۀ دولتِی ِکال مراجعه نماييد  
 

 محِل کار در فنالند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
.شناسی و صداقت از ارکاِن اساسِی زندگِی کاری در فنالند ميباشند وقتدقت،   

 
 

 مواردی که قبل از آغاز به کار بايد دانست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
.کار آسانتر ميباشد شروع کردنِ  ،باشد وقتيکه کارمند از انتظاراِت کارفرما با اطالع  

.از اينترنت ياری گيرد عنواِن مثال برای شناخِت او به بشناسد، و را قبالکه کارفرمای خود  کارمند بهتر است  
شويد. ستورالعملها و مشاورۀ او بهره مندکار با کارفرمايتان در تماس باشيد و از د پيش از آغازِ   

اسيد.قوانيِن کاری فنالند را بشن  
 

 قرارداِد کاری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
کارفرما و کارمند بايد کتبی باشد.قرارداِد کارِی مابيِن   

 چنانچه محتوای مفاِد قرارداد را نمی فهميد آنرا امضاء نکنيد.
 
 

 مکاِن کاری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
با هم داشته باشند. محِل کار همه بايد رفتاری سازنده و دوستانهدر  

غيررسمِی دوم شخص (تو) خطاب ميکنند. ر را بالحنِ ديگهمه يکگرفته،  همکار کارِی فنالند افراد اعم از مدير تامکانهای اصوال در  
متقاضی را بايد با لحِن رسمِی سوم شخص (شما) مورد خطاب قرار داد. خدمات رسانی بايد مشتریِ  در برخی از موارد  

ميباشد تا دستورالعمل ها و شيوه های کاری را برای شما توضيح دهد.کارفرما موظف   
 

.به شما دستوِر ديگری را نداده باشداين مورد  در کارفرما اگر ، البتهلباس پوشيدن تقريبا آزاد ميباشند کُدِ  ضوابِط مربوط به  
اطالعِ کارمندان ميرساند.کارفرما آنرا به چنانچه نياز به لباِس خاصی برای انجاِم وظائِف کاری باشد،   

 
 فنالندی ها برای دقت داشتن ارزش قائل هستند.

 در فنالند ساعاِت کاری به دقت رعايت ميشوند. 
کار از ساعت هشت آغاز ميشود، شما بايد حداکثر تا ساعت هشت در محِل کاريتان حاضر باشيد.چنانچه   

 
 
 
 
 

 
شخص ميتواند حقوِق بازنشستگِی ملی را نيز دريافت دارد. وِق بازنشستگِی کارِی شخصی َکم باشد،يکه حقهنگام  

.است تضمينیازنشستگِی بادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مسئوِل پرداخِت حقوِق بازنشستگی ملی و   
 

سالگی ميباشد. ٦٨تا  ٦٣سقِف ِسنِی بازنشستگِی کاری از   
سالگی ميباشد. ٦٥سقِف بازنشستگِی سالمندِی بنا به قانوِن ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال در سِن   

يباشد.بنا به اصوِل سالمندی يا ناتوانِی کاری م ،ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مسئوِل پرداخِت حقوِق بازنشستگی  
بنحوی که توانايی کار کردن را نداشته باشد، مشموِل دريافِت حقوِق بازنشستگِی ناتوانِی کاری ميشود. ،چنانچه شخصی سخت بيمار باشد  

 
افرادی مشموِل بازنشستگِی ملی يا بازنشستگِی تضمينی ميشوند که حداقل مدِت اقامتشان در فنالند سه سال بوده و درضمن حداقل سِن آنها 

سال باشد. ١٦  
 

.برای کسِب اطالعاِت بيشتر به دفتِر بيمۀ دولتِی ِکال مراجعه نماييد  
 

 محِل کار در فنالند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
.شناسی و صداقت از ارکاِن اساسِی زندگِی کاری در فنالند ميباشند وقتدقت،   

 
 

 مواردی که قبل از آغاز به کار بايد دانست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
.کار آسانتر ميباشد شروع کردنِ  ،باشد وقتيکه کارمند از انتظاراِت کارفرما با اطالع  

.از اينترنت ياری گيرد عنواِن مثال برای شناخِت او به بشناسد، و را قبالکه کارفرمای خود  کارمند بهتر است  
شويد. ستورالعملها و مشاورۀ او بهره مندکار با کارفرمايتان در تماس باشيد و از د پيش از آغازِ   

اسيد.قوانيِن کاری فنالند را بشن  
 

 قرارداِد کاری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
کارفرما و کارمند بايد کتبی باشد.قرارداِد کارِی مابيِن   

 چنانچه محتوای مفاِد قرارداد را نمی فهميد آنرا امضاء نکنيد.
 
 

 مکاِن کاری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
با هم داشته باشند. محِل کار همه بايد رفتاری سازنده و دوستانهدر  

غيررسمِی دوم شخص (تو) خطاب ميکنند. ر را بالحنِ ديگهمه يکگرفته،  همکار کارِی فنالند افراد اعم از مدير تامکانهای اصوال در  
متقاضی را بايد با لحِن رسمِی سوم شخص (شما) مورد خطاب قرار داد. خدمات رسانی بايد مشتریِ  در برخی از موارد  

ميباشد تا دستورالعمل ها و شيوه های کاری را برای شما توضيح دهد.کارفرما موظف   
 

.به شما دستوِر ديگری را نداده باشداين مورد  در کارفرما اگر ، البتهلباس پوشيدن تقريبا آزاد ميباشند کُدِ  ضوابِط مربوط به  
اطالعِ کارمندان ميرساند.کارفرما آنرا به چنانچه نياز به لباِس خاصی برای انجاِم وظائِف کاری باشد،   

 
 فنالندی ها برای دقت داشتن ارزش قائل هستند.

 در فنالند ساعاِت کاری به دقت رعايت ميشوند. 
کار از ساعت هشت آغاز ميشود، شما بايد حداکثر تا ساعت هشت در محِل کاريتان حاضر باشيد.چنانچه   

 
 
 
 
 

 
شخص ميتواند حقوِق بازنشستگِی ملی را نيز دريافت دارد. وِق بازنشستگِی کارِی شخصی َکم باشد،يکه حقهنگام  

.است تضمينیازنشستگِی بادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مسئوِل پرداخِت حقوِق بازنشستگی ملی و   
 

سالگی ميباشد. ٦٨تا  ٦٣سقِف ِسنِی بازنشستگِی کاری از   
سالگی ميباشد. ٦٥سقِف بازنشستگِی سالمندِی بنا به قانوِن ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال در سِن   

يباشد.بنا به اصوِل سالمندی يا ناتوانِی کاری م ،ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مسئوِل پرداخِت حقوِق بازنشستگی  
بنحوی که توانايی کار کردن را نداشته باشد، مشموِل دريافِت حقوِق بازنشستگِی ناتوانِی کاری ميشود. ،چنانچه شخصی سخت بيمار باشد  

 
افرادی مشموِل بازنشستگِی ملی يا بازنشستگِی تضمينی ميشوند که حداقل مدِت اقامتشان در فنالند سه سال بوده و درضمن حداقل سِن آنها 

سال باشد. ١٦  
 

.برای کسِب اطالعاِت بيشتر به دفتِر بيمۀ دولتِی ِکال مراجعه نماييد  
 

 محِل کار در فنالند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
.شناسی و صداقت از ارکاِن اساسِی زندگِی کاری در فنالند ميباشند وقتدقت،   

 
 

 مواردی که قبل از آغاز به کار بايد دانست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
.کار آسانتر ميباشد شروع کردنِ  ،باشد وقتيکه کارمند از انتظاراِت کارفرما با اطالع  

.از اينترنت ياری گيرد عنواِن مثال برای شناخِت او به بشناسد، و را قبالکه کارفرمای خود  کارمند بهتر است  
شويد. ستورالعملها و مشاورۀ او بهره مندکار با کارفرمايتان در تماس باشيد و از د پيش از آغازِ   

اسيد.قوانيِن کاری فنالند را بشن  
 

 قرارداِد کاری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
کارفرما و کارمند بايد کتبی باشد.قرارداِد کارِی مابيِن   

 چنانچه محتوای مفاِد قرارداد را نمی فهميد آنرا امضاء نکنيد.
 
 

 مکاِن کاری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
با هم داشته باشند. محِل کار همه بايد رفتاری سازنده و دوستانهدر  

غيررسمِی دوم شخص (تو) خطاب ميکنند. ر را بالحنِ ديگهمه يکگرفته،  همکار کارِی فنالند افراد اعم از مدير تامکانهای اصوال در  
متقاضی را بايد با لحِن رسمِی سوم شخص (شما) مورد خطاب قرار داد. خدمات رسانی بايد مشتریِ  در برخی از موارد  

ميباشد تا دستورالعمل ها و شيوه های کاری را برای شما توضيح دهد.کارفرما موظف   
 

.به شما دستوِر ديگری را نداده باشداين مورد  در کارفرما اگر ، البتهلباس پوشيدن تقريبا آزاد ميباشند کُدِ  ضوابِط مربوط به  
اطالعِ کارمندان ميرساند.کارفرما آنرا به چنانچه نياز به لباِس خاصی برای انجاِم وظائِف کاری باشد،   

 
 فنالندی ها برای دقت داشتن ارزش قائل هستند.

 در فنالند ساعاِت کاری به دقت رعايت ميشوند. 
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 ساعاِت کاری ميتوانند انعطاف پذير نيز باشند.

بايد با دقت انجام شود، زيرا تاثيرگذار بر روی حقوِق دستمزد ميباشند. اينگونه موارد کارت زدن و ثبت ساعاِت کاریدر  
 چنانچه ساعاِت کاری انعطاف پذير باشند، کارفرما موارِد محدوديتهای زمانی را گوشزد خواهد کرد.

 
 

 در محِل کار بايد برابری و عدم تبعيض برقرار باشد
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 با زنان بايد هماننِد برخورد با مردان رفتار شود.

مهاجران بايد هماننِد برخورد با فنالنديها رفتار شود.با   
 شما نبايد مورِد تبعيض واقع شويد؛ و در ضمن نبايد برای ديگران تبعيض قائل شويد.

 
قائل شدن بدان معنی نميباشد که کارفرما وظايِف کاری را بر اساِس مهارتهای آموزشی و حرفه ای بيِن کارمندان تقسيم نمايد. تبعيض  
ِن زبان برای انجاِم بعضی از وظايِف کاری ضروری ميباشد.دانست  

 دانستِن زباِن فنالندی هميشه به نفع کارمندان ميباشد.
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 کارمند بايداسراِر حرفه ای و تجارِی کارفرما را با محرميت راز محفوظ نگه دارد.
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 کارمند حِق برخورداری از محيِط مطمئِن و با امنيت کاری را دارد.

قرارداِد معمولِی کاری از تسهيالِت دستمزِد اشتغال، ساعاِت کاری و يا  (تِس) موقتیِ  پيمانیِ  استخدامی ِن قراردادِ کارمند حق دارد تا با بست
 همچنين تعطيالِت کاری برخوردار شود.

ساعاِت تعطيالِت ساليانه تنظيم گشته است.قانوِن ساعاِت کاری و قانوِن ساعاِت کاری بر اساِس   
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بيماری استفاده کند. ند حق دارد تا از مرخصی استعالجی بدليلِ کارم  
 کارمند حق دارد تا حقوِق دستمزدی را در طوِل مدت زماِن بيماری اش دريافت کند.

ِن غيبِت کاری در چه ميزان ميباشد.استخدامی موقتی مشخص ميکنند که دستمزد در زما پيمانیِ  مواِد قانونی و قراردادِ   
 تعهِد کارفرما برای پرداخِت حقوِق مرخصِی استعالجی بيمار محدود ميباشد. 

 زمانيکه تعهِد کارفرما باتمام ميرسد، ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال به پرداخِت هزينۀ مرخصِی استعالجِی بيمار ميپردازد.
بيماری برخوردار هستيد که از حِق تاميِن امنيت اجتماعِی فنالند برخوردار باشيد.شما تنها درصورتی از يارانۀ مرخصی استعالجِی   

سال باشد، ميتوانيد از حقوِق مرخصِی استعالجِی  ٦٧تا  ١٦اگر شما بدليِل بيماری از ناتوانِی کاری برخوردار باشيد و نيز سِن شما مابيِن 
 بيماری بهره مند شويد.

و جبراِن کسری حقوِق ناتوانِی کاری را ميکند. برای مدِت کمتر از يکسال اعتبار دارد حقوِق مرخصِی استعالجِی بيمار  
 برای کسب اطالعاِت بيشتر به سايت زير مراجعه نماييد:

www.kela.fi/sairastaminen 
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 کارمند حِق برخورداری از محيِط مطمئِن و با امنيت کاری را دارد.

قرارداِد معمولِی کاری از تسهيالِت دستمزِد اشتغال، ساعاِت کاری و يا  (تِس) موقتیِ  پيمانیِ  استخدامی ِن قراردادِ کارمند حق دارد تا با بست
 همچنين تعطيالِت کاری برخوردار شود.

ساعاِت تعطيالِت ساليانه تنظيم گشته است.قانوِن ساعاِت کاری و قانوِن ساعاِت کاری بر اساِس   
به سايت زير مراجعه نماييد: برای کسب اطالعاِت بيشتر  

www.finlex.fi 
 

بيماری استفاده کند. ند حق دارد تا از مرخصی استعالجی بدليلِ کارم  
 کارمند حق دارد تا حقوِق دستمزدی را در طوِل مدت زماِن بيماری اش دريافت کند.

ِن غيبِت کاری در چه ميزان ميباشد.استخدامی موقتی مشخص ميکنند که دستمزد در زما پيمانیِ  مواِد قانونی و قراردادِ   
 تعهِد کارفرما برای پرداخِت حقوِق مرخصِی استعالجی بيمار محدود ميباشد. 

 زمانيکه تعهِد کارفرما باتمام ميرسد، ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال به پرداخِت هزينۀ مرخصِی استعالجِی بيمار ميپردازد.
بيماری برخوردار هستيد که از حِق تاميِن امنيت اجتماعِی فنالند برخوردار باشيد.شما تنها درصورتی از يارانۀ مرخصی استعالجِی   

سال باشد، ميتوانيد از حقوِق مرخصِی استعالجِی  ٦٧تا  ١٦اگر شما بدليِل بيماری از ناتوانِی کاری برخوردار باشيد و نيز سِن شما مابيِن 
 بيماری بهره مند شويد.

و جبراِن کسری حقوِق ناتوانِی کاری را ميکند. برای مدِت کمتر از يکسال اعتبار دارد حقوِق مرخصِی استعالجِی بيمار  
 برای کسب اطالعاِت بيشتر به سايت زير مراجعه نماييد:

www.kela.fi/sairastaminen 
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 بزرگساالن و تحصيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ا بياموزند يا تحصيالتشان را تکميل کنند.در فنالند بزرگساالن ميتوانند حرفه ای جديد ر  

 تحصيل در فنالند مقرون به صرفه ميباشد، زيرا دولت با مالياِت دريافتی از ماليات دهندگان به محصلين کمِک مالی ميکند.
 

 بزرگساالن نيز ميتوانند به تحصيل مواِد درسِی جوانان بپردازند.
يا مدرسۀ ابتدايی و متوسطه تحصيل کنيد. ، وحرفه ای، دبيرستان هنرستانِ  يتوانيد در دانشکدۀ فنی، موسسۀشما م  

.را در آيکويسلوکيو (دبيرستاِن بزرگساالن) بگذرانيد متوسطۀد دوران دبيرستانی يا ابتدايی و شما ميتواني  
نيز خواهيد داشت. تحصيلی را امکاناتِ  اگر روزها شاغل هستيد، بنابراين ،کالسهای آموزشِی دبيرستاِن بزرگساالن معموال شبانه ميباشد  

 
در فنالند فراوان ميباشند. اوپيستو کانسااليس باصطالح موسساِت خصوصی  

از خدمات آنها بهره مند شويد.و به تحصيل مشغول شده  سسه های شبانه با طراوتمواين شما ميتوانيد در   
ميباشد. در رشته های ترِم زبان و کارهای دستی بدليل محبوبيتشانمشارکت بيشتری   

 شما ميتوانيد رشته های مربوط به آشپزی، فرهنگ، موسيقی و ورزش را نيز بياموزيد.
.هستند و گاهی اوقات رايگان نيز ميباشند ترم های آموزشی مقرون به صرفه  

 
از اهميت زيادی برخوردار است.يادگيرِی تحصيلی  مادام العمر در فنالند  

حصيلی انسان را شاداب نگاه ميدارد.فنالنديها عقيده دارند که يادگيرِی ت  
 آموزِش تحصيلی برای همه اعم از جوان و پير ميسر ميباشد.

ت از آموزِش تحصيلی حمايت ميکند.دول  
 
 

 
؟آيا مدرِک فارغ التحصيلی در فنالند به رسميت شناخته ميشود  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ته شدِن مدرِک تحصيلیمدرک تحصيلی؛ تائيِد به رسميت شناخارزشيابِی   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
در فنالند به رسميت شناخته نشود و شما نياز به تحصيالِت تکميلِی بيشتری داشته باشيد.رغ التحصيلی شما امکان دارد که مدرِک فا  

 
تصميمی است که نموداِر صالحيت شما را برای شاغل شدن يا ادامۀ تحصيل  ،حکِم به رسميت شناخته شدن مدرِک فارغ التحصيلی

 براساِس تراِز مدرِک خارجی ميباشد.
.شگاه ها انجام دهديا دانشکدۀ و دان مقاِم ادارِی رشتۀ تحصيلی، کارفرما، ِت آموزش و پرورش،وزار را ميتواند شناختِن مدرکرسميت   

 
 در فنالند برای برخی از حرفه های شغلی، نياز به جواِز اداری ميباشد.

بايد تعيين ارزشيابِی علمی برای مدرِک تحصيلِی برای مشاغلی مانند پزشک، پرستار، آموزگار و مددکاِر اجتماعی به عنوان مثال 
 خارجی بعمل آيد.

را درفنالند نداشته باشد. ارزِش کافیتحصيلی کشوِر شما امکان دارد که مدرِک   
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از خدمات آنها بهره مند شويد.و به تحصيل مشغول شده  سسه های شبانه با طراوتمواين شما ميتوانيد در   
ميباشد. در رشته های ترِم زبان و کارهای دستی بدليل محبوبيتشانمشارکت بيشتری   

 شما ميتوانيد رشته های مربوط به آشپزی، فرهنگ، موسيقی و ورزش را نيز بياموزيد.
.هستند و گاهی اوقات رايگان نيز ميباشند ترم های آموزشی مقرون به صرفه  

 
از اهميت زيادی برخوردار است.يادگيرِی تحصيلی  مادام العمر در فنالند  

حصيلی انسان را شاداب نگاه ميدارد.فنالنديها عقيده دارند که يادگيرِی ت  
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در فنالند به رسميت شناخته نشود و شما نياز به تحصيالِت تکميلِی بيشتری داشته باشيد.رغ التحصيلی شما امکان دارد که مدرِک فا  

 
تصميمی است که نموداِر صالحيت شما را برای شاغل شدن يا ادامۀ تحصيل  ،حکِم به رسميت شناخته شدن مدرِک فارغ التحصيلی

 براساِس تراِز مدرِک خارجی ميباشد.
.شگاه ها انجام دهديا دانشکدۀ و دان مقاِم ادارِی رشتۀ تحصيلی، کارفرما، ِت آموزش و پرورش،وزار را ميتواند شناختِن مدرکرسميت   

 
 در فنالند برای برخی از حرفه های شغلی، نياز به جواِز اداری ميباشد.

بايد تعيين ارزشيابِی علمی برای مدرِک تحصيلِی برای مشاغلی مانند پزشک، پرستار، آموزگار و مددکاِر اجتماعی به عنوان مثال 
 خارجی بعمل آيد.

را درفنالند نداشته باشد. ارزِش کافیتحصيلی کشوِر شما امکان دارد که مدرِک   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تحصيل. ٣  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 بزرگساالن و تحصيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ا بياموزند يا تحصيالتشان را تکميل کنند.در فنالند بزرگساالن ميتوانند حرفه ای جديد ر  

 تحصيل در فنالند مقرون به صرفه ميباشد، زيرا دولت با مالياِت دريافتی از ماليات دهندگان به محصلين کمِک مالی ميکند.
 

 بزرگساالن نيز ميتوانند به تحصيل مواِد درسِی جوانان بپردازند.
يا مدرسۀ ابتدايی و متوسطه تحصيل کنيد. ، وحرفه ای، دبيرستان هنرستانِ  يتوانيد در دانشکدۀ فنی، موسسۀشما م  

.را در آيکويسلوکيو (دبيرستاِن بزرگساالن) بگذرانيد متوسطۀد دوران دبيرستانی يا ابتدايی و شما ميتواني  
نيز خواهيد داشت. تحصيلی را امکاناتِ  اگر روزها شاغل هستيد، بنابراين ،کالسهای آموزشِی دبيرستاِن بزرگساالن معموال شبانه ميباشد  

 
در فنالند فراوان ميباشند. اوپيستو کانسااليس باصطالح موسساِت خصوصی  

از خدمات آنها بهره مند شويد.و به تحصيل مشغول شده  سسه های شبانه با طراوتمواين شما ميتوانيد در   
ميباشد. در رشته های ترِم زبان و کارهای دستی بدليل محبوبيتشانمشارکت بيشتری   

 شما ميتوانيد رشته های مربوط به آشپزی، فرهنگ، موسيقی و ورزش را نيز بياموزيد.
.هستند و گاهی اوقات رايگان نيز ميباشند ترم های آموزشی مقرون به صرفه  

 
از اهميت زيادی برخوردار است.يادگيرِی تحصيلی  مادام العمر در فنالند  

حصيلی انسان را شاداب نگاه ميدارد.فنالنديها عقيده دارند که يادگيرِی ت  
 آموزِش تحصيلی برای همه اعم از جوان و پير ميسر ميباشد.

ت از آموزِش تحصيلی حمايت ميکند.دول  
 
 

 
؟آيا مدرِک فارغ التحصيلی در فنالند به رسميت شناخته ميشود  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ته شدِن مدرِک تحصيلیمدرک تحصيلی؛ تائيِد به رسميت شناخارزشيابِی   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
در فنالند به رسميت شناخته نشود و شما نياز به تحصيالِت تکميلِی بيشتری داشته باشيد.رغ التحصيلی شما امکان دارد که مدرِک فا  

 
تصميمی است که نموداِر صالحيت شما را برای شاغل شدن يا ادامۀ تحصيل  ،حکِم به رسميت شناخته شدن مدرِک فارغ التحصيلی

 براساِس تراِز مدرِک خارجی ميباشد.
.شگاه ها انجام دهديا دانشکدۀ و دان مقاِم ادارِی رشتۀ تحصيلی، کارفرما، ِت آموزش و پرورش،وزار را ميتواند شناختِن مدرکرسميت   

 
 در فنالند برای برخی از حرفه های شغلی، نياز به جواِز اداری ميباشد.

بايد تعيين ارزشيابِی علمی برای مدرِک تحصيلِی برای مشاغلی مانند پزشک، پرستار، آموزگار و مددکاِر اجتماعی به عنوان مثال 
 خارجی بعمل آيد.

را درفنالند نداشته باشد. ارزِش کافیتحصيلی کشوِر شما امکان دارد که مدرِک   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تحصيل. ٣  
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 بزرگساالن و تحصيل
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ا بياموزند يا تحصيالتشان را تکميل کنند.در فنالند بزرگساالن ميتوانند حرفه ای جديد ر  

 تحصيل در فنالند مقرون به صرفه ميباشد، زيرا دولت با مالياِت دريافتی از ماليات دهندگان به محصلين کمِک مالی ميکند.
 

 بزرگساالن نيز ميتوانند به تحصيل مواِد درسِی جوانان بپردازند.
يا مدرسۀ ابتدايی و متوسطه تحصيل کنيد. ، وحرفه ای، دبيرستان هنرستانِ  يتوانيد در دانشکدۀ فنی، موسسۀشما م  

.را در آيکويسلوکيو (دبيرستاِن بزرگساالن) بگذرانيد متوسطۀد دوران دبيرستانی يا ابتدايی و شما ميتواني  
نيز خواهيد داشت. تحصيلی را امکاناتِ  اگر روزها شاغل هستيد، بنابراين ،کالسهای آموزشِی دبيرستاِن بزرگساالن معموال شبانه ميباشد  

 
در فنالند فراوان ميباشند. اوپيستو کانسااليس باصطالح موسساِت خصوصی  

از خدمات آنها بهره مند شويد.و به تحصيل مشغول شده  سسه های شبانه با طراوتمواين شما ميتوانيد در   
ميباشد. در رشته های ترِم زبان و کارهای دستی بدليل محبوبيتشانمشارکت بيشتری   

 شما ميتوانيد رشته های مربوط به آشپزی، فرهنگ، موسيقی و ورزش را نيز بياموزيد.
.هستند و گاهی اوقات رايگان نيز ميباشند ترم های آموزشی مقرون به صرفه  

 
از اهميت زيادی برخوردار است.يادگيرِی تحصيلی  مادام العمر در فنالند  

حصيلی انسان را شاداب نگاه ميدارد.فنالنديها عقيده دارند که يادگيرِی ت  
 آموزِش تحصيلی برای همه اعم از جوان و پير ميسر ميباشد.

ت از آموزِش تحصيلی حمايت ميکند.دول  
 
 

 
؟آيا مدرِک فارغ التحصيلی در فنالند به رسميت شناخته ميشود  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ته شدِن مدرِک تحصيلیمدرک تحصيلی؛ تائيِد به رسميت شناخارزشيابِی   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
در فنالند به رسميت شناخته نشود و شما نياز به تحصيالِت تکميلِی بيشتری داشته باشيد.رغ التحصيلی شما امکان دارد که مدرِک فا  

 
تصميمی است که نموداِر صالحيت شما را برای شاغل شدن يا ادامۀ تحصيل  ،حکِم به رسميت شناخته شدن مدرِک فارغ التحصيلی

 براساِس تراِز مدرِک خارجی ميباشد.
.شگاه ها انجام دهديا دانشکدۀ و دان مقاِم ادارِی رشتۀ تحصيلی، کارفرما، ِت آموزش و پرورش،وزار را ميتواند شناختِن مدرکرسميت   

 
 در فنالند برای برخی از حرفه های شغلی، نياز به جواِز اداری ميباشد.

بايد تعيين ارزشيابِی علمی برای مدرِک تحصيلِی برای مشاغلی مانند پزشک، پرستار، آموزگار و مددکاِر اجتماعی به عنوان مثال 
 خارجی بعمل آيد.

را درفنالند نداشته باشد. ارزِش کافیتحصيلی کشوِر شما امکان دارد که مدرِک   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تحصيل. ٣  
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 بزرگساالن و تحصيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ا بياموزند يا تحصيالتشان را تکميل کنند.در فنالند بزرگساالن ميتوانند حرفه ای جديد ر  

 تحصيل در فنالند مقرون به صرفه ميباشد، زيرا دولت با مالياِت دريافتی از ماليات دهندگان به محصلين کمِک مالی ميکند.
 

 بزرگساالن نيز ميتوانند به تحصيل مواِد درسِی جوانان بپردازند.
يا مدرسۀ ابتدايی و متوسطه تحصيل کنيد. ، وحرفه ای، دبيرستان هنرستانِ  يتوانيد در دانشکدۀ فنی، موسسۀشما م  

.را در آيکويسلوکيو (دبيرستاِن بزرگساالن) بگذرانيد متوسطۀد دوران دبيرستانی يا ابتدايی و شما ميتواني  
نيز خواهيد داشت. تحصيلی را امکاناتِ  اگر روزها شاغل هستيد، بنابراين ،کالسهای آموزشِی دبيرستاِن بزرگساالن معموال شبانه ميباشد  

 
در فنالند فراوان ميباشند. اوپيستو کانسااليس باصطالح موسساِت خصوصی  

از خدمات آنها بهره مند شويد.و به تحصيل مشغول شده  سسه های شبانه با طراوتمواين شما ميتوانيد در   
ميباشد. در رشته های ترِم زبان و کارهای دستی بدليل محبوبيتشانمشارکت بيشتری   

 شما ميتوانيد رشته های مربوط به آشپزی، فرهنگ، موسيقی و ورزش را نيز بياموزيد.
.هستند و گاهی اوقات رايگان نيز ميباشند ترم های آموزشی مقرون به صرفه  

 
از اهميت زيادی برخوردار است.يادگيرِی تحصيلی  مادام العمر در فنالند  

حصيلی انسان را شاداب نگاه ميدارد.فنالنديها عقيده دارند که يادگيرِی ت  
 آموزِش تحصيلی برای همه اعم از جوان و پير ميسر ميباشد.

ت از آموزِش تحصيلی حمايت ميکند.دول  
 
 

 
؟آيا مدرِک فارغ التحصيلی در فنالند به رسميت شناخته ميشود  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ته شدِن مدرِک تحصيلیمدرک تحصيلی؛ تائيِد به رسميت شناخارزشيابِی   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
در فنالند به رسميت شناخته نشود و شما نياز به تحصيالِت تکميلِی بيشتری داشته باشيد.رغ التحصيلی شما امکان دارد که مدرِک فا  

 
تصميمی است که نموداِر صالحيت شما را برای شاغل شدن يا ادامۀ تحصيل  ،حکِم به رسميت شناخته شدن مدرِک فارغ التحصيلی

 براساِس تراِز مدرِک خارجی ميباشد.
.شگاه ها انجام دهديا دانشکدۀ و دان مقاِم ادارِی رشتۀ تحصيلی، کارفرما، ِت آموزش و پرورش،وزار را ميتواند شناختِن مدرکرسميت   

 
 در فنالند برای برخی از حرفه های شغلی، نياز به جواِز اداری ميباشد.

بايد تعيين ارزشيابِی علمی برای مدرِک تحصيلِی برای مشاغلی مانند پزشک، پرستار، آموزگار و مددکاِر اجتماعی به عنوان مثال 
 خارجی بعمل آيد.

را درفنالند نداشته باشد. ارزِش کافیتحصيلی کشوِر شما امکان دارد که مدرِک   
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ا بياموزند يا تحصيالتشان را تکميل کنند.در فنالند بزرگساالن ميتوانند حرفه ای جديد ر  
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 بزرگساالن نيز ميتوانند به تحصيل مواِد درسِی جوانان بپردازند.
يا مدرسۀ ابتدايی و متوسطه تحصيل کنيد. ، وحرفه ای، دبيرستان هنرستانِ  يتوانيد در دانشکدۀ فنی، موسسۀشما م  

.را در آيکويسلوکيو (دبيرستاِن بزرگساالن) بگذرانيد متوسطۀد دوران دبيرستانی يا ابتدايی و شما ميتواني  
نيز خواهيد داشت. تحصيلی را امکاناتِ  اگر روزها شاغل هستيد، بنابراين ،کالسهای آموزشِی دبيرستاِن بزرگساالن معموال شبانه ميباشد  

 
در فنالند فراوان ميباشند. اوپيستو کانسااليس باصطالح موسساِت خصوصی  

از خدمات آنها بهره مند شويد.و به تحصيل مشغول شده  سسه های شبانه با طراوتمواين شما ميتوانيد در   
ميباشد. در رشته های ترِم زبان و کارهای دستی بدليل محبوبيتشانمشارکت بيشتری   

 شما ميتوانيد رشته های مربوط به آشپزی، فرهنگ، موسيقی و ورزش را نيز بياموزيد.
.هستند و گاهی اوقات رايگان نيز ميباشند ترم های آموزشی مقرون به صرفه  

 
از اهميت زيادی برخوردار است.يادگيرِی تحصيلی  مادام العمر در فنالند  

حصيلی انسان را شاداب نگاه ميدارد.فنالنديها عقيده دارند که يادگيرِی ت  
 آموزِش تحصيلی برای همه اعم از جوان و پير ميسر ميباشد.

ت از آموزِش تحصيلی حمايت ميکند.دول  
 
 

 
؟آيا مدرِک فارغ التحصيلی در فنالند به رسميت شناخته ميشود  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ته شدِن مدرِک تحصيلیمدرک تحصيلی؛ تائيِد به رسميت شناخارزشيابِی   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
در فنالند به رسميت شناخته نشود و شما نياز به تحصيالِت تکميلِی بيشتری داشته باشيد.رغ التحصيلی شما امکان دارد که مدرِک فا  

 
تصميمی است که نموداِر صالحيت شما را برای شاغل شدن يا ادامۀ تحصيل  ،حکِم به رسميت شناخته شدن مدرِک فارغ التحصيلی

 براساِس تراِز مدرِک خارجی ميباشد.
.شگاه ها انجام دهديا دانشکدۀ و دان مقاِم ادارِی رشتۀ تحصيلی، کارفرما، ِت آموزش و پرورش،وزار را ميتواند شناختِن مدرکرسميت   

 
 در فنالند برای برخی از حرفه های شغلی، نياز به جواِز اداری ميباشد.

بايد تعيين ارزشيابِی علمی برای مدرِک تحصيلِی برای مشاغلی مانند پزشک، پرستار، آموزگار و مددکاِر اجتماعی به عنوان مثال 
 خارجی بعمل آيد.

را درفنالند نداشته باشد. ارزِش کافیتحصيلی کشوِر شما امکان دارد که مدرِک   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تکميل مراحِل تحصيلی برای کار کردِن در رشتۀ کاری شخص ملزم ميباشد.

ردوی اين زبانها اهميت دارد.اصوال دانستِن خوِب زباِن فنالندی يا سوئدی يا ه  
اهميت دارد. زبانی مهارتِ  برای مسئولين دانستِن زبان تا سطحِ معين  

 
 ارزشيابِی و به رسميت شناختِن مدرک تحصيلی ملزم به پرداخِت هزينه ميباشد.

 
 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به وزارِت آموزش و پرورش مراجعه نماييد.

 
ل مربوط برای اطالعِ بيشتر:سايِت و آدرس ايمي  

www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen 
recognition@oph.fi 

 
بايستی مراجعه  فارغ التحصيل رشتۀ مرحلۀ کارآموزیِ انی، و قانونی کردن بهداشتی درم به جهِت به رسميت شناختن مدارِک تحصيلیِ 

(Valvira) بهداشتی درمانی اجتماعِی والويرا هایمجوزسازمان نظارت و صدورِ  :نماييد به  
www.valvira.fi 

 
 

؟يا ميتوان به تحصيِل حرفۀ جديدی پرداخت آ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 

Oppisopimus, näyttötutkinto یارائۀ تجربياِت کار ديپلم اساِس بر تحصيل؛ کارآموزی قراردادِ  بر اساِس  تحصيل  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 بسياری از مهاجران در فنالند به تحصيِل حرفۀ جديدی ميپردازند.

 حرفۀ جديد اغلب در آن حيطه ای ميباشد که اشتغاِل زيادی وجود دارد.
 

 آلترناتيوهای ديگری نيزعالوه بر تحصيل به روِش سنتی وجود دارد.
نی که حرفۀ تحصيلی را در مکاِن کاری بصورِت عملی مياموزيد.ميتوانيد به روش قرارداِد کارآموزی تحصيل کنيد. بدين مع  

 حقوِق دستمزدی به شما پرداخت ميگردد.
حرفه ای را توسِط قرارداِد کارآموزی دريافت داريد. هنرستانِ  شما ميتوانيد مدرِک فارغ التحصيلیِ   

 
ارائۀ تجربياِت کاری دريافت داريد. پروسۀ ميتوانيد مدرِک فارغ التحصيلِی هنرستاِن حرفه ای را توسطِ   

آنها را نشان ميدهيد. در پروسۀ اخِذ گواهی تحصيلیوده ايد، در حرفه تان کسب نم قبال معلومات و مهارت های الزم را چنانچه  
 ارائۀ تجربيات کاری وظايفی است که شما انجام ميدهيد.

 وظايف بصورِت کتبی، شفاهی يا عملی ميباشند.
گواهينامۀ تحصيلی را دريافت ميداريد. ايِف مربوطه را انجام داديد،ظوقتيکه همۀ و  

 
 شما ميتوانيد از طريِق آموزِش از راه دور نيز تحصيل کنيد.

 اغلب آموزش از راه دور به معنای ترم های اينترنتی ميباشد.
برای محصلينی مناسب است که قادر به حضور در محِل تدريس نميباشند. مواِد درسِی آموزِش از راه دور  

 
ميتوانيد کمک هزينۀ يارانۀ تحصيلی را دريافت داريد.کسِب حرفه ای تحصيل ميکنيد؛  چنانچه بيکار هستيد و برای  

.راجعه کنيدو منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو مبرای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به ادارۀ کار   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تکميل مراحِل تحصيلی برای کار کردِن در رشتۀ کاری شخص ملزم ميباشد.

ردوی اين زبانها اهميت دارد.اصوال دانستِن خوِب زباِن فنالندی يا سوئدی يا ه  
اهميت دارد. زبانی مهارتِ  برای مسئولين دانستِن زبان تا سطحِ معين  

 
 ارزشيابِی و به رسميت شناختِن مدرک تحصيلی ملزم به پرداخِت هزينه ميباشد.

 
 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به وزارِت آموزش و پرورش مراجعه نماييد.

 
ل مربوط برای اطالعِ بيشتر:سايِت و آدرس ايمي  

www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen 
recognition@oph.fi 

 
بايستی مراجعه  فارغ التحصيل رشتۀ مرحلۀ کارآموزیِ انی، و قانونی کردن بهداشتی درم به جهِت به رسميت شناختن مدارِک تحصيلیِ 

(Valvira) بهداشتی درمانی اجتماعِی والويرا هایمجوزسازمان نظارت و صدورِ  :نماييد به  
www.valvira.fi 

 
 

؟يا ميتوان به تحصيِل حرفۀ جديدی پرداخت آ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 

Oppisopimus, näyttötutkinto یارائۀ تجربياِت کار ديپلم اساِس بر تحصيل؛ کارآموزی قراردادِ  بر اساِس  تحصيل  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 بسياری از مهاجران در فنالند به تحصيِل حرفۀ جديدی ميپردازند.

 حرفۀ جديد اغلب در آن حيطه ای ميباشد که اشتغاِل زيادی وجود دارد.
 

 آلترناتيوهای ديگری نيزعالوه بر تحصيل به روِش سنتی وجود دارد.
نی که حرفۀ تحصيلی را در مکاِن کاری بصورِت عملی مياموزيد.ميتوانيد به روش قرارداِد کارآموزی تحصيل کنيد. بدين مع  

 حقوِق دستمزدی به شما پرداخت ميگردد.
حرفه ای را توسِط قرارداِد کارآموزی دريافت داريد. هنرستانِ  شما ميتوانيد مدرِک فارغ التحصيلیِ   

 
ارائۀ تجربياِت کاری دريافت داريد. پروسۀ ميتوانيد مدرِک فارغ التحصيلِی هنرستاِن حرفه ای را توسطِ   

آنها را نشان ميدهيد. در پروسۀ اخِذ گواهی تحصيلیوده ايد، در حرفه تان کسب نم قبال معلومات و مهارت های الزم را چنانچه  
 ارائۀ تجربيات کاری وظايفی است که شما انجام ميدهيد.

 وظايف بصورِت کتبی، شفاهی يا عملی ميباشند.
گواهينامۀ تحصيلی را دريافت ميداريد. ايِف مربوطه را انجام داديد،ظوقتيکه همۀ و  

 
 شما ميتوانيد از طريِق آموزِش از راه دور نيز تحصيل کنيد.

 اغلب آموزش از راه دور به معنای ترم های اينترنتی ميباشد.
برای محصلينی مناسب است که قادر به حضور در محِل تدريس نميباشند. مواِد درسِی آموزِش از راه دور  

 
ميتوانيد کمک هزينۀ يارانۀ تحصيلی را دريافت داريد.کسِب حرفه ای تحصيل ميکنيد؛  چنانچه بيکار هستيد و برای  

.راجعه کنيدو منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو مبرای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به ادارۀ کار   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تکميل مراحِل تحصيلی برای کار کردِن در رشتۀ کاری شخص ملزم ميباشد.

ردوی اين زبانها اهميت دارد.اصوال دانستِن خوِب زباِن فنالندی يا سوئدی يا ه  
اهميت دارد. زبانی مهارتِ  برای مسئولين دانستِن زبان تا سطحِ معين  

 
 ارزشيابِی و به رسميت شناختِن مدرک تحصيلی ملزم به پرداخِت هزينه ميباشد.

 
 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به وزارِت آموزش و پرورش مراجعه نماييد.

 
ل مربوط برای اطالعِ بيشتر:سايِت و آدرس ايمي  

www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen 
recognition@oph.fi 

 
بايستی مراجعه  فارغ التحصيل رشتۀ مرحلۀ کارآموزیِ انی، و قانونی کردن بهداشتی درم به جهِت به رسميت شناختن مدارِک تحصيلیِ 

(Valvira) بهداشتی درمانی اجتماعِی والويرا هایمجوزسازمان نظارت و صدورِ  :نماييد به  
www.valvira.fi 

 
 

؟يا ميتوان به تحصيِل حرفۀ جديدی پرداخت آ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 

Oppisopimus, näyttötutkinto یارائۀ تجربياِت کار ديپلم اساِس بر تحصيل؛ کارآموزی قراردادِ  بر اساِس  تحصيل  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 بسياری از مهاجران در فنالند به تحصيِل حرفۀ جديدی ميپردازند.

 حرفۀ جديد اغلب در آن حيطه ای ميباشد که اشتغاِل زيادی وجود دارد.
 

 آلترناتيوهای ديگری نيزعالوه بر تحصيل به روِش سنتی وجود دارد.
نی که حرفۀ تحصيلی را در مکاِن کاری بصورِت عملی مياموزيد.ميتوانيد به روش قرارداِد کارآموزی تحصيل کنيد. بدين مع  

 حقوِق دستمزدی به شما پرداخت ميگردد.
حرفه ای را توسِط قرارداِد کارآموزی دريافت داريد. هنرستانِ  شما ميتوانيد مدرِک فارغ التحصيلیِ   

 
ارائۀ تجربياِت کاری دريافت داريد. پروسۀ ميتوانيد مدرِک فارغ التحصيلِی هنرستاِن حرفه ای را توسطِ   

آنها را نشان ميدهيد. در پروسۀ اخِذ گواهی تحصيلیوده ايد، در حرفه تان کسب نم قبال معلومات و مهارت های الزم را چنانچه  
 ارائۀ تجربيات کاری وظايفی است که شما انجام ميدهيد.

 وظايف بصورِت کتبی، شفاهی يا عملی ميباشند.
گواهينامۀ تحصيلی را دريافت ميداريد. ايِف مربوطه را انجام داديد،ظوقتيکه همۀ و  

 
 شما ميتوانيد از طريِق آموزِش از راه دور نيز تحصيل کنيد.

 اغلب آموزش از راه دور به معنای ترم های اينترنتی ميباشد.
برای محصلينی مناسب است که قادر به حضور در محِل تدريس نميباشند. مواِد درسِی آموزِش از راه دور  

 
ميتوانيد کمک هزينۀ يارانۀ تحصيلی را دريافت داريد.کسِب حرفه ای تحصيل ميکنيد؛  چنانچه بيکار هستيد و برای  

.راجعه کنيدو منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو مبرای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به ادارۀ کار   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تکميل مراحِل تحصيلی برای کار کردِن در رشتۀ کاری شخص ملزم ميباشد.

ردوی اين زبانها اهميت دارد.اصوال دانستِن خوِب زباِن فنالندی يا سوئدی يا ه  
اهميت دارد. زبانی مهارتِ  برای مسئولين دانستِن زبان تا سطحِ معين  

 
 ارزشيابِی و به رسميت شناختِن مدرک تحصيلی ملزم به پرداخِت هزينه ميباشد.

 
 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به وزارِت آموزش و پرورش مراجعه نماييد.

 
ل مربوط برای اطالعِ بيشتر:سايِت و آدرس ايمي  

www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen 
recognition@oph.fi 

 
بايستی مراجعه  فارغ التحصيل رشتۀ مرحلۀ کارآموزیِ انی، و قانونی کردن بهداشتی درم به جهِت به رسميت شناختن مدارِک تحصيلیِ 

(Valvira) بهداشتی درمانی اجتماعِی والويرا هایمجوزسازمان نظارت و صدورِ  :نماييد به  
www.valvira.fi 

 
 

؟يا ميتوان به تحصيِل حرفۀ جديدی پرداخت آ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 

Oppisopimus, näyttötutkinto یارائۀ تجربياِت کار ديپلم اساِس بر تحصيل؛ کارآموزی قراردادِ  بر اساِس  تحصيل  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 بسياری از مهاجران در فنالند به تحصيِل حرفۀ جديدی ميپردازند.

 حرفۀ جديد اغلب در آن حيطه ای ميباشد که اشتغاِل زيادی وجود دارد.
 

 آلترناتيوهای ديگری نيزعالوه بر تحصيل به روِش سنتی وجود دارد.
نی که حرفۀ تحصيلی را در مکاِن کاری بصورِت عملی مياموزيد.ميتوانيد به روش قرارداِد کارآموزی تحصيل کنيد. بدين مع  

 حقوِق دستمزدی به شما پرداخت ميگردد.
حرفه ای را توسِط قرارداِد کارآموزی دريافت داريد. هنرستانِ  شما ميتوانيد مدرِک فارغ التحصيلیِ   

 
ارائۀ تجربياِت کاری دريافت داريد. پروسۀ ميتوانيد مدرِک فارغ التحصيلِی هنرستاِن حرفه ای را توسطِ   

آنها را نشان ميدهيد. در پروسۀ اخِذ گواهی تحصيلیوده ايد، در حرفه تان کسب نم قبال معلومات و مهارت های الزم را چنانچه  
 ارائۀ تجربيات کاری وظايفی است که شما انجام ميدهيد.

 وظايف بصورِت کتبی، شفاهی يا عملی ميباشند.
گواهينامۀ تحصيلی را دريافت ميداريد. ايِف مربوطه را انجام داديد،ظوقتيکه همۀ و  

 
 شما ميتوانيد از طريِق آموزِش از راه دور نيز تحصيل کنيد.

 اغلب آموزش از راه دور به معنای ترم های اينترنتی ميباشد.
برای محصلينی مناسب است که قادر به حضور در محِل تدريس نميباشند. مواِد درسِی آموزِش از راه دور  

 
ميتوانيد کمک هزينۀ يارانۀ تحصيلی را دريافت داريد.کسِب حرفه ای تحصيل ميکنيد؛  چنانچه بيکار هستيد و برای  

.راجعه کنيدو منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو مبرای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به ادارۀ کار   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  27.                             26.

فنالند کشور   عمومی در اطالعات  
 

 فهرست مطالب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 تکميل مراحِل تحصيلی برای کار کردِن در رشتۀ کاری شخص ملزم ميباشد.

ردوی اين زبانها اهميت دارد.اصوال دانستِن خوِب زباِن فنالندی يا سوئدی يا ه  
اهميت دارد. زبانی مهارتِ  برای مسئولين دانستِن زبان تا سطحِ معين  

 
 ارزشيابِی و به رسميت شناختِن مدرک تحصيلی ملزم به پرداخِت هزينه ميباشد.

 
 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به وزارِت آموزش و پرورش مراجعه نماييد.

 
ل مربوط برای اطالعِ بيشتر:سايِت و آدرس ايمي  

www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen 
recognition@oph.fi 

 
بايستی مراجعه  فارغ التحصيل رشتۀ مرحلۀ کارآموزیِ انی، و قانونی کردن بهداشتی درم به جهِت به رسميت شناختن مدارِک تحصيلیِ 

(Valvira) بهداشتی درمانی اجتماعِی والويرا هایمجوزسازمان نظارت و صدورِ  :نماييد به  
www.valvira.fi 

 
 

؟يا ميتوان به تحصيِل حرفۀ جديدی پرداخت آ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 

Oppisopimus, näyttötutkinto یارائۀ تجربياِت کار ديپلم اساِس بر تحصيل؛ کارآموزی قراردادِ  بر اساِس  تحصيل  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 بسياری از مهاجران در فنالند به تحصيِل حرفۀ جديدی ميپردازند.

 حرفۀ جديد اغلب در آن حيطه ای ميباشد که اشتغاِل زيادی وجود دارد.
 

 آلترناتيوهای ديگری نيزعالوه بر تحصيل به روِش سنتی وجود دارد.
نی که حرفۀ تحصيلی را در مکاِن کاری بصورِت عملی مياموزيد.ميتوانيد به روش قرارداِد کارآموزی تحصيل کنيد. بدين مع  

 حقوِق دستمزدی به شما پرداخت ميگردد.
حرفه ای را توسِط قرارداِد کارآموزی دريافت داريد. هنرستانِ  شما ميتوانيد مدرِک فارغ التحصيلیِ   

 
ارائۀ تجربياِت کاری دريافت داريد. پروسۀ ميتوانيد مدرِک فارغ التحصيلِی هنرستاِن حرفه ای را توسطِ   

آنها را نشان ميدهيد. در پروسۀ اخِذ گواهی تحصيلیوده ايد، در حرفه تان کسب نم قبال معلومات و مهارت های الزم را چنانچه  
 ارائۀ تجربيات کاری وظايفی است که شما انجام ميدهيد.

 وظايف بصورِت کتبی، شفاهی يا عملی ميباشند.
گواهينامۀ تحصيلی را دريافت ميداريد. ايِف مربوطه را انجام داديد،ظوقتيکه همۀ و  

 
 شما ميتوانيد از طريِق آموزِش از راه دور نيز تحصيل کنيد.

 اغلب آموزش از راه دور به معنای ترم های اينترنتی ميباشد.
برای محصلينی مناسب است که قادر به حضور در محِل تدريس نميباشند. مواِد درسِی آموزِش از راه دور  

 
ميتوانيد کمک هزينۀ يارانۀ تحصيلی را دريافت داريد.کسِب حرفه ای تحصيل ميکنيد؛  چنانچه بيکار هستيد و برای  

.راجعه کنيدو منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو مبرای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به ادارۀ کار   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هزينۀ تحصيلی چقدر ميباشد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

وجود  یادانشکده  وآموزِش عالِی دانشگاهی  نواِن مثال معموال شهريۀ تحصيلیِ فنالند تحصيل کردن مقرون به صرفه ميباشد، به عدر 
 ندارد. شما ميتوانيد از کمک هزينۀ تحصيلی نيز استفاده کنيد.

 
مقرون به صرفه ميباشد. ،در فنالند تحصيالتی که به اخِذ گواهِی تحصيلی ختم شود  

ِت هنرستانی به اخِذ گواهِی تحصيلی ختم ميشود.تحصيال  
به اخِذ گواهِی تحصيلی ختم ميشود. تحصيالِت آموزِش عالیهمچنين   

 
دبيرستانی هنرستانی و نيز دانشجويان خودشان بايد مخارجِ بهداشتی درمانی را پرداخت نمايند. ب موارد دانش پژوهانِ در اغل  

 
ميتوانند از ا و حوزۀ اقتصادِی اروپا کارِت بيمۀ درمانِی مخصوِص اروپا را داشته باشند، روپاتحاديۀ ا کشورهای دانش پژوهانِ اگر 

.شتی درمانِی عمومی بهره مند شوندخدماِت بهدا  
 

 در آن صورت مخارجِ خدماِت درمانِی آنها همانند فنالندی ها است.
 

در دورۀ تمام وقت تحصيل کنند.دانش پژوهان ميتوانند کمک هزينۀ تحصيلی را دريافت کنند، چنانچه   
 کمک هزينۀ تحصيلی به کمک های مالی گفته ميشود که برای موفقيت در اخِذ گواهِی تحصيلی به دانش پژوهان پرداخت ميشود.

 چنانچه تابعيت شما فنالندی نباشد، ميتوانيد تنها در شرايِط خاصی از کمک هزينۀ تحصيلی برخوردار شويد.
 
 

نۀ يارانۀ تحصيلیپيشنهادهای کمک هزي  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ه ميشود که شما از شرايط زير برخوردار باشيد:يلی بشرطی دادکمک هزينۀ تحص  

سکونِت شما در فنالند دائمی باشد.الف)   
زۀ ب) داليل اقامِت ديگری نيزعالوه بر تحصيل داشته باشيد، به عنواِن مثال دليِل کاری يا خانوادگی داشته باشيد؛ و در ضمن شما بايد اجا

را نيز داشته باشيد.اقامت يا گواهِی ثبت در سيستِم بايگانِی فنالند   
ميباشد، شما حِق دريافِت کمک هزينۀ تحصيلی را نخواهيد داشت. یچنانچه دليِل اقامت تان فقط تحصيل  

 
بيکارهستيد و به قصِد دريافِت گواهِی آموزشی به تحصيل مشغول هستيد، برای ادامه تحصيل ميتوانيد از مزاياِی يارانۀ بيکاری بهره  اگر

 مند شويد.
اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال يا سازماِن کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو مراجعه نماييد. برای کسبِ   

 
:ای زير مراجعه نماييدسايت هبرای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به   

www.te-palvelut.fi → koulutus ja amma�nvalinta 
 

 
 

زبانهای ديگر نيز تحصيل نمود؟آيا در فنالند ميتوان به   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
سيستِم آموزشی اغلب به زبان فنالندی است.در فنالند   

 آموزش همچنين به زباِن سوئدی و انگليسی نيز ميباشد.
 

 دومين زباِن رسمی فنالند سوئدی ميباشد.
 تحصيل به زباِن سوئدی در تماِم سطوحِ آموزشی پرورشی اعم از مهِد کودک تا سيستِم آموزِش عالی وجود دارد.

امری عادی است. در آن بخش تحصيل به زباِن سوئدی معموال هری به زباِن سوئدی صحبت کنند،ۀ شحوزساکنيِن يک اکثِر  اگر  
 تحصيل به زباِن انگليسی نيز در موسساِت آموزِش عالِی دانشگاهی و دانشکده ای وجود دارد.
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ه ميشود که شما از شرايط زير برخوردار باشيد:يلی بشرطی دادکمک هزينۀ تحص  

سکونِت شما در فنالند دائمی باشد.الف)   
زۀ ب) داليل اقامِت ديگری نيزعالوه بر تحصيل داشته باشيد، به عنواِن مثال دليِل کاری يا خانوادگی داشته باشيد؛ و در ضمن شما بايد اجا

را نيز داشته باشيد.اقامت يا گواهِی ثبت در سيستِم بايگانِی فنالند   
ميباشد، شما حِق دريافِت کمک هزينۀ تحصيلی را نخواهيد داشت. یچنانچه دليِل اقامت تان فقط تحصيل  

 
بيکارهستيد و به قصِد دريافِت گواهِی آموزشی به تحصيل مشغول هستيد، برای ادامه تحصيل ميتوانيد از مزاياِی يارانۀ بيکاری بهره  اگر

 مند شويد.
اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال يا سازماِن کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو مراجعه نماييد. برای کسبِ   

 
:ای زير مراجعه نماييدسايت هبرای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به   
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زبانهای ديگر نيز تحصيل نمود؟آيا در فنالند ميتوان به   
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سيستِم آموزشی اغلب به زبان فنالندی است.در فنالند   

 آموزش همچنين به زباِن سوئدی و انگليسی نيز ميباشد.
 

 دومين زباِن رسمی فنالند سوئدی ميباشد.
 تحصيل به زباِن سوئدی در تماِم سطوحِ آموزشی پرورشی اعم از مهِد کودک تا سيستِم آموزِش عالی وجود دارد.

امری عادی است. در آن بخش تحصيل به زباِن سوئدی معموال هری به زباِن سوئدی صحبت کنند،ۀ شحوزساکنيِن يک اکثِر  اگر  
 تحصيل به زباِن انگليسی نيز در موسساِت آموزِش عالِی دانشگاهی و دانشکده ای وجود دارد.

 
 
 

 
 هزينۀ تحصيلی چقدر ميباشد؟
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وجود  یادانشکده  وآموزِش عالِی دانشگاهی  نواِن مثال معموال شهريۀ تحصيلیِ فنالند تحصيل کردن مقرون به صرفه ميباشد، به عدر 
 ندارد. شما ميتوانيد از کمک هزينۀ تحصيلی نيز استفاده کنيد.

 
مقرون به صرفه ميباشد. ،در فنالند تحصيالتی که به اخِذ گواهِی تحصيلی ختم شود  

ِت هنرستانی به اخِذ گواهِی تحصيلی ختم ميشود.تحصيال  
به اخِذ گواهِی تحصيلی ختم ميشود. تحصيالِت آموزِش عالیهمچنين   

 
دبيرستانی هنرستانی و نيز دانشجويان خودشان بايد مخارجِ بهداشتی درمانی را پرداخت نمايند. ب موارد دانش پژوهانِ در اغل  

 
ميتوانند از ا و حوزۀ اقتصادِی اروپا کارِت بيمۀ درمانِی مخصوِص اروپا را داشته باشند، روپاتحاديۀ ا کشورهای دانش پژوهانِ اگر 

.شتی درمانِی عمومی بهره مند شوندخدماِت بهدا  
 

 در آن صورت مخارجِ خدماِت درمانِی آنها همانند فنالندی ها است.
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 چنانچه تابعيت شما فنالندی نباشد، ميتوانيد تنها در شرايِط خاصی از کمک هزينۀ تحصيلی برخوردار شويد.
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 آموزش همچنين به زباِن سوئدی و انگليسی نيز ميباشد.
 

 دومين زباِن رسمی فنالند سوئدی ميباشد.
 تحصيل به زباِن سوئدی در تماِم سطوحِ آموزشی پرورشی اعم از مهِد کودک تا سيستِم آموزِش عالی وجود دارد.

امری عادی است. در آن بخش تحصيل به زباِن سوئدی معموال هری به زباِن سوئدی صحبت کنند،ۀ شحوزساکنيِن يک اکثِر  اگر  
 تحصيل به زباِن انگليسی نيز در موسساِت آموزِش عالِی دانشگاهی و دانشکده ای وجود دارد.

 
 
 

 
 هزينۀ تحصيلی چقدر ميباشد؟
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وجود  یادانشکده  وآموزِش عالِی دانشگاهی  نواِن مثال معموال شهريۀ تحصيلیِ فنالند تحصيل کردن مقرون به صرفه ميباشد، به عدر 
 ندارد. شما ميتوانيد از کمک هزينۀ تحصيلی نيز استفاده کنيد.

 
مقرون به صرفه ميباشد. ،در فنالند تحصيالتی که به اخِذ گواهِی تحصيلی ختم شود  

ِت هنرستانی به اخِذ گواهِی تحصيلی ختم ميشود.تحصيال  
به اخِذ گواهِی تحصيلی ختم ميشود. تحصيالِت آموزِش عالیهمچنين   

 
دبيرستانی هنرستانی و نيز دانشجويان خودشان بايد مخارجِ بهداشتی درمانی را پرداخت نمايند. ب موارد دانش پژوهانِ در اغل  

 
ميتوانند از ا و حوزۀ اقتصادِی اروپا کارِت بيمۀ درمانِی مخصوِص اروپا را داشته باشند، روپاتحاديۀ ا کشورهای دانش پژوهانِ اگر 

.شتی درمانِی عمومی بهره مند شوندخدماِت بهدا  
 

 در آن صورت مخارجِ خدماِت درمانِی آنها همانند فنالندی ها است.
 

در دورۀ تمام وقت تحصيل کنند.دانش پژوهان ميتوانند کمک هزينۀ تحصيلی را دريافت کنند، چنانچه   
 کمک هزينۀ تحصيلی به کمک های مالی گفته ميشود که برای موفقيت در اخِذ گواهِی تحصيلی به دانش پژوهان پرداخت ميشود.

 چنانچه تابعيت شما فنالندی نباشد، ميتوانيد تنها در شرايِط خاصی از کمک هزينۀ تحصيلی برخوردار شويد.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ه ميشود که شما از شرايط زير برخوردار باشيد:يلی بشرطی دادکمک هزينۀ تحص  

سکونِت شما در فنالند دائمی باشد.الف)   
زۀ ب) داليل اقامِت ديگری نيزعالوه بر تحصيل داشته باشيد، به عنواِن مثال دليِل کاری يا خانوادگی داشته باشيد؛ و در ضمن شما بايد اجا

را نيز داشته باشيد.اقامت يا گواهِی ثبت در سيستِم بايگانِی فنالند   
ميباشد، شما حِق دريافِت کمک هزينۀ تحصيلی را نخواهيد داشت. یچنانچه دليِل اقامت تان فقط تحصيل  

 
بيکارهستيد و به قصِد دريافِت گواهِی آموزشی به تحصيل مشغول هستيد، برای ادامه تحصيل ميتوانيد از مزاياِی يارانۀ بيکاری بهره  اگر

 مند شويد.
اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال يا سازماِن کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو مراجعه نماييد. برای کسبِ   

 
:ای زير مراجعه نماييدسايت هبرای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به   
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 چنانچه تابعيت شما فنالندی نباشد، ميتوانيد تنها در شرايِط خاصی از کمک هزينۀ تحصيلی برخوردار شويد.
 
 

نۀ يارانۀ تحصيلیپيشنهادهای کمک هزي  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ه ميشود که شما از شرايط زير برخوردار باشيد:يلی بشرطی دادکمک هزينۀ تحص  

سکونِت شما در فنالند دائمی باشد.الف)   
زۀ ب) داليل اقامِت ديگری نيزعالوه بر تحصيل داشته باشيد، به عنواِن مثال دليِل کاری يا خانوادگی داشته باشيد؛ و در ضمن شما بايد اجا

را نيز داشته باشيد.اقامت يا گواهِی ثبت در سيستِم بايگانِی فنالند   
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بيکارهستيد و به قصِد دريافِت گواهِی آموزشی به تحصيل مشغول هستيد، برای ادامه تحصيل ميتوانيد از مزاياِی يارانۀ بيکاری بهره  اگر

 مند شويد.
اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال يا سازماِن کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو مراجعه نماييد. برای کسبِ   

 
:ای زير مراجعه نماييدسايت هبرای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به   
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زبانهای ديگر نيز تحصيل نمود؟آيا در فنالند ميتوان به   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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به سازمان آموزش و پرورش يا به موسسۀ آموزشی مراجعه نماييد. رای کسِب اطالعاِت بيشترب  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  31.                             30.

 سرپرستِی مراقبت از کودک پس از طالق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

طالِق آنها نيز دارا ميباشد.کودِک حِق برخورداری از مادر و پدر را پس از   
حتی اگر فقط نزِد يکی از آنها ساکن باشد. ،کودک حِق مالقاِت پدر و مادر را دارد  

 
نگهداری از کودک را به اشتراک بگذارند و مراقبت را بين خودشان تقسيم کنند.سرپرستِی چگونه  ،پس از طالق والدين تصميم ميگيرند  
کداميک  تصميِم والدين ذکرميگردد که مفاِد قرارداددر اِد کتبی تحرير ميشود.ک بصورِت قراردمعموال سرپرستِی نگهداری از کود

 سرپرستِی سکونِت فرزند را بعهده ميگيرد.
يا اينکه  ،را بعهده دارديکطرفۀ آيا تنها يکی از آنها سرپرستِی حضانت  ،در قرارداد همچنين نوشته ميشود که بنا به تصميِم والدين

مشترک است.حضانت  سرپرستیِ   
که والدين با هم در مورِد اموِر فرزندشان تصميم ميگيرند. منظور از حضانِت مشترک اين است  

 
 منظور از حضانِت يکطرفه اين ميباشد که تنها يکی از والدين در مورِد اموِر فرزند تصميم ميگيرد.

مراجعه  سوسيال نگهبانی از کودکاِن ادارۀ بخش به ،فرزندان اموِر مربوط به سرپرستِی و حِق مالقاتِ  کسِب اطالعات در بارۀ برای
 نماييد.

 
آنها چگونه مخارجِ مالِی فرزند را بين خودشان بعهده ميکنند. ،در قرارداد همچنين تصميِم والدين از اين بابت ذکر ميگردد که  

کودک ميباشد.نفقۀ عهده داِر پرداخِت کمک هزينۀ  ،پدر يا مادری که فرزند نزد او سکونت ندارد  
تامين کنندۀ رفاِه اقتصادِی کودک ميباشد. نفقه کمک هزينۀ  

سوال کنيد که به چه نحو در بارۀ مخارجِ مالِی کودک توافق حاصل ميشود.ميتوانيد از نگهباِن سوسياِل کودک   
 

.سوسيال پرسش نمود از ادارۀ مسائِل خانوادگی ميتوان در مورِد توافق در  
به والدين در  ،خانواده نِاوُوالی وپرورِش  بهداشت يا کارمنداِن بخِش کلينيکِ  ،سوسيال ادارۀ بدين معنا است که: خانوادگیِ توافِق مسائِل 

کنند.ميخصوِص حل و فصل مسائل کمک   
 

 حل و فصل مسائل خانوادگی رايگان ميباشد.
ديرۀ سوسيال ميتواند قرارداد را تاييد کند.چنانچه والدين بتنهايی در مورِد نگاهدارِی کودک به توافق برسند، هيئت م  

 در اينصورت قرارداد قانونی و رسمی ميباشد.
 

 چنانچه والدين نتوانند در مورِد نگاهدارِی کودک به توافق برسند، مراجعِ قضايی مسئوليت تصميم گيری را بعهده خواهند داشت.
 هزينۀ جلساِت رسيدگِی حقوقی دادگاه زياد ميباشد.

رايگان از مشاوِر حقوقی بهره مند شويد. ميتوانيد بطورِ پايين باشد،  درآمد شما خيلیچنانچه   
 

ميتوانيد از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال تقاضای يارانۀ خرجِ و يا اينکه مبلغِ آن کم است،  فرزند به شما تخصيص نميگيرد نققۀ کمک هزينۀ اگر
 کودک را درخواست نماييد.

 
 

 
دوران بارداری و بعد از زايماِن، يارانۀ پدری بعد از زايماِن کودک مادر در نه ایيارا ،کودک کمک هزينۀ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 در فنالند به خانواده هايی که دارای فرزند هستند از لحاظ مالی کمک ميشود.
ميتوانيد از خدماِت يارانه اِی سازماِن  برای درآمِد مخارج زندگِی خانواده، تعلق داشته باشيد سيستِم تاميِن اجتماعِی فنالند چنانچه به

 بيمۀ دولتِی ِکال برخوردار شويد.
 

 هر فرزند حق دارد که از يارانۀ کمک هزينۀ کودک برخوردار باشد.
 مبلغِ کمک هزينه بستگی به تعداِد فرزنداِن خانواده دارد.

سالگِی فرزند پرداخت ميگردد. ١٧کمک هزينۀ تا سِن   
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 بيمۀ دولتِی ِکال برخوردار شويد.
 

 هر فرزند حق دارد که از يارانۀ کمک هزينۀ کودک برخوردار باشد.
 مبلغِ کمک هزينه بستگی به تعداِد فرزنداِن خانواده دارد.

سالگِی فرزند پرداخت ميگردد. ١٧کمک هزينۀ تا سِن   
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طالِق آنها نيز دارا ميباشد.کودِک حِق برخورداری از مادر و پدر را پس از   
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نگهداری از کودک را به اشتراک بگذارند و مراقبت را بين خودشان تقسيم کنند.سرپرستِی چگونه  ،پس از طالق والدين تصميم ميگيرند  
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 سرپرستِی سکونِت فرزند را بعهده ميگيرد.
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 منظور از حضانِت يکطرفه اين ميباشد که تنها يکی از والدين در مورِد اموِر فرزند تصميم ميگيرد.

مراجعه  سوسيال نگهبانی از کودکاِن ادارۀ بخش به ،فرزندان اموِر مربوط به سرپرستِی و حِق مالقاتِ  کسِب اطالعات در بارۀ برای
 نماييد.
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به يکی از والدين پرداخت ميشود.کمک هزينۀ فرزند   
 

شويد.مياز يارانۀ کمک هزينۀ والدين بهره مند در فنالند سکونت داشته ايد،  کودک روز تا تاريخِ پيشبينی شدۀ تولدِ  ١٨٠حداقل از اگر   
 همچنين حق داريد که از امنيت تاميِن اجتماعِی مبتنی بر سکونت در فنالند برخوردار گرديد.

همچنين شامِل بيمه کشورهای جزو اتحاديۀ اروپا، کشورهای حوزۀ اقتصادِی اروپا، سوئيس و اسرائيل ميشود. مدت زماِن بيمه  
 

 يارانۀ کمک هزينۀ والدين بر اساِس درآمد محاسبه ميگردد.
ارانۀ کمک هزينۀ والدين تعلق ميگيرد.ر بوده باشيد، به شما حداقل مبلغِ يبيکاچنانچه   

 
روز پس از تاريخِ مرخصِی مادر به او  پرداخت ميگردد. ١٠٥است که از  ر يارانۀ مادر شدنکمک هزينۀ زايماِن ماد  

) ماه پرداخت ميگردد.٤يارانۀ زايماِن مادر بمدِت چهار (  
 يارانۀ زايماِن مادر به او اجازه ميدهد که بتواند در خانۀ بماند و از کودکش مراقبت نمايد.

 
رۀ يارانۀ زايماِن مادر از يارانۀ والدين برخوردار شوند.مادر و پدر حق دارند که پس از دو  

روز پرداخت ميگردد. ١٥٨يارانۀ والدين برای مدت   
خاتمه ميابد.) ماهگی ميرسد، پرداخِت يارانۀ والدين معموال ٩( وقتيکه سِن کودک به نُه  

 
برخوردار ميشود. شدن چنانچه پدر برای مراقبت از کودک در خانه بماند، از کمک هزينۀ يارانۀ پدر  

 پدر بايد بهمراه مادِر کودک در يک مکان سکونت داشته باشد.
روز آن در همان زمان با مادر در نظر گرفته ميشود. ١٨روز پرداخت ميگردد، که  ٥٤کُأل برای  شدن يارانۀ پدر  

 
 

 
 

HOITOVAPAA  مرخصِی موقتی کاری در دوراِن نوزادِی کودک 
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يدهد تا با کودک تان در خانه باشيد.مرخصِی کارِی مراقبت از نوزاد به شما اجازه م  

 
 بايد با کارفرما در بارۀ مرخصِی مراقبت از نوزاد به توافق رسيد.

 
سالگِی کودک ميتواند ادامه پيدا کند. ٣مرخصِی مراقبت از نوزاد تا سِن   

 فقط يکی از والدين ميتواند از مرخصِی مراقبت از نوزاد بهره مند شود.
طول مدت زماِن مرخصِی مراقبت از نوزاد پرداخت ميگردد. يارانۀ مراقبِت نوزاد در  

 يارانۀ مراقبِت نوزاد را ميتوان از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال درخواست نمود.
 

 والدين حق دارند تا از مرخصِی مراقبِت نوزاد برخوردار شوند.
 پدِر نوزاد نيز ميتواند از مرخصِی مراقبِت نوزاد بهره مند شود.

 
اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايت زيرمراجعه نماييد.برای کسِب   
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ميشود. ان ارائهدورۀ آموزشی پرورشِی فرزند که برای موفقيتِ  ،داردوجود  در جامعه خدماِت کمکی به والدين  
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و پرورِش فرزندان ميباشند.پدر و مادر در درجۀ اول مسئوِل رفاه و آموزش   

ميشود. ان ارائهدورۀ آموزشی پرورشِی فرزند که برای موفقيتِ  ،داردوجود  در جامعه خدماِت کمکی به والدين  
 
 
 
 
 
 

به يکی از والدين پرداخت ميشود.کمک هزينۀ فرزند   
 

شويد.مياز يارانۀ کمک هزينۀ والدين بهره مند در فنالند سکونت داشته ايد،  کودک روز تا تاريخِ پيشبينی شدۀ تولدِ  ١٨٠حداقل از اگر   
 همچنين حق داريد که از امنيت تاميِن اجتماعِی مبتنی بر سکونت در فنالند برخوردار گرديد.

همچنين شامِل بيمه کشورهای جزو اتحاديۀ اروپا، کشورهای حوزۀ اقتصادِی اروپا، سوئيس و اسرائيل ميشود. مدت زماِن بيمه  
 

 يارانۀ کمک هزينۀ والدين بر اساِس درآمد محاسبه ميگردد.
ارانۀ کمک هزينۀ والدين تعلق ميگيرد.ر بوده باشيد، به شما حداقل مبلغِ يبيکاچنانچه   

 
روز پس از تاريخِ مرخصِی مادر به او  پرداخت ميگردد. ١٠٥است که از  ر يارانۀ مادر شدنکمک هزينۀ زايماِن ماد  

) ماه پرداخت ميگردد.٤يارانۀ زايماِن مادر بمدِت چهار (  
 يارانۀ زايماِن مادر به او اجازه ميدهد که بتواند در خانۀ بماند و از کودکش مراقبت نمايد.

 
رۀ يارانۀ زايماِن مادر از يارانۀ والدين برخوردار شوند.مادر و پدر حق دارند که پس از دو  

روز پرداخت ميگردد. ١٥٨يارانۀ والدين برای مدت   
خاتمه ميابد.) ماهگی ميرسد، پرداخِت يارانۀ والدين معموال ٩( وقتيکه سِن کودک به نُه  

 
برخوردار ميشود. شدن چنانچه پدر برای مراقبت از کودک در خانه بماند، از کمک هزينۀ يارانۀ پدر  

 پدر بايد بهمراه مادِر کودک در يک مکان سکونت داشته باشد.
روز آن در همان زمان با مادر در نظر گرفته ميشود. ١٨روز پرداخت ميگردد، که  ٥٤کُأل برای  شدن يارانۀ پدر  

 
 

 
 

HOITOVAPAA  مرخصِی موقتی کاری در دوراِن نوزادِی کودک 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
يدهد تا با کودک تان در خانه باشيد.مرخصِی کارِی مراقبت از نوزاد به شما اجازه م  

 
 بايد با کارفرما در بارۀ مرخصِی مراقبت از نوزاد به توافق رسيد.

 
سالگِی کودک ميتواند ادامه پيدا کند. ٣مرخصِی مراقبت از نوزاد تا سِن   

 فقط يکی از والدين ميتواند از مرخصِی مراقبت از نوزاد بهره مند شود.
طول مدت زماِن مرخصِی مراقبت از نوزاد پرداخت ميگردد. يارانۀ مراقبِت نوزاد در  

 يارانۀ مراقبِت نوزاد را ميتوان از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال درخواست نمود.
 

 والدين حق دارند تا از مرخصِی مراقبِت نوزاد برخوردار شوند.
 پدِر نوزاد نيز ميتواند از مرخصِی مراقبِت نوزاد بهره مند شود.

 
اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايت زيرمراجعه نماييد.برای کسِب   
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  31.                             30.

. کودکان، خانواده ها و سالمندان٤  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 ازدواج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

سالگی ميباشد. ١٨سِن قانونِی ازدواج در فنالند سِن   
 

را داشته باشند. دو نفر گواهِی تجردهر  ،ند کهنند ازدواج کنزوج تنها در شرايطی ميتوايک   
.دارای همسِر ديگری نيستيد که شما ثابت ميکند گواهِی تجرد  

 
مايستراتی يا در کليسا انجام داد. رسمیِ  ازدواج را ميتوان در ادارۀ ثبِت احوالِ   

 بسياری از فنالنديها دوست دارند در کليسا ازدواج کنند.
مايستراتی ازدواج کنيد.  رسمیِ  ِد رسمی ميتوانيد در ادارۀ ثبِت احوالِ برای ثبِت عق  

 مسئوِل ثبِت عقِد رسمی ميتواند به منزل شما نيز بيايد.
 

 در فنالند افراِد هم جنِس دگرباش نيز ميتوانند روابط رسمِی زندگِی يک زوج را داشته باشند.
وبايگانی ميشود.رابطه زوجِ دگرباش بعنواِن پيونِد زناشويی ثبِت   

 اعتباِر ثبِت زناشويِی دگرباشان هماننِد ازدواج ميباشد.
 
 
 

 نام خانوادگی فرزند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
نيز همان نام خانوادگی را خواهند داشت. ند، فرزنداِن آنهاچنانچه والدين نام خانوادگِی مشترک داشته باش  

 ممکن است که والدين دارای ناِم خانوادگی متفاوت باشند.
.گرددناِم خانوادگی برای فرزند ثبت  که کدام به اطالع رسانيدو بايگانی ميگردد، بايد نام کودک ثبت  در اينصورت وقتيکه  

 
ِت احواِل مايستراتی بايگانی شود.کودک ميتواند در کليسا يا ادارۀ ثب  

بايد ناِم خانوادگِی او نيز داده شود. ،بهنگاِم ثبِت بايگانی کودک  
را خواهد داشت.ُمِسن تر  ناِم خانوادگِی فرزندِ  ن ترفرزنِد کم سِ  باشند،ُمِسن تری  فرزنِد مشترک اگر والدين دارای  

دهيد.تی ارائه ادارۀ ثبِت مايسترا ميخواهيد، بايد درخواسِت تغييِرناِم خانوادگی را به تان را برای فرزنِد کم ِسنِ  دگی متفاوتینواناِم خا اگر  
 
 

قطال  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
هريک جداگانه نيز ميتوانند تقاضای طالق را درخواست کنند. ،در فنالند زن يا شوهر  

به نشان دادِن هيچگونه دليلی ندارد. طالق دادن نيازی  
 

مخالفت کند. ، حتی اگر زوجِ شما با آنشما ميتوانيد طالق بگيريد  
بايد بصورِت کتبی ارائه شود.تقاضای طالق   

 تقاضای طالق را بايد از دادگاِه عمومی نخستين درخواست نمود.
نوشته شده است: عمومِی نخستين يافت که در زير دستورالعملهای مربوطه را ميتواند در سايِت اينترنتِی دادگاهِ   
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. کودکان، خانواده ها و سالمندان٤  
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 ازدواج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

سالگی ميباشد. ١٨سِن قانونِی ازدواج در فنالند سِن   
 

را داشته باشند. دو نفر گواهِی تجردهر  ،ند کهنند ازدواج کنزوج تنها در شرايطی ميتوايک   
.دارای همسِر ديگری نيستيد که شما ثابت ميکند گواهِی تجرد  

 
مايستراتی يا در کليسا انجام داد. رسمیِ  ازدواج را ميتوان در ادارۀ ثبِت احوالِ   

 بسياری از فنالنديها دوست دارند در کليسا ازدواج کنند.
مايستراتی ازدواج کنيد.  رسمیِ  ِد رسمی ميتوانيد در ادارۀ ثبِت احوالِ برای ثبِت عق  

 مسئوِل ثبِت عقِد رسمی ميتواند به منزل شما نيز بيايد.
 

 در فنالند افراِد هم جنِس دگرباش نيز ميتوانند روابط رسمِی زندگِی يک زوج را داشته باشند.
وبايگانی ميشود.رابطه زوجِ دگرباش بعنواِن پيونِد زناشويی ثبِت   

 اعتباِر ثبِت زناشويِی دگرباشان هماننِد ازدواج ميباشد.
 
 
 

 نام خانوادگی فرزند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
نيز همان نام خانوادگی را خواهند داشت. ند، فرزنداِن آنهاچنانچه والدين نام خانوادگِی مشترک داشته باش  

 ممکن است که والدين دارای ناِم خانوادگی متفاوت باشند.
.گرددناِم خانوادگی برای فرزند ثبت  که کدام به اطالع رسانيدو بايگانی ميگردد، بايد نام کودک ثبت  در اينصورت وقتيکه  

 
ِت احواِل مايستراتی بايگانی شود.کودک ميتواند در کليسا يا ادارۀ ثب  

بايد ناِم خانوادگِی او نيز داده شود. ،بهنگاِم ثبِت بايگانی کودک  
را خواهد داشت.ُمِسن تر  ناِم خانوادگِی فرزندِ  ن ترفرزنِد کم سِ  باشند،ُمِسن تری  فرزنِد مشترک اگر والدين دارای  

دهيد.تی ارائه ادارۀ ثبِت مايسترا ميخواهيد، بايد درخواسِت تغييِرناِم خانوادگی را به تان را برای فرزنِد کم ِسنِ  دگی متفاوتینواناِم خا اگر  
 
 

قطال  
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هريک جداگانه نيز ميتوانند تقاضای طالق را درخواست کنند. ،در فنالند زن يا شوهر  

به نشان دادِن هيچگونه دليلی ندارد. طالق دادن نيازی  
 

مخالفت کند. ، حتی اگر زوجِ شما با آنشما ميتوانيد طالق بگيريد  
بايد بصورِت کتبی ارائه شود.تقاضای طالق   

 تقاضای طالق را بايد از دادگاِه عمومی نخستين درخواست نمود.
نوشته شده است: عمومِی نخستين يافت که در زير دستورالعملهای مربوطه را ميتواند در سايِت اينترنتِی دادگاهِ   
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سالگی ميباشد. ١٨سِن قانونِی ازدواج در فنالند سِن   
 

را داشته باشند. دو نفر گواهِی تجردهر  ،ند کهنند ازدواج کنزوج تنها در شرايطی ميتوايک   
.دارای همسِر ديگری نيستيد که شما ثابت ميکند گواهِی تجرد  

 
مايستراتی يا در کليسا انجام داد. رسمیِ  ازدواج را ميتوان در ادارۀ ثبِت احوالِ   

 بسياری از فنالنديها دوست دارند در کليسا ازدواج کنند.
مايستراتی ازدواج کنيد.  رسمیِ  ِد رسمی ميتوانيد در ادارۀ ثبِت احوالِ برای ثبِت عق  

 مسئوِل ثبِت عقِد رسمی ميتواند به منزل شما نيز بيايد.
 

 در فنالند افراِد هم جنِس دگرباش نيز ميتوانند روابط رسمِی زندگِی يک زوج را داشته باشند.
وبايگانی ميشود.رابطه زوجِ دگرباش بعنواِن پيونِد زناشويی ثبِت   

 اعتباِر ثبِت زناشويِی دگرباشان هماننِد ازدواج ميباشد.
 
 
 

 نام خانوادگی فرزند
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نيز همان نام خانوادگی را خواهند داشت. ند، فرزنداِن آنهاچنانچه والدين نام خانوادگِی مشترک داشته باش  

 ممکن است که والدين دارای ناِم خانوادگی متفاوت باشند.
.گرددناِم خانوادگی برای فرزند ثبت  که کدام به اطالع رسانيدو بايگانی ميگردد، بايد نام کودک ثبت  در اينصورت وقتيکه  

 
ِت احواِل مايستراتی بايگانی شود.کودک ميتواند در کليسا يا ادارۀ ثب  

بايد ناِم خانوادگِی او نيز داده شود. ،بهنگاِم ثبِت بايگانی کودک  
را خواهد داشت.ُمِسن تر  ناِم خانوادگِی فرزندِ  ن ترفرزنِد کم سِ  باشند،ُمِسن تری  فرزنِد مشترک اگر والدين دارای  

دهيد.تی ارائه ادارۀ ثبِت مايسترا ميخواهيد، بايد درخواسِت تغييِرناِم خانوادگی را به تان را برای فرزنِد کم ِسنِ  دگی متفاوتینواناِم خا اگر  
 
 

قطال  
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هريک جداگانه نيز ميتوانند تقاضای طالق را درخواست کنند. ،در فنالند زن يا شوهر  

به نشان دادِن هيچگونه دليلی ندارد. طالق دادن نيازی  
 

مخالفت کند. ، حتی اگر زوجِ شما با آنشما ميتوانيد طالق بگيريد  
بايد بصورِت کتبی ارائه شود.تقاضای طالق   

 تقاضای طالق را بايد از دادگاِه عمومی نخستين درخواست نمود.
نوشته شده است: عمومِی نخستين يافت که در زير دستورالعملهای مربوطه را ميتواند در سايِت اينترنتِی دادگاهِ   
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سالگی ميباشد. ١٨سِن قانونِی ازدواج در فنالند سِن   
 

را داشته باشند. دو نفر گواهِی تجردهر  ،ند کهنند ازدواج کنزوج تنها در شرايطی ميتوايک   
.دارای همسِر ديگری نيستيد که شما ثابت ميکند گواهِی تجرد  

 
مايستراتی يا در کليسا انجام داد. رسمیِ  ازدواج را ميتوان در ادارۀ ثبِت احوالِ   

 بسياری از فنالنديها دوست دارند در کليسا ازدواج کنند.
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 مسئوِل ثبِت عقِد رسمی ميتواند به منزل شما نيز بيايد.
 

 در فنالند افراِد هم جنِس دگرباش نيز ميتوانند روابط رسمِی زندگِی يک زوج را داشته باشند.
وبايگانی ميشود.رابطه زوجِ دگرباش بعنواِن پيونِد زناشويی ثبِت   

 اعتباِر ثبِت زناشويِی دگرباشان هماننِد ازدواج ميباشد.
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نيز همان نام خانوادگی را خواهند داشت. ند، فرزنداِن آنهاچنانچه والدين نام خانوادگِی مشترک داشته باش  

 ممکن است که والدين دارای ناِم خانوادگی متفاوت باشند.
.گرددناِم خانوادگی برای فرزند ثبت  که کدام به اطالع رسانيدو بايگانی ميگردد، بايد نام کودک ثبت  در اينصورت وقتيکه  

 
ِت احواِل مايستراتی بايگانی شود.کودک ميتواند در کليسا يا ادارۀ ثب  

بايد ناِم خانوادگِی او نيز داده شود. ،بهنگاِم ثبِت بايگانی کودک  
را خواهد داشت.ُمِسن تر  ناِم خانوادگِی فرزندِ  ن ترفرزنِد کم سِ  باشند،ُمِسن تری  فرزنِد مشترک اگر والدين دارای  

دهيد.تی ارائه ادارۀ ثبِت مايسترا ميخواهيد، بايد درخواسِت تغييِرناِم خانوادگی را به تان را برای فرزنِد کم ِسنِ  دگی متفاوتینواناِم خا اگر  
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هريک جداگانه نيز ميتوانند تقاضای طالق را درخواست کنند. ،در فنالند زن يا شوهر  

به نشان دادِن هيچگونه دليلی ندارد. طالق دادن نيازی  
 

مخالفت کند. ، حتی اگر زوجِ شما با آنشما ميتوانيد طالق بگيريد  
بايد بصورِت کتبی ارائه شود.تقاضای طالق   

 تقاضای طالق را بايد از دادگاِه عمومی نخستين درخواست نمود.
نوشته شده است: عمومِی نخستين يافت که در زير دستورالعملهای مربوطه را ميتواند در سايِت اينترنتِی دادگاهِ   
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قطال  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
هريک جداگانه نيز ميتوانند تقاضای طالق را درخواست کنند. ،در فنالند زن يا شوهر  

به نشان دادِن هيچگونه دليلی ندارد. طالق دادن نيازی  
 

مخالفت کند. ، حتی اگر زوجِ شما با آنشما ميتوانيد طالق بگيريد  
بايد بصورِت کتبی ارائه شود.تقاضای طالق   

 تقاضای طالق را بايد از دادگاِه عمومی نخستين درخواست نمود.
نوشته شده است: عمومِی نخستين يافت که در زير دستورالعملهای مربوطه را ميتواند در سايِت اينترنتِی دادگاهِ   
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. کودکان، خانواده ها و سالمندان٤  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 ازدواج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

سالگی ميباشد. ١٨سِن قانونِی ازدواج در فنالند سِن   
 

را داشته باشند. دو نفر گواهِی تجردهر  ،ند کهنند ازدواج کنزوج تنها در شرايطی ميتوايک   
.دارای همسِر ديگری نيستيد که شما ثابت ميکند گواهِی تجرد  

 
مايستراتی يا در کليسا انجام داد. رسمیِ  ازدواج را ميتوان در ادارۀ ثبِت احوالِ   

 بسياری از فنالنديها دوست دارند در کليسا ازدواج کنند.
مايستراتی ازدواج کنيد.  رسمیِ  ِد رسمی ميتوانيد در ادارۀ ثبِت احوالِ برای ثبِت عق  

 مسئوِل ثبِت عقِد رسمی ميتواند به منزل شما نيز بيايد.
 

 در فنالند افراِد هم جنِس دگرباش نيز ميتوانند روابط رسمِی زندگِی يک زوج را داشته باشند.
وبايگانی ميشود.رابطه زوجِ دگرباش بعنواِن پيونِد زناشويی ثبِت   

 اعتباِر ثبِت زناشويِی دگرباشان هماننِد ازدواج ميباشد.
 
 
 

 نام خانوادگی فرزند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
نيز همان نام خانوادگی را خواهند داشت. ند، فرزنداِن آنهاچنانچه والدين نام خانوادگِی مشترک داشته باش  

 ممکن است که والدين دارای ناِم خانوادگی متفاوت باشند.
.گرددناِم خانوادگی برای فرزند ثبت  که کدام به اطالع رسانيدو بايگانی ميگردد، بايد نام کودک ثبت  در اينصورت وقتيکه  

 
ِت احواِل مايستراتی بايگانی شود.کودک ميتواند در کليسا يا ادارۀ ثب  

بايد ناِم خانوادگِی او نيز داده شود. ،بهنگاِم ثبِت بايگانی کودک  
را خواهد داشت.ُمِسن تر  ناِم خانوادگِی فرزندِ  ن ترفرزنِد کم سِ  باشند،ُمِسن تری  فرزنِد مشترک اگر والدين دارای  

دهيد.تی ارائه ادارۀ ثبِت مايسترا ميخواهيد، بايد درخواسِت تغييِرناِم خانوادگی را به تان را برای فرزنِد کم ِسنِ  دگی متفاوتینواناِم خا اگر  
 
 

قطال  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
هريک جداگانه نيز ميتوانند تقاضای طالق را درخواست کنند. ،در فنالند زن يا شوهر  

به نشان دادِن هيچگونه دليلی ندارد. طالق دادن نيازی  
 

مخالفت کند. ، حتی اگر زوجِ شما با آنشما ميتوانيد طالق بگيريد  
بايد بصورِت کتبی ارائه شود.تقاضای طالق   

 تقاضای طالق را بايد از دادگاِه عمومی نخستين درخواست نمود.
نوشته شده است: عمومِی نخستين يافت که در زير دستورالعملهای مربوطه را ميتواند در سايِت اينترنتِی دادگاهِ   

www.oikeus.fi/4323.htm 
 
 
 
 
 
 
 

 سرپرستِی مراقبت از کودک پس از طالق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

طالِق آنها نيز دارا ميباشد.کودِک حِق برخورداری از مادر و پدر را پس از   
حتی اگر فقط نزِد يکی از آنها ساکن باشد. ،کودک حِق مالقاِت پدر و مادر را دارد  

 
نگهداری از کودک را به اشتراک بگذارند و مراقبت را بين خودشان تقسيم کنند.سرپرستِی چگونه  ،پس از طالق والدين تصميم ميگيرند  
کداميک  تصميِم والدين ذکرميگردد که مفاِد قرارداددر اِد کتبی تحرير ميشود.ک بصورِت قراردمعموال سرپرستِی نگهداری از کود

 سرپرستِی سکونِت فرزند را بعهده ميگيرد.
يا اينکه  ،را بعهده دارديکطرفۀ آيا تنها يکی از آنها سرپرستِی حضانت  ،در قرارداد همچنين نوشته ميشود که بنا به تصميِم والدين

مشترک است.حضانت  سرپرستیِ   
که والدين با هم در مورِد اموِر فرزندشان تصميم ميگيرند. منظور از حضانِت مشترک اين است  

 
 منظور از حضانِت يکطرفه اين ميباشد که تنها يکی از والدين در مورِد اموِر فرزند تصميم ميگيرد.

مراجعه  سوسيال نگهبانی از کودکاِن ادارۀ بخش به ،فرزندان اموِر مربوط به سرپرستِی و حِق مالقاتِ  کسِب اطالعات در بارۀ برای
 نماييد.

 
آنها چگونه مخارجِ مالِی فرزند را بين خودشان بعهده ميکنند. ،در قرارداد همچنين تصميِم والدين از اين بابت ذکر ميگردد که  

کودک ميباشد.نفقۀ عهده داِر پرداخِت کمک هزينۀ  ،پدر يا مادری که فرزند نزد او سکونت ندارد  
تامين کنندۀ رفاِه اقتصادِی کودک ميباشد. نفقه کمک هزينۀ  

سوال کنيد که به چه نحو در بارۀ مخارجِ مالِی کودک توافق حاصل ميشود.ميتوانيد از نگهباِن سوسياِل کودک   
 

.سوسيال پرسش نمود از ادارۀ مسائِل خانوادگی ميتوان در مورِد توافق در  
به والدين در  ،خانواده نِاوُوالی وپرورِش  بهداشت يا کارمنداِن بخِش کلينيکِ  ،سوسيال ادارۀ بدين معنا است که: خانوادگیِ توافِق مسائِل 

کنند.ميخصوِص حل و فصل مسائل کمک   
 

 حل و فصل مسائل خانوادگی رايگان ميباشد.
ديرۀ سوسيال ميتواند قرارداد را تاييد کند.چنانچه والدين بتنهايی در مورِد نگاهدارِی کودک به توافق برسند، هيئت م  

 در اينصورت قرارداد قانونی و رسمی ميباشد.
 

 چنانچه والدين نتوانند در مورِد نگاهدارِی کودک به توافق برسند، مراجعِ قضايی مسئوليت تصميم گيری را بعهده خواهند داشت.
 هزينۀ جلساِت رسيدگِی حقوقی دادگاه زياد ميباشد.

رايگان از مشاوِر حقوقی بهره مند شويد. ميتوانيد بطورِ پايين باشد،  درآمد شما خيلیچنانچه   
 

ميتوانيد از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال تقاضای يارانۀ خرجِ و يا اينکه مبلغِ آن کم است،  فرزند به شما تخصيص نميگيرد نققۀ کمک هزينۀ اگر
 کودک را درخواست نماييد.

 
 

 
دوران بارداری و بعد از زايماِن، يارانۀ پدری بعد از زايماِن کودک مادر در نه ایيارا ،کودک کمک هزينۀ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 در فنالند به خانواده هايی که دارای فرزند هستند از لحاظ مالی کمک ميشود.
ميتوانيد از خدماِت يارانه اِی سازماِن  برای درآمِد مخارج زندگِی خانواده، تعلق داشته باشيد سيستِم تاميِن اجتماعِی فنالند چنانچه به

 بيمۀ دولتِی ِکال برخوردار شويد.
 

 هر فرزند حق دارد که از يارانۀ کمک هزينۀ کودک برخوردار باشد.
 مبلغِ کمک هزينه بستگی به تعداِد فرزنداِن خانواده دارد.

سالگِی فرزند پرداخت ميگردد. ١٧کمک هزينۀ تا سِن   
 
 
 
 

 

 سرپرستِی مراقبت از کودک پس از طالق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

طالِق آنها نيز دارا ميباشد.کودِک حِق برخورداری از مادر و پدر را پس از   
حتی اگر فقط نزِد يکی از آنها ساکن باشد. ،کودک حِق مالقاِت پدر و مادر را دارد  

 
نگهداری از کودک را به اشتراک بگذارند و مراقبت را بين خودشان تقسيم کنند.سرپرستِی چگونه  ،پس از طالق والدين تصميم ميگيرند  
کداميک  تصميِم والدين ذکرميگردد که مفاِد قرارداددر اِد کتبی تحرير ميشود.ک بصورِت قراردمعموال سرپرستِی نگهداری از کود

 سرپرستِی سکونِت فرزند را بعهده ميگيرد.
يا اينکه  ،را بعهده دارديکطرفۀ آيا تنها يکی از آنها سرپرستِی حضانت  ،در قرارداد همچنين نوشته ميشود که بنا به تصميِم والدين

مشترک است.حضانت  سرپرستیِ   
که والدين با هم در مورِد اموِر فرزندشان تصميم ميگيرند. منظور از حضانِت مشترک اين است  

 
 منظور از حضانِت يکطرفه اين ميباشد که تنها يکی از والدين در مورِد اموِر فرزند تصميم ميگيرد.

مراجعه  سوسيال نگهبانی از کودکاِن ادارۀ بخش به ،فرزندان اموِر مربوط به سرپرستِی و حِق مالقاتِ  کسِب اطالعات در بارۀ برای
 نماييد.

 
آنها چگونه مخارجِ مالِی فرزند را بين خودشان بعهده ميکنند. ،در قرارداد همچنين تصميِم والدين از اين بابت ذکر ميگردد که  

کودک ميباشد.نفقۀ عهده داِر پرداخِت کمک هزينۀ  ،پدر يا مادری که فرزند نزد او سکونت ندارد  
تامين کنندۀ رفاِه اقتصادِی کودک ميباشد. نفقه کمک هزينۀ  

سوال کنيد که به چه نحو در بارۀ مخارجِ مالِی کودک توافق حاصل ميشود.ميتوانيد از نگهباِن سوسياِل کودک   
 

.سوسيال پرسش نمود از ادارۀ مسائِل خانوادگی ميتوان در مورِد توافق در  
به والدين در  ،خانواده نِاوُوالی وپرورِش  بهداشت يا کارمنداِن بخِش کلينيکِ  ،سوسيال ادارۀ بدين معنا است که: خانوادگیِ توافِق مسائِل 

کنند.ميخصوِص حل و فصل مسائل کمک   
 

 حل و فصل مسائل خانوادگی رايگان ميباشد.
ديرۀ سوسيال ميتواند قرارداد را تاييد کند.چنانچه والدين بتنهايی در مورِد نگاهدارِی کودک به توافق برسند، هيئت م  

 در اينصورت قرارداد قانونی و رسمی ميباشد.
 

 چنانچه والدين نتوانند در مورِد نگاهدارِی کودک به توافق برسند، مراجعِ قضايی مسئوليت تصميم گيری را بعهده خواهند داشت.
 هزينۀ جلساِت رسيدگِی حقوقی دادگاه زياد ميباشد.

رايگان از مشاوِر حقوقی بهره مند شويد. ميتوانيد بطورِ پايين باشد،  درآمد شما خيلیچنانچه   
 

ميتوانيد از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال تقاضای يارانۀ خرجِ و يا اينکه مبلغِ آن کم است،  فرزند به شما تخصيص نميگيرد نققۀ کمک هزينۀ اگر
 کودک را درخواست نماييد.

 
 

 
دوران بارداری و بعد از زايماِن، يارانۀ پدری بعد از زايماِن کودک مادر در نه ایيارا ،کودک کمک هزينۀ  
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 در فنالند به خانواده هايی که دارای فرزند هستند از لحاظ مالی کمک ميشود.
ميتوانيد از خدماِت يارانه اِی سازماِن  برای درآمِد مخارج زندگِی خانواده، تعلق داشته باشيد سيستِم تاميِن اجتماعِی فنالند چنانچه به

 بيمۀ دولتِی ِکال برخوردار شويد.
 

 هر فرزند حق دارد که از يارانۀ کمک هزينۀ کودک برخوردار باشد.
 مبلغِ کمک هزينه بستگی به تعداِد فرزنداِن خانواده دارد.

سالگِی فرزند پرداخت ميگردد. ١٧کمک هزينۀ تا سِن   
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) سالگی شروع ميشود.٧هفت ( در فنالند دبستاِن ابتدايِی دانش آموز در سنِ   

 در فنالند تحصيالت آموزشی تحصيلی اجباری ميباشد.
 

سال  ائمی در فنالند زندگی ميکند، موظف است تاتحصيالِت آموزشی پرورشِی اجباری بدين معنا ميباشد که کودِک نوجوانی که بطوِر د
.های تحصيلی مقرر شده را سپری کند  

را  وسطۀ راهنمايیو مت دبستانی اجباری نميباشند، اما آنها نيز به عنواِن مثال ميتوانند تحصيالِت ابتدايیِ  بزرگساالن شامِل نظاِم آموزشیِ 
بزرگساالن بخوانند. دبيرستانِ  در  

 
 سيستِم نظاِم آموزشِی مدارِس فنالند خوب است.

) سال بطول می انجامند.٩ه (تحصيالِت ابتدايی و متوسطه نُ   
) سالگی اش کامل شده است.٧هفت (شروع ميکند که  سالی را در ابتدایِ ، مدرسۀ ابتدايی کودک  

شرکت کند. پيش دبستانی قبل از مدرسۀ ابتدايی دبستانی، کودک ميتواند در مدرسۀ آمادگی  
 تحصيالِت مدرسۀ آمادگی اجباری نيستند، اما قسمِت اعظِم کودکان در آن دوره شرکت ميکنند.

متوسطه آماده  برای نظاِم آموزشِی ابتدايی يا ، که بدين ترتيبشرکت کنند آماده کننده ند در دوره های تحصيلیِ نيز ميتوان فرزنداِن مهاجران
 ميگرداند.

ِد درسی آموخته ميشوند.، زبانهای فنالندی يا سوئدی و ديگر موابرای نظاِم آموزشی ابتدايی يا متوسطه در دوره های تحصيلِی آماده کننده  
به آموختن دروِس مشابِه مدرسۀ ابتدايی ميپردازند. ی متفاوتبا کمک بازی ها دبستانیکودکاِن پيش   

درنظرگرفته ميشود.ِد کودک در طوِل تدريس ن و استعداسِ   
 

مياموزند نه بعنواِن زباِن مادری. زباِن دوم بعنوانِ  زباِن فنالندی يا سوئدی را ابتدايی و متوسطه، فرزنداِن مهاجران دورانِ در معموال   
ادبيات شرکت نميکنند. فنالنديها و مادرِی فنالندیِ  درسی زبانِ  زنداِن مهاجران اصوال در کالسهایفر  

د در دوره های درسِی زباِن مادری شان شرکت کنند، درصورتيکه از ميتوانن در سالهای تحصيلِی ابتدايی يا متوسطه فرزنداِن مهاجران
داری اين ترم های زبانی برايشان برنامه ريزی شود.طرِف شهر  

ميتوانيد به مسئوليِن ادارِی مدرسه يا آموزش و پرورِش شهر مراجعه کنيد.زباِن مادری،  برای کسِب اطالعاِت مربوط به آموزِش   
سالهاِی تحصيلِی ابتدايی و متوسطه انجام شوند.نظاِم آموزشِی اجباری زمانی خاتمه ميبابد که   

ساله شود، درحاليکه موفق به اتماِم دورۀ ابتدايی و متوسطه نشده باشد، دورۀ آموزِش اجباری او خاتمه می يابد. ١٧نچه دانش آموز چنا  
 در فنالند تحصيل کردن و قبولی دورۀ ابتدايی و متوسطه، از اهميت حائزی برخوردار ميباشد.

ارد که ادامۀ تحصيِل شما با مشکالتی مواجه شود.چنانچه دوراِن ابتدايی و متوسطه را نگذرانيد، امکان د  
 برای کسِب اطالعاِت بيشتر به سايِت زير مراجعه نماييد:
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 مدارِس بين المللی
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 درفنالند مدارِس بين المللی نيز وجود دارد.

 
 آموزش در مدارِس بين المللی به زباِن انگليسی است.

 مدارِس بين المللی عالوه بر هلسينکی در شهرهای ديگری مانند اِسپو، وانتا، تورکو، يوواسکوال، تامپره و اُاولو نيز وجود دارد.
ن پرداخت کنند.، بلکه والديِن دانش آموز بايد شهريۀ اين مدارس را خودشامدارِس بين المللی رايگان نميباشند  

 
 در فنالند مدارس رايگاِن زبان نيز وجود دارد. از آن جمله ميتوان به مدارِس انگليسی، فرانسوی، آلمانی و روسی اشاره نمود.

به دفتِر مدرسۀ شهرتان مراجعه کنيد. کسِب اطالعاِت بيشتربرای   
 
 

 هزينۀ مدرسه چقدر است؟
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 در فنالند تحصيالت آموزشی تحصيلی اجباری ميباشد.
 

سال  ائمی در فنالند زندگی ميکند، موظف است تاتحصيالِت آموزشی پرورشِی اجباری بدين معنا ميباشد که کودِک نوجوانی که بطوِر د
.های تحصيلی مقرر شده را سپری کند  

را  وسطۀ راهنمايیو مت دبستانی اجباری نميباشند، اما آنها نيز به عنواِن مثال ميتوانند تحصيالِت ابتدايیِ  بزرگساالن شامِل نظاِم آموزشیِ 
بزرگساالن بخوانند. دبيرستانِ  در  

 
 سيستِم نظاِم آموزشِی مدارِس فنالند خوب است.

) سال بطول می انجامند.٩ه (تحصيالِت ابتدايی و متوسطه نُ   
) سالگی اش کامل شده است.٧هفت (شروع ميکند که  سالی را در ابتدایِ ، مدرسۀ ابتدايی کودک  

شرکت کند. پيش دبستانی قبل از مدرسۀ ابتدايی دبستانی، کودک ميتواند در مدرسۀ آمادگی  
 تحصيالِت مدرسۀ آمادگی اجباری نيستند، اما قسمِت اعظِم کودکان در آن دوره شرکت ميکنند.

متوسطه آماده  برای نظاِم آموزشِی ابتدايی يا ، که بدين ترتيبشرکت کنند آماده کننده ند در دوره های تحصيلیِ نيز ميتوان فرزنداِن مهاجران
 ميگرداند.

ِد درسی آموخته ميشوند.، زبانهای فنالندی يا سوئدی و ديگر موابرای نظاِم آموزشی ابتدايی يا متوسطه در دوره های تحصيلِی آماده کننده  
به آموختن دروِس مشابِه مدرسۀ ابتدايی ميپردازند. ی متفاوتبا کمک بازی ها دبستانیکودکاِن پيش   

درنظرگرفته ميشود.ِد کودک در طوِل تدريس ن و استعداسِ   
 

مياموزند نه بعنواِن زباِن مادری. زباِن دوم بعنوانِ  زباِن فنالندی يا سوئدی را ابتدايی و متوسطه، فرزنداِن مهاجران دورانِ در معموال   
ادبيات شرکت نميکنند. فنالنديها و مادرِی فنالندیِ  درسی زبانِ  زنداِن مهاجران اصوال در کالسهایفر  

د در دوره های درسِی زباِن مادری شان شرکت کنند، درصورتيکه از ميتوانن در سالهای تحصيلِی ابتدايی يا متوسطه فرزنداِن مهاجران
داری اين ترم های زبانی برايشان برنامه ريزی شود.طرِف شهر  

ميتوانيد به مسئوليِن ادارِی مدرسه يا آموزش و پرورِش شهر مراجعه کنيد.زباِن مادری،  برای کسِب اطالعاِت مربوط به آموزِش   
سالهاِی تحصيلِی ابتدايی و متوسطه انجام شوند.نظاِم آموزشِی اجباری زمانی خاتمه ميبابد که   

ساله شود، درحاليکه موفق به اتماِم دورۀ ابتدايی و متوسطه نشده باشد، دورۀ آموزِش اجباری او خاتمه می يابد. ١٧نچه دانش آموز چنا  
 در فنالند تحصيل کردن و قبولی دورۀ ابتدايی و متوسطه، از اهميت حائزی برخوردار ميباشد.

ارد که ادامۀ تحصيِل شما با مشکالتی مواجه شود.چنانچه دوراِن ابتدايی و متوسطه را نگذرانيد، امکان د  
 برای کسِب اطالعاِت بيشتر به سايِت زير مراجعه نماييد:
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 آموزش در مدارِس بين المللی به زباِن انگليسی است.
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 دانش آموزان در مدرسه از سيستِم خدماتِی غذای گرم برخوردار هستند.
 

متوسطه در فنالند رايگان ميباشد. آموزِش ابتدايی دبستانی و  
توسِط دريافت پوِل مالياِت بردرآمِد دريافتی دولت پرداخت ميشود. تی که به دانش آموزان داده ميشود،خدما  

 دانش آموزان، غذای رايگاِن نيمروزی را در مدرسه صرف ميکنند.
 

نيز رايگان ميباشد. يعنی دبيرستانی و هنرستانی دوراِن دوم تحصيلی  
 دوراِن دوِم تحصيلی شامِل دبيرستان يا هنرستاِن حرفه ای ميباشد.

. ميباشد عهدۀ دانش آموزاِن دبيرستانی يا هنرستانیب ،رداخِت کتابهای تحصيلی و ديگر لوازِم تحصيلیمسئوليت پ  
 ناهار برای دانش آموزاِن دبيرستانی يا هنرستانی رايگان ميباشد.

 
کنند.يتوانند تقاضای پرداخِت شهريه ديگر مدارِس خصوصی م مدارِس بين المللی و  

دانش آموز مشغول تحصيل در مدرسۀ بين المللی باشد، والدين او ملزم به پرداخِت شهريۀ ترِم تحصيلی اش ميباشند. اگر  
 شهريۀ ساليانۀ تحصيلی ميتواند چند صد يورو باشد.

به ادارۀ آموزش و پرورش مراجعه کنيد. برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوان  
 

 خشونت در خانواده
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محيِط خانواده باشد. در فنالند خشونت، جرمی کيفری است، حتی اگر در  

به اطالعِ پليس برسانند.ميتوانند خشونِت خانوادگی را  ،نيز همانند اعضای خانواده افراِد ناشناش  
 

، اعم از ضرب و شتم وغيره، بعنواِن جرمی کيفری تلقی ميشود.زندگی مشترک همزيستیِ در هر نوع خشونتی در روابط زناشويی يا   
بعنواِن جرمی کيفری تلقی ميگردد. در روابط زناشويی نيز سکِس اجباری و خشونِت جنسیِ   

 
ممنوع ميباشد. قانون، تنبيِه بدنی کودکان، اکيدأبر اساِس   

 کتک زدن، مو کشيدن، يا تنبيِه بدنِی کودکان ممنوع ميباشد. 
 ختنۀ زنان در فنالند بعنواِن جرمی کيفری تلقی ميشود.

اند بعنواِن جرمی کيفری تلقی شود.ميتوختنۀ پسران بدون داليِل پزشکی نيز   
 

 تنبيِه ذهنی و روحِی کودک نيز ممنوع ميباشد.
 خشونِت روحی نيزبعنواِن جرمی کيفری تلقی ميشود.

 خشونِت روحی ميتوان به معنای تهديد و ترساندن فردی باشد.
، آنرا به اطالعِ مسئولين برسانيد. تهمت و افترا چنانچه شخصی شما را تهديد کرد يا عمال به نوعی ديگر به حرمِت شما بی احترامی نمود

 نيزبعنواِن جرائمی کيفری تلقی ميشوند. 
سوسيال، پزشک، يا پرستاِر بهداشِت اطفال و خانواده  مددکاِر سازمانِ اطالع رسانی در مورِد خشونت را ميتوان به عنوان مثال به اطالعِ 

 رسانيد.
بنماييد. ١١٢د تقاضای کمک را فورا با تماس گرفتن به شمارۀ اضطرارِی چنانچه مورِد خشونت واقع شويد، ميتواني  

 چنانچه نميتوانيد در خانه بمانيد، ميتوانيد به خانۀ امن برای پناه گرفتن مراجعه نماييد. خانه های امن مسئوِل دادِن کمک و حفاظت در
 شرايط بحرانی هستند.

در خانۀ امن بمانيد. شما ميتوانيدمعموال تا زمانيکه در منزلتان امنيت نداريد،   
 

 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايِت زير مراجعه نماييد: 
www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/turvakodit 

 
 شما ميتوانيد از خدمات تراپی درمانی نيز برخوردار شويد.

ميباشد.در اغلب موارد، خدمات رسانی بصورِت مکالمۀ تلفنی   
 برخی از موسسات ميتوانند خدمات تراپی درمانی را بصورِت شخصی نيز برنامه ريزی نمايند.

 
درخواست نماييد. ،خشونت ميتوانيد تقاضاِی محدوديت نزديکی را برعليه شخِص ُمجریا مورِد تهديد واقع شده است، چنانچه زندگی شم  

شونت با شما تماس بگيرد، مرتکِب جرِم کيفری خواهد شد.شخِص مجرِی خ ورت شرِط محدوديِت نزديکی؛ اگردر ص  
باشد. شما ميتوانيد تقاضاِی محدوديت نزديکی را برعليه شخِص ُمجری خشونت درخواست نماييد، حتی اگر او عضوی از خانوادۀ شما  
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 دانش آموزان، غذای رايگاِن نيمروزی را در مدرسه صرف ميکنند.
 

نيز رايگان ميباشد. يعنی دبيرستانی و هنرستانی دوراِن دوم تحصيلی  
 دوراِن دوِم تحصيلی شامِل دبيرستان يا هنرستاِن حرفه ای ميباشد.

. ميباشد عهدۀ دانش آموزاِن دبيرستانی يا هنرستانیب ،رداخِت کتابهای تحصيلی و ديگر لوازِم تحصيلیمسئوليت پ  
 ناهار برای دانش آموزاِن دبيرستانی يا هنرستانی رايگان ميباشد.

 
کنند.يتوانند تقاضای پرداخِت شهريه ديگر مدارِس خصوصی م مدارِس بين المللی و  

دانش آموز مشغول تحصيل در مدرسۀ بين المللی باشد، والدين او ملزم به پرداخِت شهريۀ ترِم تحصيلی اش ميباشند. اگر  
 شهريۀ ساليانۀ تحصيلی ميتواند چند صد يورو باشد.

به ادارۀ آموزش و پرورش مراجعه کنيد. برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوان  
 

 خشونت در خانواده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
محيِط خانواده باشد. در فنالند خشونت، جرمی کيفری است، حتی اگر در  

به اطالعِ پليس برسانند.ميتوانند خشونِت خانوادگی را  ،نيز همانند اعضای خانواده افراِد ناشناش  
 

، اعم از ضرب و شتم وغيره، بعنواِن جرمی کيفری تلقی ميشود.زندگی مشترک همزيستیِ در هر نوع خشونتی در روابط زناشويی يا   
بعنواِن جرمی کيفری تلقی ميگردد. در روابط زناشويی نيز سکِس اجباری و خشونِت جنسیِ   

 
ممنوع ميباشد. قانون، تنبيِه بدنی کودکان، اکيدأبر اساِس   

 کتک زدن، مو کشيدن، يا تنبيِه بدنِی کودکان ممنوع ميباشد. 
 ختنۀ زنان در فنالند بعنواِن جرمی کيفری تلقی ميشود.

اند بعنواِن جرمی کيفری تلقی شود.ميتوختنۀ پسران بدون داليِل پزشکی نيز   
 

 تنبيِه ذهنی و روحِی کودک نيز ممنوع ميباشد.
 خشونِت روحی نيزبعنواِن جرمی کيفری تلقی ميشود.

 خشونِت روحی ميتوان به معنای تهديد و ترساندن فردی باشد.
، آنرا به اطالعِ مسئولين برسانيد. تهمت و افترا چنانچه شخصی شما را تهديد کرد يا عمال به نوعی ديگر به حرمِت شما بی احترامی نمود

 نيزبعنواِن جرائمی کيفری تلقی ميشوند. 
سوسيال، پزشک، يا پرستاِر بهداشِت اطفال و خانواده  مددکاِر سازمانِ اطالع رسانی در مورِد خشونت را ميتوان به عنوان مثال به اطالعِ 

 رسانيد.
بنماييد. ١١٢د تقاضای کمک را فورا با تماس گرفتن به شمارۀ اضطرارِی چنانچه مورِد خشونت واقع شويد، ميتواني  

 چنانچه نميتوانيد در خانه بمانيد، ميتوانيد به خانۀ امن برای پناه گرفتن مراجعه نماييد. خانه های امن مسئوِل دادِن کمک و حفاظت در
 شرايط بحرانی هستند.

در خانۀ امن بمانيد. شما ميتوانيدمعموال تا زمانيکه در منزلتان امنيت نداريد،   
 

 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايِت زير مراجعه نماييد: 
www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/turvakodit 

 
 شما ميتوانيد از خدمات تراپی درمانی نيز برخوردار شويد.

ميباشد.در اغلب موارد، خدمات رسانی بصورِت مکالمۀ تلفنی   
 برخی از موسسات ميتوانند خدمات تراپی درمانی را بصورِت شخصی نيز برنامه ريزی نمايند.

 
درخواست نماييد. ،خشونت ميتوانيد تقاضاِی محدوديت نزديکی را برعليه شخِص ُمجریا مورِد تهديد واقع شده است، چنانچه زندگی شم  

شونت با شما تماس بگيرد، مرتکِب جرِم کيفری خواهد شد.شخِص مجرِی خ ورت شرِط محدوديِت نزديکی؛ اگردر ص  
باشد. شما ميتوانيد تقاضاِی محدوديت نزديکی را برعليه شخِص ُمجری خشونت درخواست نماييد، حتی اگر او عضوی از خانوادۀ شما  

 
 شماره تلفن های اضطراری:

 دانش آموزان در مدرسه از سيستِم خدماتِی غذای گرم برخوردار هستند.
 

متوسطه در فنالند رايگان ميباشد. آموزِش ابتدايی دبستانی و  
توسِط دريافت پوِل مالياِت بردرآمِد دريافتی دولت پرداخت ميشود. تی که به دانش آموزان داده ميشود،خدما  

 دانش آموزان، غذای رايگاِن نيمروزی را در مدرسه صرف ميکنند.
 

نيز رايگان ميباشد. يعنی دبيرستانی و هنرستانی دوراِن دوم تحصيلی  
 دوراِن دوِم تحصيلی شامِل دبيرستان يا هنرستاِن حرفه ای ميباشد.

. ميباشد عهدۀ دانش آموزاِن دبيرستانی يا هنرستانیب ،رداخِت کتابهای تحصيلی و ديگر لوازِم تحصيلیمسئوليت پ  
 ناهار برای دانش آموزاِن دبيرستانی يا هنرستانی رايگان ميباشد.

 
کنند.يتوانند تقاضای پرداخِت شهريه ديگر مدارِس خصوصی م مدارِس بين المللی و  

دانش آموز مشغول تحصيل در مدرسۀ بين المللی باشد، والدين او ملزم به پرداخِت شهريۀ ترِم تحصيلی اش ميباشند. اگر  
 شهريۀ ساليانۀ تحصيلی ميتواند چند صد يورو باشد.

به ادارۀ آموزش و پرورش مراجعه کنيد. برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوان  
 

 خشونت در خانواده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
محيِط خانواده باشد. در فنالند خشونت، جرمی کيفری است، حتی اگر در  

به اطالعِ پليس برسانند.ميتوانند خشونِت خانوادگی را  ،نيز همانند اعضای خانواده افراِد ناشناش  
 

، اعم از ضرب و شتم وغيره، بعنواِن جرمی کيفری تلقی ميشود.زندگی مشترک همزيستیِ در هر نوع خشونتی در روابط زناشويی يا   
بعنواِن جرمی کيفری تلقی ميگردد. در روابط زناشويی نيز سکِس اجباری و خشونِت جنسیِ   

 
ممنوع ميباشد. قانون، تنبيِه بدنی کودکان، اکيدأبر اساِس   

 کتک زدن، مو کشيدن، يا تنبيِه بدنِی کودکان ممنوع ميباشد. 
 ختنۀ زنان در فنالند بعنواِن جرمی کيفری تلقی ميشود.

اند بعنواِن جرمی کيفری تلقی شود.ميتوختنۀ پسران بدون داليِل پزشکی نيز   
 

 تنبيِه ذهنی و روحِی کودک نيز ممنوع ميباشد.
 خشونِت روحی نيزبعنواِن جرمی کيفری تلقی ميشود.

 خشونِت روحی ميتوان به معنای تهديد و ترساندن فردی باشد.
، آنرا به اطالعِ مسئولين برسانيد. تهمت و افترا چنانچه شخصی شما را تهديد کرد يا عمال به نوعی ديگر به حرمِت شما بی احترامی نمود

 نيزبعنواِن جرائمی کيفری تلقی ميشوند. 
سوسيال، پزشک، يا پرستاِر بهداشِت اطفال و خانواده  مددکاِر سازمانِ اطالع رسانی در مورِد خشونت را ميتوان به عنوان مثال به اطالعِ 

 رسانيد.
بنماييد. ١١٢د تقاضای کمک را فورا با تماس گرفتن به شمارۀ اضطرارِی چنانچه مورِد خشونت واقع شويد، ميتواني  

 چنانچه نميتوانيد در خانه بمانيد، ميتوانيد به خانۀ امن برای پناه گرفتن مراجعه نماييد. خانه های امن مسئوِل دادِن کمک و حفاظت در
 شرايط بحرانی هستند.

در خانۀ امن بمانيد. شما ميتوانيدمعموال تا زمانيکه در منزلتان امنيت نداريد،   
 

 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايِت زير مراجعه نماييد: 
www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/turvakodit 

 
 شما ميتوانيد از خدمات تراپی درمانی نيز برخوردار شويد.

ميباشد.در اغلب موارد، خدمات رسانی بصورِت مکالمۀ تلفنی   
 برخی از موسسات ميتوانند خدمات تراپی درمانی را بصورِت شخصی نيز برنامه ريزی نمايند.

 
درخواست نماييد. ،خشونت ميتوانيد تقاضاِی محدوديت نزديکی را برعليه شخِص ُمجریا مورِد تهديد واقع شده است، چنانچه زندگی شم  

شونت با شما تماس بگيرد، مرتکِب جرِم کيفری خواهد شد.شخِص مجرِی خ ورت شرِط محدوديِت نزديکی؛ اگردر ص  
باشد. شما ميتوانيد تقاضاِی محدوديت نزديکی را برعليه شخِص ُمجری خشونت درخواست نماييد، حتی اگر او عضوی از خانوادۀ شما  

 
 شماره تلفن های اضطراری:



  33.                             32.

به يکی از والدين پرداخت ميشود.کمک هزينۀ فرزند   
 

شويد.مياز يارانۀ کمک هزينۀ والدين بهره مند در فنالند سکونت داشته ايد،  کودک روز تا تاريخِ پيشبينی شدۀ تولدِ  ١٨٠حداقل از اگر   
 همچنين حق داريد که از امنيت تاميِن اجتماعِی مبتنی بر سکونت در فنالند برخوردار گرديد.

همچنين شامِل بيمه کشورهای جزو اتحاديۀ اروپا، کشورهای حوزۀ اقتصادِی اروپا، سوئيس و اسرائيل ميشود. مدت زماِن بيمه  
 

 يارانۀ کمک هزينۀ والدين بر اساِس درآمد محاسبه ميگردد.
ارانۀ کمک هزينۀ والدين تعلق ميگيرد.ر بوده باشيد، به شما حداقل مبلغِ يبيکاچنانچه   

 
روز پس از تاريخِ مرخصِی مادر به او  پرداخت ميگردد. ١٠٥است که از  ر يارانۀ مادر شدنکمک هزينۀ زايماِن ماد  

) ماه پرداخت ميگردد.٤يارانۀ زايماِن مادر بمدِت چهار (  
 يارانۀ زايماِن مادر به او اجازه ميدهد که بتواند در خانۀ بماند و از کودکش مراقبت نمايد.

 
رۀ يارانۀ زايماِن مادر از يارانۀ والدين برخوردار شوند.مادر و پدر حق دارند که پس از دو  

روز پرداخت ميگردد. ١٥٨يارانۀ والدين برای مدت   
خاتمه ميابد.) ماهگی ميرسد، پرداخِت يارانۀ والدين معموال ٩( وقتيکه سِن کودک به نُه  

 
برخوردار ميشود. شدن چنانچه پدر برای مراقبت از کودک در خانه بماند، از کمک هزينۀ يارانۀ پدر  

 پدر بايد بهمراه مادِر کودک در يک مکان سکونت داشته باشد.
روز آن در همان زمان با مادر در نظر گرفته ميشود. ١٨روز پرداخت ميگردد، که  ٥٤کُأل برای  شدن يارانۀ پدر  

 
 

 
 

HOITOVAPAA  مرخصِی موقتی کاری در دوراِن نوزادِی کودک 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
يدهد تا با کودک تان در خانه باشيد.مرخصِی کارِی مراقبت از نوزاد به شما اجازه م  

 
 بايد با کارفرما در بارۀ مرخصِی مراقبت از نوزاد به توافق رسيد.

 
سالگِی کودک ميتواند ادامه پيدا کند. ٣مرخصِی مراقبت از نوزاد تا سِن   

 فقط يکی از والدين ميتواند از مرخصِی مراقبت از نوزاد بهره مند شود.
طول مدت زماِن مرخصِی مراقبت از نوزاد پرداخت ميگردد. يارانۀ مراقبِت نوزاد در  

 يارانۀ مراقبِت نوزاد را ميتوان از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال درخواست نمود.
 

 والدين حق دارند تا از مرخصِی مراقبِت نوزاد برخوردار شوند.
 پدِر نوزاد نيز ميتواند از مرخصِی مراقبِت نوزاد بهره مند شود.

 
اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايت زيرمراجعه نماييد.برای کسِب   

www.kela.fi/lapsiperheet 
 
 

 آموزش و پرورِش کودک
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
و پرورِش فرزندان ميباشند.پدر و مادر در درجۀ اول مسئوِل رفاه و آموزش   

ميشود. ان ارائهدورۀ آموزشی پرورشِی فرزند که برای موفقيتِ  ،داردوجود  در جامعه خدماِت کمکی به والدين  
 
 
 
 
 
 

به يکی از والدين پرداخت ميشود.کمک هزينۀ فرزند   
 

شويد.مياز يارانۀ کمک هزينۀ والدين بهره مند در فنالند سکونت داشته ايد،  کودک روز تا تاريخِ پيشبينی شدۀ تولدِ  ١٨٠حداقل از اگر   
 همچنين حق داريد که از امنيت تاميِن اجتماعِی مبتنی بر سکونت در فنالند برخوردار گرديد.

همچنين شامِل بيمه کشورهای جزو اتحاديۀ اروپا، کشورهای حوزۀ اقتصادِی اروپا، سوئيس و اسرائيل ميشود. مدت زماِن بيمه  
 

 يارانۀ کمک هزينۀ والدين بر اساِس درآمد محاسبه ميگردد.
ارانۀ کمک هزينۀ والدين تعلق ميگيرد.ر بوده باشيد، به شما حداقل مبلغِ يبيکاچنانچه   

 
روز پس از تاريخِ مرخصِی مادر به او  پرداخت ميگردد. ١٠٥است که از  ر يارانۀ مادر شدنکمک هزينۀ زايماِن ماد  

) ماه پرداخت ميگردد.٤يارانۀ زايماِن مادر بمدِت چهار (  
 يارانۀ زايماِن مادر به او اجازه ميدهد که بتواند در خانۀ بماند و از کودکش مراقبت نمايد.

 
رۀ يارانۀ زايماِن مادر از يارانۀ والدين برخوردار شوند.مادر و پدر حق دارند که پس از دو  

روز پرداخت ميگردد. ١٥٨يارانۀ والدين برای مدت   
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روز آن در همان زمان با مادر در نظر گرفته ميشود. ١٨روز پرداخت ميگردد، که  ٥٤کُأل برای  شدن يارانۀ پدر  

 
 

 
 

HOITOVAPAA  مرخصِی موقتی کاری در دوراِن نوزادِی کودک 
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 بايد با کارفرما در بارۀ مرخصِی مراقبت از نوزاد به توافق رسيد.
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اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايت زيرمراجعه نماييد.برای کسِب   
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 آموزش و پرورِش کودک
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
و پرورِش فرزندان ميباشند.پدر و مادر در درجۀ اول مسئوِل رفاه و آموزش   

ميشود. ان ارائهدورۀ آموزشی پرورشِی فرزند که برای موفقيتِ  ،داردوجود  در جامعه خدماِت کمکی به والدين  
 
 
 
 
 
 

 اينگونه خدمات شامِل مراکِز بهداشت اطفال و خانواده، و همچنين مهِد کودک ميشود.
 

نظارت و رسيدگی نمايد. ،د که رشد و پرورِش کودک را تا مرحلۀ دبستانی اومسئوليِت مرکِز بهداشت اطفال و خانواده اين ميباش  
ه های آنها اين امکان برای کودکان با سنيِن مختلف و خانوادکه  ،شهرداری همچنين دارای مراکِز پرورشی و بهداشِت خانواده ای ميباشد

دارد.انی در خصوِص روابِط خانوادگی و پرورشی آنها خدماِت مشاوره را ارز را ميدهد تا  
 

خانگی مهِد کودک کودکستان يا مراقبِت روزانۀ طفل در  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 ميتوانيد از خدماِت شهرداری کودکستان و مهِد کودک خانگی برای نگاهدارِی فرزندان برخوردار شويد.

 مهِد کودِک خصوصی نيز وجود دارد.
 

، بنابراين بهتر است که بموقع تقاضاِی خود را درخواست نماييد.ظر ماندبرای داشتن خدماِت مهِد کودک بايد در نوبت جای خالی منت  
) ماه قبل از پذيرِش کودک بايد تقاضای خود را درخواست نماييد.٤اصوال چهار (  

 
هفته پيش از نياِز ) ٢(بهرحال چنانچه سِر کار باشيد يا به تحصيل مشغول شويد، امکاِن تقاضای محِل پذيرِش کودک را حداکثر تا دو 

. مهِدکودک داريدفرزندتان به مراقبِت   
 

ساکِن منطقۀ شهرداری حِق داشتِن مراقبِت مهدکودک را برای فرزندش تا زمان شروع مدرسۀ دبستاِن ابتدايی دارد. هر  
يا اينکه او را به مهِدکودِک خصوصی بفرستيد، ميتوانيد از يارانۀ مراقبِت کودک در  ميخواهيد از کودک در خانه مواظبت نماييد اگر

 منزل، يا از يارانۀ مهِدکودِک خصوصی برخوردار گرديد.
 

 شهرداری عالوه بر کودکستان و مهِدکودک خانگی خدماتی مانند پارکهای بازی و کلوپ ها را نيز برنامه ريزی ميکند.
بازی مربيانی وجود دارند که مسئوليت مراقبت از کودکان را بعهده دارند. در کلوپ ها و پارکهای  

 شما نيز ميتوانيد بهمراِه فرزندتان به پارکهای بازی برويد.
با هم بهمراِه فرزندانشان به مهِدکودکهای باز ميروند. والدين  

ا شناخت.با رفتن به پارک های بازی و به مهِدکودکهای باز ميتوان خانواده های ديگر ر  
 برای کسِب معلوماِت بيشتر ميتوانيد به مهِدکودِک حوزۀ شهرداری تان مراجعه کنيد.

 
 

 هزينۀ مراقبِت روزانه از کودک چقدر ميباشد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ان بستگی دارد.ها به درآمِد والدينششهريۀ مهِدکودِک شهرداري  

مهِدکودک يا مهِدکودِک خانگی باشد.مهِدکودِک خصوصی ميتواند گرانتراز   
 پارکهای بازی، کلوپ ها و مهِدکودکهای باز ارزانتر ميباشند.

 
از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال درخواست نمود. بابِت مراقبِت خصوصِی فرزند ميتوان تقاضاِی يارانۀ مهِدکودِک خصوصی را  

راقبِت فرزند را در منزل بعهده گرفت.ميتوان م  
 درصورِت مراقبِت فرزند در خانه، ميتوان يارانۀ مراقبِت خانگی را از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال درخواست نمود.

 ميتوان پرستاِر کودک را نيز برای مراقبت از فرزند استخدام نمود.
يارانۀ مراقبِت خانگی را از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال درخواست نمود.درصورِت مراقبِت فرزند بکمک پرستاِر کودک در منزل، ميتوان   

 برای کسِب معلوماِت بيشتر ميتوانيد به ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مراجعه کنيد.
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ساکِن منطقۀ شهرداری حِق داشتِن مراقبِت مهدکودک را برای فرزندش تا زمان شروع مدرسۀ دبستاِن ابتدايی دارد. هر  
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ان بستگی دارد.ها به درآمِد والدينششهريۀ مهِدکودِک شهرداري  

مهِدکودک يا مهِدکودِک خانگی باشد.مهِدکودِک خصوصی ميتواند گرانتراز   
 پارکهای بازی، کلوپ ها و مهِدکودکهای باز ارزانتر ميباشند.

 
از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال درخواست نمود. بابِت مراقبِت خصوصِی فرزند ميتوان تقاضاِی يارانۀ مهِدکودِک خصوصی را  

راقبِت فرزند را در منزل بعهده گرفت.ميتوان م  
 درصورِت مراقبِت فرزند در خانه، ميتوان يارانۀ مراقبِت خانگی را از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال درخواست نمود.

 ميتوان پرستاِر کودک را نيز برای مراقبت از فرزند استخدام نمود.
يارانۀ مراقبِت خانگی را از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال درخواست نمود.درصورِت مراقبِت فرزند بکمک پرستاِر کودک در منزل، ميتوان   

 برای کسِب معلوماِت بيشتر ميتوانيد به ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مراجعه کنيد.
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 اينگونه خدمات شامِل مراکِز بهداشت اطفال و خانواده، و همچنين مهِد کودک ميشود.
 

نظارت و رسيدگی نمايد. ،د که رشد و پرورِش کودک را تا مرحلۀ دبستانی اومسئوليِت مرکِز بهداشت اطفال و خانواده اين ميباش  
ه های آنها اين امکان برای کودکان با سنيِن مختلف و خانوادکه  ،شهرداری همچنين دارای مراکِز پرورشی و بهداشِت خانواده ای ميباشد

دارد.انی در خصوِص روابِط خانوادگی و پرورشی آنها خدماِت مشاوره را ارز را ميدهد تا  
 

خانگی مهِد کودک کودکستان يا مراقبِت روزانۀ طفل در  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 ميتوانيد از خدماِت شهرداری کودکستان و مهِد کودک خانگی برای نگاهدارِی فرزندان برخوردار شويد.

 مهِد کودِک خصوصی نيز وجود دارد.
 

، بنابراين بهتر است که بموقع تقاضاِی خود را درخواست نماييد.ظر ماندبرای داشتن خدماِت مهِد کودک بايد در نوبت جای خالی منت  
) ماه قبل از پذيرِش کودک بايد تقاضای خود را درخواست نماييد.٤اصوال چهار (  

 
هفته پيش از نياِز ) ٢(بهرحال چنانچه سِر کار باشيد يا به تحصيل مشغول شويد، امکاِن تقاضای محِل پذيرِش کودک را حداکثر تا دو 

. مهِدکودک داريدفرزندتان به مراقبِت   
 

ساکِن منطقۀ شهرداری حِق داشتِن مراقبِت مهدکودک را برای فرزندش تا زمان شروع مدرسۀ دبستاِن ابتدايی دارد. هر  
يا اينکه او را به مهِدکودِک خصوصی بفرستيد، ميتوانيد از يارانۀ مراقبِت کودک در  ميخواهيد از کودک در خانه مواظبت نماييد اگر

 منزل، يا از يارانۀ مهِدکودِک خصوصی برخوردار گرديد.
 

 شهرداری عالوه بر کودکستان و مهِدکودک خانگی خدماتی مانند پارکهای بازی و کلوپ ها را نيز برنامه ريزی ميکند.
بازی مربيانی وجود دارند که مسئوليت مراقبت از کودکان را بعهده دارند. در کلوپ ها و پارکهای  

 شما نيز ميتوانيد بهمراِه فرزندتان به پارکهای بازی برويد.
با هم بهمراِه فرزندانشان به مهِدکودکهای باز ميروند. والدين  

ا شناخت.با رفتن به پارک های بازی و به مهِدکودکهای باز ميتوان خانواده های ديگر ر  
 برای کسِب معلوماِت بيشتر ميتوانيد به مهِدکودِک حوزۀ شهرداری تان مراجعه کنيد.

 
 

 هزينۀ مراقبِت روزانه از کودک چقدر ميباشد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ان بستگی دارد.ها به درآمِد والدينششهريۀ مهِدکودِک شهرداري  

مهِدکودک يا مهِدکودِک خانگی باشد.مهِدکودِک خصوصی ميتواند گرانتراز   
 پارکهای بازی، کلوپ ها و مهِدکودکهای باز ارزانتر ميباشند.

 
از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال درخواست نمود. بابِت مراقبِت خصوصِی فرزند ميتوان تقاضاِی يارانۀ مهِدکودِک خصوصی را  

راقبِت فرزند را در منزل بعهده گرفت.ميتوان م  
 درصورِت مراقبِت فرزند در خانه، ميتوان يارانۀ مراقبِت خانگی را از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال درخواست نمود.

 ميتوان پرستاِر کودک را نيز برای مراقبت از فرزند استخدام نمود.
يارانۀ مراقبِت خانگی را از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال درخواست نمود.درصورِت مراقبِت فرزند بکمک پرستاِر کودک در منزل، ميتوان   

 برای کسِب معلوماِت بيشتر ميتوانيد به ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مراجعه کنيد.
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 اينگونه خدمات شامِل مراکِز بهداشت اطفال و خانواده، و همچنين مهِد کودک ميشود.
 

نظارت و رسيدگی نمايد. ،د که رشد و پرورِش کودک را تا مرحلۀ دبستانی اومسئوليِت مرکِز بهداشت اطفال و خانواده اين ميباش  
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دارد.انی در خصوِص روابِط خانوادگی و پرورشی آنها خدماِت مشاوره را ارز را ميدهد تا  
 

خانگی مهِد کودک کودکستان يا مراقبِت روزانۀ طفل در  
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، بنابراين بهتر است که بموقع تقاضاِی خود را درخواست نماييد.ظر ماندبرای داشتن خدماِت مهِد کودک بايد در نوبت جای خالی منت  
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هفته پيش از نياِز ) ٢(بهرحال چنانچه سِر کار باشيد يا به تحصيل مشغول شويد، امکاِن تقاضای محِل پذيرِش کودک را حداکثر تا دو 

. مهِدکودک داريدفرزندتان به مراقبِت   
 

ساکِن منطقۀ شهرداری حِق داشتِن مراقبِت مهدکودک را برای فرزندش تا زمان شروع مدرسۀ دبستاِن ابتدايی دارد. هر  
يا اينکه او را به مهِدکودِک خصوصی بفرستيد، ميتوانيد از يارانۀ مراقبِت کودک در  ميخواهيد از کودک در خانه مواظبت نماييد اگر

 منزل، يا از يارانۀ مهِدکودِک خصوصی برخوردار گرديد.
 

 شهرداری عالوه بر کودکستان و مهِدکودک خانگی خدماتی مانند پارکهای بازی و کلوپ ها را نيز برنامه ريزی ميکند.
بازی مربيانی وجود دارند که مسئوليت مراقبت از کودکان را بعهده دارند. در کلوپ ها و پارکهای  

 شما نيز ميتوانيد بهمراِه فرزندتان به پارکهای بازی برويد.
با هم بهمراِه فرزندانشان به مهِدکودکهای باز ميروند. والدين  

ا شناخت.با رفتن به پارک های بازی و به مهِدکودکهای باز ميتوان خانواده های ديگر ر  
 برای کسِب معلوماِت بيشتر ميتوانيد به مهِدکودِک حوزۀ شهرداری تان مراجعه کنيد.
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ان بستگی دارد.ها به درآمِد والدينششهريۀ مهِدکودِک شهرداري  

مهِدکودک يا مهِدکودِک خانگی باشد.مهِدکودِک خصوصی ميتواند گرانتراز   
 پارکهای بازی، کلوپ ها و مهِدکودکهای باز ارزانتر ميباشند.

 
از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال درخواست نمود. بابِت مراقبِت خصوصِی فرزند ميتوان تقاضاِی يارانۀ مهِدکودِک خصوصی را  

راقبِت فرزند را در منزل بعهده گرفت.ميتوان م  
 درصورِت مراقبِت فرزند در خانه، ميتوان يارانۀ مراقبِت خانگی را از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال درخواست نمود.

 ميتوان پرستاِر کودک را نيز برای مراقبت از فرزند استخدام نمود.
يارانۀ مراقبِت خانگی را از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال درخواست نمود.درصورِت مراقبِت فرزند بکمک پرستاِر کودک در منزل، ميتوان   

 برای کسِب معلوماِت بيشتر ميتوانيد به ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مراجعه کنيد.
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 اينگونه خدمات شامِل مراکِز بهداشت اطفال و خانواده، و همچنين مهِد کودک ميشود.
 

نظارت و رسيدگی نمايد. ،د که رشد و پرورِش کودک را تا مرحلۀ دبستانی اومسئوليِت مرکِز بهداشت اطفال و خانواده اين ميباش  
ه های آنها اين امکان برای کودکان با سنيِن مختلف و خانوادکه  ،شهرداری همچنين دارای مراکِز پرورشی و بهداشِت خانواده ای ميباشد

دارد.انی در خصوِص روابِط خانوادگی و پرورشی آنها خدماِت مشاوره را ارز را ميدهد تا  
 

خانگی مهِد کودک کودکستان يا مراقبِت روزانۀ طفل در  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 ميتوانيد از خدماِت شهرداری کودکستان و مهِد کودک خانگی برای نگاهدارِی فرزندان برخوردار شويد.

 مهِد کودِک خصوصی نيز وجود دارد.
 

، بنابراين بهتر است که بموقع تقاضاِی خود را درخواست نماييد.ظر ماندبرای داشتن خدماِت مهِد کودک بايد در نوبت جای خالی منت  
) ماه قبل از پذيرِش کودک بايد تقاضای خود را درخواست نماييد.٤اصوال چهار (  

 
هفته پيش از نياِز ) ٢(بهرحال چنانچه سِر کار باشيد يا به تحصيل مشغول شويد، امکاِن تقاضای محِل پذيرِش کودک را حداکثر تا دو 

. مهِدکودک داريدفرزندتان به مراقبِت   
 

ساکِن منطقۀ شهرداری حِق داشتِن مراقبِت مهدکودک را برای فرزندش تا زمان شروع مدرسۀ دبستاِن ابتدايی دارد. هر  
يا اينکه او را به مهِدکودِک خصوصی بفرستيد، ميتوانيد از يارانۀ مراقبِت کودک در  ميخواهيد از کودک در خانه مواظبت نماييد اگر

 منزل، يا از يارانۀ مهِدکودِک خصوصی برخوردار گرديد.
 

 شهرداری عالوه بر کودکستان و مهِدکودک خانگی خدماتی مانند پارکهای بازی و کلوپ ها را نيز برنامه ريزی ميکند.
بازی مربيانی وجود دارند که مسئوليت مراقبت از کودکان را بعهده دارند. در کلوپ ها و پارکهای  

 شما نيز ميتوانيد بهمراِه فرزندتان به پارکهای بازی برويد.
با هم بهمراِه فرزندانشان به مهِدکودکهای باز ميروند. والدين  

ا شناخت.با رفتن به پارک های بازی و به مهِدکودکهای باز ميتوان خانواده های ديگر ر  
 برای کسِب معلوماِت بيشتر ميتوانيد به مهِدکودِک حوزۀ شهرداری تان مراجعه کنيد.

 
 

 هزينۀ مراقبِت روزانه از کودک چقدر ميباشد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ان بستگی دارد.ها به درآمِد والدينششهريۀ مهِدکودِک شهرداري  

مهِدکودک يا مهِدکودِک خانگی باشد.مهِدکودِک خصوصی ميتواند گرانتراز   
 پارکهای بازی، کلوپ ها و مهِدکودکهای باز ارزانتر ميباشند.

 
از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال درخواست نمود. بابِت مراقبِت خصوصِی فرزند ميتوان تقاضاِی يارانۀ مهِدکودِک خصوصی را  

راقبِت فرزند را در منزل بعهده گرفت.ميتوان م  
 درصورِت مراقبِت فرزند در خانه، ميتوان يارانۀ مراقبِت خانگی را از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال درخواست نمود.

 ميتوان پرستاِر کودک را نيز برای مراقبت از فرزند استخدام نمود.
يارانۀ مراقبِت خانگی را از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال درخواست نمود.درصورِت مراقبِت فرزند بکمک پرستاِر کودک در منزل، ميتوان   

 برای کسِب معلوماِت بيشتر ميتوانيد به ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مراجعه کنيد.
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 شما نيز ميتوانيد بهمراِه فرزندتان به پارکهای بازی برويد.
با هم بهمراِه فرزندانشان به مهِدکودکهای باز ميروند. والدين  

ا شناخت.با رفتن به پارک های بازی و به مهِدکودکهای باز ميتوان خانواده های ديگر ر  
 برای کسِب معلوماِت بيشتر ميتوانيد به مهِدکودِک حوزۀ شهرداری تان مراجعه کنيد.

 
 

 هزينۀ مراقبِت روزانه از کودک چقدر ميباشد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ان بستگی دارد.ها به درآمِد والدينششهريۀ مهِدکودِک شهرداري  

مهِدکودک يا مهِدکودِک خانگی باشد.مهِدکودِک خصوصی ميتواند گرانتراز   
 پارکهای بازی، کلوپ ها و مهِدکودکهای باز ارزانتر ميباشند.

 
از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال درخواست نمود. بابِت مراقبِت خصوصِی فرزند ميتوان تقاضاِی يارانۀ مهِدکودِک خصوصی را  

راقبِت فرزند را در منزل بعهده گرفت.ميتوان م  
 درصورِت مراقبِت فرزند در خانه، ميتوان يارانۀ مراقبِت خانگی را از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال درخواست نمود.

 ميتوان پرستاِر کودک را نيز برای مراقبت از فرزند استخدام نمود.
يارانۀ مراقبِت خانگی را از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال درخواست نمود.درصورِت مراقبِت فرزند بکمک پرستاِر کودک در منزل، ميتوان   

 برای کسِب معلوماِت بيشتر ميتوانيد به ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مراجعه کنيد.
 
 

  
 
 
 

 
 

PERUSOPETUS دبستان و مدرسۀ راهنمايی 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 
) سالگی شروع ميشود.٧هفت ( در فنالند دبستاِن ابتدايِی دانش آموز در سنِ   

 در فنالند تحصيالت آموزشی تحصيلی اجباری ميباشد.
 

سال  ائمی در فنالند زندگی ميکند، موظف است تاتحصيالِت آموزشی پرورشِی اجباری بدين معنا ميباشد که کودِک نوجوانی که بطوِر د
.های تحصيلی مقرر شده را سپری کند  

را  وسطۀ راهنمايیو مت دبستانی اجباری نميباشند، اما آنها نيز به عنواِن مثال ميتوانند تحصيالِت ابتدايیِ  بزرگساالن شامِل نظاِم آموزشیِ 
بزرگساالن بخوانند. دبيرستانِ  در  

 
 سيستِم نظاِم آموزشِی مدارِس فنالند خوب است.

) سال بطول می انجامند.٩ه (تحصيالِت ابتدايی و متوسطه نُ   
) سالگی اش کامل شده است.٧هفت (شروع ميکند که  سالی را در ابتدایِ ، مدرسۀ ابتدايی کودک  

شرکت کند. پيش دبستانی قبل از مدرسۀ ابتدايی دبستانی، کودک ميتواند در مدرسۀ آمادگی  
 تحصيالِت مدرسۀ آمادگی اجباری نيستند، اما قسمِت اعظِم کودکان در آن دوره شرکت ميکنند.

متوسطه آماده  برای نظاِم آموزشِی ابتدايی يا ، که بدين ترتيبشرکت کنند آماده کننده ند در دوره های تحصيلیِ نيز ميتوان فرزنداِن مهاجران
 ميگرداند.

ِد درسی آموخته ميشوند.، زبانهای فنالندی يا سوئدی و ديگر موابرای نظاِم آموزشی ابتدايی يا متوسطه در دوره های تحصيلِی آماده کننده  
به آموختن دروِس مشابِه مدرسۀ ابتدايی ميپردازند. ی متفاوتبا کمک بازی ها دبستانیکودکاِن پيش   

درنظرگرفته ميشود.ِد کودک در طوِل تدريس ن و استعداسِ   
 

مياموزند نه بعنواِن زباِن مادری. زباِن دوم بعنوانِ  زباِن فنالندی يا سوئدی را ابتدايی و متوسطه، فرزنداِن مهاجران دورانِ در معموال   
ادبيات شرکت نميکنند. فنالنديها و مادرِی فنالندیِ  درسی زبانِ  زنداِن مهاجران اصوال در کالسهایفر  

د در دوره های درسِی زباِن مادری شان شرکت کنند، درصورتيکه از ميتوانن در سالهای تحصيلِی ابتدايی يا متوسطه فرزنداِن مهاجران
داری اين ترم های زبانی برايشان برنامه ريزی شود.طرِف شهر  

ميتوانيد به مسئوليِن ادارِی مدرسه يا آموزش و پرورِش شهر مراجعه کنيد.زباِن مادری،  برای کسِب اطالعاِت مربوط به آموزِش   
سالهاِی تحصيلِی ابتدايی و متوسطه انجام شوند.نظاِم آموزشِی اجباری زمانی خاتمه ميبابد که   

ساله شود، درحاليکه موفق به اتماِم دورۀ ابتدايی و متوسطه نشده باشد، دورۀ آموزِش اجباری او خاتمه می يابد. ١٧نچه دانش آموز چنا  
 در فنالند تحصيل کردن و قبولی دورۀ ابتدايی و متوسطه، از اهميت حائزی برخوردار ميباشد.

ارد که ادامۀ تحصيِل شما با مشکالتی مواجه شود.چنانچه دوراِن ابتدايی و متوسطه را نگذرانيد، امکان د  
 برای کسِب اطالعاِت بيشتر به سايِت زير مراجعه نماييد:

www.oph.fi 
 
 
 

 مدارِس بين المللی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 درفنالند مدارِس بين المللی نيز وجود دارد.

 
 آموزش در مدارِس بين المللی به زباِن انگليسی است.

 مدارِس بين المللی عالوه بر هلسينکی در شهرهای ديگری مانند اِسپو، وانتا، تورکو، يوواسکوال، تامپره و اُاولو نيز وجود دارد.
ن پرداخت کنند.، بلکه والديِن دانش آموز بايد شهريۀ اين مدارس را خودشامدارِس بين المللی رايگان نميباشند  

 
 در فنالند مدارس رايگاِن زبان نيز وجود دارد. از آن جمله ميتوان به مدارِس انگليسی، فرانسوی، آلمانی و روسی اشاره نمود.

به دفتِر مدرسۀ شهرتان مراجعه کنيد. کسِب اطالعاِت بيشتربرای   
 
 

 هزينۀ مدرسه چقدر است؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
اداره ميشود. لياِت بردرآمِد دريافتی دولتماپوِل توسِط  ،سيستِم آموزشی مدرسههزينۀ مدرسه برای دانش آموزان رايگان ميباشد، زيرا   
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فنالند کشور   عمومی در اطالعات  
 

 فهرست مطالب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 به فنالند خوش آمدید! .１

２.  
 

کار   

 
 
 

تحصیل   
 
 

کودکان، خانواده ها و سالمندان   
 
 

بهداشت و درمان   
 
 

موارد روزمره   
 
 
 

 فنالند و فنالندی ها
 
 

. واژه نامه٨  
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 دانش آموزان در مدرسه از سيستِم خدماتِی غذای گرم برخوردار هستند.
 

متوسطه در فنالند رايگان ميباشد. آموزِش ابتدايی دبستانی و  
توسِط دريافت پوِل مالياِت بردرآمِد دريافتی دولت پرداخت ميشود. تی که به دانش آموزان داده ميشود،خدما  

 دانش آموزان، غذای رايگاِن نيمروزی را در مدرسه صرف ميکنند.
 

نيز رايگان ميباشد. يعنی دبيرستانی و هنرستانی دوراِن دوم تحصيلی  
 دوراِن دوِم تحصيلی شامِل دبيرستان يا هنرستاِن حرفه ای ميباشد.

. ميباشد عهدۀ دانش آموزاِن دبيرستانی يا هنرستانیب ،رداخِت کتابهای تحصيلی و ديگر لوازِم تحصيلیمسئوليت پ  
 ناهار برای دانش آموزاِن دبيرستانی يا هنرستانی رايگان ميباشد.

 
کنند.يتوانند تقاضای پرداخِت شهريه ديگر مدارِس خصوصی م مدارِس بين المللی و  

دانش آموز مشغول تحصيل در مدرسۀ بين المللی باشد، والدين او ملزم به پرداخِت شهريۀ ترِم تحصيلی اش ميباشند. اگر  
 شهريۀ ساليانۀ تحصيلی ميتواند چند صد يورو باشد.

به ادارۀ آموزش و پرورش مراجعه کنيد. برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوان  
 

 خشونت در خانواده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
محيِط خانواده باشد. در فنالند خشونت، جرمی کيفری است، حتی اگر در  

به اطالعِ پليس برسانند.ميتوانند خشونِت خانوادگی را  ،نيز همانند اعضای خانواده افراِد ناشناش  
 

، اعم از ضرب و شتم وغيره، بعنواِن جرمی کيفری تلقی ميشود.زندگی مشترک همزيستیِ در هر نوع خشونتی در روابط زناشويی يا   
بعنواِن جرمی کيفری تلقی ميگردد. در روابط زناشويی نيز سکِس اجباری و خشونِت جنسیِ   

 
ممنوع ميباشد. قانون، تنبيِه بدنی کودکان، اکيدأبر اساِس   

 کتک زدن، مو کشيدن، يا تنبيِه بدنِی کودکان ممنوع ميباشد. 
 ختنۀ زنان در فنالند بعنواِن جرمی کيفری تلقی ميشود.

اند بعنواِن جرمی کيفری تلقی شود.ميتوختنۀ پسران بدون داليِل پزشکی نيز   
 

 تنبيِه ذهنی و روحِی کودک نيز ممنوع ميباشد.
 خشونِت روحی نيزبعنواِن جرمی کيفری تلقی ميشود.

 خشونِت روحی ميتوان به معنای تهديد و ترساندن فردی باشد.
، آنرا به اطالعِ مسئولين برسانيد. تهمت و افترا چنانچه شخصی شما را تهديد کرد يا عمال به نوعی ديگر به حرمِت شما بی احترامی نمود

 نيزبعنواِن جرائمی کيفری تلقی ميشوند. 
سوسيال، پزشک، يا پرستاِر بهداشِت اطفال و خانواده  مددکاِر سازمانِ اطالع رسانی در مورِد خشونت را ميتوان به عنوان مثال به اطالعِ 

 رسانيد.
بنماييد. ١١٢د تقاضای کمک را فورا با تماس گرفتن به شمارۀ اضطرارِی چنانچه مورِد خشونت واقع شويد، ميتواني  

 چنانچه نميتوانيد در خانه بمانيد، ميتوانيد به خانۀ امن برای پناه گرفتن مراجعه نماييد. خانه های امن مسئوِل دادِن کمک و حفاظت در
 شرايط بحرانی هستند.

در خانۀ امن بمانيد. شما ميتوانيدمعموال تا زمانيکه در منزلتان امنيت نداريد،   
 

 برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به سايِت زير مراجعه نماييد: 
www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/turvakodit 

 
 شما ميتوانيد از خدمات تراپی درمانی نيز برخوردار شويد.

ميباشد.در اغلب موارد، خدمات رسانی بصورِت مکالمۀ تلفنی   
 برخی از موسسات ميتوانند خدمات تراپی درمانی را بصورِت شخصی نيز برنامه ريزی نمايند.

 
درخواست نماييد. ،خشونت ميتوانيد تقاضاِی محدوديت نزديکی را برعليه شخِص ُمجریا مورِد تهديد واقع شده است، چنانچه زندگی شم  

شونت با شما تماس بگيرد، مرتکِب جرِم کيفری خواهد شد.شخِص مجرِی خ ورت شرِط محدوديِت نزديکی؛ اگردر ص  
باشد. شما ميتوانيد تقاضاِی محدوديت نزديکی را برعليه شخِص ُمجری خشونت درخواست نماييد، حتی اگر او عضوی از خانوادۀ شما  

 
 شماره تلفن های اضطراری:

 دانش آموزان در مدرسه از سيستِم خدماتِی غذای گرم برخوردار هستند.
 

متوسطه در فنالند رايگان ميباشد. آموزِش ابتدايی دبستانی و  
توسِط دريافت پوِل مالياِت بردرآمِد دريافتی دولت پرداخت ميشود. تی که به دانش آموزان داده ميشود،خدما  

 دانش آموزان، غذای رايگاِن نيمروزی را در مدرسه صرف ميکنند.
 

نيز رايگان ميباشد. يعنی دبيرستانی و هنرستانی دوراِن دوم تحصيلی  
 دوراِن دوِم تحصيلی شامِل دبيرستان يا هنرستاِن حرفه ای ميباشد.

. ميباشد عهدۀ دانش آموزاِن دبيرستانی يا هنرستانیب ،رداخِت کتابهای تحصيلی و ديگر لوازِم تحصيلیمسئوليت پ  
 ناهار برای دانش آموزاِن دبيرستانی يا هنرستانی رايگان ميباشد.

 
کنند.يتوانند تقاضای پرداخِت شهريه ديگر مدارِس خصوصی م مدارِس بين المللی و  

دانش آموز مشغول تحصيل در مدرسۀ بين المللی باشد، والدين او ملزم به پرداخِت شهريۀ ترِم تحصيلی اش ميباشند. اگر  
 شهريۀ ساليانۀ تحصيلی ميتواند چند صد يورو باشد.

به ادارۀ آموزش و پرورش مراجعه کنيد. برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوان  
 

 خشونت در خانواده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
محيِط خانواده باشد. در فنالند خشونت، جرمی کيفری است، حتی اگر در  

به اطالعِ پليس برسانند.ميتوانند خشونِت خانوادگی را  ،نيز همانند اعضای خانواده افراِد ناشناش  
 

، اعم از ضرب و شتم وغيره، بعنواِن جرمی کيفری تلقی ميشود.زندگی مشترک همزيستیِ در هر نوع خشونتی در روابط زناشويی يا   
بعنواِن جرمی کيفری تلقی ميگردد. در روابط زناشويی نيز سکِس اجباری و خشونِت جنسیِ   

 
ممنوع ميباشد. قانون، تنبيِه بدنی کودکان، اکيدأبر اساِس   

 کتک زدن، مو کشيدن، يا تنبيِه بدنِی کودکان ممنوع ميباشد. 
 ختنۀ زنان در فنالند بعنواِن جرمی کيفری تلقی ميشود.

اند بعنواِن جرمی کيفری تلقی شود.ميتوختنۀ پسران بدون داليِل پزشکی نيز   
 

 تنبيِه ذهنی و روحِی کودک نيز ممنوع ميباشد.
 خشونِت روحی نيزبعنواِن جرمی کيفری تلقی ميشود.

 خشونِت روحی ميتوان به معنای تهديد و ترساندن فردی باشد.
، آنرا به اطالعِ مسئولين برسانيد. تهمت و افترا چنانچه شخصی شما را تهديد کرد يا عمال به نوعی ديگر به حرمِت شما بی احترامی نمود

 نيزبعنواِن جرائمی کيفری تلقی ميشوند. 
سوسيال، پزشک، يا پرستاِر بهداشِت اطفال و خانواده  مددکاِر سازمانِ اطالع رسانی در مورِد خشونت را ميتوان به عنوان مثال به اطالعِ 

 رسانيد.
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 شماره تلفن های اضطراری:

هفتهساعت در همۀ روزهای  ٢٤خدماِت شبانه روزی  ٠٩٦٩٢٢٣٠٤زناِن مونيکا   
Monika-naiset 09 692 2304, www.monikanaiset.fi 

 
 ها چهارشنبهمعه؛ خدمات به زبان سوئدی روزهای دوشنبه تا ج ٢٠الی  ١٦خدمات به زبان فنالندی از ساعت  ٠٨٠٠٠٢٤٠٠خِط زنان 
.٢٠الی  ١٦از ساعت  ها جمعه ؛ خدمات به زبان انگليسی٢٠الی  ١٦از ساعت   

Naisten linja 0800 02400 
 

 ١٥؛ روزهای شنبه و يکشنبه از ساعِت ١٥الی  ٩روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  ٠٨٠٠٩٧٨٩٩توکيناينِن، اورژانِس مواقع بحرانی 
.٢١الی  ١٥تعطيالِت جشن عمومی از ساعِت  تعطيالِت عمومی يا روزهای قبل از ؛٢١الی   

Tukinainen, Kriisipäivystys, 0800 97899 
 

.١٦الی  ٨روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعِت  ٩٢٧٦٦٢٨٩٩٠خِط مردان،   
Miehen linja, 09 276 62899, kontakti@lyomatonlinja.fi 

 
برای قربانياِن خشونت. اضطراری اورژانِس   

Rikosuhripäivystys, www.riku.fi 
 

هانِک مراجعه نمود. تلفن:  کيتکِ  یِ بشرحقوِق  صنفیِ  زت مرتبط ميشوند ميتوان به مجتمعِ برای پرسش هايی که به شرم يا ع
 ها پنجشنبه؛ ١٤الی  ١٠از ساعِت  ها چهارشنبه ؛١٥الی  ١٣از ساعِت  ها سه شنبه ؛١٤الی  ١٠از ساعِت  ها دوشنبه  ٠٤٠٧٦٠٠٣٢٣

.١٥الی  ١٣از ساعِت   
Kitke!-hanke: 040 760 0323 

 
٧٤٢٠٤١١٠٤٤نَينِن تويمينتا. تلفن: مسائِل مربوط به ختنۀ دختران، مجتمعِ صنفِی حقوِق بشرِی کوکو  

KokoNainen -toiminta: 044 742 0411 
 

VANHUKSET سالمندان 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

داده ميشود. خدماِت يارانه ای و غير يارانه ای به سالمندان  
کمک هزينۀ مالی برخوردار شوند. سالمندان ميتوانند از خدماِت مراقبتی در منزل و همچنين  

ميباشد. در صورِت لزوم و نگهدارِی سالمندان یمراقبت مسئوِل کمکهای ،شهردارِی محِل سکونت  
يتوانند از خدماِت کمکی برخوردار شوند. م ای روزانه مانند غذا خوردن، نظافِت شخصی، يا ورزش،سالمندان در خصوِص فعاليته  

 در صورِت لزوم سالمندان ميتوانند از خدماِت بهداشتی درمانی در منزل، توسط پرستاِر شهرداری بهره مند شوند.
را به منزِل سالمندان بياورد.سرويِس خدماتی تغذيه ميتواند غذاِی گرم   

ان تغييراتی را ايجاد نمود.برای تحرِک راحت تِر سالمندان، در منزِل آنها ميتو  
 

 هزينۀ خدماِت مراقبتی سالمند بستگی به درآمِد آنها دارد.
 برخی از تشکيالِت سازمانی ميتوانند خدماِت رايگاِن داوطلبانه را برای سالمندان ارائه دهند.

 
سالمندی بهره مند شوند.ميتوانند از يارانۀ چنانچه سالمندان از پوِل کافی برای زندگی کردن برخوردار نباشند،   

 افراِد سالمند حقوِق بازنشستگی را معموال دريافت ميدارند.
عالوه بر حقوِق بازنشستگی، افراِد سالمند برای مخارجِ مسکونی شان ميتوانند کمک هزينۀ مسکن را دريافت کنند و ضمنا از يارانۀ 

 مراقبتِی بازنشستگی نيز برخوردار شوند.
آنگاه ميتواند از کمک های  باشد و در ضمِن مخارجِ بيماری را نيز داشته باشد، داشته به کمِک شخِص ديگری نيازفرِد سالمند چنانچه 
برخوردار باشد. ذکر شده  

 
يا آشنايان قصِد مراقبت از سالمند را دارد، او ميتواند يارانۀ مراقبت کنندۀ خانگِی سالمند را نيز دريافت دارد. اگر يکی از بستگان  

يا مجتمعِ آسايشگاِه سالمندی مراجعه نمايد. سالمندان خانۀ به ، ميتواندبيايد بر کارهايش در منزل عهده از نميتواند سالمندفرِد  چهچنان  
سوسياِل حوزۀ شهردارِی شهر يا شهرستاِن خود مراجعه کنيد. ۀ دولتِی ِکال يا سازمانِ ميتوانيد به ادارۀ بيمبرای کسِب اطالعاِت بيشتر،   

 
ELÄKE بازنشستگی 
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رد: بازنشستگِی کاری؛ بازنشستگِی پايۀ تکميلِی عمومی؛ و بازنشستگِی تضمينی.در فنالند سه نوع بازنشستگی وجود دا  

مراجعه نماييد ٢برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به بخِش کارِی شمارۀ   

هفتهساعت در همۀ روزهای  ٢٤خدماِت شبانه روزی  ٠٩٦٩٢٢٣٠٤زناِن مونيکا   
Monika-naiset 09 692 2304, www.monikanaiset.fi 

 
 ها چهارشنبهمعه؛ خدمات به زبان سوئدی روزهای دوشنبه تا ج ٢٠الی  ١٦خدمات به زبان فنالندی از ساعت  ٠٨٠٠٠٢٤٠٠خِط زنان 
.٢٠الی  ١٦از ساعت  ها جمعه ؛ خدمات به زبان انگليسی٢٠الی  ١٦از ساعت   

Naisten linja 0800 02400 
 

 ١٥؛ روزهای شنبه و يکشنبه از ساعِت ١٥الی  ٩روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  ٠٨٠٠٩٧٨٩٩توکيناينِن، اورژانِس مواقع بحرانی 
.٢١الی  ١٥تعطيالِت جشن عمومی از ساعِت  تعطيالِت عمومی يا روزهای قبل از ؛٢١الی   

Tukinainen, Kriisipäivystys, 0800 97899 
 

.١٦الی  ٨روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعِت  ٩٢٧٦٦٢٨٩٩٠خِط مردان،   
Miehen linja, 09 276 62899, kontakti@lyomatonlinja.fi 

 
برای قربانياِن خشونت. اضطراری اورژانِس   

Rikosuhripäivystys, www.riku.fi 
 

هانِک مراجعه نمود. تلفن:  کيتکِ  یِ بشرحقوِق  صنفیِ  زت مرتبط ميشوند ميتوان به مجتمعِ برای پرسش هايی که به شرم يا ع
 ها پنجشنبه؛ ١٤الی  ١٠از ساعِت  ها چهارشنبه ؛١٥الی  ١٣از ساعِت  ها سه شنبه ؛١٤الی  ١٠از ساعِت  ها دوشنبه  ٠٤٠٧٦٠٠٣٢٣

.١٥الی  ١٣از ساعِت   
Kitke!-hanke: 040 760 0323 

 
٧٤٢٠٤١١٠٤٤نَينِن تويمينتا. تلفن: مسائِل مربوط به ختنۀ دختران، مجتمعِ صنفِی حقوِق بشرِی کوکو  

KokoNainen -toiminta: 044 742 0411 
 

VANHUKSET سالمندان 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

داده ميشود. خدماِت يارانه ای و غير يارانه ای به سالمندان  
کمک هزينۀ مالی برخوردار شوند. سالمندان ميتوانند از خدماِت مراقبتی در منزل و همچنين  

ميباشد. در صورِت لزوم و نگهدارِی سالمندان یمراقبت مسئوِل کمکهای ،شهردارِی محِل سکونت  
يتوانند از خدماِت کمکی برخوردار شوند. م ای روزانه مانند غذا خوردن، نظافِت شخصی، يا ورزش،سالمندان در خصوِص فعاليته  

 در صورِت لزوم سالمندان ميتوانند از خدماِت بهداشتی درمانی در منزل، توسط پرستاِر شهرداری بهره مند شوند.
را به منزِل سالمندان بياورد.سرويِس خدماتی تغذيه ميتواند غذاِی گرم   

ان تغييراتی را ايجاد نمود.برای تحرِک راحت تِر سالمندان، در منزِل آنها ميتو  
 

 هزينۀ خدماِت مراقبتی سالمند بستگی به درآمِد آنها دارد.
 برخی از تشکيالِت سازمانی ميتوانند خدماِت رايگاِن داوطلبانه را برای سالمندان ارائه دهند.

 
سالمندی بهره مند شوند.ميتوانند از يارانۀ چنانچه سالمندان از پوِل کافی برای زندگی کردن برخوردار نباشند،   

 افراِد سالمند حقوِق بازنشستگی را معموال دريافت ميدارند.
عالوه بر حقوِق بازنشستگی، افراِد سالمند برای مخارجِ مسکونی شان ميتوانند کمک هزينۀ مسکن را دريافت کنند و ضمنا از يارانۀ 

 مراقبتِی بازنشستگی نيز برخوردار شوند.
آنگاه ميتواند از کمک های  باشد و در ضمِن مخارجِ بيماری را نيز داشته باشد، داشته به کمِک شخِص ديگری نيازفرِد سالمند چنانچه 
برخوردار باشد. ذکر شده  

 
يا آشنايان قصِد مراقبت از سالمند را دارد، او ميتواند يارانۀ مراقبت کنندۀ خانگِی سالمند را نيز دريافت دارد. اگر يکی از بستگان  

يا مجتمعِ آسايشگاِه سالمندی مراجعه نمايد. سالمندان خانۀ به ، ميتواندبيايد بر کارهايش در منزل عهده از نميتواند سالمندفرِد  چهچنان  
سوسياِل حوزۀ شهردارِی شهر يا شهرستاِن خود مراجعه کنيد. ۀ دولتِی ِکال يا سازمانِ ميتوانيد به ادارۀ بيمبرای کسِب اطالعاِت بيشتر،   

 
ELÄKE بازنشستگی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
رد: بازنشستگِی کاری؛ بازنشستگِی پايۀ تکميلِی عمومی؛ و بازنشستگِی تضمينی.در فنالند سه نوع بازنشستگی وجود دا  

مراجعه نماييد ٢برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به بخِش کارِی شمارۀ   

هفتهساعت در همۀ روزهای  ٢٤خدماِت شبانه روزی  ٠٩٦٩٢٢٣٠٤زناِن مونيکا   
Monika-naiset 09 692 2304, www.monikanaiset.fi 

 
 ها چهارشنبهمعه؛ خدمات به زبان سوئدی روزهای دوشنبه تا ج ٢٠الی  ١٦خدمات به زبان فنالندی از ساعت  ٠٨٠٠٠٢٤٠٠خِط زنان 
.٢٠الی  ١٦از ساعت  ها جمعه ؛ خدمات به زبان انگليسی٢٠الی  ١٦از ساعت   

Naisten linja 0800 02400 
 

 ١٥؛ روزهای شنبه و يکشنبه از ساعِت ١٥الی  ٩روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  ٠٨٠٠٩٧٨٩٩توکيناينِن، اورژانِس مواقع بحرانی 
.٢١الی  ١٥تعطيالِت جشن عمومی از ساعِت  تعطيالِت عمومی يا روزهای قبل از ؛٢١الی   

Tukinainen, Kriisipäivystys, 0800 97899 
 

.١٦الی  ٨روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعِت  ٩٢٧٦٦٢٨٩٩٠خِط مردان،   
Miehen linja, 09 276 62899, kontakti@lyomatonlinja.fi 

 
برای قربانياِن خشونت. اضطراری اورژانِس   

Rikosuhripäivystys, www.riku.fi 
 

هانِک مراجعه نمود. تلفن:  کيتکِ  یِ بشرحقوِق  صنفیِ  زت مرتبط ميشوند ميتوان به مجتمعِ برای پرسش هايی که به شرم يا ع
 ها پنجشنبه؛ ١٤الی  ١٠از ساعِت  ها چهارشنبه ؛١٥الی  ١٣از ساعِت  ها سه شنبه ؛١٤الی  ١٠از ساعِت  ها دوشنبه  ٠٤٠٧٦٠٠٣٢٣

.١٥الی  ١٣از ساعِت   
Kitke!-hanke: 040 760 0323 

 
٧٤٢٠٤١١٠٤٤نَينِن تويمينتا. تلفن: مسائِل مربوط به ختنۀ دختران، مجتمعِ صنفِی حقوِق بشرِی کوکو  

KokoNainen -toiminta: 044 742 0411 
 

VANHUKSET سالمندان 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

داده ميشود. خدماِت يارانه ای و غير يارانه ای به سالمندان  
کمک هزينۀ مالی برخوردار شوند. سالمندان ميتوانند از خدماِت مراقبتی در منزل و همچنين  

ميباشد. در صورِت لزوم و نگهدارِی سالمندان یمراقبت مسئوِل کمکهای ،شهردارِی محِل سکونت  
يتوانند از خدماِت کمکی برخوردار شوند. م ای روزانه مانند غذا خوردن، نظافِت شخصی، يا ورزش،سالمندان در خصوِص فعاليته  

 در صورِت لزوم سالمندان ميتوانند از خدماِت بهداشتی درمانی در منزل، توسط پرستاِر شهرداری بهره مند شوند.
را به منزِل سالمندان بياورد.سرويِس خدماتی تغذيه ميتواند غذاِی گرم   

ان تغييراتی را ايجاد نمود.برای تحرِک راحت تِر سالمندان، در منزِل آنها ميتو  
 

 هزينۀ خدماِت مراقبتی سالمند بستگی به درآمِد آنها دارد.
 برخی از تشکيالِت سازمانی ميتوانند خدماِت رايگاِن داوطلبانه را برای سالمندان ارائه دهند.

 
سالمندی بهره مند شوند.ميتوانند از يارانۀ چنانچه سالمندان از پوِل کافی برای زندگی کردن برخوردار نباشند،   

 افراِد سالمند حقوِق بازنشستگی را معموال دريافت ميدارند.
عالوه بر حقوِق بازنشستگی، افراِد سالمند برای مخارجِ مسکونی شان ميتوانند کمک هزينۀ مسکن را دريافت کنند و ضمنا از يارانۀ 

 مراقبتِی بازنشستگی نيز برخوردار شوند.
آنگاه ميتواند از کمک های  باشد و در ضمِن مخارجِ بيماری را نيز داشته باشد، داشته به کمِک شخِص ديگری نيازفرِد سالمند چنانچه 
برخوردار باشد. ذکر شده  

 
يا آشنايان قصِد مراقبت از سالمند را دارد، او ميتواند يارانۀ مراقبت کنندۀ خانگِی سالمند را نيز دريافت دارد. اگر يکی از بستگان  

يا مجتمعِ آسايشگاِه سالمندی مراجعه نمايد. سالمندان خانۀ به ، ميتواندبيايد بر کارهايش در منزل عهده از نميتواند سالمندفرِد  چهچنان  
سوسياِل حوزۀ شهردارِی شهر يا شهرستاِن خود مراجعه کنيد. ۀ دولتِی ِکال يا سازمانِ ميتوانيد به ادارۀ بيمبرای کسِب اطالعاِت بيشتر،   

 
ELÄKE بازنشستگی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
رد: بازنشستگِی کاری؛ بازنشستگِی پايۀ تکميلِی عمومی؛ و بازنشستگِی تضمينی.در فنالند سه نوع بازنشستگی وجود دا  

مراجعه نماييد ٢برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به بخِش کارِی شمارۀ   

هفتهساعت در همۀ روزهای  ٢٤خدماِت شبانه روزی  ٠٩٦٩٢٢٣٠٤زناِن مونيکا   
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.٢٠الی  ١٦از ساعت  ها جمعه ؛ خدمات به زبان انگليسی٢٠الی  ١٦از ساعت   
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 ١٥؛ روزهای شنبه و يکشنبه از ساعِت ١٥الی  ٩روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  ٠٨٠٠٩٧٨٩٩توکيناينِن، اورژانِس مواقع بحرانی 
.٢١الی  ١٥تعطيالِت جشن عمومی از ساعِت  تعطيالِت عمومی يا روزهای قبل از ؛٢١الی   

Tukinainen, Kriisipäivystys, 0800 97899 
 

.١٦الی  ٨روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعِت  ٩٢٧٦٦٢٨٩٩٠خِط مردان،   
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هانِک مراجعه نمود. تلفن:  کيتکِ  یِ بشرحقوِق  صنفیِ  زت مرتبط ميشوند ميتوان به مجتمعِ برای پرسش هايی که به شرم يا ع
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٧٤٢٠٤١١٠٤٤نَينِن تويمينتا. تلفن: مسائِل مربوط به ختنۀ دختران، مجتمعِ صنفِی حقوِق بشرِی کوکو  
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داده ميشود. خدماِت يارانه ای و غير يارانه ای به سالمندان  
کمک هزينۀ مالی برخوردار شوند. سالمندان ميتوانند از خدماِت مراقبتی در منزل و همچنين  

ميباشد. در صورِت لزوم و نگهدارِی سالمندان یمراقبت مسئوِل کمکهای ،شهردارِی محِل سکونت  
يتوانند از خدماِت کمکی برخوردار شوند. م ای روزانه مانند غذا خوردن، نظافِت شخصی، يا ورزش،سالمندان در خصوِص فعاليته  

 در صورِت لزوم سالمندان ميتوانند از خدماِت بهداشتی درمانی در منزل، توسط پرستاِر شهرداری بهره مند شوند.
را به منزِل سالمندان بياورد.سرويِس خدماتی تغذيه ميتواند غذاِی گرم   

ان تغييراتی را ايجاد نمود.برای تحرِک راحت تِر سالمندان، در منزِل آنها ميتو  
 

 هزينۀ خدماِت مراقبتی سالمند بستگی به درآمِد آنها دارد.
 برخی از تشکيالِت سازمانی ميتوانند خدماِت رايگاِن داوطلبانه را برای سالمندان ارائه دهند.

 
سالمندی بهره مند شوند.ميتوانند از يارانۀ چنانچه سالمندان از پوِل کافی برای زندگی کردن برخوردار نباشند،   

 افراِد سالمند حقوِق بازنشستگی را معموال دريافت ميدارند.
عالوه بر حقوِق بازنشستگی، افراِد سالمند برای مخارجِ مسکونی شان ميتوانند کمک هزينۀ مسکن را دريافت کنند و ضمنا از يارانۀ 

 مراقبتِی بازنشستگی نيز برخوردار شوند.
آنگاه ميتواند از کمک های  باشد و در ضمِن مخارجِ بيماری را نيز داشته باشد، داشته به کمِک شخِص ديگری نيازفرِد سالمند چنانچه 
برخوردار باشد. ذکر شده  

 
يا آشنايان قصِد مراقبت از سالمند را دارد، او ميتواند يارانۀ مراقبت کنندۀ خانگِی سالمند را نيز دريافت دارد. اگر يکی از بستگان  

يا مجتمعِ آسايشگاِه سالمندی مراجعه نمايد. سالمندان خانۀ به ، ميتواندبيايد بر کارهايش در منزل عهده از نميتواند سالمندفرِد  چهچنان  
سوسياِل حوزۀ شهردارِی شهر يا شهرستاِن خود مراجعه کنيد. ۀ دولتِی ِکال يا سازمانِ ميتوانيد به ادارۀ بيمبرای کسِب اطالعاِت بيشتر،   
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رد: بازنشستگِی کاری؛ بازنشستگِی پايۀ تکميلِی عمومی؛ و بازنشستگِی تضمينی.در فنالند سه نوع بازنشستگی وجود دا  

مراجعه نماييد ٢برای کسِب اطالعاِت بيشتر ميتوانيد به بخِش کارِی شمارۀ   

هفتهساعت در همۀ روزهای  ٢٤خدماِت شبانه روزی  ٠٩٦٩٢٢٣٠٤زناِن مونيکا   
Monika-naiset 09 692 2304, www.monikanaiset.fi 

 
 ها چهارشنبهمعه؛ خدمات به زبان سوئدی روزهای دوشنبه تا ج ٢٠الی  ١٦خدمات به زبان فنالندی از ساعت  ٠٨٠٠٠٢٤٠٠خِط زنان 
.٢٠الی  ١٦از ساعت  ها جمعه ؛ خدمات به زبان انگليسی٢٠الی  ١٦از ساعت   

Naisten linja 0800 02400 
 

 ١٥؛ روزهای شنبه و يکشنبه از ساعِت ١٥الی  ٩روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  ٠٨٠٠٩٧٨٩٩توکيناينِن، اورژانِس مواقع بحرانی 
.٢١الی  ١٥تعطيالِت جشن عمومی از ساعِت  تعطيالِت عمومی يا روزهای قبل از ؛٢١الی   

Tukinainen, Kriisipäivystys, 0800 97899 
 

.١٦الی  ٨روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعِت  ٩٢٧٦٦٢٨٩٩٠خِط مردان،   
Miehen linja, 09 276 62899, kontakti@lyomatonlinja.fi 

 
برای قربانياِن خشونت. اضطراری اورژانِس   

Rikosuhripäivystys, www.riku.fi 
 

هانِک مراجعه نمود. تلفن:  کيتکِ  یِ بشرحقوِق  صنفیِ  زت مرتبط ميشوند ميتوان به مجتمعِ برای پرسش هايی که به شرم يا ع
 ها پنجشنبه؛ ١٤الی  ١٠از ساعِت  ها چهارشنبه ؛١٥الی  ١٣از ساعِت  ها سه شنبه ؛١٤الی  ١٠از ساعِت  ها دوشنبه  ٠٤٠٧٦٠٠٣٢٣

.١٥الی  ١٣از ساعِت   
Kitke!-hanke: 040 760 0323 

 
٧٤٢٠٤١١٠٤٤نَينِن تويمينتا. تلفن: مسائِل مربوط به ختنۀ دختران، مجتمعِ صنفِی حقوِق بشرِی کوکو  

KokoNainen -toiminta: 044 742 0411 
 

VANHUKSET سالمندان 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

داده ميشود. خدماِت يارانه ای و غير يارانه ای به سالمندان  
کمک هزينۀ مالی برخوردار شوند. سالمندان ميتوانند از خدماِت مراقبتی در منزل و همچنين  

ميباشد. در صورِت لزوم و نگهدارِی سالمندان یمراقبت مسئوِل کمکهای ،شهردارِی محِل سکونت  
يتوانند از خدماِت کمکی برخوردار شوند. م ای روزانه مانند غذا خوردن، نظافِت شخصی، يا ورزش،سالمندان در خصوِص فعاليته  

 در صورِت لزوم سالمندان ميتوانند از خدماِت بهداشتی درمانی در منزل، توسط پرستاِر شهرداری بهره مند شوند.
را به منزِل سالمندان بياورد.سرويِس خدماتی تغذيه ميتواند غذاِی گرم   

ان تغييراتی را ايجاد نمود.برای تحرِک راحت تِر سالمندان، در منزِل آنها ميتو  
 

 هزينۀ خدماِت مراقبتی سالمند بستگی به درآمِد آنها دارد.
 برخی از تشکيالِت سازمانی ميتوانند خدماِت رايگاِن داوطلبانه را برای سالمندان ارائه دهند.

 
سالمندی بهره مند شوند.ميتوانند از يارانۀ چنانچه سالمندان از پوِل کافی برای زندگی کردن برخوردار نباشند،   

 افراِد سالمند حقوِق بازنشستگی را معموال دريافت ميدارند.
عالوه بر حقوِق بازنشستگی، افراِد سالمند برای مخارجِ مسکونی شان ميتوانند کمک هزينۀ مسکن را دريافت کنند و ضمنا از يارانۀ 

 مراقبتِی بازنشستگی نيز برخوردار شوند.
آنگاه ميتواند از کمک های  باشد و در ضمِن مخارجِ بيماری را نيز داشته باشد، داشته به کمِک شخِص ديگری نيازفرِد سالمند چنانچه 
برخوردار باشد. ذکر شده  

 
يا آشنايان قصِد مراقبت از سالمند را دارد، او ميتواند يارانۀ مراقبت کنندۀ خانگِی سالمند را نيز دريافت دارد. اگر يکی از بستگان  
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  37.                             36.

که آيا اجازۀ استفاده از خدماِت بهداشتی درمانِی رايگان را داريد يا خير. اگر بيمار شديد، کنترل نماييد  
يا به  ،به درمانگاِه دولتی برويد شما می توانيد را بپردازد؛ خارجِ خدماِت بهداشتی درمانِی تاننميخواهد م کارفرما  اگر بيمار شديد و

. خصوصِی پزشکی مراجعه نماييدنيک های کلي  
 
 

MIELENTERVEYS سالمت و بهداشِت روان 
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 چنانچه افسرده يا مضطرب هستيد، به درمانگاه مراجعه نماييد.

مان به بخِش متخصِص پزشکی فرستاده برای در شما توسِط پزشِک معالجيا  ک های الزم را از درمانگاه دريافت کنيد، وميتوانيد کم
.ميشويد  

 
LAPSEN TERVEYS سالمت و بهداشِت کودک 
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مراجعه نمايند. به مراکز بهداشت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال نوزادان و اطفاِل کودکستانی ميتوانند بهمراه پدر يا مادر،  
 کارمنداِن مرکِز بهداشت نِاوُوال، رشِد و نمو کودک را بررسی و حمايت ميکنند.

.کمک ميکندمراقبتی  کان است، و در ضمن به آنها در مواردِ والدين در پرورِش کود مسئوِل حمايت از مرکِز بهداشِت نِاوُوال  
 

کِز بهداشِت نِاوُوال وزن و قَِد طفل را کنترل ميکند.پرستاِر مر  
 پرستاِر مرکِز بهداشِت نِاوُوال همچنين به کنترِل مهارت های حرکتِی کودک و رشد زبانِی او ميپردازد.

 
عاداِت زندگی را به خانواده  کارمنداِن مرکِز بهداشِت نِاوُوال، دستورالعمل های الزم در مورِد تغذيه با شيِر مادر، رژيِم غذايِی سالم و ديگر

 ميدهد.
عمومِی والدين را بررسی و هماهنگی ميکند تا در صورت لزوم حمايت های  طاقت و رفاهِ سطحِ مرکز بهداشت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال، 

 الزم انجام گردند.
بنا به برنامۀ واکسيناسيوِن ملی ميباشد. کودکان در برابِر بيماريهای جدی مسئوِل واکسينه کردن ،بهداشِت نِاوُوال پرستاِر مرکزِ   

به کودکان داده ميشود.بيماريها  که برای پيشگيری از اين (روبِّال) ، و سرخچه(پاروتييتّی) ، اوريون(ُمربيلّی) واکسن های سرخک مانندِ   
 واکسِن روتاويروس را نيز ميتوان به کودکان بر ِضد اين بيماری تجويز نمود.

نيست، بلکه مفيد است. واکسيناسيون اجباری  
 بيماريها و پيامد های آنها ميتوانند بسيار ناگوار و جدی باشند.

گفتار درمانی يا ويزيِت روانشناس را نيز ميدهد.مرکِز بهداشِت نِاوُوال، دستورالعمل های الزم در مورِد خدماتی مانند درصورِت لزوم   
 

رۀ ابتدايی و متوسطه برنامه ريزی ميشود.مراقبِت بهداشتِی مدرسه برای همۀ دانش آموزاِن دو  
 مراقبِت بهداشتِی ساليانۀ دانش آموز شامِل معاينۀ پزشکی ميشود.

ويزيت ها با والدين در مورِد سطحِ طاقت و رفاِه بهداشتی دعوت بعمل ميايد. در اينگونه  از ويزيت ها از والدين نيز برای انجاِم برخی
 عمومِی آنها بحث و گفتگو ميشود.

 واکسيناسيون و بهداشِت دهان نيز شامِل معاينۀ پزشکِی مدرسه ميشود.
 

SUUN TERVEYS و دندان بهداشِت دهان  
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وجود دارد.ای عموِم جامعه در درمانگاه ها خدماِت بهداشت دهان و دندان بر  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

مراجعه نمايند. به مراکز بهداشت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال نوزادان و اطفاِل کودکستانی ميتوانند بهمراه پدر يا مادر،  
 کارمنداِن مرکِز بهداشت نِاوُوال، رشِد و نمو کودک را بررسی و حمايت ميکنند.

.کمک ميکندمراقبتی  کان است، و در ضمن به آنها در مواردِ والدين در پرورِش کود مسئوِل حمايت از مرکِز بهداشِت نِاوُوال  
 

کِز بهداشِت نِاوُوال وزن و قَِد طفل را کنترل ميکند.پرستاِر مر  
 پرستاِر مرکِز بهداشِت نِاوُوال همچنين به کنترِل مهارت های حرکتِی کودک و رشد زبانِی او ميپردازد.

 
عاداِت زندگی را به خانواده  کارمنداِن مرکِز بهداشِت نِاوُوال، دستورالعمل های الزم در مورِد تغذيه با شيِر مادر، رژيِم غذايِی سالم و ديگر

 ميدهد.
عمومِی والدين را بررسی و هماهنگی ميکند تا در صورت لزوم حمايت های  طاقت و رفاهِ سطحِ مرکز بهداشت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال، 

 الزم انجام گردند.
بنا به برنامۀ واکسيناسيوِن ملی ميباشد. کودکان در برابِر بيماريهای جدی مسئوِل واکسينه کردن ،بهداشِت نِاوُوال پرستاِر مرکزِ   

به کودکان داده ميشود.بيماريها  که برای پيشگيری از اين (روبِّال) ، و سرخچه(پاروتييتّی) ، اوريون(ُمربيلّی) واکسن های سرخک مانندِ   
 واکسِن روتاويروس را نيز ميتوان به کودکان بر ِضد اين بيماری تجويز نمود.

نيست، بلکه مفيد است. واکسيناسيون اجباری  
 بيماريها و پيامد های آنها ميتوانند بسيار ناگوار و جدی باشند.

گفتار درمانی يا ويزيِت روانشناس را نيز ميدهد.مرکِز بهداشِت نِاوُوال، دستورالعمل های الزم در مورِد خدماتی مانند درصورِت لزوم   
 

رۀ ابتدايی و متوسطه برنامه ريزی ميشود.مراقبِت بهداشتِی مدرسه برای همۀ دانش آموزاِن دو  
 مراقبِت بهداشتِی ساليانۀ دانش آموز شامِل معاينۀ پزشکی ميشود.

ويزيت ها با والدين در مورِد سطحِ طاقت و رفاِه بهداشتی دعوت بعمل ميايد. در اينگونه  از ويزيت ها از والدين نيز برای انجاِم برخی
 عمومِی آنها بحث و گفتگو ميشود.

 واکسيناسيون و بهداشِت دهان نيز شامِل معاينۀ پزشکِی مدرسه ميشود.
 

SUUN TERVEYS و دندان بهداشِت دهان  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

وجود دارد.ای عموِم جامعه در درمانگاه ها خدماِت بهداشت دهان و دندان بر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

که آيا اجازۀ استفاده از خدماِت بهداشتی درمانِی رايگان را داريد يا خير. اگر بيمار شديد، کنترل نماييد  
يا به  ،به درمانگاِه دولتی برويد شما می توانيد را بپردازد؛ خارجِ خدماِت بهداشتی درمانِی تاننميخواهد م کارفرما  اگر بيمار شديد و

. خصوصِی پزشکی مراجعه نماييدنيک های کلي  
 
 

MIELENTERVEYS سالمت و بهداشِت روان 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 چنانچه افسرده يا مضطرب هستيد، به درمانگاه مراجعه نماييد.

مان به بخِش متخصِص پزشکی فرستاده برای در شما توسِط پزشِک معالجيا  ک های الزم را از درمانگاه دريافت کنيد، وميتوانيد کم
.ميشويد  

 
LAPSEN TERVEYS سالمت و بهداشِت کودک 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

مراجعه نمايند. به مراکز بهداشت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال نوزادان و اطفاِل کودکستانی ميتوانند بهمراه پدر يا مادر،  
 کارمنداِن مرکِز بهداشت نِاوُوال، رشِد و نمو کودک را بررسی و حمايت ميکنند.

.کمک ميکندمراقبتی  کان است، و در ضمن به آنها در مواردِ والدين در پرورِش کود مسئوِل حمايت از مرکِز بهداشِت نِاوُوال  
 

کِز بهداشِت نِاوُوال وزن و قَِد طفل را کنترل ميکند.پرستاِر مر  
 پرستاِر مرکِز بهداشِت نِاوُوال همچنين به کنترِل مهارت های حرکتِی کودک و رشد زبانِی او ميپردازد.

 
عاداِت زندگی را به خانواده  کارمنداِن مرکِز بهداشِت نِاوُوال، دستورالعمل های الزم در مورِد تغذيه با شيِر مادر، رژيِم غذايِی سالم و ديگر

 ميدهد.
عمومِی والدين را بررسی و هماهنگی ميکند تا در صورت لزوم حمايت های  طاقت و رفاهِ سطحِ مرکز بهداشت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال، 

 الزم انجام گردند.
بنا به برنامۀ واکسيناسيوِن ملی ميباشد. کودکان در برابِر بيماريهای جدی مسئوِل واکسينه کردن ،بهداشِت نِاوُوال پرستاِر مرکزِ   

به کودکان داده ميشود.بيماريها  که برای پيشگيری از اين (روبِّال) ، و سرخچه(پاروتييتّی) ، اوريون(ُمربيلّی) واکسن های سرخک مانندِ   
 واکسِن روتاويروس را نيز ميتوان به کودکان بر ِضد اين بيماری تجويز نمود.

نيست، بلکه مفيد است. واکسيناسيون اجباری  
 بيماريها و پيامد های آنها ميتوانند بسيار ناگوار و جدی باشند.

گفتار درمانی يا ويزيِت روانشناس را نيز ميدهد.مرکِز بهداشِت نِاوُوال، دستورالعمل های الزم در مورِد خدماتی مانند درصورِت لزوم   
 

رۀ ابتدايی و متوسطه برنامه ريزی ميشود.مراقبِت بهداشتِی مدرسه برای همۀ دانش آموزاِن دو  
 مراقبِت بهداشتِی ساليانۀ دانش آموز شامِل معاينۀ پزشکی ميشود.

ويزيت ها با والدين در مورِد سطحِ طاقت و رفاِه بهداشتی دعوت بعمل ميايد. در اينگونه  از ويزيت ها از والدين نيز برای انجاِم برخی
 عمومِی آنها بحث و گفتگو ميشود.

 واکسيناسيون و بهداشِت دهان نيز شامِل معاينۀ پزشکِی مدرسه ميشود.
 

SUUN TERVEYS و دندان بهداشِت دهان  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

وجود دارد.ای عموِم جامعه در درمانگاه ها خدماِت بهداشت دهان و دندان بر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عمومِی شهرداری ممکن است بطول بيانجامد. نوبِت ويزيت برای دندانپزشکِ   
از خدماِت دندانپزشکی بهره مند گردد. پس از آن تاريخ ) ماه٦شش ( حداکثر حق دارد که تااو وقتيکه متقاضی ويزيت را رزرو ميکند،  

موارد فوری، مرحلۀ ويزيِت درمانی سريعا انجام ميگردد.تخمين زده ميشود. در اساِس نياز به درماندانپزشکی بر به خدماِت دن دسترسی  
 

چنانچه دندان درد داريد، با بخِش دندانپزشکِی درمانگاه تماس بگيريد. در بارۀ وقوعِ مواردی مانند بيماريهای اضطراری يا سانحه، به 
اورژانس مراجعه نماييد.جهِت درمان ميتوانيد به بخش کمکهای فورِی   

 
است.باشد، اما گرانتر  ميتواند شما ميتوانيد به دندانپزشِک خصوصی نيز مراجعه کنيد. ويزيِت دندانپزشِک خصوصی سريعتر  

بنماييد.بيمۀ دولتِی ِکال ميتواند قسمتی از مخارجِ دندانپزشِک خصوصی را جبران کند. تقاضای جبراِن مخارج را از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال   
ميتوانيد به درمانگاِه حوزۀ شهرداری تان مراجعه نماييد. ِت بيشتر در خصوِص دندانپزشک،برای کسِب اطالعا  

 
داشِت دهان و دندان ميباشد.بهاز ارکاِن اصلِی  ،تغذيۀ سالمنيز و  ،مسواک زدِن صحيحِ صبحگاهی و شبانگاهی  

 
 

ت؟هزينۀ مراجعه به پزشک چقدر اس  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 خدماِت درمانگاهی هميشه رايگان نميباشد.

 بهرحال مخارجِ درمانگاهی زياد گران نميباشد.
 مخارجِ دکتِر خصوصی گرانتر است، اما ادارۀ بيمۀ دولتی ِکال ميتواند بخشی از مخارج را جبران کند.

 
 لطفا قبل از ويزيِت پزشک در بارۀ  اينگونه موارد تحقيق کنيد.

 
دماِت درمانگاهی رايگان ميباشد.برخی از خچنانچه شهر محِل سکونت شما در فنالند ثبت شده باشد،   

 به عنواِن مثال، والدين از پرداخِت هزينه های مربوط به مرکِز بهداشت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال معاف ميباشند.
را از درمانگاِه شهرتان دريافت داريد. خاص مشتریِ هزينۀ  اِت مربوط بهشما ميتوانيد اطالع  

 
پزشِک خصوصی را جبران ميکند.، ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال بخشی از مخارجِ فنالند برخوردار هستيدتی درمانِی از حِق بيمۀ بهداشاگر   

 
ميتوانيد به عنواِن مثال، فورا از تخفيِف ويژۀ ويزيِت پزشِک خصوصی برخوردار شويد. شتِن کارِت بيمۀ دولتِی ِکال،با در دست دا  

 
نها بخشی از مبلِغ قبِض مربوط به کلينيِک خصوصِی پزشکی پرداخت خواهيد نمود.فوری اين ميباشد که شما تويژۀ منظور از تخفيِف   

 
برای بعضی از داروها دريافت نمود. از داروخانه فوری را نيز ميتوان ويژۀ تخفيف  

 
 

حاملگی دوران عمومیِ  بهداشتِ   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
تحت نظارت ميباشد. اِن حاملگیِه زنان در سراسِر دوردر فنالند سالمتی و رفا  

 در طوِل مدِت دوراِن حاملگی و پس از زايمان، زناِن باردار مرتبا به مرکِز بهداشِت مادراِن نِاوُوال مراجعه ميکنند.
 

آسايِش هر دو را کنترل ميکنند.وهمچنين ، کارمنداِن مرکِز بهداشِت نِاوُوال، سالمتی مادر و رشد جنين  
بهداشِت نِاوُوال؛ برای آماده سازی وهمچنين تغيير و تحوِل زندگِی پس از زايمان، به والدين کمک ميکنند.کارمنداِن مرکِز   

توصيه های الزم در بارۀ عاداِت سالِم زندگی مانند تغذيۀ صحيح و ورزش داده ميشود.درمرکِز بهداشِت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال،   
ال اين ميباشد که مادر را برای زايمان آماده کند، و مسائل بارداری را تشخيص دهد.وظيفۀ بخش مادراِن مرکِز بهداشِت نِاووُ   

وظيفۀ بخش مادراِن مرکِز بهداشِت نِاوُوال همچنين اين است که درصورِت بروِز هر نوع مشکلی، مراقبتهای الزم را در جهت پيشگيری 
 و ادامۀ درماِن انجام دهد. 

 
 
 
 
 
 

عمومِی شهرداری ممکن است بطول بيانجامد. نوبِت ويزيت برای دندانپزشکِ   
از خدماِت دندانپزشکی بهره مند گردد. پس از آن تاريخ ) ماه٦شش ( حداکثر حق دارد که تااو وقتيکه متقاضی ويزيت را رزرو ميکند،  

موارد فوری، مرحلۀ ويزيِت درمانی سريعا انجام ميگردد.تخمين زده ميشود. در اساِس نياز به درماندانپزشکی بر به خدماِت دن دسترسی  
 

چنانچه دندان درد داريد، با بخِش دندانپزشکِی درمانگاه تماس بگيريد. در بارۀ وقوعِ مواردی مانند بيماريهای اضطراری يا سانحه، به 
اورژانس مراجعه نماييد.جهِت درمان ميتوانيد به بخش کمکهای فورِی   

 
است.باشد، اما گرانتر  ميتواند شما ميتوانيد به دندانپزشِک خصوصی نيز مراجعه کنيد. ويزيِت دندانپزشِک خصوصی سريعتر  

بنماييد.بيمۀ دولتِی ِکال ميتواند قسمتی از مخارجِ دندانپزشِک خصوصی را جبران کند. تقاضای جبراِن مخارج را از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال   
ميتوانيد به درمانگاِه حوزۀ شهرداری تان مراجعه نماييد. ِت بيشتر در خصوِص دندانپزشک،برای کسِب اطالعا  

 
داشِت دهان و دندان ميباشد.بهاز ارکاِن اصلِی  ،تغذيۀ سالمنيز و  ،مسواک زدِن صحيحِ صبحگاهی و شبانگاهی  

 
 

ت؟هزينۀ مراجعه به پزشک چقدر اس  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 خدماِت درمانگاهی هميشه رايگان نميباشد.

 بهرحال مخارجِ درمانگاهی زياد گران نميباشد.
 مخارجِ دکتِر خصوصی گرانتر است، اما ادارۀ بيمۀ دولتی ِکال ميتواند بخشی از مخارج را جبران کند.

 
 لطفا قبل از ويزيِت پزشک در بارۀ  اينگونه موارد تحقيق کنيد.

 
دماِت درمانگاهی رايگان ميباشد.برخی از خچنانچه شهر محِل سکونت شما در فنالند ثبت شده باشد،   

 به عنواِن مثال، والدين از پرداخِت هزينه های مربوط به مرکِز بهداشت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال معاف ميباشند.
را از درمانگاِه شهرتان دريافت داريد. خاص مشتریِ هزينۀ  اِت مربوط بهشما ميتوانيد اطالع  

 
پزشِک خصوصی را جبران ميکند.، ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال بخشی از مخارجِ فنالند برخوردار هستيدتی درمانِی از حِق بيمۀ بهداشاگر   

 
ميتوانيد به عنواِن مثال، فورا از تخفيِف ويژۀ ويزيِت پزشِک خصوصی برخوردار شويد. شتِن کارِت بيمۀ دولتِی ِکال،با در دست دا  

 
نها بخشی از مبلِغ قبِض مربوط به کلينيِک خصوصِی پزشکی پرداخت خواهيد نمود.فوری اين ميباشد که شما تويژۀ منظور از تخفيِف   

 
برای بعضی از داروها دريافت نمود. از داروخانه فوری را نيز ميتوان ويژۀ تخفيف  

 
 

حاملگی دوران عمومیِ  بهداشتِ   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
تحت نظارت ميباشد. اِن حاملگیِه زنان در سراسِر دوردر فنالند سالمتی و رفا  
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توصيه های الزم در بارۀ عاداِت سالِم زندگی مانند تغذيۀ صحيح و ورزش داده ميشود.درمرکِز بهداشِت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال،   
ال اين ميباشد که مادر را برای زايمان آماده کند، و مسائل بارداری را تشخيص دهد.وظيفۀ بخش مادراِن مرکِز بهداشِت نِاووُ   

وظيفۀ بخش مادراِن مرکِز بهداشِت نِاوُوال همچنين اين است که درصورِت بروِز هر نوع مشکلی، مراقبتهای الزم را در جهت پيشگيری 
 و ادامۀ درماِن انجام دهد. 
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 خدماِت درمانگاهی هميشه رايگان نميباشد.

 بهرحال مخارجِ درمانگاهی زياد گران نميباشد.
 مخارجِ دکتِر خصوصی گرانتر است، اما ادارۀ بيمۀ دولتی ِکال ميتواند بخشی از مخارج را جبران کند.

 
 لطفا قبل از ويزيِت پزشک در بارۀ  اينگونه موارد تحقيق کنيد.

 
دماِت درمانگاهی رايگان ميباشد.برخی از خچنانچه شهر محِل سکونت شما در فنالند ثبت شده باشد،   

 به عنواِن مثال، والدين از پرداخِت هزينه های مربوط به مرکِز بهداشت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال معاف ميباشند.
را از درمانگاِه شهرتان دريافت داريد. خاص مشتریِ هزينۀ  اِت مربوط بهشما ميتوانيد اطالع  

 
پزشِک خصوصی را جبران ميکند.، ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال بخشی از مخارجِ فنالند برخوردار هستيدتی درمانِی از حِق بيمۀ بهداشاگر   

 
ميتوانيد به عنواِن مثال، فورا از تخفيِف ويژۀ ويزيِت پزشِک خصوصی برخوردار شويد. شتِن کارِت بيمۀ دولتِی ِکال،با در دست دا  

 
نها بخشی از مبلِغ قبِض مربوط به کلينيِک خصوصِی پزشکی پرداخت خواهيد نمود.فوری اين ميباشد که شما تويژۀ منظور از تخفيِف   

 
برای بعضی از داروها دريافت نمود. از داروخانه فوری را نيز ميتوان ويژۀ تخفيف  

 
 

حاملگی دوران عمومیِ  بهداشتِ   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
تحت نظارت ميباشد. اِن حاملگیِه زنان در سراسِر دوردر فنالند سالمتی و رفا  

 در طوِل مدِت دوراِن حاملگی و پس از زايمان، زناِن باردار مرتبا به مرکِز بهداشِت مادراِن نِاوُوال مراجعه ميکنند.
 

آسايِش هر دو را کنترل ميکنند.وهمچنين ، کارمنداِن مرکِز بهداشِت نِاوُوال، سالمتی مادر و رشد جنين  
بهداشِت نِاوُوال؛ برای آماده سازی وهمچنين تغيير و تحوِل زندگِی پس از زايمان، به والدين کمک ميکنند.کارمنداِن مرکِز   

توصيه های الزم در بارۀ عاداِت سالِم زندگی مانند تغذيۀ صحيح و ورزش داده ميشود.درمرکِز بهداشِت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال،   
ال اين ميباشد که مادر را برای زايمان آماده کند، و مسائل بارداری را تشخيص دهد.وظيفۀ بخش مادراِن مرکِز بهداشِت نِاووُ   

وظيفۀ بخش مادراِن مرکِز بهداشِت نِاوُوال همچنين اين است که درصورِت بروِز هر نوع مشکلی، مراقبتهای الزم را در جهت پيشگيری 
 و ادامۀ درماِن انجام دهد. 

 
 
 
 
 
 

عمومِی شهرداری ممکن است بطول بيانجامد. نوبِت ويزيت برای دندانپزشکِ   
از خدماِت دندانپزشکی بهره مند گردد. پس از آن تاريخ ) ماه٦شش ( حداکثر حق دارد که تااو وقتيکه متقاضی ويزيت را رزرو ميکند،  

موارد فوری، مرحلۀ ويزيِت درمانی سريعا انجام ميگردد.تخمين زده ميشود. در اساِس نياز به درماندانپزشکی بر به خدماِت دن دسترسی  
 

چنانچه دندان درد داريد، با بخِش دندانپزشکِی درمانگاه تماس بگيريد. در بارۀ وقوعِ مواردی مانند بيماريهای اضطراری يا سانحه، به 
اورژانس مراجعه نماييد.جهِت درمان ميتوانيد به بخش کمکهای فورِی   

 
است.باشد، اما گرانتر  ميتواند شما ميتوانيد به دندانپزشِک خصوصی نيز مراجعه کنيد. ويزيِت دندانپزشِک خصوصی سريعتر  

بنماييد.بيمۀ دولتِی ِکال ميتواند قسمتی از مخارجِ دندانپزشِک خصوصی را جبران کند. تقاضای جبراِن مخارج را از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال   
ميتوانيد به درمانگاِه حوزۀ شهرداری تان مراجعه نماييد. ِت بيشتر در خصوِص دندانپزشک،برای کسِب اطالعا  

 
داشِت دهان و دندان ميباشد.بهاز ارکاِن اصلِی  ،تغذيۀ سالمنيز و  ،مسواک زدِن صحيحِ صبحگاهی و شبانگاهی  

 
 

ت؟هزينۀ مراجعه به پزشک چقدر اس  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 خدماِت درمانگاهی هميشه رايگان نميباشد.

 بهرحال مخارجِ درمانگاهی زياد گران نميباشد.
 مخارجِ دکتِر خصوصی گرانتر است، اما ادارۀ بيمۀ دولتی ِکال ميتواند بخشی از مخارج را جبران کند.

 
 لطفا قبل از ويزيِت پزشک در بارۀ  اينگونه موارد تحقيق کنيد.

 
دماِت درمانگاهی رايگان ميباشد.برخی از خچنانچه شهر محِل سکونت شما در فنالند ثبت شده باشد،   

 به عنواِن مثال، والدين از پرداخِت هزينه های مربوط به مرکِز بهداشت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال معاف ميباشند.
را از درمانگاِه شهرتان دريافت داريد. خاص مشتریِ هزينۀ  اِت مربوط بهشما ميتوانيد اطالع  

 
پزشِک خصوصی را جبران ميکند.، ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال بخشی از مخارجِ فنالند برخوردار هستيدتی درمانِی از حِق بيمۀ بهداشاگر   

 
ميتوانيد به عنواِن مثال، فورا از تخفيِف ويژۀ ويزيِت پزشِک خصوصی برخوردار شويد. شتِن کارِت بيمۀ دولتِی ِکال،با در دست دا  

 
نها بخشی از مبلِغ قبِض مربوط به کلينيِک خصوصِی پزشکی پرداخت خواهيد نمود.فوری اين ميباشد که شما تويژۀ منظور از تخفيِف   

 
برای بعضی از داروها دريافت نمود. از داروخانه فوری را نيز ميتوان ويژۀ تخفيف  

 
 

حاملگی دوران عمومیِ  بهداشتِ   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
تحت نظارت ميباشد. اِن حاملگیِه زنان در سراسِر دوردر فنالند سالمتی و رفا  

 در طوِل مدِت دوراِن حاملگی و پس از زايمان، زناِن باردار مرتبا به مرکِز بهداشِت مادراِن نِاوُوال مراجعه ميکنند.
 

آسايِش هر دو را کنترل ميکنند.وهمچنين ، کارمنداِن مرکِز بهداشِت نِاوُوال، سالمتی مادر و رشد جنين  
بهداشِت نِاوُوال؛ برای آماده سازی وهمچنين تغيير و تحوِل زندگِی پس از زايمان، به والدين کمک ميکنند.کارمنداِن مرکِز   

توصيه های الزم در بارۀ عاداِت سالِم زندگی مانند تغذيۀ صحيح و ورزش داده ميشود.درمرکِز بهداشِت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال،   
ال اين ميباشد که مادر را برای زايمان آماده کند، و مسائل بارداری را تشخيص دهد.وظيفۀ بخش مادراِن مرکِز بهداشِت نِاووُ   

وظيفۀ بخش مادراِن مرکِز بهداشِت نِاوُوال همچنين اين است که درصورِت بروِز هر نوع مشکلی، مراقبتهای الزم را در جهت پيشگيری 
 و ادامۀ درماِن انجام دهد. 

 
 
 
 
 
 



  37.                             36.

. بهداشت و درمان٥  
 

LÄÄKÄRI پزشک 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ميکنند. هستند، خيلی خوب خدمات رسانی عمومی دولتیِ  از نوعِ  ِی کهدرمانی ند خدماِت بهداشتدر فنال  
طبقه بندی شده است: بهداشتی درمانِی عمومی؛ بهداشتی درمانِی تخصصی.خدماِت بهداشتی درمانی به دو بخِش   

 
 خدماِت بهداشتی درمانِی عمومی در درمانگاه های حوزۀ شهری است.

بيماران نيز قابل  ر صورِت نياز بخِش بستریِ هستند، و د مانند ويزيِت پزشِک معالجدرمانگاه ها مسئوِل دادِن خدماِت بهداشتی درمانِی 
.دسترس ميباشد  

 در صورِت لزوم پزشِک درمانگاه ميتواند بيمار را برای ويزيِت تخصصی به آن بخش بفرستد.
يا شهِر محِل سکونت تان بيابيد. اطالعاِت درمانگاهی را ميتوانيد از طريِق دفترچۀ تلفن يا سايِت اينترنتِی حوزۀ شهرداریِ   

 
بايد به بخِش کمک های اضطرارِی اورژانس مراجعه کنيد.، بسختی مريض شويديا پاياِن هفته چنانچه شب هنگام   

 اطالعاِت پزشکِی اورژانس را ميتوانيد از طريِق دفترچۀ تلفن يا سايِت اينترنتِی حوزۀ شهردارِی يا شهِر محِل سکونت تان بيابيد.
فنالند همۀ فوريت های پزشکی در مراکِز اورژانِس درمانگاهی يا بيمارستانی انجام ميشوند. در  

مرکز بهداشتی  به او ميتواند ، بنابراينندارد محدودۀ شهری او را آدرِس سکونِت بيمار تاثيری برروی انتخاِب مرکِز بهداشتی درمانیِ 
د.هر حوزۀ شهرداری که دوست دارد مراجعه نماي درمانیِ   

 
را داريد. فِت خدماِت بهداشتی درمانِی عمومیشهِر محِل سکونِت شما در ادارۀ ثبِت احواِل مايستراتی ثبت شده باشد، شما حِق دريا اگر  

شهرتان را خواهيد داشت. مربوط به مشتريان خدماِت عمومِی مقيمِ  رداخِت مخارجِ در اينصورت شما فقط وظيفۀ پ  
در همۀ حوزه های شهری نميباشد. مشتریلزومی به پرداخِت مخارجِ   

ميتوانيد از ادارۀ بيمۀ  يا سوئيس به فنالند آمده باشيد،چنانچه از کشورهای عضِو اتحاديۀ اروپا؛ کشورهای عضِو حوزۀ اقتصادِی اروپا؛ و 
ميدهد. را خدماِت بهداشتی درمانِی عمومیدولتِی ِکال تقاضاِی گواهی را نماييد که به شما حِق استفاده از   

مشترِی خدماِت عمومِی دولتی هستيد.در اينصورت شما فقط مسئوِل پرداخِت مخارجِ بهداشتی درمانی بعنواِن   
.ا باالتر استدريافِت خدماِت فوريت های پزشکی نيز ميسر ميباشد، اما مخارجِ آنه  

 
مراجعه کنيد. نيز ميتوانيد به پزشِک خصوصی شما  

باشد، اما گرانتر است. تواندمي ويزيِت پزشِک خصوصی سريعتر  
 
 

از طرِف کارفرما سالمِت بهداشتی محِل کاریمزايای   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
، مزاياِی بهداشِت حرفه ای، از طرِف کارفرمايان برای کارمندان برنامه ريزی ميشود.در بسياری از مکانهای کاری  

مزاياِی بهداشِت حرفه ای ميباشند. شاملِ  برای پيشگيرِی بيماريها نيز کنترل و مشاورۀ بهداشتی درمانی  
نيز برای کارمند برنامه ريزی کند. برای معالجۀ بيمار را خدماِت بهداشتی درمانیند ميتوا کارفرما  

شامِل خدماِت پرستاری، پزشکی، روانشناسی، و فيزيوتراپی باشد.از مزاياِی ديگِر بهداشِت حرفه ای ميتواند   
 بعالوه خدماِت کارشناسِی تخصصی نيز شامِل بهداشِت حرفه ای ميشود.

 
تسهيالِت خدماتی را براِی کارمندان فراهم ميکند؛ و ضمنا اگر اين مزاياِی بهداشتِی حرفه ای  نماييد که آيا کارفرمای شماطفا بررسی ل

 برنامه ريزی ميشوند، شامِل چه خدماتی ميباشند.
خير. لطفا قبل از ويزيِت پزشک کنترل نماييد که آيا شما مسئوِل پرداخِت مخارجِ بهداشتی درمانی تان هستيد يا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. بهداشت و درمان٥  
 

LÄÄKÄRI پزشک 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ميکنند. هستند، خيلی خوب خدمات رسانی عمومی دولتیِ  از نوعِ  ِی کهدرمانی ند خدماِت بهداشتدر فنال  
طبقه بندی شده است: بهداشتی درمانِی عمومی؛ بهداشتی درمانِی تخصصی.خدماِت بهداشتی درمانی به دو بخِش   

 
 خدماِت بهداشتی درمانِی عمومی در درمانگاه های حوزۀ شهری است.

بيماران نيز قابل  ر صورِت نياز بخِش بستریِ هستند، و د مانند ويزيِت پزشِک معالجدرمانگاه ها مسئوِل دادِن خدماِت بهداشتی درمانِی 
.دسترس ميباشد  

 در صورِت لزوم پزشِک درمانگاه ميتواند بيمار را برای ويزيِت تخصصی به آن بخش بفرستد.
يا شهِر محِل سکونت تان بيابيد. اطالعاِت درمانگاهی را ميتوانيد از طريِق دفترچۀ تلفن يا سايِت اينترنتِی حوزۀ شهرداریِ   

 
بايد به بخِش کمک های اضطرارِی اورژانس مراجعه کنيد.، بسختی مريض شويديا پاياِن هفته چنانچه شب هنگام   

 اطالعاِت پزشکِی اورژانس را ميتوانيد از طريِق دفترچۀ تلفن يا سايِت اينترنتِی حوزۀ شهردارِی يا شهِر محِل سکونت تان بيابيد.
فنالند همۀ فوريت های پزشکی در مراکِز اورژانِس درمانگاهی يا بيمارستانی انجام ميشوند. در  

مرکز بهداشتی  به او ميتواند ، بنابراينندارد محدودۀ شهری او را آدرِس سکونِت بيمار تاثيری برروی انتخاِب مرکِز بهداشتی درمانیِ 
د.هر حوزۀ شهرداری که دوست دارد مراجعه نماي درمانیِ   

 
را داريد. فِت خدماِت بهداشتی درمانِی عمومیشهِر محِل سکونِت شما در ادارۀ ثبِت احواِل مايستراتی ثبت شده باشد، شما حِق دريا اگر  

شهرتان را خواهيد داشت. مربوط به مشتريان خدماِت عمومِی مقيمِ  رداخِت مخارجِ در اينصورت شما فقط وظيفۀ پ  
در همۀ حوزه های شهری نميباشد. مشتریلزومی به پرداخِت مخارجِ   

ميتوانيد از ادارۀ بيمۀ  يا سوئيس به فنالند آمده باشيد،چنانچه از کشورهای عضِو اتحاديۀ اروپا؛ کشورهای عضِو حوزۀ اقتصادِی اروپا؛ و 
ميدهد. را خدماِت بهداشتی درمانِی عمومیدولتِی ِکال تقاضاِی گواهی را نماييد که به شما حِق استفاده از   

مشترِی خدماِت عمومِی دولتی هستيد.در اينصورت شما فقط مسئوِل پرداخِت مخارجِ بهداشتی درمانی بعنواِن   
.ا باالتر استدريافِت خدماِت فوريت های پزشکی نيز ميسر ميباشد، اما مخارجِ آنه  

 
مراجعه کنيد. نيز ميتوانيد به پزشِک خصوصی شما  

باشد، اما گرانتر است. تواندمي ويزيِت پزشِک خصوصی سريعتر  
 
 

از طرِف کارفرما سالمِت بهداشتی محِل کاریمزايای   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
، مزاياِی بهداشِت حرفه ای، از طرِف کارفرمايان برای کارمندان برنامه ريزی ميشود.در بسياری از مکانهای کاری  

مزاياِی بهداشِت حرفه ای ميباشند. شاملِ  برای پيشگيرِی بيماريها نيز کنترل و مشاورۀ بهداشتی درمانی  
نيز برای کارمند برنامه ريزی کند. برای معالجۀ بيمار را خدماِت بهداشتی درمانیند ميتوا کارفرما  

شامِل خدماِت پرستاری، پزشکی، روانشناسی، و فيزيوتراپی باشد.از مزاياِی ديگِر بهداشِت حرفه ای ميتواند   
 بعالوه خدماِت کارشناسِی تخصصی نيز شامِل بهداشِت حرفه ای ميشود.

 
تسهيالِت خدماتی را براِی کارمندان فراهم ميکند؛ و ضمنا اگر اين مزاياِی بهداشتِی حرفه ای  نماييد که آيا کارفرمای شماطفا بررسی ل

 برنامه ريزی ميشوند، شامِل چه خدماتی ميباشند.
خير. لطفا قبل از ويزيِت پزشک کنترل نماييد که آيا شما مسئوِل پرداخِت مخارجِ بهداشتی درمانی تان هستيد يا  
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ميکنند. هستند، خيلی خوب خدمات رسانی عمومی دولتیِ  از نوعِ  ِی کهدرمانی ند خدماِت بهداشتدر فنال  
طبقه بندی شده است: بهداشتی درمانِی عمومی؛ بهداشتی درمانِی تخصصی.خدماِت بهداشتی درمانی به دو بخِش   

 
 خدماِت بهداشتی درمانِی عمومی در درمانگاه های حوزۀ شهری است.

بيماران نيز قابل  ر صورِت نياز بخِش بستریِ هستند، و د مانند ويزيِت پزشِک معالجدرمانگاه ها مسئوِل دادِن خدماِت بهداشتی درمانِی 
.دسترس ميباشد  

 در صورِت لزوم پزشِک درمانگاه ميتواند بيمار را برای ويزيِت تخصصی به آن بخش بفرستد.
يا شهِر محِل سکونت تان بيابيد. اطالعاِت درمانگاهی را ميتوانيد از طريِق دفترچۀ تلفن يا سايِت اينترنتِی حوزۀ شهرداریِ   

 
بايد به بخِش کمک های اضطرارِی اورژانس مراجعه کنيد.، بسختی مريض شويديا پاياِن هفته چنانچه شب هنگام   

 اطالعاِت پزشکِی اورژانس را ميتوانيد از طريِق دفترچۀ تلفن يا سايِت اينترنتِی حوزۀ شهردارِی يا شهِر محِل سکونت تان بيابيد.
فنالند همۀ فوريت های پزشکی در مراکِز اورژانِس درمانگاهی يا بيمارستانی انجام ميشوند. در  

مرکز بهداشتی  به او ميتواند ، بنابراينندارد محدودۀ شهری او را آدرِس سکونِت بيمار تاثيری برروی انتخاِب مرکِز بهداشتی درمانیِ 
د.هر حوزۀ شهرداری که دوست دارد مراجعه نماي درمانیِ   

 
را داريد. فِت خدماِت بهداشتی درمانِی عمومیشهِر محِل سکونِت شما در ادارۀ ثبِت احواِل مايستراتی ثبت شده باشد، شما حِق دريا اگر  

شهرتان را خواهيد داشت. مربوط به مشتريان خدماِت عمومِی مقيمِ  رداخِت مخارجِ در اينصورت شما فقط وظيفۀ پ  
در همۀ حوزه های شهری نميباشد. مشتریلزومی به پرداخِت مخارجِ   

ميتوانيد از ادارۀ بيمۀ  يا سوئيس به فنالند آمده باشيد،چنانچه از کشورهای عضِو اتحاديۀ اروپا؛ کشورهای عضِو حوزۀ اقتصادِی اروپا؛ و 
ميدهد. را خدماِت بهداشتی درمانِی عمومیدولتِی ِکال تقاضاِی گواهی را نماييد که به شما حِق استفاده از   

مشترِی خدماِت عمومِی دولتی هستيد.در اينصورت شما فقط مسئوِل پرداخِت مخارجِ بهداشتی درمانی بعنواِن   
.ا باالتر استدريافِت خدماِت فوريت های پزشکی نيز ميسر ميباشد، اما مخارجِ آنه  

 
مراجعه کنيد. نيز ميتوانيد به پزشِک خصوصی شما  

باشد، اما گرانتر است. تواندمي ويزيِت پزشِک خصوصی سريعتر  
 
 

از طرِف کارفرما سالمِت بهداشتی محِل کاریمزايای   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
، مزاياِی بهداشِت حرفه ای، از طرِف کارفرمايان برای کارمندان برنامه ريزی ميشود.در بسياری از مکانهای کاری  

مزاياِی بهداشِت حرفه ای ميباشند. شاملِ  برای پيشگيرِی بيماريها نيز کنترل و مشاورۀ بهداشتی درمانی  
نيز برای کارمند برنامه ريزی کند. برای معالجۀ بيمار را خدماِت بهداشتی درمانیند ميتوا کارفرما  

شامِل خدماِت پرستاری، پزشکی، روانشناسی، و فيزيوتراپی باشد.از مزاياِی ديگِر بهداشِت حرفه ای ميتواند   
 بعالوه خدماِت کارشناسِی تخصصی نيز شامِل بهداشِت حرفه ای ميشود.

 
تسهيالِت خدماتی را براِی کارمندان فراهم ميکند؛ و ضمنا اگر اين مزاياِی بهداشتِی حرفه ای  نماييد که آيا کارفرمای شماطفا بررسی ل

 برنامه ريزی ميشوند، شامِل چه خدماتی ميباشند.
خير. لطفا قبل از ويزيِت پزشک کنترل نماييد که آيا شما مسئوِل پرداخِت مخارجِ بهداشتی درمانی تان هستيد يا  
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ميکنند. هستند، خيلی خوب خدمات رسانی عمومی دولتیِ  از نوعِ  ِی کهدرمانی ند خدماِت بهداشتدر فنال  
طبقه بندی شده است: بهداشتی درمانِی عمومی؛ بهداشتی درمانِی تخصصی.خدماِت بهداشتی درمانی به دو بخِش   

 
 خدماِت بهداشتی درمانِی عمومی در درمانگاه های حوزۀ شهری است.

بيماران نيز قابل  ر صورِت نياز بخِش بستریِ هستند، و د مانند ويزيِت پزشِک معالجدرمانگاه ها مسئوِل دادِن خدماِت بهداشتی درمانِی 
.دسترس ميباشد  

 در صورِت لزوم پزشِک درمانگاه ميتواند بيمار را برای ويزيِت تخصصی به آن بخش بفرستد.
يا شهِر محِل سکونت تان بيابيد. اطالعاِت درمانگاهی را ميتوانيد از طريِق دفترچۀ تلفن يا سايِت اينترنتِی حوزۀ شهرداریِ   

 
بايد به بخِش کمک های اضطرارِی اورژانس مراجعه کنيد.، بسختی مريض شويديا پاياِن هفته چنانچه شب هنگام   

 اطالعاِت پزشکِی اورژانس را ميتوانيد از طريِق دفترچۀ تلفن يا سايِت اينترنتِی حوزۀ شهردارِی يا شهِر محِل سکونت تان بيابيد.
فنالند همۀ فوريت های پزشکی در مراکِز اورژانِس درمانگاهی يا بيمارستانی انجام ميشوند. در  

مرکز بهداشتی  به او ميتواند ، بنابراينندارد محدودۀ شهری او را آدرِس سکونِت بيمار تاثيری برروی انتخاِب مرکِز بهداشتی درمانیِ 
د.هر حوزۀ شهرداری که دوست دارد مراجعه نماي درمانیِ   

 
را داريد. فِت خدماِت بهداشتی درمانِی عمومیشهِر محِل سکونِت شما در ادارۀ ثبِت احواِل مايستراتی ثبت شده باشد، شما حِق دريا اگر  

شهرتان را خواهيد داشت. مربوط به مشتريان خدماِت عمومِی مقيمِ  رداخِت مخارجِ در اينصورت شما فقط وظيفۀ پ  
در همۀ حوزه های شهری نميباشد. مشتریلزومی به پرداخِت مخارجِ   

ميتوانيد از ادارۀ بيمۀ  يا سوئيس به فنالند آمده باشيد،چنانچه از کشورهای عضِو اتحاديۀ اروپا؛ کشورهای عضِو حوزۀ اقتصادِی اروپا؛ و 
ميدهد. را خدماِت بهداشتی درمانِی عمومیدولتِی ِکال تقاضاِی گواهی را نماييد که به شما حِق استفاده از   

مشترِی خدماِت عمومِی دولتی هستيد.در اينصورت شما فقط مسئوِل پرداخِت مخارجِ بهداشتی درمانی بعنواِن   
.ا باالتر استدريافِت خدماِت فوريت های پزشکی نيز ميسر ميباشد، اما مخارجِ آنه  

 
مراجعه کنيد. نيز ميتوانيد به پزشِک خصوصی شما  

باشد، اما گرانتر است. تواندمي ويزيِت پزشِک خصوصی سريعتر  
 
 

از طرِف کارفرما سالمِت بهداشتی محِل کاریمزايای   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
، مزاياِی بهداشِت حرفه ای، از طرِف کارفرمايان برای کارمندان برنامه ريزی ميشود.در بسياری از مکانهای کاری  

مزاياِی بهداشِت حرفه ای ميباشند. شاملِ  برای پيشگيرِی بيماريها نيز کنترل و مشاورۀ بهداشتی درمانی  
نيز برای کارمند برنامه ريزی کند. برای معالجۀ بيمار را خدماِت بهداشتی درمانیند ميتوا کارفرما  

شامِل خدماِت پرستاری، پزشکی، روانشناسی، و فيزيوتراپی باشد.از مزاياِی ديگِر بهداشِت حرفه ای ميتواند   
 بعالوه خدماِت کارشناسِی تخصصی نيز شامِل بهداشِت حرفه ای ميشود.

 
تسهيالِت خدماتی را براِی کارمندان فراهم ميکند؛ و ضمنا اگر اين مزاياِی بهداشتِی حرفه ای  نماييد که آيا کارفرمای شماطفا بررسی ل

 برنامه ريزی ميشوند، شامِل چه خدماتی ميباشند.
خير. لطفا قبل از ويزيِت پزشک کنترل نماييد که آيا شما مسئوِل پرداخِت مخارجِ بهداشتی درمانی تان هستيد يا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. بهداشت و درمان٥  
 

LÄÄKÄRI پزشک 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ميکنند. هستند، خيلی خوب خدمات رسانی عمومی دولتیِ  از نوعِ  ِی کهدرمانی ند خدماِت بهداشتدر فنال  
طبقه بندی شده است: بهداشتی درمانِی عمومی؛ بهداشتی درمانِی تخصصی.خدماِت بهداشتی درمانی به دو بخِش   

 
 خدماِت بهداشتی درمانِی عمومی در درمانگاه های حوزۀ شهری است.

بيماران نيز قابل  ر صورِت نياز بخِش بستریِ هستند، و د مانند ويزيِت پزشِک معالجدرمانگاه ها مسئوِل دادِن خدماِت بهداشتی درمانِی 
.دسترس ميباشد  

 در صورِت لزوم پزشِک درمانگاه ميتواند بيمار را برای ويزيِت تخصصی به آن بخش بفرستد.
يا شهِر محِل سکونت تان بيابيد. اطالعاِت درمانگاهی را ميتوانيد از طريِق دفترچۀ تلفن يا سايِت اينترنتِی حوزۀ شهرداریِ   

 
بايد به بخِش کمک های اضطرارِی اورژانس مراجعه کنيد.، بسختی مريض شويديا پاياِن هفته چنانچه شب هنگام   

 اطالعاِت پزشکِی اورژانس را ميتوانيد از طريِق دفترچۀ تلفن يا سايِت اينترنتِی حوزۀ شهردارِی يا شهِر محِل سکونت تان بيابيد.
فنالند همۀ فوريت های پزشکی در مراکِز اورژانِس درمانگاهی يا بيمارستانی انجام ميشوند. در  

مرکز بهداشتی  به او ميتواند ، بنابراينندارد محدودۀ شهری او را آدرِس سکونِت بيمار تاثيری برروی انتخاِب مرکِز بهداشتی درمانیِ 
د.هر حوزۀ شهرداری که دوست دارد مراجعه نماي درمانیِ   

 
را داريد. فِت خدماِت بهداشتی درمانِی عمومیشهِر محِل سکونِت شما در ادارۀ ثبِت احواِل مايستراتی ثبت شده باشد، شما حِق دريا اگر  

شهرتان را خواهيد داشت. مربوط به مشتريان خدماِت عمومِی مقيمِ  رداخِت مخارجِ در اينصورت شما فقط وظيفۀ پ  
در همۀ حوزه های شهری نميباشد. مشتریلزومی به پرداخِت مخارجِ   

ميتوانيد از ادارۀ بيمۀ  يا سوئيس به فنالند آمده باشيد،چنانچه از کشورهای عضِو اتحاديۀ اروپا؛ کشورهای عضِو حوزۀ اقتصادِی اروپا؛ و 
ميدهد. را خدماِت بهداشتی درمانِی عمومیدولتِی ِکال تقاضاِی گواهی را نماييد که به شما حِق استفاده از   

مشترِی خدماِت عمومِی دولتی هستيد.در اينصورت شما فقط مسئوِل پرداخِت مخارجِ بهداشتی درمانی بعنواِن   
.ا باالتر استدريافِت خدماِت فوريت های پزشکی نيز ميسر ميباشد، اما مخارجِ آنه  

 
مراجعه کنيد. نيز ميتوانيد به پزشِک خصوصی شما  

باشد، اما گرانتر است. تواندمي ويزيِت پزشِک خصوصی سريعتر  
 
 

از طرِف کارفرما سالمِت بهداشتی محِل کاریمزايای   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
، مزاياِی بهداشِت حرفه ای، از طرِف کارفرمايان برای کارمندان برنامه ريزی ميشود.در بسياری از مکانهای کاری  

مزاياِی بهداشِت حرفه ای ميباشند. شاملِ  برای پيشگيرِی بيماريها نيز کنترل و مشاورۀ بهداشتی درمانی  
نيز برای کارمند برنامه ريزی کند. برای معالجۀ بيمار را خدماِت بهداشتی درمانیند ميتوا کارفرما  

شامِل خدماِت پرستاری، پزشکی، روانشناسی، و فيزيوتراپی باشد.از مزاياِی ديگِر بهداشِت حرفه ای ميتواند   
 بعالوه خدماِت کارشناسِی تخصصی نيز شامِل بهداشِت حرفه ای ميشود.

 
تسهيالِت خدماتی را براِی کارمندان فراهم ميکند؛ و ضمنا اگر اين مزاياِی بهداشتِی حرفه ای  نماييد که آيا کارفرمای شماطفا بررسی ل

 برنامه ريزی ميشوند، شامِل چه خدماتی ميباشند.
خير. لطفا قبل از ويزيِت پزشک کنترل نماييد که آيا شما مسئوِل پرداخِت مخارجِ بهداشتی درمانی تان هستيد يا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

که آيا اجازۀ استفاده از خدماِت بهداشتی درمانِی رايگان را داريد يا خير. اگر بيمار شديد، کنترل نماييد  
يا به  ،به درمانگاِه دولتی برويد شما می توانيد را بپردازد؛ خارجِ خدماِت بهداشتی درمانِی تاننميخواهد م کارفرما  اگر بيمار شديد و

. خصوصِی پزشکی مراجعه نماييدنيک های کلي  
 
 

MIELENTERVEYS سالمت و بهداشِت روان 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 چنانچه افسرده يا مضطرب هستيد، به درمانگاه مراجعه نماييد.

مان به بخِش متخصِص پزشکی فرستاده برای در شما توسِط پزشِک معالجيا  ک های الزم را از درمانگاه دريافت کنيد، وميتوانيد کم
.ميشويد  

 
LAPSEN TERVEYS سالمت و بهداشِت کودک 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

مراجعه نمايند. به مراکز بهداشت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال نوزادان و اطفاِل کودکستانی ميتوانند بهمراه پدر يا مادر،  
 کارمنداِن مرکِز بهداشت نِاوُوال، رشِد و نمو کودک را بررسی و حمايت ميکنند.

.کمک ميکندمراقبتی  کان است، و در ضمن به آنها در مواردِ والدين در پرورِش کود مسئوِل حمايت از مرکِز بهداشِت نِاوُوال  
 

کِز بهداشِت نِاوُوال وزن و قَِد طفل را کنترل ميکند.پرستاِر مر  
 پرستاِر مرکِز بهداشِت نِاوُوال همچنين به کنترِل مهارت های حرکتِی کودک و رشد زبانِی او ميپردازد.

 
عاداِت زندگی را به خانواده  کارمنداِن مرکِز بهداشِت نِاوُوال، دستورالعمل های الزم در مورِد تغذيه با شيِر مادر، رژيِم غذايِی سالم و ديگر

 ميدهد.
عمومِی والدين را بررسی و هماهنگی ميکند تا در صورت لزوم حمايت های  طاقت و رفاهِ سطحِ مرکز بهداشت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال، 

 الزم انجام گردند.
بنا به برنامۀ واکسيناسيوِن ملی ميباشد. کودکان در برابِر بيماريهای جدی مسئوِل واکسينه کردن ،بهداشِت نِاوُوال پرستاِر مرکزِ   

به کودکان داده ميشود.بيماريها  که برای پيشگيری از اين (روبِّال) ، و سرخچه(پاروتييتّی) ، اوريون(ُمربيلّی) واکسن های سرخک مانندِ   
 واکسِن روتاويروس را نيز ميتوان به کودکان بر ِضد اين بيماری تجويز نمود.

نيست، بلکه مفيد است. واکسيناسيون اجباری  
 بيماريها و پيامد های آنها ميتوانند بسيار ناگوار و جدی باشند.

گفتار درمانی يا ويزيِت روانشناس را نيز ميدهد.مرکِز بهداشِت نِاوُوال، دستورالعمل های الزم در مورِد خدماتی مانند درصورِت لزوم   
 

رۀ ابتدايی و متوسطه برنامه ريزی ميشود.مراقبِت بهداشتِی مدرسه برای همۀ دانش آموزاِن دو  
 مراقبِت بهداشتِی ساليانۀ دانش آموز شامِل معاينۀ پزشکی ميشود.

ويزيت ها با والدين در مورِد سطحِ طاقت و رفاِه بهداشتی دعوت بعمل ميايد. در اينگونه  از ويزيت ها از والدين نيز برای انجاِم برخی
 عمومِی آنها بحث و گفتگو ميشود.

 واکسيناسيون و بهداشِت دهان نيز شامِل معاينۀ پزشکِی مدرسه ميشود.
 

SUUN TERVEYS و دندان بهداشِت دهان  
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که آيا اجازۀ استفاده از خدماِت بهداشتی درمانِی رايگان را داريد يا خير. اگر بيمار شديد، کنترل نماييد  
يا به  ،به درمانگاِه دولتی برويد شما می توانيد را بپردازد؛ خارجِ خدماِت بهداشتی درمانِی تاننميخواهد م کارفرما  اگر بيمار شديد و

. خصوصِی پزشکی مراجعه نماييدنيک های کلي  
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 چنانچه افسرده يا مضطرب هستيد، به درمانگاه مراجعه نماييد.

مان به بخِش متخصِص پزشکی فرستاده برای در شما توسِط پزشِک معالجيا  ک های الزم را از درمانگاه دريافت کنيد، وميتوانيد کم
.ميشويد  

 
LAPSEN TERVEYS سالمت و بهداشِت کودک 
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مراجعه نمايند. به مراکز بهداشت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال نوزادان و اطفاِل کودکستانی ميتوانند بهمراه پدر يا مادر،  
 کارمنداِن مرکِز بهداشت نِاوُوال، رشِد و نمو کودک را بررسی و حمايت ميکنند.

.کمک ميکندمراقبتی  کان است، و در ضمن به آنها در مواردِ والدين در پرورِش کود مسئوِل حمايت از مرکِز بهداشِت نِاوُوال  
 

کِز بهداشِت نِاوُوال وزن و قَِد طفل را کنترل ميکند.پرستاِر مر  
 پرستاِر مرکِز بهداشِت نِاوُوال همچنين به کنترِل مهارت های حرکتِی کودک و رشد زبانِی او ميپردازد.

 
عاداِت زندگی را به خانواده  کارمنداِن مرکِز بهداشِت نِاوُوال، دستورالعمل های الزم در مورِد تغذيه با شيِر مادر، رژيِم غذايِی سالم و ديگر

 ميدهد.
عمومِی والدين را بررسی و هماهنگی ميکند تا در صورت لزوم حمايت های  طاقت و رفاهِ سطحِ مرکز بهداشت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال، 

 الزم انجام گردند.
بنا به برنامۀ واکسيناسيوِن ملی ميباشد. کودکان در برابِر بيماريهای جدی مسئوِل واکسينه کردن ،بهداشِت نِاوُوال پرستاِر مرکزِ   

به کودکان داده ميشود.بيماريها  که برای پيشگيری از اين (روبِّال) ، و سرخچه(پاروتييتّی) ، اوريون(ُمربيلّی) واکسن های سرخک مانندِ   
 واکسِن روتاويروس را نيز ميتوان به کودکان بر ِضد اين بيماری تجويز نمود.

نيست، بلکه مفيد است. واکسيناسيون اجباری  
 بيماريها و پيامد های آنها ميتوانند بسيار ناگوار و جدی باشند.

گفتار درمانی يا ويزيِت روانشناس را نيز ميدهد.مرکِز بهداشِت نِاوُوال، دستورالعمل های الزم در مورِد خدماتی مانند درصورِت لزوم   
 

رۀ ابتدايی و متوسطه برنامه ريزی ميشود.مراقبِت بهداشتِی مدرسه برای همۀ دانش آموزاِن دو  
 مراقبِت بهداشتِی ساليانۀ دانش آموز شامِل معاينۀ پزشکی ميشود.

ويزيت ها با والدين در مورِد سطحِ طاقت و رفاِه بهداشتی دعوت بعمل ميايد. در اينگونه  از ويزيت ها از والدين نيز برای انجاِم برخی
 عمومِی آنها بحث و گفتگو ميشود.

 واکسيناسيون و بهداشِت دهان نيز شامِل معاينۀ پزشکِی مدرسه ميشود.
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مراجعه نمايند. به مراکز بهداشت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال نوزادان و اطفاِل کودکستانی ميتوانند بهمراه پدر يا مادر،  
 کارمنداِن مرکِز بهداشت نِاوُوال، رشِد و نمو کودک را بررسی و حمايت ميکنند.

.کمک ميکندمراقبتی  کان است، و در ضمن به آنها در مواردِ والدين در پرورِش کود مسئوِل حمايت از مرکِز بهداشِت نِاوُوال  
 

کِز بهداشِت نِاوُوال وزن و قَِد طفل را کنترل ميکند.پرستاِر مر  
 پرستاِر مرکِز بهداشِت نِاوُوال همچنين به کنترِل مهارت های حرکتِی کودک و رشد زبانِی او ميپردازد.

 
عاداِت زندگی را به خانواده  کارمنداِن مرکِز بهداشِت نِاوُوال، دستورالعمل های الزم در مورِد تغذيه با شيِر مادر، رژيِم غذايِی سالم و ديگر

 ميدهد.
عمومِی والدين را بررسی و هماهنگی ميکند تا در صورت لزوم حمايت های  طاقت و رفاهِ سطحِ مرکز بهداشت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال، 

 الزم انجام گردند.
بنا به برنامۀ واکسيناسيوِن ملی ميباشد. کودکان در برابِر بيماريهای جدی مسئوِل واکسينه کردن ،بهداشِت نِاوُوال پرستاِر مرکزِ   

به کودکان داده ميشود.بيماريها  که برای پيشگيری از اين (روبِّال) ، و سرخچه(پاروتييتّی) ، اوريون(ُمربيلّی) واکسن های سرخک مانندِ   
 واکسِن روتاويروس را نيز ميتوان به کودکان بر ِضد اين بيماری تجويز نمود.

نيست، بلکه مفيد است. واکسيناسيون اجباری  
 بيماريها و پيامد های آنها ميتوانند بسيار ناگوار و جدی باشند.

گفتار درمانی يا ويزيِت روانشناس را نيز ميدهد.مرکِز بهداشِت نِاوُوال، دستورالعمل های الزم در مورِد خدماتی مانند درصورِت لزوم   
 

رۀ ابتدايی و متوسطه برنامه ريزی ميشود.مراقبِت بهداشتِی مدرسه برای همۀ دانش آموزاِن دو  
 مراقبِت بهداشتِی ساليانۀ دانش آموز شامِل معاينۀ پزشکی ميشود.

ويزيت ها با والدين در مورِد سطحِ طاقت و رفاِه بهداشتی دعوت بعمل ميايد. در اينگونه  از ويزيت ها از والدين نيز برای انجاِم برخی
 عمومِی آنها بحث و گفتگو ميشود.

 واکسيناسيون و بهداشِت دهان نيز شامِل معاينۀ پزشکِی مدرسه ميشود.
 

SUUN TERVEYS و دندان بهداشِت دهان  
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وجود دارد.ای عموِم جامعه در درمانگاه ها خدماِت بهداشت دهان و دندان بر  
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 بيماريها و پيامد های آنها ميتوانند بسيار ناگوار و جدی باشند.

گفتار درمانی يا ويزيِت روانشناس را نيز ميدهد.مرکِز بهداشِت نِاوُوال، دستورالعمل های الزم در مورِد خدماتی مانند درصورِت لزوم   
 

رۀ ابتدايی و متوسطه برنامه ريزی ميشود.مراقبِت بهداشتِی مدرسه برای همۀ دانش آموزاِن دو  
 مراقبِت بهداشتِی ساليانۀ دانش آموز شامِل معاينۀ پزشکی ميشود.

ويزيت ها با والدين در مورِد سطحِ طاقت و رفاِه بهداشتی دعوت بعمل ميايد. در اينگونه  از ويزيت ها از والدين نيز برای انجاِم برخی
 عمومِی آنها بحث و گفتگو ميشود.
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:برای کسِب اطالعات بيشترميتوان به سايت های زير مراجعه نمود  
www.kela.fi/kuntoutus 

www.kela.fi/vammaistuet 
www.tukikeskushilma.fi 

 
 
 

 مسائِل مواِد روانگردان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
هيد مواِد روانگردان (الکل، مواِد مخدر) را ترک کنيد، با درمانگاه تماس بگيريد. اگر ميخوا  

 در درمانگاه ميزان نياز به توانبخشی تخمين زده ميشود.
سوسيال به جهِت توانبخشی، شما را به بخِش ترِک مواِد روانگردان ميفرستد. مددکاِر سازمانِ   

 
 
 
 

 موارد مواقِع اضطراری و اورژانسی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ميباشد. ١١٢شماره تلفن اضطراری   

احتياجی به کُِد پيش شماره ندارد.اين شماره   
نشانی داشتيد؛ با شماره تلفِن اضطراری تماس حاصل نماييد. چنانچه احتياجِ فوری به پليس، آمبوالنس يا آتش  

 
اده است.وقتيکه تماس ميگيريد، ابتدا ناِم و ناِم خانوادگی تان را بگوييد؛ سپس توضيح دهيد که چه اتفاقی افتاده است، و کجا آن اتفاق رخ د  

 ضمنا اگر جان انسانی در معرض خطر است، آنرا حتما به اطالع برسانيد.
.د، و طبِق دستورالعمل ها عمل نماييدسپس به سواالت پاسخ دهي  

 هنگاميکه به شما اجازه داده شد، مکالمۀ تلفنی را خاتمه دهيد و گوشی را بگذاريد.
 

ريد که واقعا وضعيِت اضطراری وجود دارد.زمانی با شماره تلفِن اضطراری تماس بگي لطفا فقط  
.با آن شماره تماس بگيريد موبايل با تلفِن دستیِ اضطراری رايگان ميباشد، حتی اگر شما  زنگ زدن به شماره تلفنِ   

 
 چنانچه فردی مسموم شده است، ميتواند به تلفِن مرکز اطالعات و کنترل مسموميت ها زنگ بزند.

کنترل مسموميت ها، توصيه های الزم را در خصوِص اينکه چکار بايد انجام دهيد، به شما خواهد داد.کارمنداِن مرکز اطالعات و   
  )٠٩٤٧١٩٧٧: (تلفِن مرکز اطالعات و کنترل مسموميت ها 977 471 09

 
 اگرحيوانی در شرايِط اضطراری قرار دارد، به شمارۀ اضطرارِی دامپزشکی زنگ بزنيد.

را ميتوان از طريِق دفترچۀ تلفن يا سايِت اينترنتِی حوزۀ شهرداری يا شهر پيدا نمود. مشخصاِت اضطرارِی دامپزشکی  
 

 ليسِت عباراِت مفيد:
My name is… Nimeni on… ناِم من...  

There has been an accident. Täällä on tapahtunut onnettomuus. .اينجا حادثه ای رخ داده است 
There is a fire here. Täällä on tulipalo. .اينجا آتش سوزی رخ داده است 

People are in danger. Ihmisiä on vaarassa. .افراد در معرض خطر هستند 
There has been a car accident. Täällä on ollut auto-onnettomuus. .اينجا تصادف ماشين رخ داده است 

Someone has been hurt. Joku on loukkaantunut.  زخمی شده است.فردی  
Someone has had a fit. Joku on saanut kohtauksen. .فردی دچاِر سکته، َغش، يا تشنج شده است 

The address is… Osoite on… :آدرس بدين ترتيب ميباشد 
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مرکِز بهداشِت نِاوُوال، والدين ميتوانند در برنامۀ آمادگِی خانواده نيز مشارکت جويند. درعالوه بر ويزيت های مادر   
 مرکِز بهداشِت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال از منزِل خانواده نيز ديدار ميکند.

 نيز بوط به پروسۀ پدرشدندر بارۀ حمايت های مر هداشتی را به پدر ميدهد، ومرکِز بهداشِت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال توصيه های ب
 توضيحاِت الزم را ميدهد.

ويزيت های مرکِز بهداشِت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال رايگان ميباشد.شهِر محِل اقامِت تان در فنالند ثبت شده باشد،  اگر  
ديۀ اروپا؛ کشورهای عضِو حوزۀ ويزيتهای مرکِز بهداشِت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال نيز رايگان است، چنانچه شما از کشورهای عضِو اتحا

يا عضِو خانوادۀ کارمندان هستيد.  ،آمده ايدبه فنالند اقتصادِی اروپا؛ و يا سوئيس برای کار کردن   
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کنترل ميگردد.  نِاوُوال مرکِز بهداشتِ پرستاِر  توسطِ  همواره، شروعِ دوراِن مدرسه طفل تا زمانِ  پرورشیِ  نمو رشِد و و متیسال  
بصورِت پيوسته ميباشد.کنترل ها در ساِل اوِل زندگِی کودک   

 
 دستورالعملهای الزم برای مراقبت و رشد نوزاد، توسِط پرستاِرمرکِز بهداشِت نِاوُوال داده ميشود.

 پرستاِر مرکِز بهداشِت نِاوُوال با شما درمورِد مسائِل احتمالی نيز صحبت ميکند.
.تقاضای کمک نماييد هااريد، برای تقاضای حل و فصل آنرا د اينکه پرسشهای ديگریِت مراقبت از کودک را نداريد يا چنانچه طاق  

 لطفا به موقع تماس بگيريد!
 بعضی از سازمانها برای مراقبِت کودک کمک ميکنند.

رايگان ميباشد. سرويس آنها کم خرج يا  
سوسيال مراجعه کنيد. يا به ادارۀ ،وُوالخانوادۀ نِامرکِز بهداشِت  بخِش مادران يا اطفالِ  به برای کسِب اطالعات بيشتر  

 
 

VAMMAISET معلولين 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 برای کمک به معلولين خدماِت زيادی وجود دارد.

 عالوه بر حمايِت مالی، شخِص معلول ميتواند از کمک های مسکونی، کاری، يا ديگر اموِر روزانه نيز بهره مند گردد.
 

مسکونی اش زندگی کند.در مکاِن ايد. اينچنين او ميتواند راحت تر برای کارهای خانه تقاضاِی کمک نم فرِد معلول ميتواند  
ميباشد. از قبيِل ورزش يا تفريح نيز مهيّاخانه،  محيِط خارج از امکاناِت کمکیِ   

.مودِن تحصيل يا کار نيز موجود ميباشدکمکی به معلولين نيز به جهِت آسانتر ن تجهيزات و لوازمِ   
 

رت لزوم دارد.کودِک معلول حِق دستيابی به تسهيالِت مراقبِت روزانه يا مدرسه را در صو  
مدرسه را خواهد داشت. کمکيارِ  برای کودِک معلول مشکل باشد، او حِق دستيابی به تسهيالتِ  تحصيل در کالسهای درسی درصورتيکه  

مدرسه ميتواند برای چندين کودک برنامه ريزی شود. کمکيارِ   
معلوالن را دريافت کنيد. بهکمک  ميخواهيد در خانه از کودِک معلول مراقبت نماييد، ميتوانيد يارانۀ اگر  

 برای تقاضاِی يارانۀ کمکِی معلول به ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مراجعه نماييد.
 

 گواهِی پزشکی برای بسياری از خدمات الزم ميباشد.
 گواهِی پزشکی را ميتوانيد از درمانگاه دريافت داريد.

سوسيال مراجعه کنيد. يا به ادارۀ درمانگاهبه  برای کسِب اطالعات بيشتر  
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نياز به کمک ميگردد؛ سپس فرد ميتواند از يا  ، وميگردد ، يا متحمل شدِن مخارجیعملی چنانچه معلوليت بزرگسال باعِث کاهِش توانايیِ 

بزرگسال برخوردار گردد. کمکِی معلولِ  يارانۀ  
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 عالوه بر حمايِت مالی، شخِص معلول ميتواند از کمک های مسکونی، کاری، يا ديگر اموِر روزانه نيز بهره مند گردد.
 

مسکونی اش زندگی کند.در مکاِن ايد. اينچنين او ميتواند راحت تر برای کارهای خانه تقاضاِی کمک نم فرِد معلول ميتواند  
ميباشد. از قبيِل ورزش يا تفريح نيز مهيّاخانه،  محيِط خارج از امکاناِت کمکیِ   

.مودِن تحصيل يا کار نيز موجود ميباشدکمکی به معلولين نيز به جهِت آسانتر ن تجهيزات و لوازمِ   
 

رت لزوم دارد.کودِک معلول حِق دستيابی به تسهيالِت مراقبِت روزانه يا مدرسه را در صو  
مدرسه را خواهد داشت. کمکيارِ  برای کودِک معلول مشکل باشد، او حِق دستيابی به تسهيالتِ  تحصيل در کالسهای درسی درصورتيکه  

مدرسه ميتواند برای چندين کودک برنامه ريزی شود. کمکيارِ   
معلوالن را دريافت کنيد. بهکمک  ميخواهيد در خانه از کودِک معلول مراقبت نماييد، ميتوانيد يارانۀ اگر  

 برای تقاضاِی يارانۀ کمکِی معلول به ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال مراجعه نماييد.
 

 گواهِی پزشکی برای بسياری از خدمات الزم ميباشد.
 گواهِی پزشکی را ميتوانيد از درمانگاه دريافت داريد.

سوسيال مراجعه کنيد. يا به ادارۀ درمانگاهبه  برای کسِب اطالعات بيشتر  
 برای کسِب مشاوره نيز ميتوانيد به سازماِن کمک به معلولين مراجعه کنيد.

پرداخت ميشود. بصورِت نقدی يارانۀ اينِی ِکال مراجعه نماييد. نيز به ادارۀ بيمۀ دولت بزرگسال معلولِ  برای تقاضاِی يارانۀ کمکیِ   
نياز به کمک ميگردد؛ سپس فرد ميتواند از يا  ، وميگردد ، يا متحمل شدِن مخارجیعملی چنانچه معلوليت بزرگسال باعِث کاهِش توانايیِ 

بزرگسال برخوردار گردد. کمکِی معلولِ  يارانۀ  
 
 
 
 
 

 
 

مرکِز بهداشِت نِاوُوال، والدين ميتوانند در برنامۀ آمادگِی خانواده نيز مشارکت جويند. درعالوه بر ويزيت های مادر   
 مرکِز بهداشِت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال از منزِل خانواده نيز ديدار ميکند.

 نيز بوط به پروسۀ پدرشدندر بارۀ حمايت های مر هداشتی را به پدر ميدهد، ومرکِز بهداشِت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال توصيه های ب
 توضيحاِت الزم را ميدهد.

ويزيت های مرکِز بهداشِت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال رايگان ميباشد.شهِر محِل اقامِت تان در فنالند ثبت شده باشد،  اگر  
ديۀ اروپا؛ کشورهای عضِو حوزۀ ويزيتهای مرکِز بهداشِت اطفال و خانوادۀ نِاوُوال نيز رايگان است، چنانچه شما از کشورهای عضِو اتحا

يا عضِو خانوادۀ کارمندان هستيد.  ،آمده ايدبه فنالند اقتصادِی اروپا؛ و يا سوئيس برای کار کردن   
 

 
 مراقبت از نوزاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

کنترل ميگردد.  نِاوُوال مرکِز بهداشتِ پرستاِر  توسطِ  همواره، شروعِ دوراِن مدرسه طفل تا زمانِ  پرورشیِ  نمو رشِد و و متیسال  
بصورِت پيوسته ميباشد.کنترل ها در ساِل اوِل زندگِی کودک   

 
 دستورالعملهای الزم برای مراقبت و رشد نوزاد، توسِط پرستاِرمرکِز بهداشِت نِاوُوال داده ميشود.

 پرستاِر مرکِز بهداشِت نِاوُوال با شما درمورِد مسائِل احتمالی نيز صحبت ميکند.
.تقاضای کمک نماييد هااريد، برای تقاضای حل و فصل آنرا د اينکه پرسشهای ديگریِت مراقبت از کودک را نداريد يا چنانچه طاق  

 لطفا به موقع تماس بگيريد!
 بعضی از سازمانها برای مراقبِت کودک کمک ميکنند.

رايگان ميباشد. سرويس آنها کم خرج يا  
سوسيال مراجعه کنيد. يا به ادارۀ ،وُوالخانوادۀ نِامرکِز بهداشِت  بخِش مادران يا اطفالِ  به برای کسِب اطالعات بيشتر  
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هيد مواِد روانگردان (الکل، مواِد مخدر) را ترک کنيد، با درمانگاه تماس بگيريد. اگر ميخوا  

 در درمانگاه ميزان نياز به توانبخشی تخمين زده ميشود.
سوسيال به جهِت توانبخشی، شما را به بخِش ترِک مواِد روانگردان ميفرستد. مددکاِر سازمانِ   

 
 
 
 

 موارد مواقِع اضطراری و اورژانسی
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ميباشد. ١١٢شماره تلفن اضطراری   

احتياجی به کُِد پيش شماره ندارد.اين شماره   
نشانی داشتيد؛ با شماره تلفِن اضطراری تماس حاصل نماييد. چنانچه احتياجِ فوری به پليس، آمبوالنس يا آتش  

 
اده است.وقتيکه تماس ميگيريد، ابتدا ناِم و ناِم خانوادگی تان را بگوييد؛ سپس توضيح دهيد که چه اتفاقی افتاده است، و کجا آن اتفاق رخ د  

 ضمنا اگر جان انسانی در معرض خطر است، آنرا حتما به اطالع برسانيد.
.د، و طبِق دستورالعمل ها عمل نماييدسپس به سواالت پاسخ دهي  

 هنگاميکه به شما اجازه داده شد، مکالمۀ تلفنی را خاتمه دهيد و گوشی را بگذاريد.
 

ريد که واقعا وضعيِت اضطراری وجود دارد.زمانی با شماره تلفِن اضطراری تماس بگي لطفا فقط  
.با آن شماره تماس بگيريد موبايل با تلفِن دستیِ اضطراری رايگان ميباشد، حتی اگر شما  زنگ زدن به شماره تلفنِ   

 
 چنانچه فردی مسموم شده است، ميتواند به تلفِن مرکز اطالعات و کنترل مسموميت ها زنگ بزند.

کنترل مسموميت ها، توصيه های الزم را در خصوِص اينکه چکار بايد انجام دهيد، به شما خواهد داد.کارمنداِن مرکز اطالعات و   
  )٠٩٤٧١٩٧٧: (تلفِن مرکز اطالعات و کنترل مسموميت ها 977 471 09

 
 اگرحيوانی در شرايِط اضطراری قرار دارد، به شمارۀ اضطرارِی دامپزشکی زنگ بزنيد.

را ميتوان از طريِق دفترچۀ تلفن يا سايِت اينترنتِی حوزۀ شهرداری يا شهر پيدا نمود. مشخصاِت اضطرارِی دامپزشکی  
 

 ليسِت عباراِت مفيد:
My name is… Nimeni on… ناِم من...  

There has been an accident. Täällä on tapahtunut onnettomuus. .اينجا حادثه ای رخ داده است 
There is a fire here. Täällä on tulipalo. .اينجا آتش سوزی رخ داده است 

People are in danger. Ihmisiä on vaarassa. .افراد در معرض خطر هستند 
There has been a car accident. Täällä on ollut auto-onnettomuus. .اينجا تصادف ماشين رخ داده است 

Someone has been hurt. Joku on loukkaantunut.  زخمی شده است.فردی  
Someone has had a fit. Joku on saanut kohtauksen. .فردی دچاِر سکته، َغش، يا تشنج شده است 

The address is… Osoite on… :آدرس بدين ترتيب ميباشد 
 
 
 
 
 

:برای کسِب اطالعات بيشترميتوان به سايت های زير مراجعه نمود  
www.kela.fi/kuntoutus 

www.kela.fi/vammaistuet 
www.tukikeskushilma.fi 
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ميباشد. ١١٢شماره تلفن اضطراری   

احتياجی به کُِد پيش شماره ندارد.اين شماره   
نشانی داشتيد؛ با شماره تلفِن اضطراری تماس حاصل نماييد. چنانچه احتياجِ فوری به پليس، آمبوالنس يا آتش  

 
اده است.وقتيکه تماس ميگيريد، ابتدا ناِم و ناِم خانوادگی تان را بگوييد؛ سپس توضيح دهيد که چه اتفاقی افتاده است، و کجا آن اتفاق رخ د  

 ضمنا اگر جان انسانی در معرض خطر است، آنرا حتما به اطالع برسانيد.
.د، و طبِق دستورالعمل ها عمل نماييدسپس به سواالت پاسخ دهي  

 هنگاميکه به شما اجازه داده شد، مکالمۀ تلفنی را خاتمه دهيد و گوشی را بگذاريد.
 

ريد که واقعا وضعيِت اضطراری وجود دارد.زمانی با شماره تلفِن اضطراری تماس بگي لطفا فقط  
.با آن شماره تماس بگيريد موبايل با تلفِن دستیِ اضطراری رايگان ميباشد، حتی اگر شما  زنگ زدن به شماره تلفنِ   

 
 چنانچه فردی مسموم شده است، ميتواند به تلفِن مرکز اطالعات و کنترل مسموميت ها زنگ بزند.

کنترل مسموميت ها، توصيه های الزم را در خصوِص اينکه چکار بايد انجام دهيد، به شما خواهد داد.کارمنداِن مرکز اطالعات و   
  )٠٩٤٧١٩٧٧: (تلفِن مرکز اطالعات و کنترل مسموميت ها 977 471 09

 
 اگرحيوانی در شرايِط اضطراری قرار دارد، به شمارۀ اضطرارِی دامپزشکی زنگ بزنيد.

را ميتوان از طريِق دفترچۀ تلفن يا سايِت اينترنتِی حوزۀ شهرداری يا شهر پيدا نمود. مشخصاِت اضطرارِی دامپزشکی  
 

 ليسِت عباراِت مفيد:
My name is… Nimeni on… ناِم من...  

There has been an accident. Täällä on tapahtunut onnettomuus. .اينجا حادثه ای رخ داده است 
There is a fire here. Täällä on tulipalo. .اينجا آتش سوزی رخ داده است 

People are in danger. Ihmisiä on vaarassa. .افراد در معرض خطر هستند 
There has been a car accident. Täällä on ollut auto-onnettomuus. .اينجا تصادف ماشين رخ داده است 

Someone has been hurt. Joku on loukkaantunut.  زخمی شده است.فردی  
Someone has had a fit. Joku on saanut kohtauksen. .فردی دچاِر سکته، َغش، يا تشنج شده است 

The address is… Osoite on… :آدرس بدين ترتيب ميباشد 
 
 
 
 
 

:برای کسِب اطالعات بيشترميتوان به سايت های زير مراجعه نمود  
www.kela.fi/kuntoutus 

www.kela.fi/vammaistuet 
www.tukikeskushilma.fi 
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. موارد روزمره٦  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
AJOKORTTI گواهينامۀ رانندگی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

الگی ميباشد.س ١٨در فنالند ِسِن مجاِز قانونی برای رانندگی وسايِل نقليه   
 

ميتوانيد در فنالند نيز رانندگی کنيد. زۀ اقتصادِی اروپا را داريد؛عضِو حو ی عضِو اتحاديۀ اروپا، ياشما گواهينامۀ رانندگِی کشورها اگر  
 حِق رانندگی شما بر حسب پايه ای پذيرفته ميشود که در گواهينامۀ رانندگی تان ثبت شده است.

د.شماِل اروپا نيز در فنالند معتبر ميباشگواهينامۀ رانندگِی کشورهاِی   
 

حِق رانندگی در فنالند را نيز  باشد، راه و ترابری ژنو و وين گواهينامۀ رانندگی تان صادره از کشورهای مربوط به عضو پيمانِ  چنانچه
روِد شما به فنالند ميباشد.يکسال پس از تاريخِ وفقط در اينصورت اعتبار گواهينامۀ شما  داريد.  

 
ميتوانيد گواهينامۀ موقت را دريافت داريد.گواهينامۀ شما در فنالند معتبر نباشد،  اگر  

) سال صادر ميکند.١پليس گواهينامۀ رانندگِی موقت را حداکثر برای يک (  
.است رض، اما ملزم به پرداخت عوانالندی ميسر ميباشدخارجی به گواهينامۀ ف تعويِض گواهينامۀ  

 امکان دارد که پليس از شما وضوحياِت معاينۀ پزشکی را تقاضا نمايد.
 امکان دارد که پليس از شما درخواست نمايد که گواهينامۀ رانندگی تان را به زباِن فنالندی ترجمۀ رسمی کنيد.

 برای کسِب اطالعاِت بيشتر به ادارۀ پليس مراجعه نماييد.
تقاضاِی انجاِم پروسۀ امتحاِن  معموال پليس ،تعويض شود به فنالند دِت يکسال پس از وروِد شخصمتا حداکثر گواهينامۀ رانندگی اگر

  نمايد.مجددا نمي رانندگی را
 
 

KAUPAT فروشگاه ها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 در فنالند معموال در فروشگاهها تخفيفی داده نميشود، بلکه قيمِت کاالها بر روِی اجناس يا در مجاور قفسه نوشته شده است.

 
ALV ل وِ اَ  ه نيز قبال به آن افزوده شده است (آه مالياِت بر ارزِش افزودقيمِت کاال کُلی ميباشد، يعنی اينک(  

 
. بفروش ميرسانند را غذاهای متنوعِ فرهنگ ها يا اديان ديگرکه  ددر شهرهای بزرگ فروشگاه هايی نيز وجود دار  

 
.سوال نماييد ديگران از ی راطالح قومشما ميتوانيد آدرِس مغازه های باص  

لباس فروش های قومی نيز تا حدودی يافت ميشوند.آرايشگاه ها و   
 

 
 ساعاِت ادارِی فروشگاه ها چگونه ميباشد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

باز ميباشند. ٢١الی  ٩معموال فروشگاه های مواِد غذايی از ساعِت   
 مينی مارکت های غذايی زودتر باز ميکنند و ديرتر می بندند.

 
با  نيز ها شنبه باز ميباشند؛ و ٢٠الی  ٩جمعه با ساعاِت کارِی  شی ها از روزهای دوشنبه تامعموال فروشگاه های ديگر مانند لباس فرو

داير هستند. ١٨الی  ٩ساعات کارِی   
 

ميباشند. روزهای يکشنبه نيز دايربعضی از مغازه ها در   
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الگی ميباشد.س ١٨در فنالند ِسِن مجاِز قانونی برای رانندگی وسايِل نقليه   
 

ميتوانيد در فنالند نيز رانندگی کنيد. زۀ اقتصادِی اروپا را داريد؛عضِو حو ی عضِو اتحاديۀ اروپا، ياشما گواهينامۀ رانندگِی کشورها اگر  
 حِق رانندگی شما بر حسب پايه ای پذيرفته ميشود که در گواهينامۀ رانندگی تان ثبت شده است.

د.شماِل اروپا نيز در فنالند معتبر ميباشگواهينامۀ رانندگِی کشورهاِی   
 

حِق رانندگی در فنالند را نيز  باشد، راه و ترابری ژنو و وين گواهينامۀ رانندگی تان صادره از کشورهای مربوط به عضو پيمانِ  چنانچه
روِد شما به فنالند ميباشد.يکسال پس از تاريخِ وفقط در اينصورت اعتبار گواهينامۀ شما  داريد.  

 
ميتوانيد گواهينامۀ موقت را دريافت داريد.گواهينامۀ شما در فنالند معتبر نباشد،  اگر  

) سال صادر ميکند.١پليس گواهينامۀ رانندگِی موقت را حداکثر برای يک (  
.است رض، اما ملزم به پرداخت عوانالندی ميسر ميباشدخارجی به گواهينامۀ ف تعويِض گواهينامۀ  

 امکان دارد که پليس از شما وضوحياِت معاينۀ پزشکی را تقاضا نمايد.
 امکان دارد که پليس از شما درخواست نمايد که گواهينامۀ رانندگی تان را به زباِن فنالندی ترجمۀ رسمی کنيد.

 برای کسِب اطالعاِت بيشتر به ادارۀ پليس مراجعه نماييد.
تقاضاِی انجاِم پروسۀ امتحاِن  معموال پليس ،تعويض شود به فنالند دِت يکسال پس از وروِد شخصمتا حداکثر گواهينامۀ رانندگی اگر

  نمايد.مجددا نمي رانندگی را
 
 

KAUPAT فروشگاه ها 
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 در فنالند معموال در فروشگاهها تخفيفی داده نميشود، بلکه قيمِت کاالها بر روِی اجناس يا در مجاور قفسه نوشته شده است.

 
ALV ل وِ اَ  ه نيز قبال به آن افزوده شده است (آه مالياِت بر ارزِش افزودقيمِت کاال کُلی ميباشد، يعنی اينک(  

 
. بفروش ميرسانند را غذاهای متنوعِ فرهنگ ها يا اديان ديگرکه  ددر شهرهای بزرگ فروشگاه هايی نيز وجود دار  

 
.سوال نماييد ديگران از ی راطالح قومشما ميتوانيد آدرِس مغازه های باص  

لباس فروش های قومی نيز تا حدودی يافت ميشوند.آرايشگاه ها و   
 

 
 ساعاِت ادارِی فروشگاه ها چگونه ميباشد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

باز ميباشند. ٢١الی  ٩معموال فروشگاه های مواِد غذايی از ساعِت   
 مينی مارکت های غذايی زودتر باز ميکنند و ديرتر می بندند.

 
با  نيز ها شنبه باز ميباشند؛ و ٢٠الی  ٩جمعه با ساعاِت کارِی  شی ها از روزهای دوشنبه تامعموال فروشگاه های ديگر مانند لباس فرو

داير هستند. ١٨الی  ٩ساعات کارِی   
 

ميباشند. روزهای يکشنبه نيز دايربعضی از مغازه ها در   
 
 
 
 
 

. موارد روزمره٦  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
AJOKORTTI گواهينامۀ رانندگی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

الگی ميباشد.س ١٨در فنالند ِسِن مجاِز قانونی برای رانندگی وسايِل نقليه   
 

ميتوانيد در فنالند نيز رانندگی کنيد. زۀ اقتصادِی اروپا را داريد؛عضِو حو ی عضِو اتحاديۀ اروپا، ياشما گواهينامۀ رانندگِی کشورها اگر  
 حِق رانندگی شما بر حسب پايه ای پذيرفته ميشود که در گواهينامۀ رانندگی تان ثبت شده است.

د.شماِل اروپا نيز در فنالند معتبر ميباشگواهينامۀ رانندگِی کشورهاِی   
 

حِق رانندگی در فنالند را نيز  باشد، راه و ترابری ژنو و وين گواهينامۀ رانندگی تان صادره از کشورهای مربوط به عضو پيمانِ  چنانچه
روِد شما به فنالند ميباشد.يکسال پس از تاريخِ وفقط در اينصورت اعتبار گواهينامۀ شما  داريد.  

 
ميتوانيد گواهينامۀ موقت را دريافت داريد.گواهينامۀ شما در فنالند معتبر نباشد،  اگر  

) سال صادر ميکند.١پليس گواهينامۀ رانندگِی موقت را حداکثر برای يک (  
.است رض، اما ملزم به پرداخت عوانالندی ميسر ميباشدخارجی به گواهينامۀ ف تعويِض گواهينامۀ  

 امکان دارد که پليس از شما وضوحياِت معاينۀ پزشکی را تقاضا نمايد.
 امکان دارد که پليس از شما درخواست نمايد که گواهينامۀ رانندگی تان را به زباِن فنالندی ترجمۀ رسمی کنيد.

 برای کسِب اطالعاِت بيشتر به ادارۀ پليس مراجعه نماييد.
تقاضاِی انجاِم پروسۀ امتحاِن  معموال پليس ،تعويض شود به فنالند دِت يکسال پس از وروِد شخصمتا حداکثر گواهينامۀ رانندگی اگر

  نمايد.مجددا نمي رانندگی را
 
 

KAUPAT فروشگاه ها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 در فنالند معموال در فروشگاهها تخفيفی داده نميشود، بلکه قيمِت کاالها بر روِی اجناس يا در مجاور قفسه نوشته شده است.

 
ALV ل وِ اَ  ه نيز قبال به آن افزوده شده است (آه مالياِت بر ارزِش افزودقيمِت کاال کُلی ميباشد، يعنی اينک(  

 
. بفروش ميرسانند را غذاهای متنوعِ فرهنگ ها يا اديان ديگرکه  ددر شهرهای بزرگ فروشگاه هايی نيز وجود دار  

 
.سوال نماييد ديگران از ی راطالح قومشما ميتوانيد آدرِس مغازه های باص  

لباس فروش های قومی نيز تا حدودی يافت ميشوند.آرايشگاه ها و   
 

 
 ساعاِت ادارِی فروشگاه ها چگونه ميباشد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

باز ميباشند. ٢١الی  ٩معموال فروشگاه های مواِد غذايی از ساعِت   
 مينی مارکت های غذايی زودتر باز ميکنند و ديرتر می بندند.

 
با  نيز ها شنبه باز ميباشند؛ و ٢٠الی  ٩جمعه با ساعاِت کارِی  شی ها از روزهای دوشنبه تامعموال فروشگاه های ديگر مانند لباس فرو

داير هستند. ١٨الی  ٩ساعات کارِی   
 

ميباشند. روزهای يکشنبه نيز دايربعضی از مغازه ها در   
 
 
 
 
 

. موارد روزمره٦  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
AJOKORTTI گواهينامۀ رانندگی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

الگی ميباشد.س ١٨در فنالند ِسِن مجاِز قانونی برای رانندگی وسايِل نقليه   
 

ميتوانيد در فنالند نيز رانندگی کنيد. زۀ اقتصادِی اروپا را داريد؛عضِو حو ی عضِو اتحاديۀ اروپا، ياشما گواهينامۀ رانندگِی کشورها اگر  
 حِق رانندگی شما بر حسب پايه ای پذيرفته ميشود که در گواهينامۀ رانندگی تان ثبت شده است.

د.شماِل اروپا نيز در فنالند معتبر ميباشگواهينامۀ رانندگِی کشورهاِی   
 

حِق رانندگی در فنالند را نيز  باشد، راه و ترابری ژنو و وين گواهينامۀ رانندگی تان صادره از کشورهای مربوط به عضو پيمانِ  چنانچه
روِد شما به فنالند ميباشد.يکسال پس از تاريخِ وفقط در اينصورت اعتبار گواهينامۀ شما  داريد.  

 
ميتوانيد گواهينامۀ موقت را دريافت داريد.گواهينامۀ شما در فنالند معتبر نباشد،  اگر  

) سال صادر ميکند.١پليس گواهينامۀ رانندگِی موقت را حداکثر برای يک (  
.است رض، اما ملزم به پرداخت عوانالندی ميسر ميباشدخارجی به گواهينامۀ ف تعويِض گواهينامۀ  

 امکان دارد که پليس از شما وضوحياِت معاينۀ پزشکی را تقاضا نمايد.
 امکان دارد که پليس از شما درخواست نمايد که گواهينامۀ رانندگی تان را به زباِن فنالندی ترجمۀ رسمی کنيد.

 برای کسِب اطالعاِت بيشتر به ادارۀ پليس مراجعه نماييد.
تقاضاِی انجاِم پروسۀ امتحاِن  معموال پليس ،تعويض شود به فنالند دِت يکسال پس از وروِد شخصمتا حداکثر گواهينامۀ رانندگی اگر

  نمايد.مجددا نمي رانندگی را
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 در فنالند معموال در فروشگاهها تخفيفی داده نميشود، بلکه قيمِت کاالها بر روِی اجناس يا در مجاور قفسه نوشته شده است.

 
ALV ل وِ اَ  ه نيز قبال به آن افزوده شده است (آه مالياِت بر ارزِش افزودقيمِت کاال کُلی ميباشد، يعنی اينک(  

 
. بفروش ميرسانند را غذاهای متنوعِ فرهنگ ها يا اديان ديگرکه  ددر شهرهای بزرگ فروشگاه هايی نيز وجود دار  

 
.سوال نماييد ديگران از ی راطالح قومشما ميتوانيد آدرِس مغازه های باص  
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 ساعاِت ادارِی فروشگاه ها چگونه ميباشد؟
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 مينی مارکت های غذايی زودتر باز ميکنند و ديرتر می بندند.

 
با  نيز ها شنبه باز ميباشند؛ و ٢٠الی  ٩جمعه با ساعاِت کارِی  شی ها از روزهای دوشنبه تامعموال فروشگاه های ديگر مانند لباس فرو

داير هستند. ١٨الی  ٩ساعات کارِی   
 

ميباشند. روزهای يکشنبه نيز دايربعضی از مغازه ها در   
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الگی ميباشد.س ١٨در فنالند ِسِن مجاِز قانونی برای رانندگی وسايِل نقليه   
 

ميتوانيد در فنالند نيز رانندگی کنيد. زۀ اقتصادِی اروپا را داريد؛عضِو حو ی عضِو اتحاديۀ اروپا، ياشما گواهينامۀ رانندگِی کشورها اگر  
 حِق رانندگی شما بر حسب پايه ای پذيرفته ميشود که در گواهينامۀ رانندگی تان ثبت شده است.

د.شماِل اروپا نيز در فنالند معتبر ميباشگواهينامۀ رانندگِی کشورهاِی   
 

حِق رانندگی در فنالند را نيز  باشد، راه و ترابری ژنو و وين گواهينامۀ رانندگی تان صادره از کشورهای مربوط به عضو پيمانِ  چنانچه
روِد شما به فنالند ميباشد.يکسال پس از تاريخِ وفقط در اينصورت اعتبار گواهينامۀ شما  داريد.  

 
ميتوانيد گواهينامۀ موقت را دريافت داريد.گواهينامۀ شما در فنالند معتبر نباشد،  اگر  

) سال صادر ميکند.١پليس گواهينامۀ رانندگِی موقت را حداکثر برای يک (  
.است رض، اما ملزم به پرداخت عوانالندی ميسر ميباشدخارجی به گواهينامۀ ف تعويِض گواهينامۀ  

 امکان دارد که پليس از شما وضوحياِت معاينۀ پزشکی را تقاضا نمايد.
 امکان دارد که پليس از شما درخواست نمايد که گواهينامۀ رانندگی تان را به زباِن فنالندی ترجمۀ رسمی کنيد.

 برای کسِب اطالعاِت بيشتر به ادارۀ پليس مراجعه نماييد.
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باز ميباشند. ٢١الی  ٩معموال فروشگاه های مواِد غذايی از ساعِت   
 مينی مارکت های غذايی زودتر باز ميکنند و ديرتر می بندند.

 
با  نيز ها شنبه باز ميباشند؛ و ٢٠الی  ٩جمعه با ساعاِت کارِی  شی ها از روزهای دوشنبه تامعموال فروشگاه های ديگر مانند لباس فرو

داير هستند. ١٨الی  ٩ساعات کارِی   
 

ميباشند. روزهای يکشنبه نيز دايربعضی از مغازه ها در   
 
 
 
 
 

. موارد روزمره٦  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
AJOKORTTI گواهينامۀ رانندگی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

الگی ميباشد.س ١٨در فنالند ِسِن مجاِز قانونی برای رانندگی وسايِل نقليه   
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  نمايد.مجددا نمي رانندگی را
 
 

KAUPAT فروشگاه ها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ALV ل وِ اَ  ه نيز قبال به آن افزوده شده است (آه مالياِت بر ارزِش افزودقيمِت کاال کُلی ميباشد، يعنی اينک(  

 
. بفروش ميرسانند را غذاهای متنوعِ فرهنگ ها يا اديان ديگرکه  ددر شهرهای بزرگ فروشگاه هايی نيز وجود دار  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

باز ميباشند. ٢١الی  ٩معموال فروشگاه های مواِد غذايی از ساعِت   
 مينی مارکت های غذايی زودتر باز ميکنند و ديرتر می بندند.

 
با  نيز ها شنبه باز ميباشند؛ و ٢٠الی  ٩جمعه با ساعاِت کارِی  شی ها از روزهای دوشنبه تامعموال فروشگاه های ديگر مانند لباس فرو

داير هستند. ١٨الی  ٩ساعات کارِی   
 

ميباشند. روزهای يکشنبه نيز دايربعضی از مغازه ها در   
 
 
 
 
 

VIRASTOT اداره های دولتی 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
های دولتی تماس حاصل نمود.در فنالند در برخی موارد باید شخصا با اداره   

داده میشود. ی نیزایمیل خدمات  اداره های دولتی بصورت  تلفنی، پستی، یا  
 

 چنانچه شما متوجه مطلبی نمیشوید، کارمنداِن اداره های دولتی به شما کمک های الزم را خواهند داد.
(virkamies)  ِویرکا مییِس میرس دِ کارمن :نامیده میشوند دولتی و اداری باصطالح کارمند  

 پلیس نیز کارمندی رسمی است.
 

 در فنالند کارمنداِن رسمی قابِل اعتماد هستند.
میکنند، بعالوه نمیشود به آنها هدیه داد.نکارمنداِن رسمی هیچگونه رشوه ای را قبول   

 کارمنداِن رسمی با همۀ به یک نحو برخورد میکنند.
و اعتماِد کامل صحبت کنید. مینانرمنداِن رسمی با اطاشما میتوانید با ک  

 
 

 ساعات  اداری  اداره های دولتی چگونه است؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
میباشد. ١٦الی  ٨ساعات  کار  اداری  ادارات  شهرداری یا دولتی معموال از ساعت    

 
دفاتِر اداری باشد.میتواند متفاوت از ساعاِت کارِی  اداره، ساعاِت کاری بخِش خدماِت مشتریانِ   

.کارِی دفاتِر اداری را کنترل نماییدساعاِت  بهتر است که قبال  
 
 

 مشروبات  الکلی و مواد  مخدر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ن   ا ارادۀ مشروبات  الکلی به افراد  ی در فنالند فروش سال اکیدا ممنوع میباشد. ١٨زیر  س   

بفروش میرسد.میوه ای  مالیمِ  سوپرمارکت ها فقط آبجو یا شرابِ در   
Alko اما فقط در فروشگاه های اَلکو  اِت قوِی الکلی نیز بفروش میرسند،شراب و مشروب  

مرکِز فروِش مشروبات الکلی هستند.میشود که دولتی گفته  اَلکو به فروشگا ه های زنحیره ای  
 

 چنانچه مشروِب الکلی بنوشید، حِق رانندگی کردن را ندارید.
میلی لیتر میباشد. ٥،١َحِد نوشیدِن مشروباِت الکلی برای رانندۀ خودرو   

 
 

خواهد شد.در فنالند چنانچه فردی مشروبات الکلی نوشیده باشد و رانندگی کند، با مجازاِت سنگینی روبرو   
ضبِط گواهینامۀ رانندگی باشد.عواقب مست بودن در حین رانندگی میتواند دریافِت جریمه، زندان، یا   

 
ممنوع میباشد.مخدری در فنالند  نوع مادۀهر   

د.نبعنوان  جرادم  کیفری تلقی میشو مواد  مخدر در فنالند و نیز مصرف کردن   ،تنداشدر تصاحب ، فروختن، کاشتن، ، خریدنواردات  
مواِد مخدر ممنوع میباشند. لیستِ  قات نیز شاملِ  مشتقاِت گیاِه شاهدانۀ کانابیس )ماری جوانا، حشیش( و گیاهِ   

دارای مجازات های سنگین میباشند. کیفری این نوع جرائم  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
های دولتی تماس حاصل نمود.در فنالند در برخی موارد باید شخصا با اداره   

داده میشود. ی نیزایمیل خدمات  اداره های دولتی بصورت  تلفنی، پستی، یا  
 

 چنانچه شما متوجه مطلبی نمیشوید، کارمنداِن اداره های دولتی به شما کمک های الزم را خواهند داد.
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دفاتِر اداری باشد.میتواند متفاوت از ساعاِت کارِی  اداره، ساعاِت کاری بخِش خدماِت مشتریانِ   

.کارِی دفاتِر اداری را کنترل نماییدساعاِت  بهتر است که قبال  
 
 

 مشروبات  الکلی و مواد  مخدر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ن   ا ارادۀ مشروبات  الکلی به افراد  ی در فنالند فروش سال اکیدا ممنوع میباشد. ١٨زیر  س   

بفروش میرسد.میوه ای  مالیمِ  سوپرمارکت ها فقط آبجو یا شرابِ در   
Alko اما فقط در فروشگاه های اَلکو  اِت قوِی الکلی نیز بفروش میرسند،شراب و مشروب  

مرکِز فروِش مشروبات الکلی هستند.میشود که دولتی گفته  اَلکو به فروشگا ه های زنحیره ای  
 

 چنانچه مشروِب الکلی بنوشید، حِق رانندگی کردن را ندارید.
میلی لیتر میباشد. ٥،١َحِد نوشیدِن مشروباِت الکلی برای رانندۀ خودرو   

 
 

خواهد شد.در فنالند چنانچه فردی مشروبات الکلی نوشیده باشد و رانندگی کند، با مجازاِت سنگینی روبرو   
ضبِط گواهینامۀ رانندگی باشد.عواقب مست بودن در حین رانندگی میتواند دریافِت جریمه، زندان، یا   

 
ممنوع میباشد.مخدری در فنالند  نوع مادۀهر   

د.نبعنوان  جرادم  کیفری تلقی میشو مواد  مخدر در فنالند و نیز مصرف کردن   ،تنداشدر تصاحب ، فروختن، کاشتن، ، خریدنواردات  
مواِد مخدر ممنوع میباشند. لیستِ  قات نیز شاملِ  مشتقاِت گیاِه شاهدانۀ کانابیس )ماری جوانا، حشیش( و گیاهِ   

دارای مجازات های سنگین میباشند. کیفری این نوع جرائم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIRASTOT اداره های دولتی 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
های دولتی تماس حاصل نمود.در فنالند در برخی موارد باید شخصا با اداره   

داده میشود. ی نیزایمیل خدمات  اداره های دولتی بصورت  تلفنی، پستی، یا  
 

 چنانچه شما متوجه مطلبی نمیشوید، کارمنداِن اداره های دولتی به شما کمک های الزم را خواهند داد.
(virkamies)  ِویرکا مییِس میرس دِ کارمن :نامیده میشوند دولتی و اداری باصطالح کارمند  

 پلیس نیز کارمندی رسمی است.
 

 در فنالند کارمنداِن رسمی قابِل اعتماد هستند.
میکنند، بعالوه نمیشود به آنها هدیه داد.نکارمنداِن رسمی هیچگونه رشوه ای را قبول   

 کارمنداِن رسمی با همۀ به یک نحو برخورد میکنند.
و اعتماِد کامل صحبت کنید. مینانرمنداِن رسمی با اطاشما میتوانید با ک  

 
 

 ساعات  اداری  اداره های دولتی چگونه است؟
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فنالند کشور   عمومی در اطالعات  
 

 فهرست مطالب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 به فنالند خوش آمدید! .１

２.  
 

کار   

 
 
 

تحصیل   
 
 

کودکان، خانواده ها و سالمندان   
 
 

بهداشت و درمان   
 
 

موارد روزمره   
 
 
 

 فنالند و فنالندی ها
 
 

. واژه نامه٨  
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VAPAA-AIKA اوقاِت فراغت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 اوقاِت فراغت برای فنالنديها مهم است.

و روزنامه های محلی در بارۀ وقايِع روزانه گزارش ميدهند.جرايد   
در بارۀ وقايِع روزانه اطالع رسانی ميشود. نيز در سايت های اينترنتِی شهرداری ها و شهرها  

 
 در فنالند امکاناِت زيادی برای تحصيل کردن وجود دارد.

(Työväenopisto, Kansalaisopisto)  اوپيستو کانسااليس ،اوپيستو تواووااِن :دنصرفه نيز وجود داره مقرون ب بدوِن آزمونِ موسساِت  
 اينگونه موسسات تحصيلی ترم های درسِی کم خرج را برنامه ريزی ميکنند.

نام نويسی نمود.، آشپزی، يا کارهای دستی ميتوان در ترم های آموزِش زبان  
 بسياری از افراد به تحصيِل موسيقی يا ورزش ميپردازند.

 
.زيادی يافت ميشود در فنالند کتابخانه هایبه همين دليل  ها عالقۀ وافری به خواندن دارند، بنابرايننديفنال  

 ميتوانيد کتاب را بطوِر رايگان از کتابخانه ها قرض بگيريد.
.دجستجو نمونيز را  دنيا ديگر زبانهای یجرايد يا کتاب ها انميتوضمنا   

 کارِت کتابخانه رايگان ميباشد.
اشتراک را از کتابخانه دريافت ميداريد.کارِت   

 
 در اوقاِت فراغت ميتوان به موزه، تئاتر يا سينما رفت.

 در فنالند فيلم ها دوبلۀ معمولی يا دوبلۀ دو صدايی نميشوند.
ميشوند. به زباِن فنالندی و سوئدی زيرنويس صدای فيلم ها صدای اصلی است و جمله ها  

ميتوانيد برای نگاه کردن فيلم به سينما برويد. را بخوبی ندانيد، زبان فنالندی حتی اگربنابراين   
 

وجود دارد. یدر فنالند برای اوقاِت فراغِت مهاجرين نيز حيطه های فعال  
 در شهرهای بزرگ مراکِز فرهنگی وجود دارد که در آنها برای مهاجرين فعاليتهايی وجود دارد.

نامه ريزِی فعاليتهايی برای مهاجرين ميپردازند.بسياری ازسازمان ها مانند صليِب سرخ به بر  
انجمن های مربوط به خودشان را نيز تاسيس نموده اند. ،ضمنا مهاجرين  

 
 

 کودکان، جوانان، و اوقاِت فراغت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
عاِت کارِی والدين ميباشد.معموال ساعاِت تحصيلی مدرسه ها کوتاهتر از سا  

پارکهای بازی بگذرانند.در مکانهايی مانند  يتوانند وقتشان راپس از مدرسه دانش آموزان م  
 کودکان همچنين ميتوانند در فعاليتهای کلوپ يا عصرانۀ مدرسه نيز شرکت جويند.

 
فعاليتهايی را صبح ها و عصرها برنامه ريزی ميکند. ،حوزه های شهرداری برای دانش آموزان  

؛ و نيز براِی همۀ دانش آموزاِن کالسهای ويژه ميباشد.٢و  ١دانش آموزاِن کالسهای  صبح ها و عصرها شاملِ فعاليتهای   
 شهرداريها هيچگونه تعهدی در قباِل ارائۀ فعاليت ندارند.

عصرها را درخواست نمايند.شهرداريها ميتوانند هزينۀ فعاليتهای صبح ها و   
 مدارس نيز برای دانش آموزان فعاليِت کلوپ را برنامه ريزی ميکنند. معموال کلوپ رايگان ميباشد.

 
 شهرداريها و کليساها برای کودکان فعاليتهای الزم را برنامه ريزی ميکنند.

خواندن و نواختِن موسيقی بپردازند.آوازدرست کنند، يا به  ميتوانند کاردستی کلوپ های هستند که کودکان در آن مکانهاکليساها داری   
  کودکانی که عضِو کليسا نيستند نيز ميتوانند به کلوپ بروند.

 
 برای جوانان نيز کاخِ جوانان و کلوپ داير ميباشد.

 
 
 
 

 
 

 شهرها و شهرداريها حمايت دهندۀ فعاليتهاِی اوقاِت فراغِت جوان ها هستند.
ها ميتوانند برای ديداِر دوستانشان به کاخِ جوانان بروند.پس از مدرسه، جوان  

 
 باشگاه های ورزشی برای کودکان و جوانان فعاليتهای زيادی را برنامه ريزی ميکنند.

، بدين معنی که رايگان نميباشند.باشگاه های ورزشی معموال خصوصی هستند  
 
 

 تعطيالِت ملی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 به تعطيالِت ملِی فنالند، تعطيالِت مقدس نيز گفته ميشود.

ادارات و فروشگاه ها بسته ميباشند.اين بدين معناست که همۀ   
تعطيلی شان ميپردازند. اوقاِت ايامِ  اصوال خانواده ها بر حسب آيين های سُنتی شان به صرفِ   

 در اياِم کريسمس، بسياری از فنالندی ها نزِد خانواده شان بسر ميبرند.
 

 روزهای تعطيالِت رسمِی فنالند بشرح زير است:
Uudenvuodenpäivä  ١/١روِز سال (اولين(  

Loppiainen  ّ١/٦ياينِن (لوپ(  
Pitkäperjantai پيتکاپِريانتای 

Pääsiäispäivä  عيد پاک ِپازياَيزپايوا 
Vappu  ّوواپ  

Helatorstai ِهّالتورستای 
Helluntaipäivä ِهلونتايپايوا 
Juhannusaatto توآيوهانوس  

Juhannuspäivä يوهانوسپايوا 
Pyhäinpäivä پوهاينپايوه 

Suomen itsenäisyyspäivä ) ٦/١٢روِز استقالِل فنالند(  
Jouluaatto ٢٤/١٢کريسمس يواولوآتو( عيد روز قبل از(  

Joulupäivä ) ٢٥/١٢عيد کريسمس يواولوپايوا(  
Tapaninpäivä ) ٢٦/١٢تاپانينپايوا(  

 
 

 بسياری از روزهای تعطيالِت ملی مرتبط با مسيحيّت ميباشند.
تعطيِل عمومی ِهالتورستای، روزی است که مسيح به آسمان عروج کرده است. روزِ  به عنواِن مثال،  

وجود دارد که نيمه تعطيل ناميده ميشوند. نيز بر تعطيالِت عمومِی رسمی، روزهايیعالوه   
 از روزهای نيمه تعطيل، به عنواِن مثال ميتوان از يوهانوساتو يا يواولوآتو نام برد.

کار نميکنند. اغلب افراد در چنين روزهايی  
 امکان دارد که کارگراِن فروشگاه ها موظف به کار کردن باشند.

 بيمارستان ها هميشه باز هستند.
 

پرچم ها به اهتزاز در می آيند. ،در بعضی از روزهای تعطيالِت عمومی  
د را به اهتزاز در مياورند.بدين معنی که پرچم فنالن  

روِز استقالِل فنالند، پرچِم فنالند به اهتزاز در می آيد.و و همچنين به عنواِن مثال در جشِن واپّ   
 بعضی روزها درفنالند پرچم به اهتزاز در ميايد، با وجود اينکه آن روز تعطيِل رسمی نيست.

 بعضی روزها که پرچم به اهتزاز ميايد، مربوط به روزهای فرهنگِی فنالند ميباشند.
ز روزهای جشِن فرهنگی در فنالند ميباشد.يکی ا ٢٨/٢واال  به عنواِن مثال روِز کالِ   

به اهتزاز در ميايد. بصورِت نيمه باز کند، پرچم چنانچه يکی از ساکنيِن مجتمعِ آپارتمانی فوت  
 
 
 
 
 

 

 شهرها و شهرداريها حمايت دهندۀ فعاليتهاِی اوقاِت فراغِت جوان ها هستند.
ها ميتوانند برای ديداِر دوستانشان به کاخِ جوانان بروند.پس از مدرسه، جوان  

 
 باشگاه های ورزشی برای کودکان و جوانان فعاليتهای زيادی را برنامه ريزی ميکنند.

، بدين معنی که رايگان نميباشند.باشگاه های ورزشی معموال خصوصی هستند  
 
 

 تعطيالِت ملی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 به تعطيالِت ملِی فنالند، تعطيالِت مقدس نيز گفته ميشود.

ادارات و فروشگاه ها بسته ميباشند.اين بدين معناست که همۀ   
تعطيلی شان ميپردازند. اوقاِت ايامِ  اصوال خانواده ها بر حسب آيين های سُنتی شان به صرفِ   

 در اياِم کريسمس، بسياری از فنالندی ها نزِد خانواده شان بسر ميبرند.
 

 روزهای تعطيالِت رسمِی فنالند بشرح زير است:
Uudenvuodenpäivä  ١/١روِز سال (اولين(  

Loppiainen  ّ١/٦ياينِن (لوپ(  
Pitkäperjantai پيتکاپِريانتای 

Pääsiäispäivä  عيد پاک ِپازياَيزپايوا 
Vappu  ّوواپ  

Helatorstai ِهّالتورستای 
Helluntaipäivä ِهلونتايپايوا 
Juhannusaatto توآيوهانوس  

Juhannuspäivä يوهانوسپايوا 
Pyhäinpäivä پوهاينپايوه 

Suomen itsenäisyyspäivä ) ٦/١٢روِز استقالِل فنالند(  
Jouluaatto ٢٤/١٢کريسمس يواولوآتو( عيد روز قبل از(  

Joulupäivä ) ٢٥/١٢عيد کريسمس يواولوپايوا(  
Tapaninpäivä ) ٢٦/١٢تاپانينپايوا(  

 
 

 بسياری از روزهای تعطيالِت ملی مرتبط با مسيحيّت ميباشند.
تعطيِل عمومی ِهالتورستای، روزی است که مسيح به آسمان عروج کرده است. روزِ  به عنواِن مثال،  

وجود دارد که نيمه تعطيل ناميده ميشوند. نيز بر تعطيالِت عمومِی رسمی، روزهايیعالوه   
 از روزهای نيمه تعطيل، به عنواِن مثال ميتوان از يوهانوساتو يا يواولوآتو نام برد.

کار نميکنند. اغلب افراد در چنين روزهايی  
 امکان دارد که کارگراِن فروشگاه ها موظف به کار کردن باشند.

 بيمارستان ها هميشه باز هستند.
 

پرچم ها به اهتزاز در می آيند. ،در بعضی از روزهای تعطيالِت عمومی  
د را به اهتزاز در مياورند.بدين معنی که پرچم فنالن  

روِز استقالِل فنالند، پرچِم فنالند به اهتزاز در می آيد.و و همچنين به عنواِن مثال در جشِن واپّ   
 بعضی روزها درفنالند پرچم به اهتزاز در ميايد، با وجود اينکه آن روز تعطيِل رسمی نيست.

 بعضی روزها که پرچم به اهتزاز ميايد، مربوط به روزهای فرهنگِی فنالند ميباشند.
ز روزهای جشِن فرهنگی در فنالند ميباشد.يکی ا ٢٨/٢واال  به عنواِن مثال روِز کالِ   

به اهتزاز در ميايد. بصورِت نيمه باز کند، پرچم چنانچه يکی از ساکنيِن مجتمعِ آپارتمانی فوت  
 
 
 
 
 

 

 شهرها و شهرداريها حمايت دهندۀ فعاليتهاِی اوقاِت فراغِت جوان ها هستند.
ها ميتوانند برای ديداِر دوستانشان به کاخِ جوانان بروند.پس از مدرسه، جوان  

 
 باشگاه های ورزشی برای کودکان و جوانان فعاليتهای زيادی را برنامه ريزی ميکنند.

، بدين معنی که رايگان نميباشند.باشگاه های ورزشی معموال خصوصی هستند  
 
 

 تعطيالِت ملی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 به تعطيالِت ملِی فنالند، تعطيالِت مقدس نيز گفته ميشود.

ادارات و فروشگاه ها بسته ميباشند.اين بدين معناست که همۀ   
تعطيلی شان ميپردازند. اوقاِت ايامِ  اصوال خانواده ها بر حسب آيين های سُنتی شان به صرفِ   

 در اياِم کريسمس، بسياری از فنالندی ها نزِد خانواده شان بسر ميبرند.
 

 روزهای تعطيالِت رسمِی فنالند بشرح زير است:
Uudenvuodenpäivä  ١/١روِز سال (اولين(  

Loppiainen  ّ١/٦ياينِن (لوپ(  
Pitkäperjantai پيتکاپِريانتای 

Pääsiäispäivä  عيد پاک ِپازياَيزپايوا 
Vappu  ّوواپ  

Helatorstai ِهّالتورستای 
Helluntaipäivä ِهلونتايپايوا 
Juhannusaatto توآيوهانوس  

Juhannuspäivä يوهانوسپايوا 
Pyhäinpäivä پوهاينپايوه 

Suomen itsenäisyyspäivä ) ٦/١٢روِز استقالِل فنالند(  
Jouluaatto ٢٤/١٢کريسمس يواولوآتو( عيد روز قبل از(  

Joulupäivä ) ٢٥/١٢عيد کريسمس يواولوپايوا(  
Tapaninpäivä ) ٢٦/١٢تاپانينپايوا(  

 
 

 بسياری از روزهای تعطيالِت ملی مرتبط با مسيحيّت ميباشند.
تعطيِل عمومی ِهالتورستای، روزی است که مسيح به آسمان عروج کرده است. روزِ  به عنواِن مثال،  

وجود دارد که نيمه تعطيل ناميده ميشوند. نيز بر تعطيالِت عمومِی رسمی، روزهايیعالوه   
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VIRASTOT اداره های دولتی 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
های دولتی تماس حاصل نمود.در فنالند در برخی موارد باید شخصا با اداره   

داده میشود. ی نیزایمیل خدمات  اداره های دولتی بصورت  تلفنی، پستی، یا  
 

 چنانچه شما متوجه مطلبی نمیشوید، کارمنداِن اداره های دولتی به شما کمک های الزم را خواهند داد.
(virkamies)  ِویرکا مییِس میرس دِ کارمن :نامیده میشوند دولتی و اداری باصطالح کارمند  

 پلیس نیز کارمندی رسمی است.
 

 در فنالند کارمنداِن رسمی قابِل اعتماد هستند.
میکنند، بعالوه نمیشود به آنها هدیه داد.نکارمنداِن رسمی هیچگونه رشوه ای را قبول   

 کارمنداِن رسمی با همۀ به یک نحو برخورد میکنند.
و اعتماِد کامل صحبت کنید. مینانرمنداِن رسمی با اطاشما میتوانید با ک  

 
 

 ساعات  اداری  اداره های دولتی چگونه است؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
میباشد. ١٦الی  ٨ساعات  کار  اداری  ادارات  شهرداری یا دولتی معموال از ساعت    

 
دفاتِر اداری باشد.میتواند متفاوت از ساعاِت کارِی  اداره، ساعاِت کاری بخِش خدماِت مشتریانِ   

.کارِی دفاتِر اداری را کنترل نماییدساعاِت  بهتر است که قبال  
 
 

 مشروبات  الکلی و مواد  مخدر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ن   ا ارادۀ مشروبات  الکلی به افراد  ی در فنالند فروش سال اکیدا ممنوع میباشد. ١٨زیر  س   

بفروش میرسد.میوه ای  مالیمِ  سوپرمارکت ها فقط آبجو یا شرابِ در   
Alko اما فقط در فروشگاه های اَلکو  اِت قوِی الکلی نیز بفروش میرسند،شراب و مشروب  

مرکِز فروِش مشروبات الکلی هستند.میشود که دولتی گفته  اَلکو به فروشگا ه های زنحیره ای  
 

 چنانچه مشروِب الکلی بنوشید، حِق رانندگی کردن را ندارید.
میلی لیتر میباشد. ٥،١َحِد نوشیدِن مشروباِت الکلی برای رانندۀ خودرو   

 
 

خواهد شد.در فنالند چنانچه فردی مشروبات الکلی نوشیده باشد و رانندگی کند، با مجازاِت سنگینی روبرو   
ضبِط گواهینامۀ رانندگی باشد.عواقب مست بودن در حین رانندگی میتواند دریافِت جریمه، زندان، یا   

 
ممنوع میباشد.مخدری در فنالند  نوع مادۀهر   

د.نبعنوان  جرادم  کیفری تلقی میشو مواد  مخدر در فنالند و نیز مصرف کردن   ،تنداشدر تصاحب ، فروختن، کاشتن، ، خریدنواردات  
مواِد مخدر ممنوع میباشند. لیستِ  قات نیز شاملِ  مشتقاِت گیاِه شاهدانۀ کانابیس )ماری جوانا، حشیش( و گیاهِ   

دارای مجازات های سنگین میباشند. کیفری این نوع جرائم  
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VAPAA-AIKA اوقاِت فراغت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 اوقاِت فراغت برای فنالنديها مهم است.

و روزنامه های محلی در بارۀ وقايِع روزانه گزارش ميدهند.جرايد   
در بارۀ وقايِع روزانه اطالع رسانی ميشود. نيز در سايت های اينترنتِی شهرداری ها و شهرها  

 
 در فنالند امکاناِت زيادی برای تحصيل کردن وجود دارد.

(Työväenopisto, Kansalaisopisto)  اوپيستو کانسااليس ،اوپيستو تواووااِن :دنصرفه نيز وجود داره مقرون ب بدوِن آزمونِ موسساِت  
 اينگونه موسسات تحصيلی ترم های درسِی کم خرج را برنامه ريزی ميکنند.

نام نويسی نمود.، آشپزی، يا کارهای دستی ميتوان در ترم های آموزِش زبان  
 بسياری از افراد به تحصيِل موسيقی يا ورزش ميپردازند.

 
.زيادی يافت ميشود در فنالند کتابخانه هایبه همين دليل  ها عالقۀ وافری به خواندن دارند، بنابرايننديفنال  

 ميتوانيد کتاب را بطوِر رايگان از کتابخانه ها قرض بگيريد.
.دجستجو نمونيز را  دنيا ديگر زبانهای یجرايد يا کتاب ها انميتوضمنا   

 کارِت کتابخانه رايگان ميباشد.
اشتراک را از کتابخانه دريافت ميداريد.کارِت   

 
 در اوقاِت فراغت ميتوان به موزه، تئاتر يا سينما رفت.

 در فنالند فيلم ها دوبلۀ معمولی يا دوبلۀ دو صدايی نميشوند.
ميشوند. به زباِن فنالندی و سوئدی زيرنويس صدای فيلم ها صدای اصلی است و جمله ها  

ميتوانيد برای نگاه کردن فيلم به سينما برويد. را بخوبی ندانيد، زبان فنالندی حتی اگربنابراين   
 

وجود دارد. یدر فنالند برای اوقاِت فراغِت مهاجرين نيز حيطه های فعال  
 در شهرهای بزرگ مراکِز فرهنگی وجود دارد که در آنها برای مهاجرين فعاليتهايی وجود دارد.

نامه ريزِی فعاليتهايی برای مهاجرين ميپردازند.بسياری ازسازمان ها مانند صليِب سرخ به بر  
انجمن های مربوط به خودشان را نيز تاسيس نموده اند. ،ضمنا مهاجرين  

 
 

 کودکان، جوانان، و اوقاِت فراغت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
عاِت کارِی والدين ميباشد.معموال ساعاِت تحصيلی مدرسه ها کوتاهتر از سا  

پارکهای بازی بگذرانند.در مکانهايی مانند  يتوانند وقتشان راپس از مدرسه دانش آموزان م  
 کودکان همچنين ميتوانند در فعاليتهای کلوپ يا عصرانۀ مدرسه نيز شرکت جويند.

 
فعاليتهايی را صبح ها و عصرها برنامه ريزی ميکند. ،حوزه های شهرداری برای دانش آموزان  

؛ و نيز براِی همۀ دانش آموزاِن کالسهای ويژه ميباشد.٢و  ١دانش آموزاِن کالسهای  صبح ها و عصرها شاملِ فعاليتهای   
 شهرداريها هيچگونه تعهدی در قباِل ارائۀ فعاليت ندارند.

عصرها را درخواست نمايند.شهرداريها ميتوانند هزينۀ فعاليتهای صبح ها و   
 مدارس نيز برای دانش آموزان فعاليِت کلوپ را برنامه ريزی ميکنند. معموال کلوپ رايگان ميباشد.

 
 شهرداريها و کليساها برای کودکان فعاليتهای الزم را برنامه ريزی ميکنند.

خواندن و نواختِن موسيقی بپردازند.آوازدرست کنند، يا به  ميتوانند کاردستی کلوپ های هستند که کودکان در آن مکانهاکليساها داری   
  کودکانی که عضِو کليسا نيستند نيز ميتوانند به کلوپ بروند.

 
 برای جوانان نيز کاخِ جوانان و کلوپ داير ميباشد.

 
 
 
 

 
 

VAPAA-AIKA اوقاِت فراغت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 اوقاِت فراغت برای فنالنديها مهم است.

و روزنامه های محلی در بارۀ وقايِع روزانه گزارش ميدهند.جرايد   
در بارۀ وقايِع روزانه اطالع رسانی ميشود. نيز در سايت های اينترنتِی شهرداری ها و شهرها  

 
 در فنالند امکاناِت زيادی برای تحصيل کردن وجود دارد.

(Työväenopisto, Kansalaisopisto)  اوپيستو کانسااليس ،اوپيستو تواووااِن :دنصرفه نيز وجود داره مقرون ب بدوِن آزمونِ موسساِت  
 اينگونه موسسات تحصيلی ترم های درسِی کم خرج را برنامه ريزی ميکنند.

نام نويسی نمود.، آشپزی، يا کارهای دستی ميتوان در ترم های آموزِش زبان  
 بسياری از افراد به تحصيِل موسيقی يا ورزش ميپردازند.

 
.زيادی يافت ميشود در فنالند کتابخانه هایبه همين دليل  ها عالقۀ وافری به خواندن دارند، بنابرايننديفنال  

 ميتوانيد کتاب را بطوِر رايگان از کتابخانه ها قرض بگيريد.
.دجستجو نمونيز را  دنيا ديگر زبانهای یجرايد يا کتاب ها انميتوضمنا   

 کارِت کتابخانه رايگان ميباشد.
اشتراک را از کتابخانه دريافت ميداريد.کارِت   

 
 در اوقاِت فراغت ميتوان به موزه، تئاتر يا سينما رفت.

 در فنالند فيلم ها دوبلۀ معمولی يا دوبلۀ دو صدايی نميشوند.
ميشوند. به زباِن فنالندی و سوئدی زيرنويس صدای فيلم ها صدای اصلی است و جمله ها  

ميتوانيد برای نگاه کردن فيلم به سينما برويد. را بخوبی ندانيد، زبان فنالندی حتی اگربنابراين   
 

وجود دارد. یدر فنالند برای اوقاِت فراغِت مهاجرين نيز حيطه های فعال  
 در شهرهای بزرگ مراکِز فرهنگی وجود دارد که در آنها برای مهاجرين فعاليتهايی وجود دارد.

نامه ريزِی فعاليتهايی برای مهاجرين ميپردازند.بسياری ازسازمان ها مانند صليِب سرخ به بر  
انجمن های مربوط به خودشان را نيز تاسيس نموده اند. ،ضمنا مهاجرين  

 
 

 کودکان، جوانان، و اوقاِت فراغت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
عاِت کارِی والدين ميباشد.معموال ساعاِت تحصيلی مدرسه ها کوتاهتر از سا  

پارکهای بازی بگذرانند.در مکانهايی مانند  يتوانند وقتشان راپس از مدرسه دانش آموزان م  
 کودکان همچنين ميتوانند در فعاليتهای کلوپ يا عصرانۀ مدرسه نيز شرکت جويند.

 
فعاليتهايی را صبح ها و عصرها برنامه ريزی ميکند. ،حوزه های شهرداری برای دانش آموزان  

؛ و نيز براِی همۀ دانش آموزاِن کالسهای ويژه ميباشد.٢و  ١دانش آموزاِن کالسهای  صبح ها و عصرها شاملِ فعاليتهای   
 شهرداريها هيچگونه تعهدی در قباِل ارائۀ فعاليت ندارند.

عصرها را درخواست نمايند.شهرداريها ميتوانند هزينۀ فعاليتهای صبح ها و   
 مدارس نيز برای دانش آموزان فعاليِت کلوپ را برنامه ريزی ميکنند. معموال کلوپ رايگان ميباشد.

 
 شهرداريها و کليساها برای کودکان فعاليتهای الزم را برنامه ريزی ميکنند.

خواندن و نواختِن موسيقی بپردازند.آوازدرست کنند، يا به  ميتوانند کاردستی کلوپ های هستند که کودکان در آن مکانهاکليساها داری   
  کودکانی که عضِو کليسا نيستند نيز ميتوانند به کلوپ بروند.

 
 برای جوانان نيز کاخِ جوانان و کلوپ داير ميباشد.

 
 
 
 

 
 

VAPAA-AIKA اوقاِت فراغت 
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 اوقاِت فراغت برای فنالنديها مهم است.

و روزنامه های محلی در بارۀ وقايِع روزانه گزارش ميدهند.جرايد   
در بارۀ وقايِع روزانه اطالع رسانی ميشود. نيز در سايت های اينترنتِی شهرداری ها و شهرها  

 
 در فنالند امکاناِت زيادی برای تحصيل کردن وجود دارد.

(Työväenopisto, Kansalaisopisto)  اوپيستو کانسااليس ،اوپيستو تواووااِن :دنصرفه نيز وجود داره مقرون ب بدوِن آزمونِ موسساِت  
 اينگونه موسسات تحصيلی ترم های درسِی کم خرج را برنامه ريزی ميکنند.

نام نويسی نمود.، آشپزی، يا کارهای دستی ميتوان در ترم های آموزِش زبان  
 بسياری از افراد به تحصيِل موسيقی يا ورزش ميپردازند.

 
.زيادی يافت ميشود در فنالند کتابخانه هایبه همين دليل  ها عالقۀ وافری به خواندن دارند، بنابرايننديفنال  

 ميتوانيد کتاب را بطوِر رايگان از کتابخانه ها قرض بگيريد.
.دجستجو نمونيز را  دنيا ديگر زبانهای یجرايد يا کتاب ها انميتوضمنا   

 کارِت کتابخانه رايگان ميباشد.
اشتراک را از کتابخانه دريافت ميداريد.کارِت   

 
 در اوقاِت فراغت ميتوان به موزه، تئاتر يا سينما رفت.

 در فنالند فيلم ها دوبلۀ معمولی يا دوبلۀ دو صدايی نميشوند.
ميشوند. به زباِن فنالندی و سوئدی زيرنويس صدای فيلم ها صدای اصلی است و جمله ها  

ميتوانيد برای نگاه کردن فيلم به سينما برويد. را بخوبی ندانيد، زبان فنالندی حتی اگربنابراين   
 

وجود دارد. یدر فنالند برای اوقاِت فراغِت مهاجرين نيز حيطه های فعال  
 در شهرهای بزرگ مراکِز فرهنگی وجود دارد که در آنها برای مهاجرين فعاليتهايی وجود دارد.

نامه ريزِی فعاليتهايی برای مهاجرين ميپردازند.بسياری ازسازمان ها مانند صليِب سرخ به بر  
انجمن های مربوط به خودشان را نيز تاسيس نموده اند. ،ضمنا مهاجرين  
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عاِت کارِی والدين ميباشد.معموال ساعاِت تحصيلی مدرسه ها کوتاهتر از سا  

پارکهای بازی بگذرانند.در مکانهايی مانند  يتوانند وقتشان راپس از مدرسه دانش آموزان م  
 کودکان همچنين ميتوانند در فعاليتهای کلوپ يا عصرانۀ مدرسه نيز شرکت جويند.

 
فعاليتهايی را صبح ها و عصرها برنامه ريزی ميکند. ،حوزه های شهرداری برای دانش آموزان  

؛ و نيز براِی همۀ دانش آموزاِن کالسهای ويژه ميباشد.٢و  ١دانش آموزاِن کالسهای  صبح ها و عصرها شاملِ فعاليتهای   
 شهرداريها هيچگونه تعهدی در قباِل ارائۀ فعاليت ندارند.

عصرها را درخواست نمايند.شهرداريها ميتوانند هزينۀ فعاليتهای صبح ها و   
 مدارس نيز برای دانش آموزان فعاليِت کلوپ را برنامه ريزی ميکنند. معموال کلوپ رايگان ميباشد.

 
 شهرداريها و کليساها برای کودکان فعاليتهای الزم را برنامه ريزی ميکنند.

خواندن و نواختِن موسيقی بپردازند.آوازدرست کنند، يا به  ميتوانند کاردستی کلوپ های هستند که کودکان در آن مکانهاکليساها داری   
  کودکانی که عضِو کليسا نيستند نيز ميتوانند به کلوپ بروند.

 
 برای جوانان نيز کاخِ جوانان و کلوپ داير ميباشد.

 
 
 
 

 
 



  45.                             44.

. فنالند و فنالندی ها٧  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.کشوری کم جمعيت ميباشدرحال بزرگ است، اما به فنالند با اينکه کشوری نسبتا  
 فنالند نسبت به کشورهای ديگر شهرهای کمتری دارد، درحاليکه محيِط زيسِت طبيعِی زيادی دارد.

 
از اقشاری مانند فقرا، بيماران و معلولين را دارد. سيستِم آموزشِی ابتدايی و  فنالند دولِت رفاه است. بدين معنی که دولت مسئوليت مراقبت

گان ميباشد.متوسطه راي  
 

.تامين ميشود اشخاص های شرکت ها ياها و مالياتی جمع آورِی پرداخت ی که به جامعه داده ميشود بکمکِ خدمات  
 

ابدی است. دوستِی فنالندیپيونِد فنالندی را بشناسيم، آنگاه  دوستِ  بخوبی وقتيکهدر وهلۀ اول، امکان دارد که فنالنديها آرام بنظر بيايند.   
 

 
نوع کشوری ميباشد؟ فنالند چه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

.ِی دموکراتيک استالند جمهورفننوعِ حکومِت   
 در فنالند پادشاه وجود ندارد، بلکه رئيس جمهور وجود دارد.

(EU) .فنالند عضِو کشورهاِی اتحاديۀ اروپا ميباشد 
 

کيلومتِر مربع ميباشد. ٣٣٨١٢٧در مقياِس اروپا، فنالند کشوری نسبتا بزرگ است. مساحِت فنالند   
نفر در فنالند ساکن هستند. ٥٤٠٠٠٠٠جمعيِت فنالند بهرحال کم است، يعنی تقريبا   

.زندگی ميکنند فنالند در نواحِی جنوبِی آن شماِر زيادی از جمعيتِ   
 در شماِل فنالند جمعيت کم است.

 
نفر زندگی ميکنند. ٥٩٠٠٠٠در شهِر پايتخت، هلسينکی، تقريبا   

ميليون نفر زندگی ميکنند. ١تقريبا  نتاهلسينکی، اِسپو، و همچنين وا در شهرهاِی بزرِگ منطقۀ پايتخت اعم ازدر کُل   
نفر زندگی ميکنند.  ٢٢٠٠٠٠در شهِر تامپره حدوِد   

خارج از پايتخت ميباشد.تامپره بزرگترين شهر منطقۀ   
نفر زندگی ميکنند. تورکو قديمی ترين شهر فنالند است. ١٨٠٠٠٠در شهِر تورکو   

 
هستند.سوئد، نروژ، روسيه و استونی کشورهای همسايۀ فنالند   

 
 

 شرايِط آب و هوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
وجود دارد: زمستان، بهار، تابستان و پاييز. در فنالند چهار فصل  

 شرايِط آب و هوايی ميتواند در قسمت های مختلِف فنالند متغير باشد.
 

 فصِل زمستان از اواسِط ماِه دسامبر تا اواخِر ماِه فوريه است.
روزها کوتاه و تاريک ميباشند. در فصِل زمستان  

شوند.ريزش برف و يخبندان باعِث ليز شدِن جاده ها مي  
.شان باشندمراقِب سالمتِی خود همه بايد بخوبیزمستان ها   

از ويتامينها نيز استفاده ميکنند. ،بسياری از فنالنديها عالوه بر تغذيۀ غذايی  
 تاريکِی هوا ميتواند منجر به خستگی شود. ورزش يکی از راههای مقابله با خستگی است.

 
بسرعت افزايش ميابد. روشنايِی روزانهبهار فصِل متغيِر سال است.   

 شب ها ميتوانند سرد باشند، درحاليکه روزهای آفتابی نسبتا گرم هستند.
 برگهای درختان رشد ميکنند و گُلها شکوفه ها ميدهند.

 
 
 
 

. فنالند و فنالندی ها٧  
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از اقشاری مانند فقرا، بيماران و معلولين را دارد. سيستِم آموزشِی ابتدايی و  فنالند دولِت رفاه است. بدين معنی که دولت مسئوليت مراقبت

گان ميباشد.متوسطه راي  
 

.تامين ميشود اشخاص های شرکت ها ياها و مالياتی جمع آورِی پرداخت ی که به جامعه داده ميشود بکمکِ خدمات  
 

ابدی است. دوستِی فنالندیپيونِد فنالندی را بشناسيم، آنگاه  دوستِ  بخوبی وقتيکهدر وهلۀ اول، امکان دارد که فنالنديها آرام بنظر بيايند.   
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.کشوری کم جمعيت ميباشدرحال بزرگ است، اما به فنالند با اينکه کشوری نسبتا  
 فنالند نسبت به کشورهای ديگر شهرهای کمتری دارد، درحاليکه محيِط زيسِت طبيعِی زيادی دارد.

 
از اقشاری مانند فقرا، بيماران و معلولين را دارد. سيستِم آموزشِی ابتدايی و  فنالند دولِت رفاه است. بدين معنی که دولت مسئوليت مراقبت

گان ميباشد.متوسطه راي  
 

.تامين ميشود اشخاص های شرکت ها ياها و مالياتی جمع آورِی پرداخت ی که به جامعه داده ميشود بکمکِ خدمات  
 

ابدی است. دوستِی فنالندیپيونِد فنالندی را بشناسيم، آنگاه  دوستِ  بخوبی وقتيکهدر وهلۀ اول، امکان دارد که فنالنديها آرام بنظر بيايند.   
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.ِی دموکراتيک استالند جمهورفننوعِ حکومِت   
 در فنالند پادشاه وجود ندارد، بلکه رئيس جمهور وجود دارد.

(EU) .فنالند عضِو کشورهاِی اتحاديۀ اروپا ميباشد 
 

کيلومتِر مربع ميباشد. ٣٣٨١٢٧در مقياِس اروپا، فنالند کشوری نسبتا بزرگ است. مساحِت فنالند   
نفر در فنالند ساکن هستند. ٥٤٠٠٠٠٠جمعيِت فنالند بهرحال کم است، يعنی تقريبا   

.زندگی ميکنند فنالند در نواحِی جنوبِی آن شماِر زيادی از جمعيتِ   
 در شماِل فنالند جمعيت کم است.

 
نفر زندگی ميکنند. ٥٩٠٠٠٠در شهِر پايتخت، هلسينکی، تقريبا   

ميليون نفر زندگی ميکنند. ١تقريبا  نتاهلسينکی، اِسپو، و همچنين وا در شهرهاِی بزرِگ منطقۀ پايتخت اعم ازدر کُل   
نفر زندگی ميکنند.  ٢٢٠٠٠٠در شهِر تامپره حدوِد   

خارج از پايتخت ميباشد.تامپره بزرگترين شهر منطقۀ   
نفر زندگی ميکنند. تورکو قديمی ترين شهر فنالند است. ١٨٠٠٠٠در شهِر تورکو   

 
هستند.سوئد، نروژ، روسيه و استونی کشورهای همسايۀ فنالند   

 
 

 شرايِط آب و هوا
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وجود دارد: زمستان، بهار، تابستان و پاييز. در فنالند چهار فصل  

 شرايِط آب و هوايی ميتواند در قسمت های مختلِف فنالند متغير باشد.
 

 فصِل زمستان از اواسِط ماِه دسامبر تا اواخِر ماِه فوريه است.
روزها کوتاه و تاريک ميباشند. در فصِل زمستان  

شوند.ريزش برف و يخبندان باعِث ليز شدِن جاده ها مي  
.شان باشندمراقِب سالمتِی خود همه بايد بخوبیزمستان ها   

از ويتامينها نيز استفاده ميکنند. ،بسياری از فنالنديها عالوه بر تغذيۀ غذايی  
 تاريکِی هوا ميتواند منجر به خستگی شود. ورزش يکی از راههای مقابله با خستگی است.

 
بسرعت افزايش ميابد. روشنايِی روزانهبهار فصِل متغيِر سال است.   

 شب ها ميتوانند سرد باشند، درحاليکه روزهای آفتابی نسبتا گرم هستند.
 برگهای درختان رشد ميکنند و گُلها شکوفه ها ميدهند.
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وجود دارد: زمستان، بهار، تابستان و پاييز. در فنالند چهار فصل  

 شرايِط آب و هوايی ميتواند در قسمت های مختلِف فنالند متغير باشد.
 

 فصِل زمستان از اواسِط ماِه دسامبر تا اواخِر ماِه فوريه است.
روزها کوتاه و تاريک ميباشند. در فصِل زمستان  

شوند.ريزش برف و يخبندان باعِث ليز شدِن جاده ها مي  
.شان باشندمراقِب سالمتِی خود همه بايد بخوبیزمستان ها   

از ويتامينها نيز استفاده ميکنند. ،بسياری از فنالنديها عالوه بر تغذيۀ غذايی  
 تاريکِی هوا ميتواند منجر به خستگی شود. ورزش يکی از راههای مقابله با خستگی است.

 
بسرعت افزايش ميابد. روشنايِی روزانهبهار فصِل متغيِر سال است.   

 شب ها ميتوانند سرد باشند، درحاليکه روزهای آفتابی نسبتا گرم هستند.
 برگهای درختان رشد ميکنند و گُلها شکوفه ها ميدهند.

 
 
 
 

 فصِل تابستان امکان دارد که خيلی گرم باشد، اما هوا بهرحال متغير است.
ميماند.شن نيز هوا رو هوا روشن است، و شبها هاتابستان  

 ماِه ژوالی در فنالند رايج ترين ماِه تعطيالت ميباشد.
 

 فصِل پاييز تاريک ميباشد.
.ميزاِن روشنايِی روزها بسرعت کاهش مييابد  

، زيرا رنِگ برگهای درختان به طرز شگفت آوری تغيير ميکند.پاييز زيبايی خاِص خودش را دارد  
زيبايی آفرين است.رنِگ قهوه ای در شماِل فنالند يعنی الپلَند   

(Aurora Borealis) ليس را بهنگام پاييز و زمستان مشاهده نمودا بوِرآآاورور ميتوان پديدۀ رنگهای آسمانِ  منطقۀ الپلَنددر.  
 
 

 
 فنالندی ها چه نوع مردمی هستند؟
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 رفتاِر بسياری از فنالنديها آرام و مسالمت آميز است.
 به عقيدۀ فنالنديها، دخالت نکردن به حريِم خصوصی، شيوه ای مودبانه ميباشد.

دليل امکان دارد که رفتاِر فنالنديها، دوستانه بنظر نرسد.به هم   
خوب آنها را بشناسيم.فنالندی ها دوستاِن خوبی هستند، چنانچه   

 
ارزش قائل هستند. ،با صداقت و کوشسخت انسانهای برای  فنالنديها  

 با دقت بودن نيز اهميِت زيادی دارد.
در محِل قراِر مالقات حضور داشت.زمانی که قرار گذاشته شده است، دقيقا در بايد   

 بنظِر فنالنديها، دير به محِل قراِر مالقات آمدن، به معناِی بی ادبی ميباشد.
 

 فنالنديها حريِم خصوصی شان را دوست دارند.
 مودبانه است اگر به کسی ابتدا زنگ بزنيد و سپس نزِد او برويد.

 
خوردار هستند.ضوابط و مقررات برای فنالنديها از اهميت وافری بر  

احترام ميگذارند.رانندگی و راهنمايی  نواِن مثال، فنالنديها به قوانينِ به ع  
 فنالنديها از چراغ قرمز عبور نميکنند.

  
 

 ادب
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بتان نگاه کنيد، مودبانه ميباشد.هنگاِم صحبت کردن به چشماِن مخاطدرفنالند اگر  

، اگرهنگاميکه مخاطبتان صحبت ميکند به او به آرامی گوش دهيد.همچنين مودبانه است  
 

به او جواب دهيد. مودبانه است اتمام رسانيد،ه مخاطبتان صحبتش را ب هنگاميکه  
ی ادبانه ميباشد.همزمان صحبت کردن، هنگاميکه مخاطبتان هنوز صحبت ميکند، به عقيدۀ فنالنديها ب  

که بتوانند محتواِی جمالت را مودبانه کنند. وجود ندارد در زباِن فنالندی عباراتی  
please (لطفا) به عنواِن مثال در زباِن فنالندی وجود ندارد معادِل کلمۀ انگليسِی 

در زباِن فنالندی با بکار بردِن جملۀ پرسشی، ميتوان مفهوم را با ادبانه نمود.اغلب   
Antaisitko maitoa?  ؟آبه عنواِن مثال اگر شما شير ميخواهيد، شما ميگوييد: آنتايزيتکو مايتو  

Anna maitoa.   ّا مايتوآبنابراين در زباِن فنالندی جملۀ پرسشی باادبانه تر از جملۀ غير پرسشی است مانند: آن  
 

sinä شخص مفرِد (تو) با بکار بردِن دوم عادی ميباشد، در فنالند خطاب کردِن افراد  
sinä ميتوانيد او را خطاب کنيد با ضمير دوم شخص (تو)که اگر با کسی صحبت ميکنيد، شما  بدين معنی  

Te (شما) در فنالند نيازی نيست به استفاده از بکار بردِن سوم شخِص جمِع 
sinä در بعضی از فرهنگ ها بی ادبانه ميباشد اگر به افرادی که نميشناسيم بگوييم (تو(  

sinä  ميتوان به افرادی که نميشناسيم بگوييم (تو)در فنالند  
 
 

 فصِل تابستان امکان دارد که خيلی گرم باشد، اما هوا بهرحال متغير است.
ميماند.شن نيز هوا رو هوا روشن است، و شبها هاتابستان  

 ماِه ژوالی در فنالند رايج ترين ماِه تعطيالت ميباشد.
 

 فصِل پاييز تاريک ميباشد.
.ميزاِن روشنايِی روزها بسرعت کاهش مييابد  

، زيرا رنِگ برگهای درختان به طرز شگفت آوری تغيير ميکند.پاييز زيبايی خاِص خودش را دارد  
زيبايی آفرين است.رنِگ قهوه ای در شماِل فنالند يعنی الپلَند   

(Aurora Borealis) ليس را بهنگام پاييز و زمستان مشاهده نمودا بوِرآآاورور ميتوان پديدۀ رنگهای آسمانِ  منطقۀ الپلَنددر.  
 
 

 
 فنالندی ها چه نوع مردمی هستند؟
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در محِل قراِر مالقات حضور داشت.زمانی که قرار گذاشته شده است، دقيقا در بايد   

 بنظِر فنالنديها، دير به محِل قراِر مالقات آمدن، به معناِی بی ادبی ميباشد.
 

 فنالنديها حريِم خصوصی شان را دوست دارند.
 مودبانه است اگر به کسی ابتدا زنگ بزنيد و سپس نزِد او برويد.

 
خوردار هستند.ضوابط و مقررات برای فنالنديها از اهميت وافری بر  

احترام ميگذارند.رانندگی و راهنمايی  نواِن مثال، فنالنديها به قوانينِ به ع  
 فنالنديها از چراغ قرمز عبور نميکنند.
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 فنالندی ها چه نوع مردمی هستند؟
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 رفتاِر بسياری از فنالنديها آرام و مسالمت آميز است.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
بتان نگاه کنيد، مودبانه ميباشد.هنگاِم صحبت کردن به چشماِن مخاطدرفنالند اگر  

، اگرهنگاميکه مخاطبتان صحبت ميکند به او به آرامی گوش دهيد.همچنين مودبانه است  
 

به او جواب دهيد. مودبانه است اتمام رسانيد،ه مخاطبتان صحبتش را ب هنگاميکه  
ی ادبانه ميباشد.همزمان صحبت کردن، هنگاميکه مخاطبتان هنوز صحبت ميکند، به عقيدۀ فنالنديها ب  

که بتوانند محتواِی جمالت را مودبانه کنند. وجود ندارد در زباِن فنالندی عباراتی  
please (لطفا) به عنواِن مثال در زباِن فنالندی وجود ندارد معادِل کلمۀ انگليسِی 

در زباِن فنالندی با بکار بردِن جملۀ پرسشی، ميتوان مفهوم را با ادبانه نمود.اغلب   
Antaisitko maitoa?  ؟آبه عنواِن مثال اگر شما شير ميخواهيد، شما ميگوييد: آنتايزيتکو مايتو  

Anna maitoa.   ّا مايتوآبنابراين در زباِن فنالندی جملۀ پرسشی باادبانه تر از جملۀ غير پرسشی است مانند: آن  
 

sinä شخص مفرِد (تو) با بکار بردِن دوم عادی ميباشد، در فنالند خطاب کردِن افراد  
sinä ميتوانيد او را خطاب کنيد با ضمير دوم شخص (تو)که اگر با کسی صحبت ميکنيد، شما  بدين معنی  

Te (شما) در فنالند نيازی نيست به استفاده از بکار بردِن سوم شخِص جمِع 
sinä در بعضی از فرهنگ ها بی ادبانه ميباشد اگر به افرادی که نميشناسيم بگوييم (تو(  

sinä  ميتوان به افرادی که نميشناسيم بگوييم (تو)در فنالند  
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فنالند کشور   عمومی در اطالعات  
 

 فهرست مطالب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 به فنالند خوش آمدید! .１

２.  
 

کار   

 
 
 

تحصیل   
 
 

کودکان، خانواده ها و سالمندان   
 
 

بهداشت و درمان   
 
 

موارد روزمره   
 
 
 

 فنالند و فنالندی ها
 
 

. واژه نامه٨  
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Te (شما) چنانچه مخاطب ما سالمندان باشند، مودبانه است اگر با آنها صحبت کنيم با لحِن سوم شخص جمع 
 

 
  احوال پرسی  خداحافظی سالم و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

داده ميشود.در فنالند معموال بهنگاِم مالقاِت شخصی، دست   
 

بوسند.معموال رايج نيست که افراد همديگر را در آغوش بگيرند يا همديگر را ب هنگاِم مالقات کردندر فنالند   
همديگر را در آغوش ميگيرند. جوانان يا افراِد نزديکبهرحال بهنگاِم مالقات کردن،   

 معموال فنالنديها با دست دادن احوال پرسی ميکنند.
Hei! ِهی( استفاده کرد از کلمۀ پرسی کردن ميتوان هميشهای احوال بر(  

 
 

 حمل و نقل عمومی و راهنمايی رانندگی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 جهِت رانندگی در فنالند از سمت راست ميباشد.

 در فنالند فرهنِگ حمل و نقِل عمومی آرام ميباشد.
.گی را رعايت نموددنکاِت ايمنی وقوانيِن راهنمايی رانن بايد تاريک و لغزنده ميباشد، بنابراين فصِل زمستان  

 
ی بوق نميزنند.وسايِل نقليه به آسان  

بوق ميزنند. فقط در مواقع فورِی خطرناک وسايل نقليه  
 

 در منطقۀ شهرِی پايتخت و شهرهای بزرِگ ديگر، شرايِط حمل و نقِل عمومی خوب است.
نيز ميباشند. دقيقبطوِر پيوسته در گردش هستند و بوس ها، قطارها و تراموا اتو  

 تاکسی در فنالند نسبتا گران است.
آن نيز مشکل است. را پرداخت نمود، و درضمِن يافتنِ  در مراکز شهرها بايد عوارِض پارکينگمعموال   

هستند. عمومی حمل و نقلِ فنالنديها مايل به استفاده از وسايِل  به همين دليل  
حمل و نقِل عمومی به حفِظ محيِط زيست نيز کمک ميکند.وسايِل استفاده از   

.ل و نقِل عمومِی پيوسته در گردش وجود نداردخدماِت حم ی،شهردر مناطِق برون   
 

 فنالنديها خيلی دوچرخه سواری ميکنند.
 در فنالند مسيرهای دوچرخه سوارِی زيادی وجود دارد.

 مسيرهای دوچرخه سواری اغلب در مجاوِر پياده روها قرار دارد.
 به هنگام دوچرخه سواری، نياز به پوشيدِن کالِه دوچرخه سواری ميباشد.

رخه بايد به شبنما و چراغِ جلو مجهز باشد، برای اينکه بتواند در تاريکی ديده شود.دوچ  
آن دوچرخه سوار آمدنش را به ديگران گوشزد ميکند. با زنگ زدن،بنابراين باشد.  شماطه دار دوچرخه بايد مجهز به زنگِ   

 
کند.اهميت دارد که عابِر پياده از شبنما استفاده در فصِل پاييز و زمستان   

 
 

 طبيعت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ميباشند. فنالنديها برای طبيعت ارزش قائل  

 پارک های زيادی در شهرها وجود دارد.
 به محِض خروج از شهرها، جنگل ها به وفور يافت ميشوند.

 
ارزِش زيادی قائل هستند. ،یمحيِط زيست نظم و نظافتِ فنالنديها برای   

 ريختِن زباله بر روی زمين بی ادبانه ميباشد.
تا آنزمان بهمراه داشت. زباله را بايد در سطِل زباله ريخت، يا آنرا  

ميباشد. محيِط زيست متعهدحفِظ ِل ادر قب همۀ مردم  
 

Te (شما) چنانچه مخاطب ما سالمندان باشند، مودبانه است اگر با آنها صحبت کنيم با لحِن سوم شخص جمع 
 

 
  احوال پرسی  خداحافظی سالم و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

داده ميشود.در فنالند معموال بهنگاِم مالقاِت شخصی، دست   
 

بوسند.معموال رايج نيست که افراد همديگر را در آغوش بگيرند يا همديگر را ب هنگاِم مالقات کردندر فنالند   
همديگر را در آغوش ميگيرند. جوانان يا افراِد نزديکبهرحال بهنگاِم مالقات کردن،   

 معموال فنالنديها با دست دادن احوال پرسی ميکنند.
Hei! ِهی( استفاده کرد از کلمۀ پرسی کردن ميتوان هميشهای احوال بر(  

 
 

 حمل و نقل عمومی و راهنمايی رانندگی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 جهِت رانندگی در فنالند از سمت راست ميباشد.

 در فنالند فرهنِگ حمل و نقِل عمومی آرام ميباشد.
.گی را رعايت نموددنکاِت ايمنی وقوانيِن راهنمايی رانن بايد تاريک و لغزنده ميباشد، بنابراين فصِل زمستان  

 
ی بوق نميزنند.وسايِل نقليه به آسان  

بوق ميزنند. فقط در مواقع فورِی خطرناک وسايل نقليه  
 

 در منطقۀ شهرِی پايتخت و شهرهای بزرِگ ديگر، شرايِط حمل و نقِل عمومی خوب است.
نيز ميباشند. دقيقبطوِر پيوسته در گردش هستند و بوس ها، قطارها و تراموا اتو  

 تاکسی در فنالند نسبتا گران است.
آن نيز مشکل است. را پرداخت نمود، و درضمِن يافتنِ  در مراکز شهرها بايد عوارِض پارکينگمعموال   

هستند. عمومی حمل و نقلِ فنالنديها مايل به استفاده از وسايِل  به همين دليل  
حمل و نقِل عمومی به حفِظ محيِط زيست نيز کمک ميکند.وسايِل استفاده از   

.ل و نقِل عمومِی پيوسته در گردش وجود نداردخدماِت حم ی،شهردر مناطِق برون   
 

 فنالنديها خيلی دوچرخه سواری ميکنند.
 در فنالند مسيرهای دوچرخه سوارِی زيادی وجود دارد.

 مسيرهای دوچرخه سواری اغلب در مجاوِر پياده روها قرار دارد.
 به هنگام دوچرخه سواری، نياز به پوشيدِن کالِه دوچرخه سواری ميباشد.

رخه بايد به شبنما و چراغِ جلو مجهز باشد، برای اينکه بتواند در تاريکی ديده شود.دوچ  
آن دوچرخه سوار آمدنش را به ديگران گوشزد ميکند. با زنگ زدن،بنابراين باشد.  شماطه دار دوچرخه بايد مجهز به زنگِ   

 
کند.اهميت دارد که عابِر پياده از شبنما استفاده در فصِل پاييز و زمستان   

 
 

 طبيعت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ميباشند. فنالنديها برای طبيعت ارزش قائل  

 پارک های زيادی در شهرها وجود دارد.
 به محِض خروج از شهرها، جنگل ها به وفور يافت ميشوند.

 
ارزِش زيادی قائل هستند. ،یمحيِط زيست نظم و نظافتِ فنالنديها برای   

 ريختِن زباله بر روی زمين بی ادبانه ميباشد.
تا آنزمان بهمراه داشت. زباله را بايد در سطِل زباله ريخت، يا آنرا  

ميباشد. محيِط زيست متعهدحفِظ ِل ادر قب همۀ مردم  
 (jokamiehenoikeus) است حِق شخصِی هر انسان :رايج است که در فنالند اين گفته  

بهره مند ميشويد.و محيِط زيست در طبيعت  ريد، از آزادِی تحرک و گشتنيعنی وقتيکه به حيوانات، گياهان و انسانهای ديگر احترام بگذا  
.و شکار نياز به جواز ميباشد غير ثابت قالبِ  هيگيریِ ، اما برای مارا دارد با قالِب ثابت قايقرانی، شنا کردن و ماهيگيری حقِ  یهر کس  

. ه شودچيدِن ميوه های جنگلی و قارچ آزاد ميباشد. نبايد به گياهان يا حيوانات آسيب زد  
ممنوع ميباشد. کشاورزی و حياط ها و باغچه های ديگرانوروِد بدوِن اجازه به زمينهای   

 
 

 حيوانات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
زيادی را دارند. فنالنديها حيواناِت خانگی  

 از محبوب تريِن آنها؛ گربه ها و سگ ها ميباشند.
 

.حيواناِت خانگی نيز شرايطی قانونی داردداشتِن   
بسته باشد. با قالده سگ بايد ،بر اساِس قانون، در محيِط خارج از خانه  

اخته شود.سپس به سطِل زباله اند آوری شود ومدفوعِ سگ بايد از زمين جمع   
هستند. از حقوقی برخوردار نيز در برابر قانون حيوانات  

ود.بايد مراقِب سالمتی آنها ب بعالوه ات شد، وحيوان وِز درد درموجِب بر نبايد  
 

 
 خانۀ فنالندی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 فنالنديها بيشتر مايل به سکونت در ِملِک شخصی خودشان هستند، تا اينکه مستاجر باشند.
 

متِر مربع ميباشد. ٨٠َحِد متوسِط ميانگيِن مساحِت خانه ها تقريبا   
 معموال خانه شامِل آشپزخانه، اطاِق نشيمن واطاِق خواب ميباشد.

 بچه ها معموال دارای اطاِق خودشان هستند.
غلِب موارد، خانه دارای حياطی کوچک يا بالکن ميباشد.در ا  

 خانه ميتواند داراِی سونا نيز باشد.
 
 

 غذای فنالندی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 غذای فنالندی دارای مزه و طعِم قوی نيست.

غذای فنالندی ادويۀ زيادی وجود ندارد.در   
 

 گوشت و سيب زمينی از مواِد غذايِی رايج ميباشند.
ميخورند. زياد ماهیفنالنديها   

) و برنج مصرف زيادی دارد.اسپاگتی ارونی،ماکامروزه در فنالند، پاستا (  
 گياهخواری نيز در سالهای اخير رايج شده است.

 
.نيز متداول شده است رفتن به رستوران غذا در منزل دارند، اما بهرحال اصوال فنالنديها تمايل به خوردنِ   

 
ميکنند. ميوه های جنگلی آماده را اغلب با ِدِسر فنالنديها  

به وفور يافت ميشود. ها به جنگل ها ميروند، زيرا در فصِل پاييز، مردم برای جمع آورِی ميوه های جنگلی و قارچ  
.از نوعِ َسمی نباشند آنها جمع آوری ميوه های جنگلی و قارچ ميرويد، لطفا دقت نماييد که اگر به  

می و خوردنی دارند.به انواع غيِر سَ شباهِت زيادی  ،بعضی از ميوه های جنگلی يا قارچ های َسمی  
 
 
 

 
 

(jokamiehenoikeus) است حِق شخصِی هر انسان :رايج است که در فنالند اين گفته  
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.و شکار نياز به جواز ميباشد غير ثابت قالبِ  هيگيریِ ، اما برای مارا دارد با قالِب ثابت قايقرانی، شنا کردن و ماهيگيری حقِ  یهر کس  
. ه شودچيدِن ميوه های جنگلی و قارچ آزاد ميباشد. نبايد به گياهان يا حيوانات آسيب زد  

ممنوع ميباشد. کشاورزی و حياط ها و باغچه های ديگرانوروِد بدوِن اجازه به زمينهای   
 

 
 حيوانات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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بسته باشد. با قالده سگ بايد ،بر اساِس قانون، در محيِط خارج از خانه  
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) و برنج مصرف زيادی دارد.اسپاگتی ارونی،ماکامروزه در فنالند، پاستا (  
 گياهخواری نيز در سالهای اخير رايج شده است.

 
.نيز متداول شده است رفتن به رستوران غذا در منزل دارند، اما بهرحال اصوال فنالنديها تمايل به خوردنِ   

 
ميکنند. ميوه های جنگلی آماده را اغلب با ِدِسر فنالنديها  

به وفور يافت ميشود. ها به جنگل ها ميروند، زيرا در فصِل پاييز، مردم برای جمع آورِی ميوه های جنگلی و قارچ  
.از نوعِ َسمی نباشند آنها جمع آوری ميوه های جنگلی و قارچ ميرويد، لطفا دقت نماييد که اگر به  

می و خوردنی دارند.به انواع غيِر سَ شباهِت زيادی  ،بعضی از ميوه های جنگلی يا قارچ های َسمی  
 
 
 

 
 

(jokamiehenoikeus) است حِق شخصِی هر انسان :رايج است که در فنالند اين گفته  
بهره مند ميشويد.و محيِط زيست در طبيعت  ريد، از آزادِی تحرک و گشتنيعنی وقتيکه به حيوانات، گياهان و انسانهای ديگر احترام بگذا  

.و شکار نياز به جواز ميباشد غير ثابت قالبِ  هيگيریِ ، اما برای مارا دارد با قالِب ثابت قايقرانی، شنا کردن و ماهيگيری حقِ  یهر کس  
. ه شودچيدِن ميوه های جنگلی و قارچ آزاد ميباشد. نبايد به گياهان يا حيوانات آسيب زد  

ممنوع ميباشد. کشاورزی و حياط ها و باغچه های ديگرانوروِد بدوِن اجازه به زمينهای   
 

 
 حيوانات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

زيادی را دارند. فنالنديها حيواناِت خانگی  
 از محبوب تريِن آنها؛ گربه ها و سگ ها ميباشند.

 
.حيواناِت خانگی نيز شرايطی قانونی داردداشتِن   

بسته باشد. با قالده سگ بايد ،بر اساِس قانون، در محيِط خارج از خانه  
اخته شود.سپس به سطِل زباله اند آوری شود ومدفوعِ سگ بايد از زمين جمع   

هستند. از حقوقی برخوردار نيز در برابر قانون حيوانات  
ود.بايد مراقِب سالمتی آنها ب بعالوه ات شد، وحيوان وِز درد درموجِب بر نبايد  

 
 

 خانۀ فنالندی
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 فنالنديها بيشتر مايل به سکونت در ِملِک شخصی خودشان هستند، تا اينکه مستاجر باشند.

 
متِر مربع ميباشد. ٨٠َحِد متوسِط ميانگيِن مساحِت خانه ها تقريبا   

 معموال خانه شامِل آشپزخانه، اطاِق نشيمن واطاِق خواب ميباشد.
 بچه ها معموال دارای اطاِق خودشان هستند.

غلِب موارد، خانه دارای حياطی کوچک يا بالکن ميباشد.در ا  
 خانه ميتواند داراِی سونا نيز باشد.

 
 

 غذای فنالندی
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غلِب موارد، خانه دارای حياطی کوچک يا بالکن ميباشد.در ا  
 خانه ميتواند داراِی سونا نيز باشد.

 
 

 غذای فنالندی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 غذای فنالندی دارای مزه و طعِم قوی نيست.

غذای فنالندی ادويۀ زيادی وجود ندارد.در   
 

 گوشت و سيب زمينی از مواِد غذايِی رايج ميباشند.
ميخورند. زياد ماهیفنالنديها   

) و برنج مصرف زيادی دارد.اسپاگتی ارونی،ماکامروزه در فنالند، پاستا (  
 گياهخواری نيز در سالهای اخير رايج شده است.

 
.نيز متداول شده است رفتن به رستوران غذا در منزل دارند، اما بهرحال اصوال فنالنديها تمايل به خوردنِ   

 
ميکنند. ميوه های جنگلی آماده را اغلب با ِدِسر فنالنديها  

به وفور يافت ميشود. ها به جنگل ها ميروند، زيرا در فصِل پاييز، مردم برای جمع آورِی ميوه های جنگلی و قارچ  
.از نوعِ َسمی نباشند آنها جمع آوری ميوه های جنگلی و قارچ ميرويد، لطفا دقت نماييد که اگر به  

می و خوردنی دارند.به انواع غيِر سَ شباهِت زيادی  ،بعضی از ميوه های جنگلی يا قارچ های َسمی  
 
 
 

 
 

(jokamiehenoikeus) است حِق شخصِی هر انسان :رايج است که در فنالند اين گفته  
بهره مند ميشويد.و محيِط زيست در طبيعت  ريد، از آزادِی تحرک و گشتنيعنی وقتيکه به حيوانات، گياهان و انسانهای ديگر احترام بگذا  

.و شکار نياز به جواز ميباشد غير ثابت قالبِ  هيگيریِ ، اما برای مارا دارد با قالِب ثابت قايقرانی، شنا کردن و ماهيگيری حقِ  یهر کس  
. ه شودچيدِن ميوه های جنگلی و قارچ آزاد ميباشد. نبايد به گياهان يا حيوانات آسيب زد  

ممنوع ميباشد. کشاورزی و حياط ها و باغچه های ديگرانوروِد بدوِن اجازه به زمينهای   
 

 
 حيوانات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

زيادی را دارند. فنالنديها حيواناِت خانگی  
 از محبوب تريِن آنها؛ گربه ها و سگ ها ميباشند.

 
.حيواناِت خانگی نيز شرايطی قانونی داردداشتِن   

بسته باشد. با قالده سگ بايد ،بر اساِس قانون، در محيِط خارج از خانه  
اخته شود.سپس به سطِل زباله اند آوری شود ومدفوعِ سگ بايد از زمين جمع   

هستند. از حقوقی برخوردار نيز در برابر قانون حيوانات  
ود.بايد مراقِب سالمتی آنها ب بعالوه ات شد، وحيوان وِز درد درموجِب بر نبايد  

 
 

 خانۀ فنالندی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 فنالنديها بيشتر مايل به سکونت در ِملِک شخصی خودشان هستند، تا اينکه مستاجر باشند.

 
متِر مربع ميباشد. ٨٠َحِد متوسِط ميانگيِن مساحِت خانه ها تقريبا   

 معموال خانه شامِل آشپزخانه، اطاِق نشيمن واطاِق خواب ميباشد.
 بچه ها معموال دارای اطاِق خودشان هستند.

غلِب موارد، خانه دارای حياطی کوچک يا بالکن ميباشد.در ا  
 خانه ميتواند داراِی سونا نيز باشد.

 
 

 غذای فنالندی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 غذای فنالندی دارای مزه و طعِم قوی نيست.

غذای فنالندی ادويۀ زيادی وجود ندارد.در   
 

 گوشت و سيب زمينی از مواِد غذايِی رايج ميباشند.
ميخورند. زياد ماهیفنالنديها   

) و برنج مصرف زيادی دارد.اسپاگتی ارونی،ماکامروزه در فنالند، پاستا (  
 گياهخواری نيز در سالهای اخير رايج شده است.

 
.نيز متداول شده است رفتن به رستوران غذا در منزل دارند، اما بهرحال اصوال فنالنديها تمايل به خوردنِ   

 
ميکنند. ميوه های جنگلی آماده را اغلب با ِدِسر فنالنديها  

به وفور يافت ميشود. ها به جنگل ها ميروند، زيرا در فصِل پاييز، مردم برای جمع آورِی ميوه های جنگلی و قارچ  
.از نوعِ َسمی نباشند آنها جمع آوری ميوه های جنگلی و قارچ ميرويد، لطفا دقت نماييد که اگر به  

می و خوردنی دارند.به انواع غيِر سَ شباهِت زيادی  ،بعضی از ميوه های جنگلی يا قارچ های َسمی  
 
 
 

 
 



  47.                             46.

 فصِل تابستان امکان دارد که خيلی گرم باشد، اما هوا بهرحال متغير است.
ميماند.شن نيز هوا رو هوا روشن است، و شبها هاتابستان  

 ماِه ژوالی در فنالند رايج ترين ماِه تعطيالت ميباشد.
 

 فصِل پاييز تاريک ميباشد.
.ميزاِن روشنايِی روزها بسرعت کاهش مييابد  

، زيرا رنِگ برگهای درختان به طرز شگفت آوری تغيير ميکند.پاييز زيبايی خاِص خودش را دارد  
زيبايی آفرين است.رنِگ قهوه ای در شماِل فنالند يعنی الپلَند   

(Aurora Borealis) ليس را بهنگام پاييز و زمستان مشاهده نمودا بوِرآآاورور ميتوان پديدۀ رنگهای آسمانِ  منطقۀ الپلَنددر.  
 
 

 
 فنالندی ها چه نوع مردمی هستند؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 رفتاِر بسياری از فنالنديها آرام و مسالمت آميز است.
 به عقيدۀ فنالنديها، دخالت نکردن به حريِم خصوصی، شيوه ای مودبانه ميباشد.

دليل امکان دارد که رفتاِر فنالنديها، دوستانه بنظر نرسد.به هم   
خوب آنها را بشناسيم.فنالندی ها دوستاِن خوبی هستند، چنانچه   

 
ارزش قائل هستند. ،با صداقت و کوشسخت انسانهای برای  فنالنديها  

 با دقت بودن نيز اهميِت زيادی دارد.
در محِل قراِر مالقات حضور داشت.زمانی که قرار گذاشته شده است، دقيقا در بايد   

 بنظِر فنالنديها، دير به محِل قراِر مالقات آمدن، به معناِی بی ادبی ميباشد.
 

 فنالنديها حريِم خصوصی شان را دوست دارند.
 مودبانه است اگر به کسی ابتدا زنگ بزنيد و سپس نزِد او برويد.

 
خوردار هستند.ضوابط و مقررات برای فنالنديها از اهميت وافری بر  

احترام ميگذارند.رانندگی و راهنمايی  نواِن مثال، فنالنديها به قوانينِ به ع  
 فنالنديها از چراغ قرمز عبور نميکنند.

  
 

 ادب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
بتان نگاه کنيد، مودبانه ميباشد.هنگاِم صحبت کردن به چشماِن مخاطدرفنالند اگر  

، اگرهنگاميکه مخاطبتان صحبت ميکند به او به آرامی گوش دهيد.همچنين مودبانه است  
 

به او جواب دهيد. مودبانه است اتمام رسانيد،ه مخاطبتان صحبتش را ب هنگاميکه  
ی ادبانه ميباشد.همزمان صحبت کردن، هنگاميکه مخاطبتان هنوز صحبت ميکند، به عقيدۀ فنالنديها ب  

که بتوانند محتواِی جمالت را مودبانه کنند. وجود ندارد در زباِن فنالندی عباراتی  
please (لطفا) به عنواِن مثال در زباِن فنالندی وجود ندارد معادِل کلمۀ انگليسِی 

در زباِن فنالندی با بکار بردِن جملۀ پرسشی، ميتوان مفهوم را با ادبانه نمود.اغلب   
Antaisitko maitoa?  ؟آبه عنواِن مثال اگر شما شير ميخواهيد، شما ميگوييد: آنتايزيتکو مايتو  

Anna maitoa.   ّا مايتوآبنابراين در زباِن فنالندی جملۀ پرسشی باادبانه تر از جملۀ غير پرسشی است مانند: آن  
 

sinä شخص مفرِد (تو) با بکار بردِن دوم عادی ميباشد، در فنالند خطاب کردِن افراد  
sinä ميتوانيد او را خطاب کنيد با ضمير دوم شخص (تو)که اگر با کسی صحبت ميکنيد، شما  بدين معنی  

Te (شما) در فنالند نيازی نيست به استفاده از بکار بردِن سوم شخِص جمِع 
sinä در بعضی از فرهنگ ها بی ادبانه ميباشد اگر به افرادی که نميشناسيم بگوييم (تو(  

sinä  ميتوان به افرادی که نميشناسيم بگوييم (تو)در فنالند  
 
 

 فصِل تابستان امکان دارد که خيلی گرم باشد، اما هوا بهرحال متغير است.
ميماند.شن نيز هوا رو هوا روشن است، و شبها هاتابستان  

 ماِه ژوالی در فنالند رايج ترين ماِه تعطيالت ميباشد.
 

 فصِل پاييز تاريک ميباشد.
.ميزاِن روشنايِی روزها بسرعت کاهش مييابد  

، زيرا رنِگ برگهای درختان به طرز شگفت آوری تغيير ميکند.پاييز زيبايی خاِص خودش را دارد  
زيبايی آفرين است.رنِگ قهوه ای در شماِل فنالند يعنی الپلَند   

(Aurora Borealis) ليس را بهنگام پاييز و زمستان مشاهده نمودا بوِرآآاورور ميتوان پديدۀ رنگهای آسمانِ  منطقۀ الپلَنددر.  
 
 

 
 فنالندی ها چه نوع مردمی هستند؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 رفتاِر بسياری از فنالنديها آرام و مسالمت آميز است.
 به عقيدۀ فنالنديها، دخالت نکردن به حريِم خصوصی، شيوه ای مودبانه ميباشد.

دليل امکان دارد که رفتاِر فنالنديها، دوستانه بنظر نرسد.به هم   
خوب آنها را بشناسيم.فنالندی ها دوستاِن خوبی هستند، چنانچه   

 
ارزش قائل هستند. ،با صداقت و کوشسخت انسانهای برای  فنالنديها  

 با دقت بودن نيز اهميِت زيادی دارد.
در محِل قراِر مالقات حضور داشت.زمانی که قرار گذاشته شده است، دقيقا در بايد   

 بنظِر فنالنديها، دير به محِل قراِر مالقات آمدن، به معناِی بی ادبی ميباشد.
 

 فنالنديها حريِم خصوصی شان را دوست دارند.
 مودبانه است اگر به کسی ابتدا زنگ بزنيد و سپس نزِد او برويد.

 
خوردار هستند.ضوابط و مقررات برای فنالنديها از اهميت وافری بر  

احترام ميگذارند.رانندگی و راهنمايی  نواِن مثال، فنالنديها به قوانينِ به ع  
 فنالنديها از چراغ قرمز عبور نميکنند.

  
 

 ادب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
بتان نگاه کنيد، مودبانه ميباشد.هنگاِم صحبت کردن به چشماِن مخاطدرفنالند اگر  

، اگرهنگاميکه مخاطبتان صحبت ميکند به او به آرامی گوش دهيد.همچنين مودبانه است  
 

به او جواب دهيد. مودبانه است اتمام رسانيد،ه مخاطبتان صحبتش را ب هنگاميکه  
ی ادبانه ميباشد.همزمان صحبت کردن، هنگاميکه مخاطبتان هنوز صحبت ميکند، به عقيدۀ فنالنديها ب  

که بتوانند محتواِی جمالت را مودبانه کنند. وجود ندارد در زباِن فنالندی عباراتی  
please (لطفا) به عنواِن مثال در زباِن فنالندی وجود ندارد معادِل کلمۀ انگليسِی 

در زباِن فنالندی با بکار بردِن جملۀ پرسشی، ميتوان مفهوم را با ادبانه نمود.اغلب   
Antaisitko maitoa?  ؟آبه عنواِن مثال اگر شما شير ميخواهيد، شما ميگوييد: آنتايزيتکو مايتو  

Anna maitoa.   ّا مايتوآبنابراين در زباِن فنالندی جملۀ پرسشی باادبانه تر از جملۀ غير پرسشی است مانند: آن  
 

sinä شخص مفرِد (تو) با بکار بردِن دوم عادی ميباشد، در فنالند خطاب کردِن افراد  
sinä ميتوانيد او را خطاب کنيد با ضمير دوم شخص (تو)که اگر با کسی صحبت ميکنيد، شما  بدين معنی  

Te (شما) در فنالند نيازی نيست به استفاده از بکار بردِن سوم شخِص جمِع 
sinä در بعضی از فرهنگ ها بی ادبانه ميباشد اگر به افرادی که نميشناسيم بگوييم (تو(  

sinä  ميتوان به افرادی که نميشناسيم بگوييم (تو)در فنالند  
 
 

 فصِل تابستان امکان دارد که خيلی گرم باشد، اما هوا بهرحال متغير است.
ميماند.شن نيز هوا رو هوا روشن است، و شبها هاتابستان  

 ماِه ژوالی در فنالند رايج ترين ماِه تعطيالت ميباشد.
 

 فصِل پاييز تاريک ميباشد.
.ميزاِن روشنايِی روزها بسرعت کاهش مييابد  

، زيرا رنِگ برگهای درختان به طرز شگفت آوری تغيير ميکند.پاييز زيبايی خاِص خودش را دارد  
زيبايی آفرين است.رنِگ قهوه ای در شماِل فنالند يعنی الپلَند   

(Aurora Borealis) ليس را بهنگام پاييز و زمستان مشاهده نمودا بوِرآآاورور ميتوان پديدۀ رنگهای آسمانِ  منطقۀ الپلَنددر.  
 
 

 
 فنالندی ها چه نوع مردمی هستند؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 رفتاِر بسياری از فنالنديها آرام و مسالمت آميز است.
 به عقيدۀ فنالنديها، دخالت نکردن به حريِم خصوصی، شيوه ای مودبانه ميباشد.

دليل امکان دارد که رفتاِر فنالنديها، دوستانه بنظر نرسد.به هم   
خوب آنها را بشناسيم.فنالندی ها دوستاِن خوبی هستند، چنانچه   

 
ارزش قائل هستند. ،با صداقت و کوشسخت انسانهای برای  فنالنديها  

 با دقت بودن نيز اهميِت زيادی دارد.
در محِل قراِر مالقات حضور داشت.زمانی که قرار گذاشته شده است، دقيقا در بايد   

 بنظِر فنالنديها، دير به محِل قراِر مالقات آمدن، به معناِی بی ادبی ميباشد.
 

 فنالنديها حريِم خصوصی شان را دوست دارند.
 مودبانه است اگر به کسی ابتدا زنگ بزنيد و سپس نزِد او برويد.

 
خوردار هستند.ضوابط و مقررات برای فنالنديها از اهميت وافری بر  

احترام ميگذارند.رانندگی و راهنمايی  نواِن مثال، فنالنديها به قوانينِ به ع  
 فنالنديها از چراغ قرمز عبور نميکنند.

  
 

 ادب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
بتان نگاه کنيد، مودبانه ميباشد.هنگاِم صحبت کردن به چشماِن مخاطدرفنالند اگر  

، اگرهنگاميکه مخاطبتان صحبت ميکند به او به آرامی گوش دهيد.همچنين مودبانه است  
 

به او جواب دهيد. مودبانه است اتمام رسانيد،ه مخاطبتان صحبتش را ب هنگاميکه  
ی ادبانه ميباشد.همزمان صحبت کردن، هنگاميکه مخاطبتان هنوز صحبت ميکند، به عقيدۀ فنالنديها ب  

که بتوانند محتواِی جمالت را مودبانه کنند. وجود ندارد در زباِن فنالندی عباراتی  
please (لطفا) به عنواِن مثال در زباِن فنالندی وجود ندارد معادِل کلمۀ انگليسِی 

در زباِن فنالندی با بکار بردِن جملۀ پرسشی، ميتوان مفهوم را با ادبانه نمود.اغلب   
Antaisitko maitoa?  ؟آبه عنواِن مثال اگر شما شير ميخواهيد، شما ميگوييد: آنتايزيتکو مايتو  

Anna maitoa.   ّا مايتوآبنابراين در زباِن فنالندی جملۀ پرسشی باادبانه تر از جملۀ غير پرسشی است مانند: آن  
 

sinä شخص مفرِد (تو) با بکار بردِن دوم عادی ميباشد، در فنالند خطاب کردِن افراد  
sinä ميتوانيد او را خطاب کنيد با ضمير دوم شخص (تو)که اگر با کسی صحبت ميکنيد، شما  بدين معنی  

Te (شما) در فنالند نيازی نيست به استفاده از بکار بردِن سوم شخِص جمِع 
sinä در بعضی از فرهنگ ها بی ادبانه ميباشد اگر به افرادی که نميشناسيم بگوييم (تو(  

sinä  ميتوان به افرادی که نميشناسيم بگوييم (تو)در فنالند  
 
 

Te (شما) چنانچه مخاطب ما سالمندان باشند، مودبانه است اگر با آنها صحبت کنيم با لحِن سوم شخص جمع 
 

 
  احوال پرسی  خداحافظی سالم و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

داده ميشود.در فنالند معموال بهنگاِم مالقاِت شخصی، دست   
 

بوسند.معموال رايج نيست که افراد همديگر را در آغوش بگيرند يا همديگر را ب هنگاِم مالقات کردندر فنالند   
همديگر را در آغوش ميگيرند. جوانان يا افراِد نزديکبهرحال بهنگاِم مالقات کردن،   

 معموال فنالنديها با دست دادن احوال پرسی ميکنند.
Hei! ِهی( استفاده کرد از کلمۀ پرسی کردن ميتوان هميشهای احوال بر(  

 
 

 حمل و نقل عمومی و راهنمايی رانندگی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 جهِت رانندگی در فنالند از سمت راست ميباشد.

 در فنالند فرهنِگ حمل و نقِل عمومی آرام ميباشد.
.گی را رعايت نموددنکاِت ايمنی وقوانيِن راهنمايی رانن بايد تاريک و لغزنده ميباشد، بنابراين فصِل زمستان  

 
ی بوق نميزنند.وسايِل نقليه به آسان  

بوق ميزنند. فقط در مواقع فورِی خطرناک وسايل نقليه  
 

 در منطقۀ شهرِی پايتخت و شهرهای بزرِگ ديگر، شرايِط حمل و نقِل عمومی خوب است.
نيز ميباشند. دقيقبطوِر پيوسته در گردش هستند و بوس ها، قطارها و تراموا اتو  

 تاکسی در فنالند نسبتا گران است.
آن نيز مشکل است. را پرداخت نمود، و درضمِن يافتنِ  در مراکز شهرها بايد عوارِض پارکينگمعموال   

هستند. عمومی حمل و نقلِ فنالنديها مايل به استفاده از وسايِل  به همين دليل  
حمل و نقِل عمومی به حفِظ محيِط زيست نيز کمک ميکند.وسايِل استفاده از   

.ل و نقِل عمومِی پيوسته در گردش وجود نداردخدماِت حم ی،شهردر مناطِق برون   
 

 فنالنديها خيلی دوچرخه سواری ميکنند.
 در فنالند مسيرهای دوچرخه سوارِی زيادی وجود دارد.

 مسيرهای دوچرخه سواری اغلب در مجاوِر پياده روها قرار دارد.
 به هنگام دوچرخه سواری، نياز به پوشيدِن کالِه دوچرخه سواری ميباشد.

رخه بايد به شبنما و چراغِ جلو مجهز باشد، برای اينکه بتواند در تاريکی ديده شود.دوچ  
آن دوچرخه سوار آمدنش را به ديگران گوشزد ميکند. با زنگ زدن،بنابراين باشد.  شماطه دار دوچرخه بايد مجهز به زنگِ   

 
کند.اهميت دارد که عابِر پياده از شبنما استفاده در فصِل پاييز و زمستان   

 
 

 طبيعت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ميباشند. فنالنديها برای طبيعت ارزش قائل  

 پارک های زيادی در شهرها وجود دارد.
 به محِض خروج از شهرها، جنگل ها به وفور يافت ميشوند.

 
ارزِش زيادی قائل هستند. ،یمحيِط زيست نظم و نظافتِ فنالنديها برای   

 ريختِن زباله بر روی زمين بی ادبانه ميباشد.
تا آنزمان بهمراه داشت. زباله را بايد در سطِل زباله ريخت، يا آنرا  

ميباشد. محيِط زيست متعهدحفِظ ِل ادر قب همۀ مردم  
 

Te (شما) چنانچه مخاطب ما سالمندان باشند، مودبانه است اگر با آنها صحبت کنيم با لحِن سوم شخص جمع 
 

 
  احوال پرسی  خداحافظی سالم و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

داده ميشود.در فنالند معموال بهنگاِم مالقاِت شخصی، دست   
 

بوسند.معموال رايج نيست که افراد همديگر را در آغوش بگيرند يا همديگر را ب هنگاِم مالقات کردندر فنالند   
همديگر را در آغوش ميگيرند. جوانان يا افراِد نزديکبهرحال بهنگاِم مالقات کردن،   

 معموال فنالنديها با دست دادن احوال پرسی ميکنند.
Hei! ِهی( استفاده کرد از کلمۀ پرسی کردن ميتوان هميشهای احوال بر(  

 
 

 حمل و نقل عمومی و راهنمايی رانندگی
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 جهِت رانندگی در فنالند از سمت راست ميباشد.

 در فنالند فرهنِگ حمل و نقِل عمومی آرام ميباشد.
.گی را رعايت نموددنکاِت ايمنی وقوانيِن راهنمايی رانن بايد تاريک و لغزنده ميباشد، بنابراين فصِل زمستان  

 
ی بوق نميزنند.وسايِل نقليه به آسان  

بوق ميزنند. فقط در مواقع فورِی خطرناک وسايل نقليه  
 

 در منطقۀ شهرِی پايتخت و شهرهای بزرِگ ديگر، شرايِط حمل و نقِل عمومی خوب است.
نيز ميباشند. دقيقبطوِر پيوسته در گردش هستند و بوس ها، قطارها و تراموا اتو  

 تاکسی در فنالند نسبتا گران است.
آن نيز مشکل است. را پرداخت نمود، و درضمِن يافتنِ  در مراکز شهرها بايد عوارِض پارکينگمعموال   

هستند. عمومی حمل و نقلِ فنالنديها مايل به استفاده از وسايِل  به همين دليل  
حمل و نقِل عمومی به حفِظ محيِط زيست نيز کمک ميکند.وسايِل استفاده از   

.ل و نقِل عمومِی پيوسته در گردش وجود نداردخدماِت حم ی،شهردر مناطِق برون   
 

 فنالنديها خيلی دوچرخه سواری ميکنند.
 در فنالند مسيرهای دوچرخه سوارِی زيادی وجود دارد.

 مسيرهای دوچرخه سواری اغلب در مجاوِر پياده روها قرار دارد.
 به هنگام دوچرخه سواری، نياز به پوشيدِن کالِه دوچرخه سواری ميباشد.

رخه بايد به شبنما و چراغِ جلو مجهز باشد، برای اينکه بتواند در تاريکی ديده شود.دوچ  
آن دوچرخه سوار آمدنش را به ديگران گوشزد ميکند. با زنگ زدن،بنابراين باشد.  شماطه دار دوچرخه بايد مجهز به زنگِ   

 
کند.اهميت دارد که عابِر پياده از شبنما استفاده در فصِل پاييز و زمستان   

 
 

 طبيعت
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ميباشند. فنالنديها برای طبيعت ارزش قائل  

 پارک های زيادی در شهرها وجود دارد.
 به محِض خروج از شهرها، جنگل ها به وفور يافت ميشوند.

 
ارزِش زيادی قائل هستند. ،یمحيِط زيست نظم و نظافتِ فنالنديها برای   

 ريختِن زباله بر روی زمين بی ادبانه ميباشد.
تا آنزمان بهمراه داشت. زباله را بايد در سطِل زباله ريخت، يا آنرا  

ميباشد. محيِط زيست متعهدحفِظ ِل ادر قب همۀ مردم  
 

Te (شما) چنانچه مخاطب ما سالمندان باشند، مودبانه است اگر با آنها صحبت کنيم با لحِن سوم شخص جمع 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ميباشند. فنالنديها برای طبيعت ارزش قائل  

 پارک های زيادی در شهرها وجود دارد.
 به محِض خروج از شهرها، جنگل ها به وفور يافت ميشوند.

 
ارزِش زيادی قائل هستند. ،یمحيِط زيست نظم و نظافتِ فنالنديها برای   

 ريختِن زباله بر روی زمين بی ادبانه ميباشد.
تا آنزمان بهمراه داشت. زباله را بايد در سطِل زباله ريخت، يا آنرا  

ميباشد. محيِط زيست متعهدحفِظ ِل ادر قب همۀ مردم  
 

Te (شما) چنانچه مخاطب ما سالمندان باشند، مودبانه است اگر با آنها صحبت کنيم با لحِن سوم شخص جمع 
 

 
  احوال پرسی  خداحافظی سالم و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

داده ميشود.در فنالند معموال بهنگاِم مالقاِت شخصی، دست   
 

بوسند.معموال رايج نيست که افراد همديگر را در آغوش بگيرند يا همديگر را ب هنگاِم مالقات کردندر فنالند   
همديگر را در آغوش ميگيرند. جوانان يا افراِد نزديکبهرحال بهنگاِم مالقات کردن،   

 معموال فنالنديها با دست دادن احوال پرسی ميکنند.
Hei! ِهی( استفاده کرد از کلمۀ پرسی کردن ميتوان هميشهای احوال بر(  

 
 

 حمل و نقل عمومی و راهنمايی رانندگی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 جهِت رانندگی در فنالند از سمت راست ميباشد.

 در فنالند فرهنِگ حمل و نقِل عمومی آرام ميباشد.
.گی را رعايت نموددنکاِت ايمنی وقوانيِن راهنمايی رانن بايد تاريک و لغزنده ميباشد، بنابراين فصِل زمستان  

 
ی بوق نميزنند.وسايِل نقليه به آسان  

بوق ميزنند. فقط در مواقع فورِی خطرناک وسايل نقليه  
 

 در منطقۀ شهرِی پايتخت و شهرهای بزرِگ ديگر، شرايِط حمل و نقِل عمومی خوب است.
نيز ميباشند. دقيقبطوِر پيوسته در گردش هستند و بوس ها، قطارها و تراموا اتو  

 تاکسی در فنالند نسبتا گران است.
آن نيز مشکل است. را پرداخت نمود، و درضمِن يافتنِ  در مراکز شهرها بايد عوارِض پارکينگمعموال   

هستند. عمومی حمل و نقلِ فنالنديها مايل به استفاده از وسايِل  به همين دليل  
حمل و نقِل عمومی به حفِظ محيِط زيست نيز کمک ميکند.وسايِل استفاده از   

.ل و نقِل عمومِی پيوسته در گردش وجود نداردخدماِت حم ی،شهردر مناطِق برون   
 

 فنالنديها خيلی دوچرخه سواری ميکنند.
 در فنالند مسيرهای دوچرخه سوارِی زيادی وجود دارد.

 مسيرهای دوچرخه سواری اغلب در مجاوِر پياده روها قرار دارد.
 به هنگام دوچرخه سواری، نياز به پوشيدِن کالِه دوچرخه سواری ميباشد.

رخه بايد به شبنما و چراغِ جلو مجهز باشد، برای اينکه بتواند در تاريکی ديده شود.دوچ  
آن دوچرخه سوار آمدنش را به ديگران گوشزد ميکند. با زنگ زدن،بنابراين باشد.  شماطه دار دوچرخه بايد مجهز به زنگِ   

 
کند.اهميت دارد که عابِر پياده از شبنما استفاده در فصِل پاييز و زمستان   

 
 

 طبيعت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ميباشند. فنالنديها برای طبيعت ارزش قائل  

 پارک های زيادی در شهرها وجود دارد.
 به محِض خروج از شهرها، جنگل ها به وفور يافت ميشوند.

 
ارزِش زيادی قائل هستند. ،یمحيِط زيست نظم و نظافتِ فنالنديها برای   

 ريختِن زباله بر روی زمين بی ادبانه ميباشد.
تا آنزمان بهمراه داشت. زباله را بايد در سطِل زباله ريخت، يا آنرا  

ميباشد. محيِط زيست متعهدحفِظ ِل ادر قب همۀ مردم  
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 تاريخ فنالند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ميباشد. نالند کشوری مستقلف  

.به تصويب رسيد ١٩١٧ساِل  دراستقالِل فنالند   
 

ميالدی به سوئد تعلق داشت. ١٨٠٠تا پس از ساِل  ايیقروِن وسط فنالند از زمانِ   
باقی ماند. ١٩١٧تا ساِل تحِت حاکميت روسيه  ،بعد از اينکه سلطۀ سوئد خاتمه پيدا کرد، فنالند بعنواِن بخشی مستقل  

استقالل فنالند به وقوع پيوست. يعنی پس از کسبِ  ١٩١٨جنگ داخلِی فنالند در ساِل   
 

به وقوع پيوست. يکی از آنها بعنوان جنگ زمستانی ناميده شده  بين فنالند و اتحاِد جماهير شوروی ، دو جنگدر طوِل جنگ جهانی دوم
بود. ١٩٤٤الی  ١٩٤١بود؛ و ديگری بنام جنگ ادامه ميباشد که از ساِل  ١٩٤٠الی  ١٩٣٩است که از ساِل   

 
  ٤٣٠٠٠٠ که تعدادشان به اين جنگ ها فنالند بخش عظيمی از کارياال و ديگر نواحی را از دست داد. سپس فنالنديهای آن نواحیبدنباِل 

آماده گرديد. کاناِت سکونت در فنالندام بنابراين برای آنها و پناهندۀ شدند. خانه هايشان را رها نمودندميرسيد،   
 

اشغال هيچ کشوری در نيامد.فنالند به  ،در طوِل جنِگ جهانی دوم  
 

فنالند استقالِل خود را حفظ نمود، اگرچه بخشی از نواحی را در طوِل جنگ از دست داد. ،پس از جنِگ جهانِی دوم  
 

 فنالند مجبور به پرداخِت غرامِت جنگی به اتحاِد جماهير شوروی گرديد.
سريعتر غرامت های جنگی را بپردازند. تا اينکه توانستند هر چه ،کار کردند فنالنديها با تالِش زيادی  

 به کمِک تالش و سختکارِی فنالنديها، صنعِت فنالند پيشرفت کرد.
 با رشِد صنعت، امکاناتی مانند مراقبتهای بهداشتی درمانی نيز توسعه پيدا کرد.

 
 

 سياست و دستگاه اداری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 فنالند کشوری دموکراتيک ميباشيد.

جمهوری مقام ارشِد مملکت ميباشد.رياست   
را بعهده دارد. که مجلس نمايندگِی آن در فنالند قدرت متعلق به مردم ميباشد،  

 
مردم انتخاب ميشوند. مستقيمِ  رئيس جمهور و نمايندگان مجلس با رای انتخاباتی  

شوند.) سال انتخاب مي٤) سال، و نمايندگاِن مجلس برای مدِت (٦رئيس جمهور برای مدت شش (  
 

نماينده را انتخاب ميکنند. ٢٠٠مردم در رای گيری انتخاباتِی مجلس   
دولت بعهدۀ نمايندگان مجلس ميباشد. تصميمات اقتصادی همچنين نين واصالحِ قوا نظارت بر وصدور وظيفۀ   

.بهره مند استدولت و شورای دولتی از قوای  رئيِس جمهور  
تشکيل شده است.شوراِی دولتی از نخست وزير و وزيران   

دادرسی مستقل اعمال ميشود. ها و محکمه های سيستِم قضايی توسِط دادگاه  
 

حکومتِی منطقه ای وجود دارد.شش ادارۀ  در فنالند يک حکومِت جامع دولتِی منطقه ای؛ و  
 

(EU) .فنالند يکی از اعضای اتحاديۀ اروپا (اِ او) ميباشد 
انتخاب ميشوند. مستقيم شهروندان با مشارکتِ  رای گيری ۀ اروپا به شيوۀاتحادياِن پارلماِن در فنالند نمايندگ  

 
).٢٠١٣شهرداری وجود دارد (ساِل  ٣٢٠در فنالند   

 هر شهرداری دارای هيئِت مديرۀ مستقل ميباشد.
 
 
 
 
 

 تاريخ فنالند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ميباشد. نالند کشوری مستقلف  

.به تصويب رسيد ١٩١٧ساِل  دراستقالِل فنالند   
 

ميالدی به سوئد تعلق داشت. ١٨٠٠تا پس از ساِل  ايیقروِن وسط فنالند از زمانِ   
باقی ماند. ١٩١٧تا ساِل تحِت حاکميت روسيه  ،بعد از اينکه سلطۀ سوئد خاتمه پيدا کرد، فنالند بعنواِن بخشی مستقل  

استقالل فنالند به وقوع پيوست. يعنی پس از کسبِ  ١٩١٨جنگ داخلِی فنالند در ساِل   
 

به وقوع پيوست. يکی از آنها بعنوان جنگ زمستانی ناميده شده  بين فنالند و اتحاِد جماهير شوروی ، دو جنگدر طوِل جنگ جهانی دوم
بود. ١٩٤٤الی  ١٩٤١بود؛ و ديگری بنام جنگ ادامه ميباشد که از ساِل  ١٩٤٠الی  ١٩٣٩است که از ساِل   

 
  ٤٣٠٠٠٠ که تعدادشان به اين جنگ ها فنالند بخش عظيمی از کارياال و ديگر نواحی را از دست داد. سپس فنالنديهای آن نواحیبدنباِل 

آماده گرديد. کاناِت سکونت در فنالندام بنابراين برای آنها و پناهندۀ شدند. خانه هايشان را رها نمودندميرسيد،   
 

اشغال هيچ کشوری در نيامد.فنالند به  ،در طوِل جنِگ جهانی دوم  
 

فنالند استقالِل خود را حفظ نمود، اگرچه بخشی از نواحی را در طوِل جنگ از دست داد. ،پس از جنِگ جهانِی دوم  
 

 فنالند مجبور به پرداخِت غرامِت جنگی به اتحاِد جماهير شوروی گرديد.
سريعتر غرامت های جنگی را بپردازند. تا اينکه توانستند هر چه ،کار کردند فنالنديها با تالِش زيادی  

 به کمِک تالش و سختکارِی فنالنديها، صنعِت فنالند پيشرفت کرد.
 با رشِد صنعت، امکاناتی مانند مراقبتهای بهداشتی درمانی نيز توسعه پيدا کرد.
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 بدين معنی که هر شهرداری ميتواند برای اموِر مالِی خودش تصميم گيری کند.
خدماِت اساسی را به ساکنيِن منطقۀ شهری ارائه دهد. هر شهرداری موظف ميباشد که  

سوسيال باشند. درمانگاه، ادارۀ خدماِت اساسی ميتوانند به عنواِن مثال شامِل خدماتی مانند مدرسه،  
 نمايندگاِن ساکنين توسِط رای گيرِی هيئِت مديره انتخاب ميگردند.

 
 

 دولِت رفاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 فنالند دولِت رفاه است.
فۀ مراقبت از اقشاری مانند فقرا، بيماران و معلولين را بعهده دارد.بدين معنی که دولت وظي  

 
 دولت امکاناِت مالِی الزم را به معلولين، بيکاران و بيماراِن حاد پرداخت مينمايد.

تامين ميگردند. جمع آوری مالياِت بردرآمداز  لحاصسوبسيِد بسياری از سرويسهای رايجِ خدماتی توسِط   
اندک ميباشد.  ها فنالند مخارجِ ويزيت های پزشکی و مهِد کودک در به عنواِن مثال  

 دولت بخشی از مخارج را با کمِک درآمِد حاصل از جمع آورِی مالياِت پرداخت ميکند.
 

به بخِش حمل و نقِل عمومی نيز کمک ميکند. ،یدولت مالياِت بردرآمد جمع آوریِ  سيستمِ   
بليِط اتوبوس ها و ترامواها مقرون به صرفه ميباشد.به عنواِن مثال به همين علت ميباشد که   

موظف به پرداخِت مالياِت بردرآمد هستند. ،همۀ کسانی که به کار مشغول هستند  
 

 
 مساوات و برابری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

هستند. و برابر در فنالند همه در برابر قانون مساوی  
تاثيری بر روی زندگی فردی داشته باشد. فرد نبايد سکِس  يا جنسيتِ  درمانی، بهداشتوضعيت ، زبان، دين، عقيده، اصلجنس، سن،   

.بايد هماننِد تک تک افراد با برابری و مساوات رفتار نمود کان نيزکودبا   
باشند.ن و زنان از حقوِق برابری برخوردار امرد مساوات بدين معنی است که  

 
 زنان در فعاليتهای سياسی حضور دارند، و کارهای خارج از خانه را نيز بعهده دارند.

 در فنالند انجاِم کارهای خانه توسِط مردان، امری معمولی ميباشد.
.گيرند، غذا درست ميکنند، و نيز مراقِب فرزندان هستندمردان نظافِت خانه را بعهده مي  

 
نيز ميباشد که هيچکس را نميتوان مورد تبعيض قرار داد.مساوات و برابری بدين معنی   
غيره و ذالکی و، وضعيِت بهداشتی درمانی، معلوليت، اعتقاد، عقيده، اصل، زبان، دين، اِظ جنس، سناز لح هيچکس حق ندارد که شخصی
مورِد تبعيض قرار دهد. را که به آن شخص مربوط است  

 
 

 رای دادن و حق رای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
شد، حق دارد که در انتخابات رأی دهد.سال با ١٨هر شهرونِد فنالندی که حداقل سن او   

 حِق رأی برای زنان و مردان مساوی است.
 

، حق رأی دادن را دارد.می در فنالند سکونت داشته باشدفردی که بطور دائ  
رأی دهد.شهرداری ها و رفراندمهای شهری  چنانچه فردی دارای تابعيِت فنالندی نباشد، ميتواند در انتخاباتِ   
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بليِط اتوبوس ها و ترامواها مقرون به صرفه ميباشد.به عنواِن مثال به همين علت ميباشد که   

موظف به پرداخِت مالياِت بردرآمد هستند. ،همۀ کسانی که به کار مشغول هستند  
 

 
 مساوات و برابری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

هستند. و برابر در فنالند همه در برابر قانون مساوی  
تاثيری بر روی زندگی فردی داشته باشد. فرد نبايد سکِس  يا جنسيتِ  درمانی، بهداشتوضعيت ، زبان، دين، عقيده، اصلجنس، سن،   

.بايد هماننِد تک تک افراد با برابری و مساوات رفتار نمود کان نيزکودبا   
باشند.ن و زنان از حقوِق برابری برخوردار امرد مساوات بدين معنی است که  

 
 زنان در فعاليتهای سياسی حضور دارند، و کارهای خارج از خانه را نيز بعهده دارند.

 در فنالند انجاِم کارهای خانه توسِط مردان، امری معمولی ميباشد.
.گيرند، غذا درست ميکنند، و نيز مراقِب فرزندان هستندمردان نظافِت خانه را بعهده مي  

 
نيز ميباشد که هيچکس را نميتوان مورد تبعيض قرار داد.مساوات و برابری بدين معنی   
غيره و ذالکی و، وضعيِت بهداشتی درمانی، معلوليت، اعتقاد، عقيده، اصل، زبان، دين، اِظ جنس، سناز لح هيچکس حق ندارد که شخصی
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 رای دادن و حق رای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
شد، حق دارد که در انتخابات رأی دهد.سال با ١٨هر شهرونِد فنالندی که حداقل سن او   

 حِق رأی برای زنان و مردان مساوی است.
 

، حق رأی دادن را دارد.می در فنالند سکونت داشته باشدفردی که بطور دائ  
رأی دهد.شهرداری ها و رفراندمهای شهری  چنانچه فردی دارای تابعيِت فنالندی نباشد، ميتواند در انتخاباتِ   
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 تاريخ فنالند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ميباشد. نالند کشوری مستقلف  

.به تصويب رسيد ١٩١٧ساِل  دراستقالِل فنالند   
 

ميالدی به سوئد تعلق داشت. ١٨٠٠تا پس از ساِل  ايیقروِن وسط فنالند از زمانِ   
باقی ماند. ١٩١٧تا ساِل تحِت حاکميت روسيه  ،بعد از اينکه سلطۀ سوئد خاتمه پيدا کرد، فنالند بعنواِن بخشی مستقل  

استقالل فنالند به وقوع پيوست. يعنی پس از کسبِ  ١٩١٨جنگ داخلِی فنالند در ساِل   
 

به وقوع پيوست. يکی از آنها بعنوان جنگ زمستانی ناميده شده  بين فنالند و اتحاِد جماهير شوروی ، دو جنگدر طوِل جنگ جهانی دوم
بود. ١٩٤٤الی  ١٩٤١بود؛ و ديگری بنام جنگ ادامه ميباشد که از ساِل  ١٩٤٠الی  ١٩٣٩است که از ساِل   

 
  ٤٣٠٠٠٠ که تعدادشان به اين جنگ ها فنالند بخش عظيمی از کارياال و ديگر نواحی را از دست داد. سپس فنالنديهای آن نواحیبدنباِل 

آماده گرديد. کاناِت سکونت در فنالندام بنابراين برای آنها و پناهندۀ شدند. خانه هايشان را رها نمودندميرسيد،   
 

اشغال هيچ کشوری در نيامد.فنالند به  ،در طوِل جنِگ جهانی دوم  
 

فنالند استقالِل خود را حفظ نمود، اگرچه بخشی از نواحی را در طوِل جنگ از دست داد. ،پس از جنِگ جهانِی دوم  
 

 فنالند مجبور به پرداخِت غرامِت جنگی به اتحاِد جماهير شوروی گرديد.
سريعتر غرامت های جنگی را بپردازند. تا اينکه توانستند هر چه ،کار کردند فنالنديها با تالِش زيادی  

 به کمِک تالش و سختکارِی فنالنديها، صنعِت فنالند پيشرفت کرد.
 با رشِد صنعت، امکاناتی مانند مراقبتهای بهداشتی درمانی نيز توسعه پيدا کرد.

 
 

 سياست و دستگاه اداری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 فنالند کشوری دموکراتيک ميباشيد.

جمهوری مقام ارشِد مملکت ميباشد.رياست   
را بعهده دارد. که مجلس نمايندگِی آن در فنالند قدرت متعلق به مردم ميباشد،  

 
مردم انتخاب ميشوند. مستقيمِ  رئيس جمهور و نمايندگان مجلس با رای انتخاباتی  

شوند.) سال انتخاب مي٤) سال، و نمايندگاِن مجلس برای مدِت (٦رئيس جمهور برای مدت شش (  
 

نماينده را انتخاب ميکنند. ٢٠٠مردم در رای گيری انتخاباتِی مجلس   
دولت بعهدۀ نمايندگان مجلس ميباشد. تصميمات اقتصادی همچنين نين واصالحِ قوا نظارت بر وصدور وظيفۀ   

.بهره مند استدولت و شورای دولتی از قوای  رئيِس جمهور  
تشکيل شده است.شوراِی دولتی از نخست وزير و وزيران   

دادرسی مستقل اعمال ميشود. ها و محکمه های سيستِم قضايی توسِط دادگاه  
 

حکومتِی منطقه ای وجود دارد.شش ادارۀ  در فنالند يک حکومِت جامع دولتِی منطقه ای؛ و  
 

(EU) .فنالند يکی از اعضای اتحاديۀ اروپا (اِ او) ميباشد 
انتخاب ميشوند. مستقيم شهروندان با مشارکتِ  رای گيری ۀ اروپا به شيوۀاتحادياِن پارلماِن در فنالند نمايندگ  

 
).٢٠١٣شهرداری وجود دارد (ساِل  ٣٢٠در فنالند   

 هر شهرداری دارای هيئِت مديرۀ مستقل ميباشد.
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شخص تابعيِت فنالندی را نداشته باشد، نميتواند در انتخاباِت رياسِت جمهوری يا مجلس شرکت کند.چنانچه   
.دعوتنامه برای شرکت کردن در انتخابات، بصورِت پستی به شخِص رای دهنده ميرسد  

 
 تابعيت فنالندی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ری برای تقاضای تابعيت فنالندی، بايستی مدارِک درخواستی را به ادارۀ پليس تحويل داد، تا اينکه متقاعبا سازماِن مهاجرت تصميم گي
 های الزم را در آن مورد بعمل آورد.

 
ميتواند درخواسِت تابعيت فنالندی را تقاضا نمايد.سپس چنانچه مهاجر برای مدت زماِن مقرر شدۀ الزم در فنالند سکونت داشته است،   

 اخِذ تابعيِت فنالندی شرايِط خاِص خود را دارد.
 

اندازۀ کافی بداند.شهرونِد فنالندی بايد زباِن فنالندی يا سوئدی را به   
 متقاضِی تابعيِت فنالندی بايد وضعيت تامين امراِر معاِش خويش را نيز مشخص سازد.

 بدين معنی که بايد مشخص سازد که چگونه امکاناِت مالِی الزم را برای زندگی کردن در فنالند تامين ميکند.
بعمل ميايد. ،را پرداخته است آيا متقاضی همۀ ماليات هايش تحقيقاِت الزم در بارۀ اينکه ،در رابطه با اخِذ تابعيِت فنالندی  

موظف است که هويِت خودش را نيز مشخص سازد. ،متقاضِی تابعيت فنالندی  
 در رابطه با اخِذ تابعيِت فنالندی، تحقيقاِت الزم در بارۀ عدم سوء پيشينه و سابقۀ کيفرِی متقاضی بعمل ميايد.

 
خودتان را تقاضا ميکنيد، ميتوانيد آنرا همزمان برای فرزندتان نيز درخواست نماييد.هنگاميکه تابعيت فنالندِی   

 شما از لحاِظ قانونی بايد سرپرست فرزندتان باشيد، چنانچه ميخواهيد برای فرزندتان تقاضاِی تابعيت بنماييد.
 فرزند شما بايد در فنالند سکونت داشته باشد.

ميتوان شخصا به ادرۀ پليِس شهردارِی محِل سکونت تحويل داد.تقاضانامۀ تابعيت فنالندی را   
در محل حضور داشته باشد. تان بهمراه بايد اگر قصد داريد برای فرزندتان تقاضای تابعيت را نماييد، او  

 
را نيز داشته باشيد. ميتوانيد تابعيت کشوِر خودتان شما عالوه بر تابعيت فنالند،  
مجاز ميباشد. دو تابعيتی بودن در فنالند  

 لطفا تحقيق کنيد که آيا کشور مادری شما دو تابعيتی بودن را می پذيرد يا خير.
به ادارۀ مهاجرت مراجعه نماييد. طالعاِت بيشتر ميتوانيدابرای کسِب   

 
 

 حقوق و تعهداِت شهروندی
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ی حقوِق اساسِی شهروندی ميباشد.دی دارای يکسرنبر طبِق قانوِن اساسی، هر فنال  
همه در برابر قانون يکسان ميباشند.بر طبِق قانوِن اساسی فنالند،   

 مساوات و برابری در مورِد حقوِق مهاجرين نيز صادق ميباشد.
.دارای حق و حقوِق يکسانی هستند بدين معنی که همه  

 
 در فنالند همه امنيت حقوقی دارند.

حق داريد که اعتراض کنيد. داره ای با شما بدرفتاری کند، شمان مثال کارمنِد ابدين معنی که اگر به عنوا  
خودش را داشته باشد. و مذهبِ  حق دارد دينِ  ر فنالند هر کسد  

ميخواهد اسکان گزيند.که  حق دارد در هر مکانی همچنين هر کس  
 

 همه دارای حِق آزادِی بيان هستند.
بيان کند. را حق دارد عقيدۀ خودش هر کس ،کهدِی بيان يعنی اينآزا  

باشد.هيچگونه سانسوری ميبدون  و جرايد به معنی آزادِی قلم آزادی بيان همچنين  
نيازی به اخِذ مجوز ندارد. ،در فنالند حِق تجمع  

 حِق تظاهرات ملزم به داشتن مجوز از ادارۀ پليس ميباشد.
 
 
 
 
 

شخص تابعيِت فنالندی را نداشته باشد، نميتواند در انتخاباِت رياسِت جمهوری يا مجلس شرکت کند.چنانچه   
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.دعوتنامه برای شرکت کردن در انتخابات، بصورِت پستی به شخِص رای دهنده ميرسد  

 
 تابعيت فنالندی
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ری برای تقاضای تابعيت فنالندی، بايستی مدارِک درخواستی را به ادارۀ پليس تحويل داد، تا اينکه متقاعبا سازماِن مهاجرت تصميم گي
 های الزم را در آن مورد بعمل آورد.

 
ميتواند درخواسِت تابعيت فنالندی را تقاضا نمايد.سپس چنانچه مهاجر برای مدت زماِن مقرر شدۀ الزم در فنالند سکونت داشته است،   

 اخِذ تابعيِت فنالندی شرايِط خاِص خود را دارد.
 

اندازۀ کافی بداند.شهرونِد فنالندی بايد زباِن فنالندی يا سوئدی را به   
 متقاضِی تابعيِت فنالندی بايد وضعيت تامين امراِر معاِش خويش را نيز مشخص سازد.

 بدين معنی که بايد مشخص سازد که چگونه امکاناِت مالِی الزم را برای زندگی کردن در فنالند تامين ميکند.
بعمل ميايد. ،را پرداخته است آيا متقاضی همۀ ماليات هايش تحقيقاِت الزم در بارۀ اينکه ،در رابطه با اخِذ تابعيِت فنالندی  

موظف است که هويِت خودش را نيز مشخص سازد. ،متقاضِی تابعيت فنالندی  
 در رابطه با اخِذ تابعيِت فنالندی، تحقيقاِت الزم در بارۀ عدم سوء پيشينه و سابقۀ کيفرِی متقاضی بعمل ميايد.

 
خودتان را تقاضا ميکنيد، ميتوانيد آنرا همزمان برای فرزندتان نيز درخواست نماييد.هنگاميکه تابعيت فنالندِی   

 شما از لحاِظ قانونی بايد سرپرست فرزندتان باشيد، چنانچه ميخواهيد برای فرزندتان تقاضاِی تابعيت بنماييد.
 فرزند شما بايد در فنالند سکونت داشته باشد.

ميتوان شخصا به ادرۀ پليِس شهردارِی محِل سکونت تحويل داد.تقاضانامۀ تابعيت فنالندی را   
در محل حضور داشته باشد. تان بهمراه بايد اگر قصد داريد برای فرزندتان تقاضای تابعيت را نماييد، او  

 
را نيز داشته باشيد. ميتوانيد تابعيت کشوِر خودتان شما عالوه بر تابعيت فنالند،  
مجاز ميباشد. دو تابعيتی بودن در فنالند  

 لطفا تحقيق کنيد که آيا کشور مادری شما دو تابعيتی بودن را می پذيرد يا خير.
به ادارۀ مهاجرت مراجعه نماييد. طالعاِت بيشتر ميتوانيدابرای کسِب   

 
 

 حقوق و تعهداِت شهروندی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ی حقوِق اساسِی شهروندی ميباشد.دی دارای يکسرنبر طبِق قانوِن اساسی، هر فنال  
همه در برابر قانون يکسان ميباشند.بر طبِق قانوِن اساسی فنالند،   

 مساوات و برابری در مورِد حقوِق مهاجرين نيز صادق ميباشد.
.دارای حق و حقوِق يکسانی هستند بدين معنی که همه  

 
 در فنالند همه امنيت حقوقی دارند.

حق داريد که اعتراض کنيد. داره ای با شما بدرفتاری کند، شمان مثال کارمنِد ابدين معنی که اگر به عنوا  
خودش را داشته باشد. و مذهبِ  حق دارد دينِ  ر فنالند هر کسد  

ميخواهد اسکان گزيند.که  حق دارد در هر مکانی همچنين هر کس  
 

 همه دارای حِق آزادِی بيان هستند.
بيان کند. را حق دارد عقيدۀ خودش هر کس ،کهدِی بيان يعنی اينآزا  

باشد.هيچگونه سانسوری ميبدون  و جرايد به معنی آزادِی قلم آزادی بيان همچنين  
نيازی به اخِذ مجوز ندارد. ،در فنالند حِق تجمع  

 حِق تظاهرات ملزم به داشتن مجوز از ادارۀ پليس ميباشد.
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هستند.افراد در برابِر قانون موظف به انجام تعهداتی   
 به عنواِن مثال کودکان موظف به تعليماِت اجبارِی آموزِش همگانی هستند.

 بدين معنی که کودکان بايد به مدرسه بروند.
) سالگی ميرسد، کودک بايد به مدرسه برود.٧وقتيکه سِن کودک به هفت (  

ی يابد.سالگی ميرسد، تعليماِت اجبارِی آموزِش همگانی خاتمه م ١٧وقتيکه سِن نوجوان به   
 

د.نکه مالياِت بردرآمد را پرداخت نماي همه موظف هستند  
 مالياِت امالک نيز بايد پرداخت شود.

 شهرونِد فنالندی موظف به انجاِم خدمِت وظيفۀ عمومِی ميباشد.
سال است بايد يا خدمِت سربازی را انجام دهند، و يا به خدمت جايگزين غير نظامی بروند. ١٨بدين معنی که مردهايی که حداقِل سِن آنها   

 در فنالند زنان از خدمت سربازی معاف هستند.
، ميتوانند آنرا انجام دهند.ای زنان اختياری ميباشد، بنابراين اگر خودشان دوست داشته باشندخدمِت وظيفۀ سربازی بر  

 
(EU). ق و تعهداِت شهروندِی اتحاديۀ اروپا (اِ او) برخوردارندفنالنديها از حقو  

 شهرونِد اتحاديۀ اروپا حِق رفت و آمد آزاد در محدودۀ کشورهای عضِو اتحاديۀ اروپا را دارد.
در سراسِر کشورهای عضِو اتحاديۀ اروپا را دارد. کار کردنشهرونِد اتحاديۀ اروپا حِق   

 
 
 

 مذهب در فنالند
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 در فنالند آزادی دينی و مذهبی وجود دارد.
را انتخاب کند. شبدين معنی که هرکس ميتواند دين و مذهِب خود  

 
 بر طبِق قانوِن اساسِی فنالند، آزادِی دين و وجدان تضمين گشته است.

ابراِز اعتقادات را داشته باشد؛ و نيز  تا متدين به مذهِب خودش باشد و تشريفاِت دينی آنرا انجام دهد؛ حقِ بر طبِق آن حِق هر فرد ميباشد 
دينی نباشد. انجمنِ دينی اش را داشته باشد يا اينکه عضِو آن  به انجمنِ  تعلق حقِ   

دينی باشد و به آن تعلق داشته باشد.ور نيست که عضِو انجمِن هيچکس برخالِف مضامين وجداِن خودش مجب  
 

 اکثِر فنالنديها مسيحی هستند.
 اکثِر مسيحيان در فنالند پروتستان هستند.

وتستان در فنالند عضو کليسای لوتران اوانجليست هستند.اکثِر مسيحياِن پر  
 

 همۀ فنالنديها عضِو انجمن های دينی نسيتند.
 

بايد ماليات را به کليسا پرداخت کند. اگر فردی عضِو کليسا باشد،  
در صِد درآمِد شخص است. ٢الی  ١مالياِت کليسا حدوِد   

بايد ماليات را به کليسا پرداخت کند. باشد، يا کليسای ارتودوکس اگر فردی عضِو کليسای لوتران اوانجليست  
 مالياِت کليسا برای خدماتی مانند مشارکت در فعاليتهای کليسا از قبيِل فعاليتهای تفريحی يا تراپی پرداخت ميگردد.

 
دارد. نيز وجودو کليسای کاتوليک  ارتودوکس کليسایلوتران اوانجليست، در فنالند  عالوه بر کليسای  

نيز اغلب وجود دارد. کليسايی شعبه های کليسايی کاريزماتيکی و حوزه های بعالوه در فنالند پيروان آئين های آزاِد پروتستاِن مسيحی،  
شعبه جامعۀ يهودی نيز وجود دارد. در فنالند چندين مرکِز انجمِن اسالمی و دو  

 
نيز در فنالند وجود دارد.هندوها، سيک ها، و بهائيان  ييان، امراکِز انجمِن بود  
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  51.                             50.

 بدين معنی که هر شهرداری ميتواند برای اموِر مالِی خودش تصميم گيری کند.
خدماِت اساسی را به ساکنيِن منطقۀ شهری ارائه دهد. هر شهرداری موظف ميباشد که  

سوسيال باشند. درمانگاه، ادارۀ خدماِت اساسی ميتوانند به عنواِن مثال شامِل خدماتی مانند مدرسه،  
 نمايندگاِن ساکنين توسِط رای گيرِی هيئِت مديره انتخاب ميگردند.

 
 

 دولِت رفاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 فنالند دولِت رفاه است.
فۀ مراقبت از اقشاری مانند فقرا، بيماران و معلولين را بعهده دارد.بدين معنی که دولت وظي  

 
 دولت امکاناِت مالِی الزم را به معلولين، بيکاران و بيماراِن حاد پرداخت مينمايد.

تامين ميگردند. جمع آوری مالياِت بردرآمداز  لحاصسوبسيِد بسياری از سرويسهای رايجِ خدماتی توسِط   
اندک ميباشد.  ها فنالند مخارجِ ويزيت های پزشکی و مهِد کودک در به عنواِن مثال  

 دولت بخشی از مخارج را با کمِک درآمِد حاصل از جمع آورِی مالياِت پرداخت ميکند.
 

به بخِش حمل و نقِل عمومی نيز کمک ميکند. ،یدولت مالياِت بردرآمد جمع آوریِ  سيستمِ   
بليِط اتوبوس ها و ترامواها مقرون به صرفه ميباشد.به عنواِن مثال به همين علت ميباشد که   

موظف به پرداخِت مالياِت بردرآمد هستند. ،همۀ کسانی که به کار مشغول هستند  
 

 
 مساوات و برابری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

هستند. و برابر در فنالند همه در برابر قانون مساوی  
تاثيری بر روی زندگی فردی داشته باشد. فرد نبايد سکِس  يا جنسيتِ  درمانی، بهداشتوضعيت ، زبان، دين، عقيده، اصلجنس، سن،   

.بايد هماننِد تک تک افراد با برابری و مساوات رفتار نمود کان نيزکودبا   
باشند.ن و زنان از حقوِق برابری برخوردار امرد مساوات بدين معنی است که  

 
 زنان در فعاليتهای سياسی حضور دارند، و کارهای خارج از خانه را نيز بعهده دارند.

 در فنالند انجاِم کارهای خانه توسِط مردان، امری معمولی ميباشد.
.گيرند، غذا درست ميکنند، و نيز مراقِب فرزندان هستندمردان نظافِت خانه را بعهده مي  

 
نيز ميباشد که هيچکس را نميتوان مورد تبعيض قرار داد.مساوات و برابری بدين معنی   
غيره و ذالکی و، وضعيِت بهداشتی درمانی، معلوليت، اعتقاد، عقيده، اصل، زبان، دين، اِظ جنس، سناز لح هيچکس حق ندارد که شخصی
مورِد تبعيض قرار دهد. را که به آن شخص مربوط است  

 
 

 رای دادن و حق رای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
شد، حق دارد که در انتخابات رأی دهد.سال با ١٨هر شهرونِد فنالندی که حداقل سن او   

 حِق رأی برای زنان و مردان مساوی است.
 

، حق رأی دادن را دارد.می در فنالند سکونت داشته باشدفردی که بطور دائ  
رأی دهد.شهرداری ها و رفراندمهای شهری  چنانچه فردی دارای تابعيِت فنالندی نباشد، ميتواند در انتخاباتِ   

 
 
 
 
 
 

 

 بدين معنی که هر شهرداری ميتواند برای اموِر مالِی خودش تصميم گيری کند.
خدماِت اساسی را به ساکنيِن منطقۀ شهری ارائه دهد. هر شهرداری موظف ميباشد که  

سوسيال باشند. درمانگاه، ادارۀ خدماِت اساسی ميتوانند به عنواِن مثال شامِل خدماتی مانند مدرسه،  
 نمايندگاِن ساکنين توسِط رای گيرِی هيئِت مديره انتخاب ميگردند.

 
 

 دولِت رفاه
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 فنالند دولِت رفاه است.
فۀ مراقبت از اقشاری مانند فقرا، بيماران و معلولين را بعهده دارد.بدين معنی که دولت وظي  

 
 دولت امکاناِت مالِی الزم را به معلولين، بيکاران و بيماراِن حاد پرداخت مينمايد.

تامين ميگردند. جمع آوری مالياِت بردرآمداز  لحاصسوبسيِد بسياری از سرويسهای رايجِ خدماتی توسِط   
اندک ميباشد.  ها فنالند مخارجِ ويزيت های پزشکی و مهِد کودک در به عنواِن مثال  

 دولت بخشی از مخارج را با کمِک درآمِد حاصل از جمع آورِی مالياِت پرداخت ميکند.
 

به بخِش حمل و نقِل عمومی نيز کمک ميکند. ،یدولت مالياِت بردرآمد جمع آوریِ  سيستمِ   
بليِط اتوبوس ها و ترامواها مقرون به صرفه ميباشد.به عنواِن مثال به همين علت ميباشد که   

موظف به پرداخِت مالياِت بردرآمد هستند. ،همۀ کسانی که به کار مشغول هستند  
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 زنان در فعاليتهای سياسی حضور دارند، و کارهای خارج از خانه را نيز بعهده دارند.

 در فنالند انجاِم کارهای خانه توسِط مردان، امری معمولی ميباشد.
.گيرند، غذا درست ميکنند، و نيز مراقِب فرزندان هستندمردان نظافِت خانه را بعهده مي  

 
نيز ميباشد که هيچکس را نميتوان مورد تبعيض قرار داد.مساوات و برابری بدين معنی   
غيره و ذالکی و، وضعيِت بهداشتی درمانی، معلوليت، اعتقاد، عقيده، اصل، زبان، دين، اِظ جنس، سناز لح هيچکس حق ندارد که شخصی
مورِد تبعيض قرار دهد. را که به آن شخص مربوط است  

 
 

 رای دادن و حق رای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
شد، حق دارد که در انتخابات رأی دهد.سال با ١٨هر شهرونِد فنالندی که حداقل سن او   

 حِق رأی برای زنان و مردان مساوی است.
 

، حق رأی دادن را دارد.می در فنالند سکونت داشته باشدفردی که بطور دائ  
رأی دهد.شهرداری ها و رفراندمهای شهری  چنانچه فردی دارای تابعيِت فنالندی نباشد، ميتواند در انتخاباتِ   

 
 
 
 
 
 

 

 بدين معنی که هر شهرداری ميتواند برای اموِر مالِی خودش تصميم گيری کند.
خدماِت اساسی را به ساکنيِن منطقۀ شهری ارائه دهد. هر شهرداری موظف ميباشد که  

سوسيال باشند. درمانگاه، ادارۀ خدماِت اساسی ميتوانند به عنواِن مثال شامِل خدماتی مانند مدرسه،  
 نمايندگاِن ساکنين توسِط رای گيرِی هيئِت مديره انتخاب ميگردند.

 
 

 دولِت رفاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 فنالند دولِت رفاه است.
فۀ مراقبت از اقشاری مانند فقرا، بيماران و معلولين را بعهده دارد.بدين معنی که دولت وظي  

 
 دولت امکاناِت مالِی الزم را به معلولين، بيکاران و بيماراِن حاد پرداخت مينمايد.

تامين ميگردند. جمع آوری مالياِت بردرآمداز  لحاصسوبسيِد بسياری از سرويسهای رايجِ خدماتی توسِط   
اندک ميباشد.  ها فنالند مخارجِ ويزيت های پزشکی و مهِد کودک در به عنواِن مثال  

 دولت بخشی از مخارج را با کمِک درآمِد حاصل از جمع آورِی مالياِت پرداخت ميکند.
 

به بخِش حمل و نقِل عمومی نيز کمک ميکند. ،یدولت مالياِت بردرآمد جمع آوریِ  سيستمِ   
بليِط اتوبوس ها و ترامواها مقرون به صرفه ميباشد.به عنواِن مثال به همين علت ميباشد که   

موظف به پرداخِت مالياِت بردرآمد هستند. ،همۀ کسانی که به کار مشغول هستند  
 

 
 مساوات و برابری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

هستند. و برابر در فنالند همه در برابر قانون مساوی  
تاثيری بر روی زندگی فردی داشته باشد. فرد نبايد سکِس  يا جنسيتِ  درمانی، بهداشتوضعيت ، زبان، دين، عقيده، اصلجنس، سن،   

.بايد هماننِد تک تک افراد با برابری و مساوات رفتار نمود کان نيزکودبا   
باشند.ن و زنان از حقوِق برابری برخوردار امرد مساوات بدين معنی است که  

 
 زنان در فعاليتهای سياسی حضور دارند، و کارهای خارج از خانه را نيز بعهده دارند.

 در فنالند انجاِم کارهای خانه توسِط مردان، امری معمولی ميباشد.
.گيرند، غذا درست ميکنند، و نيز مراقِب فرزندان هستندمردان نظافِت خانه را بعهده مي  

 
نيز ميباشد که هيچکس را نميتوان مورد تبعيض قرار داد.مساوات و برابری بدين معنی   
غيره و ذالکی و، وضعيِت بهداشتی درمانی، معلوليت، اعتقاد، عقيده، اصل، زبان، دين، اِظ جنس، سناز لح هيچکس حق ندارد که شخصی
مورِد تبعيض قرار دهد. را که به آن شخص مربوط است  

 
 

 رای دادن و حق رای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
شد، حق دارد که در انتخابات رأی دهد.سال با ١٨هر شهرونِد فنالندی که حداقل سن او   

 حِق رأی برای زنان و مردان مساوی است.
 

، حق رأی دادن را دارد.می در فنالند سکونت داشته باشدفردی که بطور دائ  
رأی دهد.شهرداری ها و رفراندمهای شهری  چنانچه فردی دارای تابعيِت فنالندی نباشد، ميتواند در انتخاباتِ   

 
 
 
 
 
 

 

شخص تابعيِت فنالندی را نداشته باشد، نميتواند در انتخاباِت رياسِت جمهوری يا مجلس شرکت کند.چنانچه   
.دعوتنامه برای شرکت کردن در انتخابات، بصورِت پستی به شخِص رای دهنده ميرسد  

 
 تابعيت فنالندی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ری برای تقاضای تابعيت فنالندی، بايستی مدارِک درخواستی را به ادارۀ پليس تحويل داد، تا اينکه متقاعبا سازماِن مهاجرت تصميم گي
 های الزم را در آن مورد بعمل آورد.

 
ميتواند درخواسِت تابعيت فنالندی را تقاضا نمايد.سپس چنانچه مهاجر برای مدت زماِن مقرر شدۀ الزم در فنالند سکونت داشته است،   

 اخِذ تابعيِت فنالندی شرايِط خاِص خود را دارد.
 

اندازۀ کافی بداند.شهرونِد فنالندی بايد زباِن فنالندی يا سوئدی را به   
 متقاضِی تابعيِت فنالندی بايد وضعيت تامين امراِر معاِش خويش را نيز مشخص سازد.

 بدين معنی که بايد مشخص سازد که چگونه امکاناِت مالِی الزم را برای زندگی کردن در فنالند تامين ميکند.
بعمل ميايد. ،را پرداخته است آيا متقاضی همۀ ماليات هايش تحقيقاِت الزم در بارۀ اينکه ،در رابطه با اخِذ تابعيِت فنالندی  

موظف است که هويِت خودش را نيز مشخص سازد. ،متقاضِی تابعيت فنالندی  
 در رابطه با اخِذ تابعيِت فنالندی، تحقيقاِت الزم در بارۀ عدم سوء پيشينه و سابقۀ کيفرِی متقاضی بعمل ميايد.

 
خودتان را تقاضا ميکنيد، ميتوانيد آنرا همزمان برای فرزندتان نيز درخواست نماييد.هنگاميکه تابعيت فنالندِی   

 شما از لحاِظ قانونی بايد سرپرست فرزندتان باشيد، چنانچه ميخواهيد برای فرزندتان تقاضاِی تابعيت بنماييد.
 فرزند شما بايد در فنالند سکونت داشته باشد.

ميتوان شخصا به ادرۀ پليِس شهردارِی محِل سکونت تحويل داد.تقاضانامۀ تابعيت فنالندی را   
در محل حضور داشته باشد. تان بهمراه بايد اگر قصد داريد برای فرزندتان تقاضای تابعيت را نماييد، او  

 
را نيز داشته باشيد. ميتوانيد تابعيت کشوِر خودتان شما عالوه بر تابعيت فنالند،  
مجاز ميباشد. دو تابعيتی بودن در فنالند  

 لطفا تحقيق کنيد که آيا کشور مادری شما دو تابعيتی بودن را می پذيرد يا خير.
به ادارۀ مهاجرت مراجعه نماييد. طالعاِت بيشتر ميتوانيدابرای کسِب   

 
 

 حقوق و تعهداِت شهروندی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ی حقوِق اساسِی شهروندی ميباشد.دی دارای يکسرنبر طبِق قانوِن اساسی، هر فنال  
همه در برابر قانون يکسان ميباشند.بر طبِق قانوِن اساسی فنالند،   

 مساوات و برابری در مورِد حقوِق مهاجرين نيز صادق ميباشد.
.دارای حق و حقوِق يکسانی هستند بدين معنی که همه  

 
 در فنالند همه امنيت حقوقی دارند.

حق داريد که اعتراض کنيد. داره ای با شما بدرفتاری کند، شمان مثال کارمنِد ابدين معنی که اگر به عنوا  
خودش را داشته باشد. و مذهبِ  حق دارد دينِ  ر فنالند هر کسد  

ميخواهد اسکان گزيند.که  حق دارد در هر مکانی همچنين هر کس  
 

 همه دارای حِق آزادِی بيان هستند.
بيان کند. را حق دارد عقيدۀ خودش هر کس ،کهدِی بيان يعنی اينآزا  

باشد.هيچگونه سانسوری ميبدون  و جرايد به معنی آزادِی قلم آزادی بيان همچنين  
نيازی به اخِذ مجوز ندارد. ،در فنالند حِق تجمع  

 حِق تظاهرات ملزم به داشتن مجوز از ادارۀ پليس ميباشد.
 
 
 
 
 



  53.                             52.

. واژه نامه٨  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
asiakasmaksu پرداختی مشتری 

به عنواِن مثال برای دريافِت خدماِت بهداشتی  ،متقاضِی ساکن حوزۀ شهرداری برای دريافِت خدماِت شهرداری ميپردازد مبلغِ پرداختی که
 درمانی. هزينۀ پرداختی عمومی اين حوزه کمتر از هزينۀ بخش خدماِت خصوصی است.

 
asumistuki کمک هزينۀ مسکن 

د از ادارۀ داخِت اجاره را ندهد، آنگاه ميتوانکفاِف پر داشته باشد، درحاليکه درآمِد او حق داشتِن امکاناِت تاميِن اجتماعی را چنانچه فردی
 بيمۀ دولتِی ِکال تقاضای کمک هزينۀ مسکن را بنماييد. دريافت کمک هزينۀ مسکن دارای شرايِط خاص خود ميباشد.

 
esteettömyystodistus تجرد گواهی  
ازدواج کردن وجود ندارد.گواهِی تجرد ثابت ميکند که مانعی برای   

 
henkilöllisyystodistus کارِت شناسايی 

 کارِت شناسايی گواهِی رسمِی عکس داری است که نشانگِر هويت شخص ميباشد.
 کارِت شناسايی را ميتوان از ادارۀ پليس دريافت نمود.

 
henkilötunnus شمارۀ کُِد ملِی فنالند 

ز فرِد ديگری مشخص ميسازد بدين معنی که شما خودتان هستيد. شمارۀ ملِی هر فردی متفاوت ايت شخِص شما را هو کُِد ملِی فنالند
به مسئولين اداری مراجعه ميکنيد، ملزم به ارائۀ شمارۀ کد ملی تان هستيد. برای تقاضای شمارۀ کد ملی بعنواِن مثال شما  ميباشد. وقتيکه

.رۀ ثبِت احواِل مايستراتی مراجعه کردابايد به اد  
 

isyysraha يارانۀ پدرشدن 
، ميتواند از يارانۀ پدرشدن برای مراقبت از فرزندش در منزل بهره مند چنانچه پدری حِق داشتِن امکاناِت تامين اجتماعی را داشته باشد

 شود.
 

Kela ِکال 
ساکنينی که ادارۀ بيمۀ دولتِی فنالند، ِکال نام دارد. ِکال مسئوِل پرداخِت کمک هزينه هايی مانند يارانۀ فرزندان، معلولين و سالمندان است. 
ارانۀ ثبِت بايگانِی تاميِن اجتماعِی فنالند شده باشند، ميتوانند از کمک هزينه هايی مانند يارانۀ بيمۀ بهداشتی درمانی (کارِت ِکال)، ي

 بيکاری، حقوِق بازنشستگی و ديگر يارانه های خانواده بهره مند شوند.
 

Kela-kortti کارِت ِکال 
رمانِی کارِت ِکال، کارِت بيمۀ بهداشتی درمانِی فنالند است. با استفاده از کارِت ِکال شما ميتوانيد بالفاصله از کمک هزينۀ بيمۀ بهداشتی د

در اينصورت شما موظف به پرداخت مبلغِ کمتری هستيد.يا داروخانه ها بهره مند شويد. دولتی در مراکِز پزشکِی خصوصی   
 

kouluterveydenhuolto بهداشِت مدارس 
پزشکی برای دانش آموزان ميباشد. همچنين بهداشتی و مدارس شامِل خدماتی از قبيِل ويزيت های شبکۀ بهداشتِ   

 
lapsilisä يارانۀ فرزند 

بعنواِن کمِک مالی به فرزندان پرداخت ميگردد.هزينه ای که   
 

lähestymiskielto محدوديت نزديکی 
 به حيطۀ قربانيان جرِم کيفری تماِس فردی ممنوع کردن زديکی را در خصوِص دادگاه نخستين يا ادارۀ پليس ميتوانند حکِم محدوديت ن

نزديکی را از ادارۀ پليس تقاضای نمايد.محدوديت  مورد تهديد جانی قرار گيرد، ميتوان که شخصیصادر کند.   
 

maistraatti مايستراتی 
که مشخصاِت اصلِی همۀ ساکنين فنالند را شامل ميشود. ،رسمی مايستراتی يعنی سيستِم بايگانِی ثبِت احوالِ   

 
oleskelulupa اجازۀ اقامت 

را بايد در کشوِر خودتان دريافت کنيد، يا آنرا در چنانچه در فنالند ساکن هستيد، شما بايد اجازه اقامت داشته باشيد. اولين اجازه اقامت 
شهرونداِن کشورهای شماِل اروپا، کشورهای اتحاديۀ اروپا، در اين مورد مابين موقعيت وهله های ديگر از ادارۀ پليِس فنالند تقاضا کنيد. 

استثناهايی وجود دارد. و کشورهای حوزۀ اقتصادِی اروپا  

. واژه نامه٨  
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  53.                             52.

هستند.افراد در برابِر قانون موظف به انجام تعهداتی   
 به عنواِن مثال کودکان موظف به تعليماِت اجبارِی آموزِش همگانی هستند.

 بدين معنی که کودکان بايد به مدرسه بروند.
) سالگی ميرسد، کودک بايد به مدرسه برود.٧وقتيکه سِن کودک به هفت (  

ی يابد.سالگی ميرسد، تعليماِت اجبارِی آموزِش همگانی خاتمه م ١٧وقتيکه سِن نوجوان به   
 

د.نکه مالياِت بردرآمد را پرداخت نماي همه موظف هستند  
 مالياِت امالک نيز بايد پرداخت شود.

 شهرونِد فنالندی موظف به انجاِم خدمِت وظيفۀ عمومِی ميباشد.
سال است بايد يا خدمِت سربازی را انجام دهند، و يا به خدمت جايگزين غير نظامی بروند. ١٨بدين معنی که مردهايی که حداقِل سِن آنها   

 در فنالند زنان از خدمت سربازی معاف هستند.
، ميتوانند آنرا انجام دهند.ای زنان اختياری ميباشد، بنابراين اگر خودشان دوست داشته باشندخدمِت وظيفۀ سربازی بر  

 
(EU). ق و تعهداِت شهروندِی اتحاديۀ اروپا (اِ او) برخوردارندفنالنديها از حقو  

 شهرونِد اتحاديۀ اروپا حِق رفت و آمد آزاد در محدودۀ کشورهای عضِو اتحاديۀ اروپا را دارد.
در سراسِر کشورهای عضِو اتحاديۀ اروپا را دارد. کار کردنشهرونِد اتحاديۀ اروپا حِق   

 
 
 

 مذهب در فنالند
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 در فنالند آزادی دينی و مذهبی وجود دارد.
را انتخاب کند. شبدين معنی که هرکس ميتواند دين و مذهِب خود  

 
 بر طبِق قانوِن اساسِی فنالند، آزادِی دين و وجدان تضمين گشته است.

ابراِز اعتقادات را داشته باشد؛ و نيز  تا متدين به مذهِب خودش باشد و تشريفاِت دينی آنرا انجام دهد؛ حقِ بر طبِق آن حِق هر فرد ميباشد 
دينی نباشد. انجمنِ دينی اش را داشته باشد يا اينکه عضِو آن  به انجمنِ  تعلق حقِ   

دينی باشد و به آن تعلق داشته باشد.ور نيست که عضِو انجمِن هيچکس برخالِف مضامين وجداِن خودش مجب  
 

 اکثِر فنالنديها مسيحی هستند.
 اکثِر مسيحيان در فنالند پروتستان هستند.

وتستان در فنالند عضو کليسای لوتران اوانجليست هستند.اکثِر مسيحياِن پر  
 

 همۀ فنالنديها عضِو انجمن های دينی نسيتند.
 

بايد ماليات را به کليسا پرداخت کند. اگر فردی عضِو کليسا باشد،  
در صِد درآمِد شخص است. ٢الی  ١مالياِت کليسا حدوِد   

بايد ماليات را به کليسا پرداخت کند. باشد، يا کليسای ارتودوکس اگر فردی عضِو کليسای لوتران اوانجليست  
 مالياِت کليسا برای خدماتی مانند مشارکت در فعاليتهای کليسا از قبيِل فعاليتهای تفريحی يا تراپی پرداخت ميگردد.

 
دارد. نيز وجودو کليسای کاتوليک  ارتودوکس کليسایلوتران اوانجليست، در فنالند  عالوه بر کليسای  

نيز اغلب وجود دارد. کليسايی شعبه های کليسايی کاريزماتيکی و حوزه های بعالوه در فنالند پيروان آئين های آزاِد پروتستاِن مسيحی،  
شعبه جامعۀ يهودی نيز وجود دارد. در فنالند چندين مرکِز انجمِن اسالمی و دو  

 
نيز در فنالند وجود دارد.هندوها، سيک ها، و بهائيان  ييان، امراکِز انجمِن بود  

New Age جديِد دينی (نيو ايج) باصطالح به فرقه های نيز متعلق هستند بعالوه برخی طيف ها  
 اين نوع تشکيالِت دينی در فنالند اغلب مانند انجمن های عادی به فعاليت مشغول هستند.
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 بر طبِق قانوِن اساسِی فنالند، آزادِی دين و وجدان تضمين گشته است.

ابراِز اعتقادات را داشته باشد؛ و نيز  تا متدين به مذهِب خودش باشد و تشريفاِت دينی آنرا انجام دهد؛ حقِ بر طبِق آن حِق هر فرد ميباشد 
دينی نباشد. انجمنِ دينی اش را داشته باشد يا اينکه عضِو آن  به انجمنِ  تعلق حقِ   

دينی باشد و به آن تعلق داشته باشد.ور نيست که عضِو انجمِن هيچکس برخالِف مضامين وجداِن خودش مجب  
 

 اکثِر فنالنديها مسيحی هستند.
 اکثِر مسيحيان در فنالند پروتستان هستند.

وتستان در فنالند عضو کليسای لوتران اوانجليست هستند.اکثِر مسيحياِن پر  
 

 همۀ فنالنديها عضِو انجمن های دينی نسيتند.
 

بايد ماليات را به کليسا پرداخت کند. اگر فردی عضِو کليسا باشد،  
در صِد درآمِد شخص است. ٢الی  ١مالياِت کليسا حدوِد   

بايد ماليات را به کليسا پرداخت کند. باشد، يا کليسای ارتودوکس اگر فردی عضِو کليسای لوتران اوانجليست  
 مالياِت کليسا برای خدماتی مانند مشارکت در فعاليتهای کليسا از قبيِل فعاليتهای تفريحی يا تراپی پرداخت ميگردد.

 
دارد. نيز وجودو کليسای کاتوليک  ارتودوکس کليسایلوتران اوانجليست، در فنالند  عالوه بر کليسای  

نيز اغلب وجود دارد. کليسايی شعبه های کليسايی کاريزماتيکی و حوزه های بعالوه در فنالند پيروان آئين های آزاِد پروتستاِن مسيحی،  
شعبه جامعۀ يهودی نيز وجود دارد. در فنالند چندين مرکِز انجمِن اسالمی و دو  

 
نيز در فنالند وجود دارد.هندوها، سيک ها، و بهائيان  ييان، امراکِز انجمِن بود  

New Age جديِد دينی (نيو ايج) باصطالح به فرقه های نيز متعلق هستند بعالوه برخی طيف ها  
 اين نوع تشکيالِت دينی در فنالند اغلب مانند انجمن های عادی به فعاليت مشغول هستند.

 
 
 
 
 

هستند.افراد در برابِر قانون موظف به انجام تعهداتی   
 به عنواِن مثال کودکان موظف به تعليماِت اجبارِی آموزِش همگانی هستند.

 بدين معنی که کودکان بايد به مدرسه بروند.
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سال است بايد يا خدمِت سربازی را انجام دهند، و يا به خدمت جايگزين غير نظامی بروند. ١٨بدين معنی که مردهايی که حداقِل سِن آنها   

 در فنالند زنان از خدمت سربازی معاف هستند.
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(EU). ق و تعهداِت شهروندِی اتحاديۀ اروپا (اِ او) برخوردارندفنالنديها از حقو  
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 مذهب در فنالند
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 در فنالند آزادی دينی و مذهبی وجود دارد.
را انتخاب کند. شبدين معنی که هرکس ميتواند دين و مذهِب خود  

 
 بر طبِق قانوِن اساسِی فنالند، آزادِی دين و وجدان تضمين گشته است.

ابراِز اعتقادات را داشته باشد؛ و نيز  تا متدين به مذهِب خودش باشد و تشريفاِت دينی آنرا انجام دهد؛ حقِ بر طبِق آن حِق هر فرد ميباشد 
دينی نباشد. انجمنِ دينی اش را داشته باشد يا اينکه عضِو آن  به انجمنِ  تعلق حقِ   

دينی باشد و به آن تعلق داشته باشد.ور نيست که عضِو انجمِن هيچکس برخالِف مضامين وجداِن خودش مجب  
 

 اکثِر فنالنديها مسيحی هستند.
 اکثِر مسيحيان در فنالند پروتستان هستند.

وتستان در فنالند عضو کليسای لوتران اوانجليست هستند.اکثِر مسيحياِن پر  
 

 همۀ فنالنديها عضِو انجمن های دينی نسيتند.
 

بايد ماليات را به کليسا پرداخت کند. اگر فردی عضِو کليسا باشد،  
در صِد درآمِد شخص است. ٢الی  ١مالياِت کليسا حدوِد   

بايد ماليات را به کليسا پرداخت کند. باشد، يا کليسای ارتودوکس اگر فردی عضِو کليسای لوتران اوانجليست  
 مالياِت کليسا برای خدماتی مانند مشارکت در فعاليتهای کليسا از قبيِل فعاليتهای تفريحی يا تراپی پرداخت ميگردد.

 
دارد. نيز وجودو کليسای کاتوليک  ارتودوکس کليسایلوتران اوانجليست، در فنالند  عالوه بر کليسای  

نيز اغلب وجود دارد. کليسايی شعبه های کليسايی کاريزماتيکی و حوزه های بعالوه در فنالند پيروان آئين های آزاِد پروتستاِن مسيحی،  
شعبه جامعۀ يهودی نيز وجود دارد. در فنالند چندين مرکِز انجمِن اسالمی و دو  

 
نيز در فنالند وجود دارد.هندوها، سيک ها، و بهائيان  ييان، امراکِز انجمِن بود  

New Age جديِد دينی (نيو ايج) باصطالح به فرقه های نيز متعلق هستند بعالوه برخی طيف ها  
 اين نوع تشکيالِت دينی در فنالند اغلب مانند انجمن های عادی به فعاليت مشغول هستند.
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ای شهرونداِن کشورهای شمال بايد اقامتشان را در ادارۀ ثبِت احواِل مايستراتی ابالغ نمايند. شهرونداِن کشورهای اتحاديۀ اروپا، و کشوره
 حوزۀ اقتصادِی اروپا بايد اقامتشان را به ادارۀ پليس ابالغ نمايند.

 
omistusasunto ِملِک شخصی 

 منزِل مسکونی شما که قيمت آن پرداخته شده است.
 

perhepäivähoito مهِد کودِک خانوادگی 
 نگهدارِی خصوصی روزانۀ کودک که در منزِل مراقِب کودک انجام ميشود.

 
perhesuhdetiedot اطالعاِت روابِط خانوادگی 

با شخص ديگری است؛ و در ضمن آيا دارای فرزند است يا خير. تی که مشخص ميسازد که شخص به تنهايی ساکن است يااطالعا  
 

perheväkivalta خشونِت خانوادگی 
 خشونتی که در محيِط خانواده بوقوع ميپيوندد.

 
päivystys  اورژانس 

کمکهای فوری الزم در بخِش اورژانِس درمانگاهها و بيمارستانها انجام ميشود. ،برای همۀ مراقبتهای اضطراری در فنالند  
 

siviilivihkiminen زدواجِ محضریا  
داِر دفتِر اسناِد رسمی ثبت ميشود.توسِط محضر عقِد ازدواجِ   

 
sosiaalietuus سوسيال کمک هزينۀ  

معاش جزو  بشما پرداخت ميگردد. بعنواِن مثال يارانۀ سالمندی و تاميِن امرارِ  ی نباشد، کمک هزينۀ مالیِ چنانچه درآمِد شما باندازۀ کاف
ميباشند. کمک هزينه های مالی  

 
sosiaalitoimisto  ِسوسيال سازمان  

اجتماعی هستند پاسخ ميدهد، به عنواِن مثال در مورِد رشِد پرورشِی کودک و مشاورت  خدماتِ  سازماِن سوسيال به سواالتی که در حيطۀ
در بارۀ مسائِل خانواده کمک های الزم را انجام ميدهد. سازماِن سوسيال مسئوليِت حمايت های مالی را نيز عهده دار است و بعالوه در 

يارانۀ م را ارائه ميدارد. چنانچه درآمد، کمک هزينه های ديگر و نيز دارايِی شخص کافی نباشند؛ مواقعِ بحرانی به افراد کمک های الز
ميگردد ِر معاش از طرِف سازماِن سوسيال به او پرداختراتاميِن ام  

 
sosiaaliturva تاميِن اجتماعی 

برخوردار شود.  در وهله های متفاوِت زندگی اش رانه ایتواند از امکاناِت يارانه ای و غيريابرای اينکه او ب ِز جامعه به شخصمجو  
 

Suomessa vakinaisesti asuva مقيِم دائمِی فنالند 
 فردی که ساکِن فنالند است. خانۀ او در فنالند است و بطوِر دائمی در فنالند سکونت دارد.

 
TE-toimisto ادارۀ کار و منبِع درآمِد ِت اِ تويميستو 

 ادارۀ کار و منبعِ درآمد به شما در پروسۀ يافتِن کار کمک ميکند.
 

terveysasema درمانگاه 
درمانگاهِی بهداری تقسيم شده است. درمانگاههای نواحِی متفاوت، مسئوليت ارائۀ مراقبتهای  خدماِت بهداشتی درمانی مابين مراکزِ 

 بهداشتی درمانِی اساسی را دارند.
 

terveydenhuolto مرکز مراقبت های پزشکی 
ميشود.سيستِم بهداشتی که مسئوليت پيشگيری و درماِن بيماريها را بعهده دارد و شامِل خدماِت پزشکی و بيمارستانی   

 
terveystarkastus معاينۀ پزشکی 

 عبارت است از ويزيِت پزشِک معالج يا پرستار، که به جهِت پيشگيری و درماِن بيماريها انجام ميشود.
 

toimeentulo تاميِن امراِر معاش 
ميباشد. غذا، لباس و مسکن الزمپولی که برای تاميِن نيازهايی مانند   

 
 toimeentulotuki  تاميِن امراِر معاشيارانۀ  

کند.  يارانۀ تاميِن امراِر معاش عبارت است از پولی که آنرا ميتوانيد تقاضا کنيد، چنانچه درآمد و دارايِی تان نتواند مخارج شما را تامين
 يارانۀ تاميِن امراِر معاش را بايد از سازماِن سوسيال تقاضا نمود.

 
työttömyysturva, työttömyysetuus يکاری، کمک هزينۀ بيکاریيارانۀ ب  

بيکاری شامِل پوِل روزانۀ بيکاری و يارانۀ بازاريابی ميشود. برای دريافِت اينگونه امکاناِت مالی، ناِم  يارانه ای حقوقِ  کمک هزينه های
يارانۀ بيکاری بايد توسِط  باشد.تويميستو ثبت شده افراد بايستی در فهرسِت متقاضياِن شامِل يارانۀ بيکارِی ادارۀ کار و منبعِ درآمِد ِت اِ 

درخواست شود.صندوِق بيمۀ بيکاری خود شخص از ادارۀ بيمۀ دولتِی ِکال و يا از   
 

työtön työnhakija   بيکار کاریِ  متقاضیِ 
نويسی چنانچه فردی بيکار باشد ميتواند برای جستجوی کار بيردازد. بدينوسيله متقاضی در دفتِر ادارۀ کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويمستو نام 

 ميکند. 
 

työvoimapoliittinen koulutus سياسِت آموزشِی ادارۀ کار 
ی را در اختيار شما بگذارد. ادارۀ کار و منبعِ درآمِد ِت اِ تويميستو ميتواند تسهيالِت تحصيل  

 
työvoimakoulutus آموزِش ادارۀ کار 

هدف از حمايت های آموزشِی ادارۀ  به عنواِن مثال چنانچه شما مهاجری بيکار هستيد، ميتوانيد در ترمهای زباِن فنالندی مشارکت جوييد.
قاضی قرار گيردکار اين است که ترمهای تحصيلِی الزم براِی پيدا کردِن کار، در اختيار مت  

 
verotoimisto ادارۀ ماليات 

 ادارۀ دارايِی ماليات به شخص کمک ميکند تا هزينه های مشموِل ماليات پرداخت شوند. شما ميتوانيد کارِت مالياتی و مشاوره های مالياتیِ 
 الزم را از ادارۀ دارايِی ماليات دريافت داريد.

 
vuokra-asunto خانۀ اجاره ای 

 چنانچه صاحبخانه شخِص ديگری ميباشد، شما ميتوانيد آن منزل را برای خودتان اجاره کنيد. 
 

vuokravakuus  سپردۀ اجاره 
سپردۀ اجاره ضمانت ميکند که خانۀ مسکونی در وضعيت مناسبی قرار دارد. سپردۀ اجاره همچنين ضمانت ميکند که مستاجر اجاره را 

 پرداخت ميکند. 
 

äitiysraha رانۀ مادرشدنيا  
امکاناِت تاميِن اجتماعی به مادر اجازه ميدهد که او در طوِل مدِت زمانی که از فرزندش نگاهداری ميکند، از يارانۀ مادرشدن برخوردار 

 گردد
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. واژه نامه٨  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
asiakasmaksu پرداختی مشتری 

به عنواِن مثال برای دريافِت خدماِت بهداشتی  ،متقاضِی ساکن حوزۀ شهرداری برای دريافِت خدماِت شهرداری ميپردازد مبلغِ پرداختی که
 درمانی. هزينۀ پرداختی عمومی اين حوزه کمتر از هزينۀ بخش خدماِت خصوصی است.

 
asumistuki کمک هزينۀ مسکن 

د از ادارۀ داخِت اجاره را ندهد، آنگاه ميتوانکفاِف پر داشته باشد، درحاليکه درآمِد او حق داشتِن امکاناِت تاميِن اجتماعی را چنانچه فردی
 بيمۀ دولتِی ِکال تقاضای کمک هزينۀ مسکن را بنماييد. دريافت کمک هزينۀ مسکن دارای شرايِط خاص خود ميباشد.

 
esteettömyystodistus تجرد گواهی  
ازدواج کردن وجود ندارد.گواهِی تجرد ثابت ميکند که مانعی برای   

 
henkilöllisyystodistus کارِت شناسايی 

 کارِت شناسايی گواهِی رسمِی عکس داری است که نشانگِر هويت شخص ميباشد.
 کارِت شناسايی را ميتوان از ادارۀ پليس دريافت نمود.

 
henkilötunnus شمارۀ کُِد ملِی فنالند 

ز فرِد ديگری مشخص ميسازد بدين معنی که شما خودتان هستيد. شمارۀ ملِی هر فردی متفاوت ايت شخِص شما را هو کُِد ملِی فنالند
به مسئولين اداری مراجعه ميکنيد، ملزم به ارائۀ شمارۀ کد ملی تان هستيد. برای تقاضای شمارۀ کد ملی بعنواِن مثال شما  ميباشد. وقتيکه

.رۀ ثبِت احواِل مايستراتی مراجعه کردابايد به اد  
 

isyysraha يارانۀ پدرشدن 
، ميتواند از يارانۀ پدرشدن برای مراقبت از فرزندش در منزل بهره مند چنانچه پدری حِق داشتِن امکاناِت تامين اجتماعی را داشته باشد

 شود.
 

Kela ِکال 
ساکنينی که ادارۀ بيمۀ دولتِی فنالند، ِکال نام دارد. ِکال مسئوِل پرداخِت کمک هزينه هايی مانند يارانۀ فرزندان، معلولين و سالمندان است. 
ارانۀ ثبِت بايگانِی تاميِن اجتماعِی فنالند شده باشند، ميتوانند از کمک هزينه هايی مانند يارانۀ بيمۀ بهداشتی درمانی (کارِت ِکال)، ي

 بيکاری، حقوِق بازنشستگی و ديگر يارانه های خانواده بهره مند شوند.
 

Kela-kortti کارِت ِکال 
رمانِی کارِت ِکال، کارِت بيمۀ بهداشتی درمانِی فنالند است. با استفاده از کارِت ِکال شما ميتوانيد بالفاصله از کمک هزينۀ بيمۀ بهداشتی د

در اينصورت شما موظف به پرداخت مبلغِ کمتری هستيد.يا داروخانه ها بهره مند شويد. دولتی در مراکِز پزشکِی خصوصی   
 

kouluterveydenhuolto بهداشِت مدارس 
پزشکی برای دانش آموزان ميباشد. همچنين بهداشتی و مدارس شامِل خدماتی از قبيِل ويزيت های شبکۀ بهداشتِ   

 
lapsilisä يارانۀ فرزند 

بعنواِن کمِک مالی به فرزندان پرداخت ميگردد.هزينه ای که   
 

lähestymiskielto محدوديت نزديکی 
 به حيطۀ قربانيان جرِم کيفری تماِس فردی ممنوع کردن زديکی را در خصوِص دادگاه نخستين يا ادارۀ پليس ميتوانند حکِم محدوديت ن

نزديکی را از ادارۀ پليس تقاضای نمايد.محدوديت  مورد تهديد جانی قرار گيرد، ميتوان که شخصیصادر کند.   
 

maistraatti مايستراتی 
که مشخصاِت اصلِی همۀ ساکنين فنالند را شامل ميشود. ،رسمی مايستراتی يعنی سيستِم بايگانِی ثبِت احوالِ   

 
oleskelulupa اجازۀ اقامت 

را بايد در کشوِر خودتان دريافت کنيد، يا آنرا در چنانچه در فنالند ساکن هستيد، شما بايد اجازه اقامت داشته باشيد. اولين اجازه اقامت 
شهرونداِن کشورهای شماِل اروپا، کشورهای اتحاديۀ اروپا، در اين مورد مابين موقعيت وهله های ديگر از ادارۀ پليِس فنالند تقاضا کنيد. 

استثناهايی وجود دارد. و کشورهای حوزۀ اقتصادِی اروپا  
ای شهرونداِن کشورهای شمال بايد اقامتشان را در ادارۀ ثبِت احواِل مايستراتی ابالغ نمايند. شهرونداِن کشورهای اتحاديۀ اروپا، و کشوره

 حوزۀ اقتصادِی اروپا بايد اقامتشان را به ادارۀ پليس ابالغ نمايند.
 

omistusasunto ِملِک شخصی 
 منزِل مسکونی شما که قيمت آن پرداخته شده است.

 
perhepäivähoito مهِد کودِک خانوادگی 

 نگهدارِی خصوصی روزانۀ کودک که در منزِل مراقِب کودک انجام ميشود.
 

perhesuhdetiedot اطالعاِت روابِط خانوادگی 
با شخص ديگری است؛ و در ضمن آيا دارای فرزند است يا خير. تی که مشخص ميسازد که شخص به تنهايی ساکن است يااطالعا  

 
perheväkivalta خشونِت خانوادگی 

 خشونتی که در محيِط خانواده بوقوع ميپيوندد.
 

päivystys  اورژانس 
کمکهای فوری الزم در بخِش اورژانِس درمانگاهها و بيمارستانها انجام ميشود. ،برای همۀ مراقبتهای اضطراری در فنالند  

 
siviilivihkiminen زدواجِ محضریا  

داِر دفتِر اسناِد رسمی ثبت ميشود.توسِط محضر عقِد ازدواجِ   
 

sosiaalietuus سوسيال کمک هزينۀ  
معاش جزو  بشما پرداخت ميگردد. بعنواِن مثال يارانۀ سالمندی و تاميِن امرارِ  ی نباشد، کمک هزينۀ مالیِ چنانچه درآمِد شما باندازۀ کاف

ميباشند. کمک هزينه های مالی  
 

sosiaalitoimisto  ِسوسيال سازمان  
اجتماعی هستند پاسخ ميدهد، به عنواِن مثال در مورِد رشِد پرورشِی کودک و مشاورت  خدماتِ  سازماِن سوسيال به سواالتی که در حيطۀ

در بارۀ مسائِل خانواده کمک های الزم را انجام ميدهد. سازماِن سوسيال مسئوليِت حمايت های مالی را نيز عهده دار است و بعالوه در 
يارانۀ م را ارائه ميدارد. چنانچه درآمد، کمک هزينه های ديگر و نيز دارايِی شخص کافی نباشند؛ مواقعِ بحرانی به افراد کمک های الز

ميگردد ِر معاش از طرِف سازماِن سوسيال به او پرداختراتاميِن ام  
 

sosiaaliturva تاميِن اجتماعی 
برخوردار شود.  در وهله های متفاوِت زندگی اش رانه ایتواند از امکاناِت يارانه ای و غيريابرای اينکه او ب ِز جامعه به شخصمجو  

 
Suomessa vakinaisesti asuva مقيِم دائمِی فنالند 

 فردی که ساکِن فنالند است. خانۀ او در فنالند است و بطوِر دائمی در فنالند سکونت دارد.
 

TE-toimisto ادارۀ کار و منبِع درآمِد ِت اِ تويميستو 
 ادارۀ کار و منبعِ درآمد به شما در پروسۀ يافتِن کار کمک ميکند.

 
terveysasema درمانگاه 

درمانگاهِی بهداری تقسيم شده است. درمانگاههای نواحِی متفاوت، مسئوليت ارائۀ مراقبتهای  خدماِت بهداشتی درمانی مابين مراکزِ 
 بهداشتی درمانِی اساسی را دارند.

 
terveydenhuolto مرکز مراقبت های پزشکی 

ميشود.سيستِم بهداشتی که مسئوليت پيشگيری و درماِن بيماريها را بعهده دارد و شامِل خدماِت پزشکی و بيمارستانی   
 

terveystarkastus معاينۀ پزشکی 
 عبارت است از ويزيِت پزشِک معالج يا پرستار، که به جهِت پيشگيری و درماِن بيماريها انجام ميشود.

 
toimeentulo تاميِن امراِر معاش 
ميباشد. غذا، لباس و مسکن الزمپولی که برای تاميِن نيازهايی مانند   
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