
 

 ليستي به بير هينانه و

 

 دوعاكردن بو مردووه كه

 ته له فون بو مزگه وت كاتي په يوه نديدار

 ته له فون كردن بو به شي به ر پرسي گور

 په يوه ندي كردن به دايره ي سوسيال گه ر

 پيويستت به يارمه تي كومه اليه تي هه بو

 هه وال گه ياندن به كه سوكاري مردووه كه

 دانه وه ي قه رزي مردووه كه پيش ناشتني

 ئاماده كردني كفن پيش شوردني جه نازه

 داواي وه فات نامه له شاره واني نه خوشخانه بو نفوس

 كه سيك راسپيره بو ئه نجامداني هه مووكاره كان گه ر خوت پيت نه كريت

 

 به شي په يوه ندييه كان       

نزيکهکانمان بۆ ههموومان ئهزمونێکی کاريگهرە  وە ئازمونێکی به مردنی کهسو کار يان کهسه 

ئاگاهێنانهوەيه لهسهر داهاتوەی ههموومان. ئهو کهسهی که ماوەيهکی پێشوتر لێتهوە نزيك بوو ئسيتا بهرەو 

  .سهفهری خۆی بهڕێکهوتووە

 

رکردن نيه بۆت، سهرەڕای ههموو ئهو خهمو پهژارەی بهرنگاری دەبيتهوە وە ئهو ههستهی که چێی باو

دەبێت بيرت بێت وە له تواناتدا ههبێت چهند کارێك ئهنجام بدەی که پهيوەندی بهم بارودۆخهوە ههيه. ههر 

لهبهر ئهمهش ههڵساوين به ئامادەکردنی ئهم نوسراوە وە نوسراوێک لهسهر، چۆری ئهنجامدانی ئهو 

لهبارەداکردارانهی که پهيوەندی ههيه بهم بارودۆخهوە لهو کاتو ساته نا .  

 

  .خوای گهورە رەحم به کهسو کاريتان بکات وە سهبووری دڵی ئيوە بدات له کاتی ئهم بارودۆخانهدا

 

 ڕۆژی کۆچی دوای مردوەکه 

 پزيشك بهڵگهنامهی مردن دەنوسێتهوە لهسهر مردووەکه وە لهسهر مۆڵهتی ناشتنی مردوەکه •

 هتيدەر دەبن بۆ شوشتن وە ناشتنی مردەوەکه پهيوەندی تهلهفونی بکه  به مه مزگهوتهوە، ئهوان يارم •

پهيوەندی تهلهفونی بکهن ئيدارەی ناشتنی مردوو وە ئيدرەی کۆمهاڵيهتی له بهشی ناوچهی خۆتان،  •

 ئهگهرهاتوو پێويستان به يارمهتی ههبوو لهسهر خهرجيهکانی ناشتنی مردەوەکه.  

اتوچۆ ئاماداکاريان بۆ بکرێت، له ڕێگای ئيدارەی ناشتنی مردوو دەکرێت ههموو سهفهرەکانی ه •

 لهگهڵ ههموو کارەکانی تری وە نوسينهوەی وەسيهتنامهی ياسايی مردوەکه. 



دەستان ” Eurokangas”دەبێت کفهن بۆ مردووەکه ئامادەبکرێت. دەتوانن بۆ نوموونه له دوکانی  •

ێويست دەکات متر بێت وە بۆ ژن پ٧بکهوێت. ڕەنگی سپی بۆ کفهن گونجاوە. پێويست دەکات بۆ پياو 

 مهتر بێت.  ١٠

 بێتر بێت کهسوکاری مردوەکه ئاگادار بکهيتوە.  •

 

 ڕۆژی ناشتنی مردوەکه 

ئهگهر لهناو کهسهوکاری مردەوەکان کهسانێك ئاماداکاريان ههبێت بۆ شوشتنی مردوەکه، پێويست  •

ست به دەکات ئامادەکاری شوشتنهکه ئاگادار بکرێتهوە. زۆربهی کاتهکان له کاتی شوشتندا پێوي

 يارمهتی دەبێت. 

 به زووترين کات  مردەوەکه بپێچنهوە به کفهنهکهوە.  •

 

 حهفتهيهك دوای کۆچی مردوەکه   

(. Maistraatti( له ئيدارەی دادپرسی  )Virkatodistusداوای بهڵگهنامهی ناسينهوەی کهسايهتی بکه ) •

ئهم بهڵگهنامه پێويسته له کاتی نوسينهوەی وەسيهتنامهی ياسايی دوای مردن وە بۆ ئيشوکارەکانی 

 بانق. 

( دەتونيت ههموو خهرجيهکانی ناشتنی Virkatodistusله ڕێگای بهڵگهنامهی ناسينهوەی کهسايهتی )  •

 مردوەکه بکهيت. 

و ئهو بهرنامانهی که به پارە ئيشيان ههموو ئهو خهرجيانه ڕابگرە که پارەی لهسهر دەکهوێت، وەکو •

( له ڕێگای Väestötietojärjestelmäپێ دەکرێت له ئينتهرنێت. بهرنامهی زانياری هاواڵتيان )

نهخۆشخانه زانياری وەر دەگرێت لهسهر مردەوەکه، له دەرئهنجامدا ههموو کارتهکانی بانق 

 ڕادەگيردرێن وە دواتر بانقی مردەوەکه ئيش ناکات. 

 ندەرنيت  و موبايلی مهردەوەکه ڕابگرە. خهتی ئي •

( بکه لهسهر ئهو يارمهتيانهی مردوەکه وەری دەگرێت، وەکوو يارمهتی Kelaپهيوەندی به ) •

 خانهنشينی خێزانی. 

 مانگ دواتر له دوای کۆچی مردوەکه  ٣

کۆچی دوای مانگ ئهنجام بدرێت له دوای ئهوەی مردوەکه  ٣نوسينهوەی وەسيهتنامهی مردو دەبێت له ماوەی 

دانی پێدا (Maistraatti) کردوە. وەسيهتنامهی ياسای دوای مردن له اليهن ئيدارەی له ئيدارەی دادپرس

 دەنرێت وە له اليهن ئيدارەی باج، بری باجی ميراتی دياری دەکرێت.

 

 


