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له م رینمای نامه دا زانیاری سه باره ت به دانیشتن له کری دا تیدایه.

رینمایی په یدا د که ی
● ژیان کردنیکی باش ده گه ل دراوسی کان

● سه باره ت به باش راگرتنی مال
● پاش که وت کردنی پاره و ژینگه

رینمایی نامه که تایبه ته به دانیشتوکان،
ئه و که سانه ی که له خانو کری کانی ئاراوا دا ژیان ده که ن.

سالو موارجیعی به ریز!
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ئه ندامانی ده سته ی به ریوه به ری دانیشتوان بو چوونی خویان سه باره ت
به بابه ته کانی خانووکه ده لین، ته وافوق ده که ن له سه ر به کار هینانی شوینه 

گشتیه کان و هه روه ها بونه و ئاهه نگی حه وشه ساز ده دن.

ده سته ی به ریوه به ری دانیشتوان له پیوندی دایه له گه ل چاو دیری خانووکه
و بو چوونه کان و هیواکانی دانیشتوان ده گینیته شوینی مه به ست.

تو مافی ژیان کردنت له مالی ئارام دا هه یه
و له نیشته جی بوونیکی دلگیردا.

هه روه ها تو مافی تأسیر دانانت هه یه
سه باره ت به بابه ته کانی ماله که ت

ده سته ی به ریوه به ری دانیشتووان
= ده سته ی به ریوه به ری بینایه

ده سته ی به ریوه به ری دانیشتووان
ووشه یه که له یاسا دا به کار هاتو.

سه باره ت به بایه ته که ده تواندری 
ووشه یی دیکه ش به کار بهیندری. گرینگترین ئه رکت

هه موو مانگیک کری خانووکه ت ته حویل بکه ی.
له بیرت بی که وه سل و فیشه که کانی دیکه ی پیوندی دار

به ژیان کردن له کاتی خوی دا ته حویل بکه ی، هه ر وه ک
شوینی سه یاره و ماشین ـ، ساونا ـ و وسلی شوینی جل شوردن.

به پی ده ستوره هاوبه شه کانی هاو ئاهنگی هه لسو که وت بکه
به م شیوه له یک تیگه یشتن ده پاریزری و ژیان کردن دلگیرتره.

به رپرسیاری سه باره ت به ماله که ت.
ئاگاداری خانووکه بکه.

ئه م پاک و خاوین و جوان راگره.
کریچی هه میشه به رپرسیاره سه باره ت ئه م زیانانه ی

که خوی هوکاریتی یان خوود میوانه کانی هو کاری زیانه که ن.

سه باره ت به عه یبه کانی خانووکه خه به ر بده
و سه باره ت به شکان و ژیانه کان هه میشه به شه ریکه ی ئاگاداری.

له وی به تو ده لین
سه باره ت به چاره سه ر و ئه نجام کاریه داهاتوکان.

ئه گه ر کلیله کانی مالیت له بیر چوو یان خوود وونت کرد
له سه ر ده رگای ـ ده ره وه یان له تابلوی راگه یندنه کان

زانیاری پیوندی گرتنی له سه ره، له سه ر به ئه
و جیگایه ی که یاره مه تی وه رده گری.

له بونه و هه لسوورانه کانی خانووکه دا ده توانی ده گه ل
دانیشتوکانی دیکه ی خانووکه ئاشنا بی.

به به شداری کردنت له هه لسوورانه کانی نیشته جی بوون دا
ده توانی سه باره ت به بابه ته کانی خانووکه ت تأسیر دابنی، 

بو نمونه سه باره ت به به کار هینانی شوینه گشتی کان.

له ئه م هه لسوورانانه ی که له خانووکه دا ساز ده کریت 
زانیاری به ده ست ده هینی که له سه ر تابلوی راگه یاندی 
خانووکه یه و له الیان ده سته ی به ریوه به ری دانیشتوان.

به شداری له هه لسوورانی نیشته جی بوون دا بکه ماف و به رپرسیاریت

تو سالی جاریک بانگ هیشت ده کریی
بو کوبوونه وه ی دانیشتوان. له کوبوونه وه که دا که سه کانی

جیگای متمانه هه لده بژن و ده سته ی به ریوه به ری دانیشتوان.
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دراوسیه تی
سالو له دراوسیکانت بکه.

دلگیری و خوشی ئه نجامیکی چکوله یه.

 ئه گه ر دراوسیه که ت هات و هاوار ده کات
 یان به جوریکی تر هه لسو که وته که ی موزاحیمی تو ده بی،

 ده توانی به هاوریانه سه باره ت به بابه ته که قسه و باس ده گه ل 
 دراوسکه ت بکه ی.

 له حاله تیک دا هه لسو که وتی ناخوش دریژه ی هه بوو،
 به نووسراوه بابه ته که به ئاگاداری کاری خانووکه رابگه ینه

یان به شوینی رینمایی نیشته جی بوون.

حه یوانات
 ده توانی له ماله که ت دا حه یواناتی ئه هلی را بگری.

 حه یوانه ئه هلیه که ت ببه سته وه،
 کاتیک ده گه ل ئه و دا له 

 ریره وی خانووکه دا و حه وشه که دا ده رویت.
پاشماوه و پیسای حه یوانه که ت خاوین که وه و بیخه شوینی خوله وه.

شوینه گشتیه کان خوشی هینه رن
 شوینه گشتیه کانی بینایه و شووقه که بو به کار هینانی هه مووانه.

 هه روه ها له به ر چاوی به گره که که سانی تر شوینه کان به خاوینی راگرن
 و رینمایه کان سه باره ت به به کار هینانی ئه مان جی به جی بکرین.

 جگه ره کیشان له ناوه وه ی شوینه گشتیه کان قه ده غه یه
 و هه روه ها له ده ره وه ش له ژیر په نجه ره کان

سووتوو و خولی جگه ره بخه ره شوین و ته بله کی جگه ره.

حه وشه

 له حه وشه یکی پاک و خاوین دا زبل و خوله کان له شوینی خوله که ن
 و عه الگه و نایلونی خوله که له سه تلی خوله که دایه له شوینی خوله که

ریز له داره کانی حه وشه، نه مامه کان و گووله کان بگرن.

پارکینگ و شوینه کانی راگرتن

 سه ییاره که ت له پارکینگه که راگره و ئه و رینمایانه ی
 سه باره ت به راگرتن دراون جی به جی بکه.

 پاسکیل و دووچه رخه که کان له ته لی پاسکیل راگره
یان له ئه نباری دووچه رخه کان.

ری ره و پلیکانه کان

ری ره و و پلیکانه کان به پاکی بپاریزه.
سه باره ت به پاراستنی ئاگر که وتنه وه

 له وی نابی کالیسکه ی مناالن، ته شتی خلیسکین
یان هیچ شت و مه کی تر نابی له وی داندری.

له ری ره و پلیکانه کان خو هاوار و ده نگه ده نگ بپاریزه.

مه خزه ن و ئه نباره کان

 زوربه ی یکه کان و ماله کان مه خزه ن
 و ئه نباری جیایان هه یه، 

 ئه و جیگایه ی که ده کری شت و مه کی تیدا راگری.
 سه باره ت به پاراستنی که ل و په له کان ده توانی قفل

 بکری بو ده رگای ئه نبار و مه خزه نه که.
له ئه نبار و مه خزه نه که ناتوانی ئه و که ل و

 په النه ی به ئاسانی ئاگر ده گرن یان ماده مه ترسیداره کان راگری.

ساونا

 له پیش را کاتی ساونا له ده فته ری
 شه ریکه ی ـ به کری دانی خانوو بگره وه.

 ته نیا له کاتی ساونای خوت دا ساونا بکه
و شوینی جل گورینه که به خاوینی راگره.

شوینی جل شورین و ژووری جل وشک کردنه وه

له پیش را کاتی جل شوردن بگره وه
له ریگه ی نووسینی ناوی خوت له په رتووکی کات گرتنه وه دا،

ئه مه ی له شوینی جل شوردنه که یه.
 ژووری وشک کردنه وه تایبه ته به وشک کردنه وه ی جله کان

زوو جله کان بینه وه، کاتیک که ئه وان وشک بوونه وه
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له ریگه ی ئه م رینمایانه وه خانووکه ت خوش راگره
و به بی مه ترسی ژیانی تیدا بکه.

سه باره ت به پاک راگرتن سرنجه کان له به چاو بگره،
توز و خول و پیسی مه ترسیه کانی ئاگر کردنه وه زیاتر ده که ن

و ته مه نی به کار هینانی زوریک له جییهازه کان که م ده کاته وه.

مال و خانووکه به باشی راگره

ئاشپه زخانه (مدبهخ)
ئه و فیلته ری که له سه رووی گازه که یه باشتر وایه

له نیوانی هه ر دوو مانگ جاریک پاک بکریته وه.

رونی چیشت لینان و پاش ماوه ی خوارده مه نیه کان
مه ریژه ناو حه وزی حاجه ت شوردن،

ئه مان ده بنه هوی گیران زیراب.
رونی چیشت لینان بخه ناو زه رفیکی سه ر داخراو

بخه ناو خولی تیکه ل و رونی به ست راویش ناو خولی ژینگه یی.

سه الجه و یخچاله که ت به پاکی راگره
و خوارده نه کونه کان بخه ناو خولی ژینگه یی.

به به رده وامی پاک بکرینه وه گاز و شوله کانی گاز ده بیته
هویه کی به چاو بو به کار هینانی کاتیک دریژی ئه مان.

سالی جاریک باش وایه که هه ر وه ها گازه که بگواستریته وه
و ده ورو به ری گازه که پاک بکریته وه.

ژووری خو شوردن (حه مام)
نه وار بیهداشتی، دایبی منال، په مه و لوکه، تووکه سه ر،

خول و زیخی پشیله یان خواردن 
مه خه ناو کاسه یی توالیته که وه،

ئه مان ده بنه هوی گیرانی زیراب .

ئه گه ر حه وزی توالیته که گیرا،
خه به ر به شه ریکه ی ئاگاداری بده.

هه روه ها هه میشه خه به ر بده 
ئه گه ر شیره که یان حه وزی توالیته که ئاو بدا.

مانگی جاریک حه وزی زیرابی عه رزی ژووری
خو شوردن پاک بکه ره وه.

به م شیوه یه به رگری ده که ی له گیرانی ئه م
هه ر وه ها سیفونی ده ستشوره که بو خوت

به پی پیوست ده بی پاک بکه یه وه.

کاتیک له ماله وه ده چی ده ر، ماشینی جل شورین بکووژینه وه.
شیره ی ئاوه که ببه سته،

کاتیک که ماشینی جل شوردن به کار ناهینی.
سونده ی ئاو ره نگه لی بیته وه و 

ببیته هوی زیان گه یاندی ئاو،
ئه گه ر شیره که کرابیته وه.

ئه گه ر گلوپی چرای ماله که ت ده شکی،
تو بو خوت ده بی بکریی و بگوریی و گلوپه تازه که بخه ی جیگای.
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ئه گه ر ئاگر گریی گرت
● خوت و که سانی دیکه ی که له مه ترسی دان نه جات بده.

● ته له فون بو ره قه می فریا که وتنی 112 بکه.
● ده رگا و په نجه ره کان دا بخه.

● رینمای فه رمانبه رانی ئاگر کوژاندنه وه بو شوینه که بکه.

تامین و بیمه ی مال
سه باره ت به پاراستنی مال و که ل و په له که ت 

باشتر وایه تو ماله که ت بیمه و تامین
بکه ی الی شه ریکه یکی بیمه.

به ووردی ده گه ل شه رته کانی شه ریکه ی بیمه ئاشنا به.

ته عمیر و چاککردن
ئه گه ر ده تهه وی ماله که ت ره نگ بکه ی یان هه ر وا چاکی بکه ی،

له پیش دا پرسیاری ئیجازه له به ریوه به ری خانووکه بکه.
خانووی کری ده تواندری چاک بکری

ته نیا له ریگه ی ئیجازه ی خاوه نی خانووکه.

ئانتینه کان
له شه ریکه ی خانووکه ئانتینی گشتی هه یه،

یان ئه و سه ر به توری کیبله (کابل).
پرسیاری ئیجازه له به ریوه به ری خانووکه بکه،

ئه گه ر ده ت هه وی که ئانتینی ساته الیتی زیاده دانی.

پاراستن
ره قه م ته له فونی فریا که وتن 112 یه.

ته له فون بو ئه و ره قه مه بکه له کاتی خه ته ر دا،
کاتیک گیانی خوت یان که سیکی تر، ته ندرووستی، 

مال و سامان یان ژینگه له مه ترسی دایه.
ته له فون کردن به بی پاره یه.

ره قه می کودی پیوست نی.

بریاری یاسایه، که له هه موو مال و خانوویک دا ده بی
زه نگی ئاگاداری ئاگری لی بی.

ئه گه ر خانووکه زه نگی ئاگاداری ئاگری تی دا نه بی 
تو د ه بی ئه م بکریی.

هه موو مانگیک تاقی بکه ره وه،
که زه نگی ئاگاداری ئاگر کار ده کات.

پاتری کانی بگوره 
کاتیک که ئه مان ته واو بوون.

په تووی ئاگر کووژانه وه بو مالی بکره،
که له ریگه ی ئه مه وه ده توانی ئاگری بچکوله بکووژینیه وه.

بو وینه په تووی ئاگر کووژانه وه له سه ر دیواری
ئاشپه زخانه هه الوه سه.

په تووی ئاگر کووژانه وه
له سه ر سه قفه که زه نگی ئاگاداری ئاگر دامه زرینه

مانیگی جاریک تاقی بکه ره وه
پاتریکان سالی جاریک بگوره
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به رهه م هینانی کاره با (به رق) و گه رمی ده بیته هوی درووست بوونی گاز،
که ده بنه هوی سه ریع بوونی گورانی هه وا.

کاتیک به رگری له به کار هینانی کاره بای زیاده و گه رما ده که ی،
ژینگه ده پاریزی و پاره ش پاشکو ده که ی.

بیر له پاره و زینگه بکه ره وه

کاتیک به کارهینانی کاره با که م ده که یه وه،
فیش و وهسلی کاره باکه ت که متره.

گه رما و کو کردنه وه زبل و خوله کان
ده به ن هوی درووست بوونی خه رج،

ئه مانه ی که کاریگه ریان له سه ر کری خانووکه ت هه یه.
بو وینه فریدانی که ل و په لی ناو مال
له حه وشه یان له شوینی خول و زبل

یان په نجه ره کان به کراوه یی راگرتن له کاتی هه وای سارد دا
ده به هوی خه رجیکی زور بو شه ریکه ی خانووکه.

خه رجه کان ره نگه ببنه هوکاری 
به رز بوونه وه ی کری خانوو.

جیا کردنه وه ی خول و زبله کان
هه ر له مالی را خول و زبله کان له زه رفی جیا جیا بکه

و خول و زبله کان به ره بو ئه و سه تلی خوالنه ی که دیاری کراون.
رینمایه گرینگه کان سه باره ت به جیا کردنه وه ی خول و زبله کان

ده توانی له شه ریکه ی چاودیری خولی شاره که ت وه رگری.

که ل و په لی ناو مال، ماده مه ترسیداره کان یان جیهازه کانی کاره بایی
ناتواندری له شوینی خولی خانووکه دابندری.

رینمایی راستر ده توانی له شه ریکه ی چاودیری خولی شاره که ت پرسیار بکه ی،
ئه گه ر ده ت هه وی ئه مانه فری بده ی.

عینوانی پیوندی گرتنه کان له کوتای ئه م رینمایه دا ده بینیه وه
له به شی "خول و زبل" دا.



1514

 گه رما و هه وا کیش
 که ش و گه رمیکی سالمه ت بو ژوور ° 22–20 پله یه.

 ئه گه ر ژووره که یک جار سارد یان گه رمه،
گه رمیکه چاک بکه له ریگه ی شیری په تتریه که.

له حاله تی موشکیل دا ته له فون بو که سی چاودیر بکه
یان بو به ریوبه ری چاودیری.

 ئه و په رده دریژان هی که له پیش په تتریه که ن 
 ده بنه هوی به رگری گه رانی گه رما به ژووره که دا.

 هه ر وه ها باشتر وایه ئه شیای ناو مال وا دابندری
 که 10 سانتی مه تر دوور تر له سه ری په تتریه که بن.

بو وشک کردنه وه جل و به رگ به سه ر په رتتریه که دامه ده.

 ئه گه ر په تتریه که ئاو ده دا ت
 یان ده نگی هاژه هاژی لی دی،

مه سه له که به شه ریکه ی چاودیری رابگه ینه.

کاتیک هه وای خانووکه ده گوری،
 بو ماوه ی چه ند خوله کیک په نجه ره ی ژووره 

جیاکان هاو کات ده گه ل یکتری بکه وه.

به کار هینانی کاره با و ئاو
 گلوپ و جیهازه کانی کاره بای بکووژینه وه،

کاتیک ئه مان به کار نا هینی.

 به بی هو ئاو به ر مه ده.
به خیرایی برو بو حه مام کردن.

 ده توانی له ریگه ی جیهازی گه رما چاو لی که ی،
 که ده رجه ی سه ردی سالجه و یخچاله که ت درووسته.

 سه ردی موناسیب له ناو سالجه ° 5+ درجه یه
و له ناو فریزر و مووجه میده دا ° 18– ده رجه یه.

باشتر وایه که فریزیر و موجه میده سالی جاریک بتویندریته وه
یان کاتیک که دیواره کان به ئه ستووری 

نیزیکه ی یک سانتی مه تر سه هولیان گرت بی.

به م شیوه یه ئاو پاشکه وت، کاتیک که زرووف ده شوری.
 سه رکان له سه ر کوونی حه وزی زه رف شورین دابنی

 ئاو له ناو ئه مان بکه
 و زه رفه کان بشوره.

 شوردن و ئاو کیشان له ژیر ئاوی به ردراو
به چه ندین قات مه سره فی ئاو زیاتر دبی.

ته نیا کاتیک جل و زه رف بشو که ماشینه که به ته وای پر بیت.
به م شیوه یه وزه پاشکه وت ده که ی.

هیوامان به سه ربردنی کاته شاده کانی
 روژانه یه له ماله ت دا!
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زانیاری زیاتر

1. ژیان کردن ـ له خانووی کری دا، ده سته
    ری به ریوه به ری دانیشتوان و ـ دیموکراسی

• رینمایی ـ به شیوی باشی به کریگرتن
www.taloyhtio.net

Asuminen > Vuokratapa

• دیموکراسی دانیشتووان
www.ara.fi 

ARA-asuntokanta > Vuokra-asunnot > Asukasdemokratia 

(به فیله ندی، به سویدی و به ئینگلیزی)

2. پاشه که وت کردنی وزه: 
  koti ja asuminen < www.motiva.fi  

(به فیله ندی، به سویدی و به ئینگلیزی)

3. خول و زبله کان:
ـ شوینه کانی فریدانی هه موو والت (به فیله ندی)

www.kierratys.info 

ـ زانیار سه باره ت به که م کردنه وه ی خول و زبل و جیا کردنه وه یان (به فیله ندی، به سویدی و به ئینگلیزی)
jätehuolto < www.hsy.fi 

(نامز نیدن هچ هب) هکید یناک هلایرتام هو هندرک ایج ییامنیر ـ
www.pakolaisapu.fi  

etusivu > tietopankki > pakolaisavun toiminta > kotilo > kotilon materiaalipankki 

4. رینما نامه ی ـ مالیکی بی مه ترسی
www.turvallinenkoti.net

5. زانیاری سه ره تای سه باره ت به فیله ندا
ـ زانیاری سه ره تای سه باره ت به هه لسو که وت له کومه لگا دا ( به 51 زمانی جیاواز)

www.infopankki.fi  

ـ زانیاری به زمانی ئاسان و پاراو، هه ر وه ها بو گیو لی گرتن (به فیله ندی، به سویدی و به ئینگلیزی)
papunet.net

selko > tietoa

نووسینی: پایویوالیمه کی و پروژه ی ـ 4و
Pirkanmaan tulkkikeskus :هل یناروس ینامز هب ه واردریگ ر هو

ره سم و دابه شکردن: ساننا ساستاموینئن

ISBN 978-952-223-789-7 soranî (nid)

ISBN 978-952-223-790-3 soranî (pdf)

له ساله کانی 2008–2011 پروژه ی ـ 4و ئه نجام ده دری: بایخ دان، کاریگه ری، دلگیری، باش به 
ـ هاو ئاهنگی و

شوینی ژیانی خوش یارمه تی ده دا بو شیوه ی ژیان به دریژ خاینی و هه ست به مه سوولییه تی 
ژینگه له ناوچه ی پایه ته خت. به رپرسیاره تی پروژه ی ـ 4و له سه رشانی هیلسینکی، ئسپو و 

شاره وانی وانتایه و هه روه ها شه ریکه ی سه نته ری ده ستی دوو و ئالوگوری ناوچه پایه ته خت. 
پروژه که له یکیتی ـ ئه ورووپا یارمه تی پاره یی وه رده گری بو توانای کی به رکی پشکی کار له 

به رنامه ی ئ ا ک ر و یارمه تی پاره یی نه ته وه یی له ئیتیحادیه و نه قابه ی ئوودنما.

رینمای نامه که به شیوه ی ئه لیکترونی، به زمانه کانه ی کوردی، فیله ندی، ئینگلیزی، رووسی و 
www.4v.fi/julkaisut :سومالیای له ئه م عینوانه  په یدا ده که ی


