
� تۆ دە�ا و م�شکت چاال� دەه�ڵێتەوە.
�ە��  �اڵ�ش�� کە �اش بژ�� �اری خ��ەخشانە و �ەشداری لە چاال� کۆمە��

ة و�شاركون �� � إجتماع�ا: ح�ث أنهم �قومون �أعمال تطوع�ة كث��  العمل التطو� حول العالم. �عت�� الناس �� فنلندا أ�ضا �شط��
 أ�شطة جمع�ات�ة مختلفة. إّن التواجد �� هذە األعمال التطوع�ة واأل�شطة اإلجتماع�ة من الوسائل الج�دة ال�� �ساعد ع�

اإلندماج �� األما�ن الجد�د والق�ام �أعمال مف�دة.

�ە��
�

�اری خ��ەخشانە و �ەشداری کۆمە�

�اری خ��ەخشانە چی�ە؟
 �ار�ک کە �ە مە�ەس�� چا�ە کردن دەگەڵ کەسا�� د�کە�ە و لە �ەرام�ەر دا

� خ��ەخشانە. لە �اری خ��ەخشانە دا ت�چووی وەک  �ارە نادرێ پ��� دەڵ���
 �ڵی�� �اس و �� د�کە قەرەبوو دەک��نەوە. لە �اری خ��ەخشانە دا ت�چوو

نا�ەو�تە سەر خ��ەخش.

لە کوێ �ارەکە دەکرێ؟
�اری خ��ەخشانە لە زۆر ش��ن دەکرێ، بۆ نموونە

�ارەی
ئەندامی��ە�� 

لە ڕ�کخراوە�ان �ەکێ�ی�ە ورزش��ە�ان �ارمەت�دان �ە تا�ەکەسان

�ان

ڕ�کخراو چی�ە؟

چۆن دەتوانم کۆتا�� �ە �اری خ��ەخشانە بهێنم؟
، � � کۆتا�� �ە �ارەکەی بهێ�� � خ��ەخش بیهەوێ دەتوا��  هەر �ا��
 ال�ەنەی �اری دەگەڵ دەکەی ئا�ادار �کەوە کە دەتهەوەی کۆتا��

. بهێ��

� بۆ  خەڵ� ڕ�کخراو پ�ک دێ��
 ئەوەی بتوانن �ەک�� �گرنەوە و

 ش��ن لە سەر �ا�ەتە
 گ��نگە�ا�� �ەیوەند�دار �ە

. لە �  کەسا�� د�کە دابن���
 فینالند دا هەر کەس پ��� خۆش

� ب�ێتە ئەندا� � دەتوا�� �� 
 ڕ�کخراوە�ان �ان خۆی

. ئەوە �  ڕ�کخراو پ�ک بهێ��
ماف�� �اسای بنەڕەت��ە.

 ڕ�کخراوا�� ب�� سەر �ە ڕ�کخراوا�� نەخۆشانن.
 ڕ�کخراوا�� نەخۆشان بۆ �ارمە�� دان و �اڵ�ش�� لە

اون. لەو�وە  نەخۆشان و کەسو�ار�ان پ�ک هێ��
 زان�اری لەسەر نەخۆش��ەکەی و ماف �ار�زی و

�اڵ�ش�� هاوشا�� دا�ەش دەکرێ.

� و  �ە ال�� کەمەوە 3 ئەندام دە��
 �ە مە�ەس�� هاو�ەشەوە و

 ڕ�سای هاو�ەشەوە کە هیچ
�ارە�ەک قازانج نا�ەن.

نە �ارە�ە� کەم  لە ئەندامان سا��
 بۆ چاال�ی�ە�ا�� ڕ�کخراو

دەس�ێندرێ.

� �اری خ��ەخشانە ��ا؟ �� دەتوا��
� �اری خ��ەخشانە  هەرکەس�ک بیهەوێ �ارمە�� کەسا�� د�کە �دات دەتوا��

ت ، �ەڵ�و ال�ەنە�ا�� ب���ار ف��� �  ��ا. پێ��ست نا�ات پ�ش�� راهێنانت کرد��
 دەکەن. خ��ەخشان �اراست�� نهێ��ان لەسەرە، �ەم واتا�ە کە ناتوانن هیچ

. � ش��� ئەو کەسانەی �ارمەت��ان دەدات الی کەسان�� د�کە �درکێ��

چۆن ڕ�کخراو دادەمەزر�ندرێ؟

 زان�اری ز�اتر لە فەرمانگەی ناوەندی تۆماری تاپۆ:
 www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistys_perustaminen.html

 زۆر�ەی ڕ�کخراوە�ان لە ال�انە جۆراوجۆرە�انەوە �ارمە�� دارا�� دەک��ن. بۆ نموونە دەکرێ داوای �ارمە�� دارا�� لە شارەوان��ە�ان و
 کۆم�ان�ا�ا�� قۆمارکردن و دامەزراوە�ان �کرێ. لە ڕ��ای ئەم �ارمەت��انەوە ڕ�کخراوان دەتوانن ک���ار �گرن.

 لە فینالند ز�اتر لە
٠٠٠٥٣١

ڕ�کخراو هە�ە.

 زۆر�ەی ڕ�کخراوە�ان
�ەردەوام �ەدوای

خ��ەخشا�� ن��نە.

لە ڕ�کخراو دا

(Kurdi-Sorani)



 لە ڕ��ای �اری خ��ەخشانەوە دەکرێ دۆس�� نوێ �دۆز��ەوە و �اش�� تۆڕی
. ت ب�� ناس�اوی داتە�� و �اش�� شارەزای نەر��� و��

سەرچاوە�ان:
yhdistys�eto.fi

Loimu Kari: Yhdistyksen ABC. Opas suomalaiseen yhdistystoimintaan
Vapaaehtoistyö Suomessa -Opas maahanmuu�ajille. h�ps://www.kierratyskeskus.fi/files/7308/Vapaaehtoistyo_suomessa_taite�u_19913VETYvv.pdf

Itkonen Ou�, Röppänen Anni: Maahanmuu�ajien kokemuksia vapaaehtoisena toimimisesta. 
www.muis�lii�o.fi | www.muis�salo.fi  

Kuva ja taide: Karen Cipre | karencipre.deviantart.com 

�ەشداری چاال�انە چ خۆش��ە� بۆ تۆ هە�ە؟

رھگ�� و ھیھھ تتا� :

...�ەیوەندی �ە �کخراوی ج�ا ج�اوە �گرە و پرس�اران لێ�کەی ئا�ا وەرتدەگرن.
: �

ەوە دەتوا�� �ە دوای �اری خ��ەخشانە دا �گەڕ�� بۆ نموونە ل���

 لە ئەر� دڵخۆشکەر
�
دەگەڕ��

دەتهەوێ �ارەمە�� �دەی

VAPAAEHTOISTYÖ
PUNAINEN RISTI
KANSALAISAREENA
AVUSTAJAKESKUS

MUISTIKAVERITOIMINTA

 ب�� لەوە دەکە�ەوە چۆن زما�� فینالند�ت
�اش�� �کەی

 دەتهەوێ کەل� لە شارەزا�ە�� و
زان�ار��ە�انت وەر�گری

چاال� و دەتهەوێ ئەزموون کۆ �کەو�ەوە

� دا  �ەدوای دۆست و هاو�ش��
�
دەگەڕ��

 دەتهەوێ ج�گ�� �� �ان سەر �ە
ش����ک ��

@ h�ps://vapaaehtoistyo.fi/ 

h�ps://www.punainenris�.fi/
www.kansalaisareena.fi
www.avustajakeskus.fi

h�ps://www.muis�lii�o.fi/fi/tuki-ja-palvelut/tukea-arkeen/muis�-kaveri

 چاال�ە لە �اشووری خۆرئاوای فینالند، �اری خ��ەخشانە و
�اری مووچە�� �ارمەت�دەری تا�ەکە� دەگواز��ەتەوە.

 دەتوا�� بۆ هاوڕ��ە�� نەخۆشا�� ب�� ڕاهینان وەر�گری. زان�اری
ەوە. ز�اتر لە ڕ�کخراوی ب��


