
 

 

 خێزانی بۆ خزمەتگوزاری ماڵ

 منداڵدار
 یارمەتیمنداڵدار،  تگوزاری ماڵ بۆ خێزانیەخزم

دەکات  دابین ،دیاریکراو و بە ئاسانی وەدەست هاتوو

لە ناوەراستی ژیانی ڕۆژانەی بنەماڵەدا. 

یاسای  بە پێیپارێزراوە و  ەکە تگوزاریەخزم

 1301/2014اڵیەتی دامەزراوە ) ەئاسودەیی کۆم

19 §) 

 

خزمەتگوزاری ماڵ بۆ خێزانی منداڵدار بە بەخشینی 

دەتوانێ  ەبنەماڵ .خێزان ڕێک دەخرێ پسولە بۆ

کە ئەم جۆرە و شەریکەیەی خزمەتگوزاریەکە لە

ەن،  یا لە پسولە قەبوڵ دەک بەخزمەتگوزاریە 

 .دابینکەری تایبەتی ئەم خزمەتگوزاریە بکرن

 کڕیارەکە دابینکەری خزمەتگوزاریەکە لە 

 ە هەڵدەبژێرێ.لیست 

پێویستی بە خزمەتگوزاری خێزان بۆ بنەماڵەی 

 ربە سەردانی ماڵ هەڵدەسەنگێندرێ.منداڵدا

 

 کڕیارەکان پەیوەندی هەیە زمەتگوزاری خێزان بۆخ

 بە داهاتیانەوە.

 داهات سەبارەت بە پارەدان لە سەر بنەمای زانیاری

 دیار دەکرێ.و قەبارەی خێزان  

 

 چ کاتێک دەتوانرێ خزمەتگوزاری خێزان 
 وەرگیردرێ؟

 
 پێویستی بە خزمەتگوزاری کورت ماوەیە •

 پێویستی بە خزمەتگوزاری لێکۆلینەوەی درێژماوەی پێویست نیە •

بە شێوەیەکی  کار و باری ماڵ و ئابووری ماڵکە  ،کەسێک •

بە هۆی کەم بوونەوەی توانایی کار، ئەگەر ، بەڕێوە دەباتسەرەکی 

شەکەتی، نەخۆشی ، لە دایک بوونی بار ودۆخی ژیان و بنەماڵە، 

 نەتوانێ، منداڵ، ئازار پێگەیشتن یا بە پێی هۆکاری تری بەم چەشنە

  (§ sosiaalihuoltolaki 19).تئەرکاکان بەڕێوە بەرێ

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

خزمەتگوزاری خێزان بۆ وێنە ئەم بابەتانەی 

 :خوارەوە لە خۆ دەگرێ

 یارمەتی بۆ ڕاگرتنی منداڵ •

یارمەتی بۆ کار وبارە پێویستەکانی ماڵ )خواردن لێنان، جلک  •

( یارمەتی بۆ پاكکردنەوەی پێویستەکانی ماڵ حەووتوی شتن

جارێک )گسك لێدان، تۆز سڕێنەوە، پاککردنەوەی گشتی چێشتخانە 

 و ئاودەست( بە یەکەوە لە گەڵ خێزان

ڕوتینی ڕۆژانەی کردن و بەهێز کردنی توانایی و تگیری پش •

 خێزان

 پشتگیری کردن لە هەل و مەرجی دژواری ژیاندا •

 

یارمەتی دەتوانێ بۆ هۆکانی پێویستی بە 

 وێنە ئەمانە بن:

 ماندوویی جەستەیی و دەرونی دایک و باوک •

منداڵ بە نەخۆشیەکی سەخت و  اتووش بوونی دایک و باوک ی •

  کت و پڕ

قەیرانێکی لە ناکاوی تر یا بارودۆخێکی تایبەتی لە بنەماڵەدا  •

 (نزیکەکان )بۆ وێنە، جیا بوونەوە، مردنی 

کارێکی زەرووری دایک و باوک )بۆ وینە، کاتی پزیشک یا  •

 کاتی چارەسەری(

 

پسولەی  خزمەتگوزاری ماڵ/

 خزمەتگوزاری نادرێ کاتێک:

)زگ چوون، کت و پڕحاڵەتی نەخۆشی بۆ منداڵ هاتنە پێشی   •

   هەاڵمەت، هی تر.(

 ماوەیەکی دڕێژ  بۆ ،ڕاگرتنی منداڵ ڕۆژانە •

منداڵێک تەمەنەکەی بە ئاستی ڕاگرتن لە باخچەی مندااڵن  •

 گەیشتبێ، خزمەتگوزاری سەرەکی بۆ ئەو باخچەی مندااڵنە

تەمەن ژێر چەندین منداڵی بنەماڵەدا لە کە ، تەنیا بەوهۆیە •

 قوتابخانە هەیە

ئەگەر منداڵی لە تەمەن قوتابخانە، پێویستی بە ئاگاداری  •

 هەبوو لە کاتی بەیانی، ئێوارە و ماوەی پشوو کردنلێ

 دایک و باوک لە ئێش بن/ بۆ ئەوەی هەڵی خویندنیان هەبێت •

 لە ماڵەوەرا ئیش بکەن، لە بەر خویندن و سەرگەرمی •

 نێوان دوو کەسبەڕێوە بردنی پەیوەندی  •

 تەنیا بۆ پاک و خاوێنی و چوونە بازار •

 

 



 

 

 

تگوزاری ماڵ ەمزپەیوەندی گرتن لەگەڵ خ

 بۆ خێزانی منداڵدار

 

 

ماڵ  سەردانی   

پێویستی بە خزمەتگوزاری -  

و لە گەڵ دایک هەڵدەسەنگیندرێ    

  و باوک قسە دەکرێ سەبارەت بە  

خزمەتگوزاری گونجاو و     

ناوەرۆکی خزمەتگوزاریەکە     

 

ری خزمەتگوزاریەکەەبژاردنی دابینکهەڵ   

موشتەری دابینکاری خزمەتگوزاری -      

هەڵدەبژێرێ، خۆی پەیوەندی لە گەڵ         

دابینکەرەکە دەگرێ و سەبارەت بە        

خزمەتگوزاریەکە ئاگاداریدابینکەری         

)سەیری دەدات بە راوێژکاری بنەماڵە        

زانیاریەکەنی پەیوەندی گرتن بکە        

موشتەری خۆی لە گەڵ دابینکەری -     

خزمەتگوزاری کاتی سەردانەکان دیاری        

دەکات       

       

  

 

خزمەتگوزاری ماڵ بۆ خێزانی منداڵدار     

بە خزمەتگوزاری بە  بوون پێویست -      

.هەڵسەنگاندنی بۆ دەکرێبەردەوامی         

  ٤خزمەتگوزاریەکە کورتە و بە تێکرا  -    

جار لە حەوتوو و  ٣تا  ١مانگە،  ٦تا         

  ەکاتژمێر ٣تا  ٢هەر جارێکیش       
 
 

 

 

 

 

 زانیاریەکانی پەیوەندی گرتن

  بەشی چاالکی و خۆشگوزەرانی شارەوانی تورکر

 رمەتگوزاری ماڵ بۆ خێزانی منداڵدازخ

  2912 179 040 : تەلەفۆن

   کاتی تەلەفۆن کردن لە ڕۆژانی کاری دا کاتژمێر

        8.30 - 10.00 

  نامیلکە لە کاتی ڕۆژانی  ئاگادار بە، ناتوانی)

. ئاخریبۆ ئەم ژمارەیە بنێری کاری دا  

وتە دەتوانی بە دەنگ پەیام بنێری(حە   

 

lapsiperheet.kotipalvelu@turku.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دا موشتەری دەتوانێ کاتی لە پێش

بۆ ماڵ هەڵوەشینێتەوە  سەرداندیاریکراوی 

بە ئاگادار کردنەوە دابینکەری 

کاتژمێر پێش  ٢٤خزمەتگوزاری النی کەم 

ئەگەر کاتی سەردانی کاتە دیاریکراوەکە. 

 هەلوەشێنرێتەوە یانبە درەنگ ماڵ 

 ەکەدیاریکراو ەکات ێندرێتەوە، هەلنەوەش

. وەک جاڕیک سەردان سەیر دەکرێ

   شارەوانی خەرجەکەی لە ئەستۆ ناگرێ.
 

 

لە ناو  دیاریکراو و بە ئاسانی وەدەست هاتوویارمەتی 

 ژیانی ڕۆژانەی بنەماڵەدا

 

 

 

 

خزمەتگوزاری ماڵ بۆ 

 خێزانی منداڵدار
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