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یسلەندابەخێربێن بۆ ئ

.کۆچکردن بۆ واڵتێکی نوێ هەنگاوێکی گەورەیە•

خۆگونجاندن لەگەڵ بارودۆخی جیاواز، دۆزینەوەی بژێوی ژیانی نوێ و •
..ایەنێتخێزانت لەوانەیە کاتێکی درێژ بخخۆت ودروستکردنی ماڵێکی باش بۆ 

رتن، ، هەر وەک چێژوەرگسرووشتییەهەستی جۆراوجۆر لەوکاتەداکردنیئەزمون•
بەاڵم هەروەها هەستی وەکوو خەم، دڵەڕاوکێ، نائومێدى، . گەشبینی و وروژان

.، شەکەتى و تووڕەییش هەیەبوونەوەپەشیمان 

، بنلە شتەکان جیاوازن، سەیر و سەمەرەو و دژوار ێکتەنانەت ئەگەرچی زۆر•
ارەت بە مەراق و ئەرێنی بوون سەب. زۆر شتیش هەیە کە باش و سەرنجڕاکێشن

.بە شتی نوێ بەنرخە

.ور بەهێهەروەها لەگەڵ خۆت "." ی پێویستەکاتباش شتی"ووتراوەوەکئینجا•
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کۆرسی پەروەردەکردنی 
کۆمەڵگا 

یەنی ئامانجەکانی ئەم خولی پەروەردەیە، گفتوگۆ و تێگەیشتنە لە ال•
:ئەو بەشانە پێک دێن لە. یسلەندەاسەرەکی کۆمەڵگای ئ

کۆچبەری نوێ لە ئیسلەند•
مێژوو، جوگرافیا و شێوازی ژیان•
منداڵ و خێزان•
تەندروستى•
پەروەردە و کارامەیى•
دامەزراندن•
کۆمەڵگای دیموکراتى و خۆشگوزەرانی•

یسلەندی، ائ)بابەتی فێرکاری سەر سالیدەکان بە حەوت زمانی •
هەم (. ەئینگلیزى، عەرەبى، کوردى، فارسى، پۆڵەندى و ئیسپانیایی

.دەنووسرێن و هەم بەدەنگى بەرز دەخوێندرێنەوە

.ڕێنمایى فێرکاری بۆ مامۆستاکان•

.لەندهەر بەشێک دەسپێدەکات بە ڤیدیۆیەک لە ژیانی ڕۆژانەی ئیس•

www.landneminn.isهەموو بابەتەکان بەردەستە لە •

http://www.landneminn.is/
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یە باکوورو بەشێکە لیدوورگەیە لە ئوقیانووسی ئەتلەسئایسلەند•
.ئەوروپا

، دانیشتووانەکەیکیلۆمەتری دووجایە103,000ئەم واڵتە •
.(2020کانوونی دووەمی ساڵی 1)کەسە364,000نزیکەی 

دانیشتوان لە درێژایی کەناردەریا دەژین، بەاڵم کەسێک لە •
.بەرزاییەکان ناژی

.دەژینڕەیکیاڤیکهەرێمیلەخەڵکزۆربەي•

.ئایسلەندەپایتەختىڕەیکیاڤیک•

.زۆرەئایسلەند خاوەن چیا، کەنداوی تەنگەبەر، گەل و بیابانێکی•

هەروەها خاوەن سەهۆڵدانی سروشتی و تاڤگەیە بەاڵم دارستانی •
.کەمی هەیە

بەاڵم –بەگشتی لە زستان بەفر دەبارێ و زستانەکان زۆر تاریکە •
.هاوینەکان ڕووناکە

زانيارى گشتى لەسەر ئایسلەند



52021 www.landneminn.is

Mynd frá VMST

بەردەوامە-زانيارى گشتى لەسەر ئایسلەند 

بووەکۆمارىەوەـ1944لە ساڵی ئایسلەند•

پاش هەڵبژاردن حکومەت پێک . ساڵ بەڕێوە دەچێت4هەڵبژاردن پەرلەمانى هەر •
.دەهێنرێت

. .و هیچ سوپاىەکی نیشتیمانی نیەئاشتیخوازەواڵتێکیئایسلەند•

.و مافی مرۆڤ لە یاسادا گونجێنراوەڕەگەزی یەکسانى•

ئەمە واتای ئەمەیە کە خەڵک باجێکی. واڵتێکی خۆشگوزەرانەئایسلەند •
تاڕادەیەک زۆر دەدەن لەسەر حەقدەستیان بەاڵم لەبەرانبەردا خزمەتگوزاری 

.جۆراوجۆر وەردەگرن

.کۆمپانیا و تاکەکان ناچارن بۆ باج دان لەسەر داهاتەکەیان بە حکومەت•
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زانيارى گشتى لەسەر
بەردەوامە -ئایسلەند 

سازییە پیشەسازى ماسیگرتن و گەشتوگوزار لە پیشە•
.  گرنگەکانە لە ئایسلەند

بەرهەم دەهێنرێت و ( گۆشت و سەوزە)کشتوکاڵ •
هەروەها گەورە وێستگەی بەرهەمهێنانی گەورەی 

.کارەبا هەیە

زۆر خەڵک هەروەها لە ناو بەڕێوبەرایەتى حکوومی •
و خزمەتگوزارى، لە سیستەمی پەروەردەیى و 

پیشەسازى و. سیستەمی تەندروستی کار دەکەن
خۆراک بەرهەمهێنان هەروەهابەشێکی سەرەکىیە لە 

.بازاڕی کاری ئایسلەند
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ناوەندی چەند کەلتووری و زانيارى

.Árnagata 2-4 ,400Ísafjörðurدەکەوێتەزانیارىو کەلتووریچەندناوەندی•

www.mcc.isماڵپەڕی ناوەندی چەند کەلتووری و زانیارى •

.ویلەوێ تۆ دەتوانی بە چەندین زمان زانیاری ورد و بەسوود وەرگری سەبارەت بە کۆچکردن بۆ ئایسلەند یان ژیان لە•

mcc@mcc.isئیمەێلبۆیان 4503090ژمارەیڕەقەمبەبۆ زیاتر زانیارى، پەیوەندی بکە •

کە  ,ئامۆژگاری و ڕاوێژی دامەزراوە و شارەوانى لەسەرە. ناوەندی چەند کەلتووری و زانیارى ڕێکخراوەیەکی گشتییە•

.پێشوازیى پەنابەر یەکێک لە پڕۆژەکانی ئەم ناوەندەیە

•F

•Fj0-3090

http://www.mcc.is/
mailto:mcc@mcc.is
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نوێ لە ئایسلەند

ئەوە . دەستی بەکار کرد2021نوێ لە ئایسلەند لە ساڵی •
.ىبەڕێوە دەچێت لەالیەن وەزارەتى کاروباری کۆمەاڵیەت

Laugavegur 116 ,101دەکەوێتەئایسلەندلەنوێ•
Reykjavík.

ۆکردن دەتوانن بەشداربن لە ڕێگەی، گفتوگکۆچبەرەکان•
7555 456 (354+)لەگەڵ ڕاوێژکار بە تەلەفۆن 

.isnewiniceland.چاتیخزمەتگوزاریلەڕێگەی
ەندى، زمانی ئایسل: چاتی ئۆنالین بە حەوت زمان بەردەستە

وانى و ئینگلیزى، پۆڵەندى، ئیسپانى، پورتوگالى، لیت
.عەرەبى

اری ڕۆڵی ئەم بنکەیە پێشکەشکردنی ڕاوێژکاری و زانی•
اف بەردەستە بۆ کۆچبەران سەبارەت بە خزمەتگوزاری، م

.و بەرپرسیاریەتێکانیان

tel:+3544567555
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خاچى سووری 
ئایسلەند

خاچى سووری ئایسلەند خزمەتگوزارى و •
چااڵکى کۆمەاڵیەتى بۆ کۆچبەر پێشکەش

.  دەکات

وەندیی ئەم هەڵمەتە بریتییە لە دروستکردنی پەی•
نی و رووەکۆمەاڵیەتی، پشتگیری کۆمەاڵیەتی د

. ڕێگەکانی ناسینی کۆمەڵگا

ئەمانە ئەو پرۆژە دەگرنەوە وەکوو پڕۆژەی •
دى، دۆستایەتى کۆچبەر، گفتوگۆی ئایسلەن
.  ڕاوێژکاری و ڕووداوی جۆراوجۆر

سەرەڕاى ئەوەش،بەرنامەکانی خۆبەخشانەی •
.  جۆراوجۆر بزووتنەوە بۆ کۆچبەر بەردەستە
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ڕێکخراوەکانی
یارمەتيدان

هەروەها سەرچاوەکانی ( و کۆچبەرانی تر)پەنابەران •
ەتییارموەکووبەردەستی ڕێکخراوەکانی تری یارمەتیدەر 

.سوپای ڕزگاری, (Hjálparstarf kirkjunnar)کڵێسا
(www.herinn.is) Samhjálp=Salvation Army

ى هەیە یارمەتی کڵێسا پرۆژەى پێشکەش کردووە کە پەیوەند•
اری، بە پشتگیری دەروونى و کۆمەاڵیەتى و سەرچاوەی کرد

ەوڵەتین یان بەتایبەتى بۆ ئافرەتان کە داواکاری پاڵپشتی نێود
www.hjalparstarfkirkjunnar.is. پشتگیری دەکرێن

•Samhjálpقاوەخانەی سامهیاڵپ، بۆ نموونە، جێبەجێکردنی
(Kaffistofa Samhjálpar) لەBorgartún 1  ,

Reykjavik . لەوێ، ئەوان ژەمە خۆراکی خۆڕایی پێشکەش
دەکەن بۆ خەڵک کە دەژین لە بارودۆخی دژواری 

رمی کۆمەاڵیەتیدا؛ نانی بەیانی، قاوەڵتوون و خواردننی گە
نیوەڕۆ، هەر ڕۆژ لە ساڵ، کۆتایی هەفتە و هەروەها لە 

www.samhjalp.isپشووڕۆژی

http://www.hjalparstarfkirkjunnar.is/
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تۆماری ئایسلەند

. وەیىەفەرمانگەى تۆمارکردنى نەتەوەیى ئایسلەند خاوەن نووسینگەیەکی تۆماری زەوی و زار و تۆمارێکی نەتە•

.فەرمانگەى تۆمارکردنی پاسەپۆرت، کارتی ناسنامەی کەسى و بڕوانامەی جۆراوجۆرباڵودەکاتەوە

.  ین یان ژیاونفەرمانگەى تۆمارکردنى نەتەوەیى ئایسلەند پێشینەی هەموو ئەو کەسانە تۆمار دەکات کە لە ئایسلەند دەژ•

واستنە زنەوە لە شوێنێک بۆ شوێنێکی تر دەبێ لەماوەی حەوت ڕۆژدا ئەم ڕاگائەو کەسانەی کە ناوخۆی واڵت دەگو

.  ڕاگەیەنێن

هەروەهایە لەوێ ناوى منداڵ، یان ناو . دەردەکات( kennitala)فەرمانگەى تۆمارکردنى نەتەوەیى ژمارەناسنامە •

.  گۆڕان، تۆمار دەکرێن

ەتەوەیی کە ناو و ڕێکەوتی لەدایکبوون بەشێوەیەکى دروست لە دەسپێکەوە لە فەرمانگەی تۆماری نئەوە گرنگە •
. پاشان زۆر زەحمەتە بۆ گۆڕینی-بخەنتۆمار

ئەوانەی کە هاوسەرگیری دەکەن دەبێ پەیوەندی بکەن بە فەرمانگەی تۆماری نەتەوەیی و چۆنیەتی دۆخی •

. هاوسەرگیرێکە تۆمار بکەن

Akureyri107Hafnarstrætiیان لەBorgartún 21 ,105Reykjavíkدەکەوێتە  فەرمانگەی تۆماری نەتەوەیی •

.  زۆر یەک لە کارەکان دەکرێ بەشێوەی ئۆنالین لە ماڵپەڕی فەرمانگەی تۆماری نەتەوەیی ئەنجام بدرێت•

www.skra.is

http://www.skra.is/
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مۆڵەتی نيشتەجێبوون
.ێبوونەزۆر بیانى کە دەیانەوێت لە ئایسلەند بژین پێویستیان بە مۆڵەتی نیشتەج•

(.www.utl.is)ردەکرێت ەمۆڵەتی نیشتەجێبوون لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی کۆچکردن د•

Dalvegur 18 ،201Kópavogur: شوێنى بەڕێوەبەرایەتی کۆچکردن•

.وون هەیەچەندین جۆری جیاوازی مۆڵەتی نیشتەجێبوون بە گوێرەی ئامانجی نیشتەجێب•

وو مەرجەکانی بنەڕەتی کە بۆ هەم(آ:بارودۆخی مۆڵەتی نیشتەجێبوون پێک دێ لە•
ەک جۆر مەرجەکانی تر کە بۆ هەری( و ب، مۆڵەتەکانی نیشتەجێبوون کاری پێدەکرێت

.مۆڵەت جێبەجێ دەکرێت

ئەندامییان واڵتانی ( EEA)بۆ ئەو بیانیانەی کە لە واڵتانی دەرەوەی ئابووری ئەورووپا•
EFTAو دەیانهەوێت زیاتر لە سێ مانگ لە ئایسلەند بمێننەوە، دەبێ مۆڵەتی ن

.نیشتەجێبوون دەرکرێت

http://www.utl.is/
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-مۆڵەتی نيشتەجێبوون 
بەردەوامە

کات هەموو ئەو بیانیانەی کە لە ئایسلەند دەژین ناچارن ئەگەر پێویست ب•
کات داواکاری بکەن بۆ مۆڵەتی نیشتەجێبوون و هەروەها ئەگەر پێویست ب

لەبەرکمانگێکەمبەالنی)بکاتنیشتەجێبوونداوای نوێکردنەوەی مۆڵەتی 
(.مۆڵەتەکەبەسەرووچوونی

جێبوونی بەڕێوەبەرایەتی کۆچکردن دەتوانێ ئەوکەسانەی کە مۆڵەتی نیشتە•
.  بڕواپێکراویان نییە دەرکات

ر مێزی خزمەتگوزاری لە بەڕێوەبەرایەتی کۆچکردن زانیاری دەستەبە•
ەستەوە دەکات دەربارەی ئەوەیکە چ بەڵگەنامەیەک دەبێ بۆ داواکارییەکە بەد

.  بدۆزرێتەوەwww.utl.isبێت و هەروەها ئەم زانیاریانە دەکرێ لە ماڵپەڕی 

بەڕێوەبەرایەتی کۆچکردن داواکارییەکان و ئەو بەڵگەیانەی پێتە •
ان دەکات وەردەگرێت، بۆ مۆڵەتی نیشتەجێبوون وێنە دەگرێت، پەنجەمۆر سک

. و ئەگەر پێویست بکات موقابلە دەکات
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ونینيشتەجێبومۆڵەتی
هەميشەی

هاوواڵتيبوون

یاساکانی پەیوەندیدار بە مافی نیشتەجێبوون و •
ت لە هاوواڵتیبوونی ئایسلەندت بە ئاسانی دەست دەکەوێ

www.utl.is  .

بۆ داواکارییەکە زۆر مەرج و زۆر بەڵگەی بەردەست •
.  پێویستە

ی یان لەوانەیە بەخشینی مۆڵەتی نیشتەجێبوون یەکجارەک•
بکرێت هاوواڵتیبوونی ئایسلەندی دواکەوێت یان ڕێگری لێ

:  ئەگەر داواکار
.ت وەرگرتووەەیارمەتی دارایی لە شارەوانی یان حکوم•

ۆفێری یا بە تاوانێک تاوانبارکرابێت، بۆ نموونە پێشێلکاری ش•
.خود هاتوچۆ

دۆسیەکی هەبێت کە لەالیەن پۆلیس یان دادگاوە چارەسەر •
.نەکراوە

ە هۆی دۆسیەکی چارەسەرنەکراو لەگەڵ حکومەت دەتوانێت ببێت•
.دیپۆرتکردن

http://www.utl.is/
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سوکەوتی ئەو کەسانەی کە لە واڵتی خۆیان دەچەوسێنرێنەوە یان لەمەترسی لەسێدارەدان، ئەشکەنجە یان هەڵ•
ی لە داواکردنی پشتگیری نێودەوڵەتبەنامرۆڤانە یان سزادان دان، مافی ئەوەیان هەیە دەتوانن هەستن 

.ئایسلەند

.پاراستنی نێودەوڵەتیش لەوانەیە لەبەر هۆکاری مرۆڤانە ئەنجام درێت •

.اندا هاتووەپرۆسەی ڕاپەراندنی کاروباری تایبەت بەم جۆرە داواکاریانە لە یاسای پەیوەندیدار بە بیانییەک•

.بەڕێوەبەرایەتی کۆچکردن ڕاپەڕاندنی کاری تایبەت بەم داواکاریانە جێبەجێ دەکات•

کاروباری دەکرێ تانەلێدرێت لە بڕیارەکانی بەڕێوەبەرایەتی کۆچکردن لەالی لێژنەی پێداچوونەوە بۆ•
www.knu.is Kærunefnd útlendingamálaکۆچبەری و پەنابەری

پشتگيری نێودەوڵەتی

http://www.knu.is/
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ەڕاندنی داواکارەکان بۆ پشتگری نێودەوڵەتی لەکاتی ڕاپ•
ی داواکارییەکەیان، شوێنی نیشتەجێبوون و یارمەت

.تێچووی ماڵی وەردەگرن

ەتیان داواکارەکان بۆ پشتگری نێودەوڵەتی زۆرجار دەرف•
ژمارە و جۆری . هەیە بۆ ئامادەبوون لە کۆرسەکاندا

کە خولەکان پشت دەبەستێت بە یاسای ئەو دامەزراوەیە
.بەڕێوەبەرایەتی کەیسی کەسی پەیوەندیدار دەکات

خاچى سووری ئایسلەندی پشتگیری و پاڵپشتی •
.  کۆمەاڵیەتی داواکارەکان دەستەبەر دەکات

www.raudikrossinn.is

پشتگيری
-نێودەوڵەتی
بەردەوامە

http://www.raudikrossinn.is/
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پێشوازیى هاوڕیزی پەنابەرى

ە شێوەی چ بکە پشتگیری نێودەوڵەتیان پێ بەخشراوە لە ئایسلەند،ئەو پەنابەرانەی، •
سەربەخۆ هاتبن بۆ ناو واڵت یان بە فەرمانی حکوومەت، خزمەتگوزاری هاوڕیز 

.  وەردەگرن

تگیری بۆ ئەم خزمەتگوزارییە بریتین لە فێرکاری ئایسلەندی و کۆمەاڵیەتی و هەروەها پش•
.دۆزینەوەی کار و چاالکییەکانی تر وەکوو، خوێندن، ڕاهێنانی پیشەگەری

ووری خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی شارەوانی پەیوەندیدار، بەڕێوەبەرایەتی کار و خاچی س•
.  ئایسلەند بۆ نموونە ئەو الیەنانەن کە خزمەتگوزاری پەنابەری ڕادەست دەکەن
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-پێشوازی هەماهەنگ 
بەردەوامە

خاچی سوور شوقە ئامادە دەکات بۆ پەنابەرانی •
ەلوپەلی بەرکەوتوو و ئەگەر پێویست بکات بە کڕینی ک

ناوماڵ یارمەتی پەنابەران دەدات کە بەشێوەیەکی 
. سەربەخۆ دێن

خاچی سوور هەروەها ڕێنمایی، ڕاهێنان و ڕاوێژکاری •
ایی گشتی پێشکەش بە پەنابەران دەکات و ئەوان ڕێنم

.  دەکات بۆ ئەو سەرچاوەیانەی کە لەبەردەستیانە

www.raudikrossinn.is

http://www.raudikrossinn.is/
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مافی خزمەتگوزاری وەرگێڕان

.کۆچبەران زۆرجار ناچارن بە بەکارهێنانی وەرگێڕ•

ئەوان کاتی مامەڵەکردن لەگەڵ پۆلیس و دادگا مافی•
.ستیبەکارهێنانی وەرگێریان هەیە بۆ چاودێری تەندرو

. دامەزراوەکە تێچووی وەرگێڕ دەدات•

بۆ بەاڵم پێویستە تۆ بە تێبینی خۆت داوا بکەیت•
.  ەرگێڕەمەترسێ لەوەیکە بڵێی پێویستت بە و. وەرگێڕ

.  ئەمە مافی تۆیە

نن، بۆ دامەزراوەکانی دیکەش بەگشتی وەرگێر بەکار دێ•
و نموونە قوتابخانە،نووسینگەی دەسەاڵتداری هەرێمی

.  ناوەندەکانی خزمەتگوزاری 
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بانکەکان

ەکان بانک کۆمپانیایەکە کە بەشێوەیەکى سەرەکى مامەڵە لەگەڵ پارەدان، قەرز و داهات•
.  دەکات

ی ساڵ ناتوانن وامی بانکی وەرگرن بەاڵم دەتوانن عیساب18کەسانی خوارووی تەمەنی •
و پارە ( اتپاشەکەوت بک)و پارە تێکات ( بە مۆڵەتی سەرپەرشتیارەکەت)بانکیان هەبێت

( ڕاکێشێت)بگوازێتەوە 

.  سەرپەرشتەکان بەگشتی باوانی منداڵن•

:بانکەکان خزمەتگوزاری جۆراوجۆر پێشکەش دەکەن•
.حیسابە بانکییەکان•

.دیبیت و کریدیت کارت•

ەوەخزمەتگوزاری بانک بەشێوەی ئۆنالین و لەڕێگەی تەلەفۆن•
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بانکیئەژمێری

ە هەموو دەبێ حیسابی بانکیان هەبێت بۆ ئەوەیک•
. کاروباری دارایی کەسی خۆیان جێبەجێ بکەن

باشترە حیسابێکی کراوەت هەبێت کە ئەگەر •
.  پێویستبوو لێی بچیتە دەرەوە

زۆر خەڵک هەروەها حیسابی پاشەکەوتی تایبەت•
. دەکەنەوە

:انیحیسابێکی بانکی پێویستە بۆ ئەوەى بتو•
.مووچە یان یارمەتی وەرگری•
.  دراو لە کەسێک لەناوخۆ یان دەروەی واڵت وەرگرە•
پارە ڕاکێشە، پارەی پسوولە بدە یان بەشێوەی •

.  ئەلەکترۆنی بیگوازەوە بۆ حیسابی تر
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This Photo is licensed under CC BY-SA-NC

This Photo licensed under CC BY-NC-ND

This Photo is licensed under CC BY-SA

بەردەوامە-بانکی ئەژمێری

ریماکاتێک مۆڵەتی نیشتەجێبوون بەخشرا بە کەسێک و لە فەرمانگەی تۆ•
)  ئایسلەندیناسنامەیژمارە–( www.skra.is)نەتەوەیی تۆمار کرا 

kennitala ) انکی ئەوان دەتوانن داوای کردنەوەی حیسابێکی ب–بۆ دەردەکرێت
.بکەن

ەموو پشکنینی ڕاستی و دروستی زانیارییەکانی تاکەکەکەسی هکەبانکە•
بۆ نموونە ناو، ژمارە ناسنامە، ڕەقەم تەلەفۆن،)مشتەرییەکانی خۆی دەکات 

(  ناونیشانی ئیمەیل

رە بانک هەروەها پشکنینی دەکات کە ئەو پارەیەی کە خەڵک دەیڕێژن بۆ ژما•
پارەکە حیسابەکەیان لە کوێوە دێت و هەروەها پشکنینی چۆنیەتی بەکارهێنانی

. دەکات

ابی ئەمە بەشێوەی پرسیارنامەیەکە کە هەرکەس دەبێ لەکاتی کردنەوەی حیس•
(.  پشکنینی وەاڵمی دروست بکە)بانکی پڕی کاتەوە 

شبە کاپارەدان. لە ئایسلەند، زۆربەى خەڵک پارەدانی ئەلیکترۆنى بەکاردەهێنن•
.  یان کارت یان تەلەفۆنى زیرەک پارەدان

http://cestpasmonidee.blogspot.com/2015/09/la-police-naime-pas-le-paiement-sans.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://wjmc.blogspot.com/2011/04/what-is-money.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Visa_Electron
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.skra.is/
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ئایسلەندی ئەليکترۆنى 

.ەند باوەخزمەتگوزارى ئەلیکترۆنى و پەیوەندى ئەلیکترۆنى لە ئایسل•
www.skilriki.is

یارى هەموو دامەزراوە و کۆمپانیایێک وێبسایتیان هەیە بە ناوەڕۆکی زان•
.  سەرەکى

ریت یان پرسیاری خۆت بنێ/ونامەئیمێل/ ئیمەیلنامەیدەتوانیتتۆ•
لەڕێگەی چاتی ئۆنالین

وەکوو پڕکردنەوەی فۆڕمەکان بەشێوەی ئۆنالین و ناردنی بەڵگەنامەکان•
ی واژوو" هەروەها . بەڵگەنامەی سکانکراو لە ڕێگەی ئیمەیلەوەش باوە

. بەکار دەهێنرێت" ئەلیکترۆنى

ر دامەزراوەکان هەروەها زانیارى کەسى و وەاڵم بۆ تاکە کەسەکان لەسە•
ێیان ئەم الپەڕەیانە پ. الپەڕە پارێزراوەکانی لە ماڵپەڕی خۆیان دادەنێن

"الپەڕەکانم "دەوترێت 

نەوەى ئایسلەند یاسای تەواو توندوتیژی هەیە لەسەرپاراستن و گواست•
زانیاری کەسى داتا کە هەم تاکەکان و هەم دامەزراوەکانی حکومی و 

.  کۆمپانیاکان دەبێ پەیڕەوی بکەن

http://www.skilriki.is/


242021 www.landneminn.is

ungirfrumkvodlar.is

-ئایسلەندی ئەليکترۆنى 
بەردەوامە

یەخزمەتگوزارى بانکى لە ئایسلەند تەواو ئەلیکترۆن•
ینە و هەرکەسێک لەڕێگەی بانکی خۆیەوە خاوەن بانکداری ئۆنال•

وانێت دەتوانێت هەموو سەوداکانی حیسابی خۆی سەیر بکات، دەت
پارەی پسوولە بدات و سەیری پەڕەی پارە بگوازێتەوە

.  پارەدانەکانی خۆی بکات
و تۆ دەتوانی لەڕێگەی تەلەفۆنى زیرەکەوە بە کارتی کاش•

. کریدیت کارت پارە بدەیت
انکی دەتوانی لەڕێگەی ماڵپەڕی بانکەکان یان پرۆگرامەکانی ب•

.  سیستەمی بانکداری ئەلیکترۆنی بەکار بێنی

خزمەتگوزارى چاودێرى تەندروستى هەروەها •
(خزمەتگوزارى سونەتیلەگەڵ) ئەلیکترۆنین 

دەتوانیتێک داواکارى www.heilsuvera.isلەسەر ماڵپەڕی •
ۆ ڕەچەتە بنێریت بۆ کلینیکی چاودێرى تەندروستى پزیشک ب

ی گفتوگۆ/تازە کردنەوە، بۆ دەسنیشانکردنی کاتی عەیادە
یانخوێنتەلەفۆنی لەگەڵ پزیشک و داواکاری بۆ فەحسی 

.پزیشکیبڕوانامەی
تی بگرێوە تۆ هەمیشە دەتوانی کاتێکی دیدار لە کلینیکی تەندروس•

4ی سەیری بەش)و سەردانی پزیشک یان پەرستارێک بکەیت 
(. بکە دەربارەی تەندروستی

http://www.heilsuvera.is/
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بڕوانامەی ئەلیکترۆنى لەڕێگەی تەلەفۆنى زیرەک •
بەکاردەهێنرێت

ە بانکی تۆ دەتوانیت داوا بکەیت بۆ بڕوانامەی ئەلیکترۆنى ل•
(.104Reykjavík, 2قاتی , Holtagarðar)Auðkenniخۆت یان لە 

www.audkenni.is; www.skilriki.is

.  Auðkenniپاشان پێویستە بڕۆیت بۆ بانک یان •

ەقەم تەلەفۆنی پێویستە پاسپۆرتێکی بڕواپێکراوت پێبێت، ڕ•
ئایسلەندی و لەگەڵ ژمارەناسنامەیەکی ئایسلەندی 

(kennitala  .)

ی توانای بەکارهێنان/زانستی بەکارهێنانی کۆمپیوتەر•
یسلەند ئینتەرنێت لەسەر تەلەفۆنی زیرەک بەخێرایی لە ئا

. ئەوە ژیانی تۆ ئاسان و ئاسوودە دەکات. گرنگە

. هەبوونی ناونیشانی ئیمەیلی خۆت گرنگە•

ئەليکترۆنىبڕوانامەی
Rafræn skilríki

http://www.audkenni.is/
http://www.skilriki.is/
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پاس-گواستنەوە

.  ئایسلەند شەمەندەفەرى یان سیستەمی میترۆی نییە•

. ۆ دەکەنخەڵک بە ئوتۆمبێل، پاس، پاسکیل یان بە پیاسە هاتوچ•

وخۆی واڵتیش توانای هاتووچۆ بە فڕۆکە هەیە ێهەروەها لەن•
.لەنێوان هەندێک شوێن

.بەردەستەwww.bus.isسیستەمی پاس لە •

کام پاس لەوێ تۆ دەتوانیت تۆڕی ڕێگاکە ببینیت، بزانیت کە•
.  بکڕیتبەکاربێنیت و گەشتێک یان جۆرەکانی جیاوازی گەشت

باقی / ەپارەدان بە پارەش مومکینە بەاڵم شۆفێر پارە ناگۆڕێتەو•
! ناداتەوە

strætó

http://www.bus.is/
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ئوتۆمبێل-گواستنەوە 

بیل لە کڕینی ئۆتۆم. خاوەندارێتی ئوتۆمبێل لەناو جەماوەری خەڵکی ئایسلەند باوە•
یاوازی ئۆنالین فرۆشگای ئۆتۆمبیل لە نوێنەرایەتی ئۆتۆمبیلەکان و لەڕێگەی مێدیایی ج

.مومکینە

.بیمەبەیبەتتاکۆمپانیایەکیلەالیبیمەکرێندەبێبەکارهێنانئۆتۆمبیلەکانیهەموو•

.پشتێنى سەالمەتی دەبێ بەکاربهێنرێن بەگوێرەى یاسا لە ئایسلەند•

ی خۆی منداڵ دەبێ بەگوێرەی یاسا کورسی ئۆتۆمبیلی گونجاو لەگەڵ کێش و تەمەن•
.بەکاربێنێت

.  لە زستان، بارودۆخی جادەکان بەگشتی خراپ و شەقامەکان سەهۆڵبەندانن•
ایەی بەت. بەکار بێنن( یان تایەی چوار وەرز)ئۆتۆمبیلەکان دەبێ تایەی زستانی 

.هاوینی، ئەوان گیر دەکەن و ناتوانن بڕۆنە پێشەوە

.  بۆ زستانەتایەیی بیزماریش هەیە، بەاڵم لە هاوین ناتوانی شۆفێریان پێکەیت، تەنیا•
فری ئەوان بەشێوەیەکى سەرەکى بەکاردەهێنرێن لە ناوشار و لە کاتی بارینی بە

.قورسدا
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فێری بەگوێرەى یاسای هاتوچۆ، بەبێ مۆڵەتی بڕواپێکراوی شۆ•

.بەکارهێنانی ئۆتۆمبیل یان ماتۆر سیکل قەدەغەیە

سەیری . دەسەهەاڵتی هەرێمیئ مۆڵەتی شۆفێری دەردەکات•
:  یاساکان بکە

www.syslumenn.is/thjonusta/skirteini-vegabref-vottord/okuskirteini

ۆفێری مۆڵەتی شۆفێری لە ئایسلەند، کە لەسەر بنەمای مۆڵەتی ش•
اڵتی خۆت بیانییە، دەبێ مۆڵەتێکی شۆفێری بڕواپێکراو کە لە و

ی وەرتگرتووە و مۆڵەتی نیشتەجێبوون لە فەرمانگەى تۆمار
(www.skra.is). سلەند پیشان بدەیتینەتەوەیی ئا

دەست 16تۆ دەتوانی لە . ساڵە17تەمەنی شۆفێری لە ئایسلەند •
لەگەڵ وانەی شۆفێری هەم. بکەیت بە فێربوونی وانەی شۆفێری

ەشێوەی ڕاهێنەرە بەشێوەی کرداری و هەم لە فێرگەی شۆفێرییە ب
لە تاقیکاری شۆفێری لەوانەیە وەرگێڕ بەکار. وانەوتنەوە

www.samgongustofa.is. بهێنرێت

و شۆفێریوانەی
شۆفێریمۆڵەتی

http://www.syslumenn.is/thjonusta/skirteini-vegabref-vottord/okuskirteini
http://www.skra.is/
http://www.samgongustofa.is/
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وانەی ئایسلەندی

دەری ناوەندەکانی فێربوونی هەمیشەیی، فێرگەکانی زمان و ڕێکخراوەکانی یارمەتی•

.کۆرسەکانی زمانی ئایسلەندی پێشکەش دەکەن

.تۆ دەتوانیت هەڵببژێریت لەنێوان پۆلی بەیانى یان ئێوارە•

ێتی خۆت کۆرسی خوێندن لە قوتابخانەکان بەخۆڕایی نییە بەاڵم بەگشتی دەکڕێ لە یەک•

گرتنی یان بۆ کەسانێک کە شیاوی وەر( بەگوێرەى یاسای هەر یەکێتی)دەستی بخەیت

ی یارمەتین یارمەتی تێچوون وەرگیرێت لە بەڕێوەبەرایەتی کار یان خزمەتگوزار

.کۆمەاڵیەتی لە شارەوانی تۆ

دی بەالش ئایسلەندی کورسی ئایسلەنکۆمەڵەی بانگخوازانی مەسیحیی/ میسۆن لوتەران•

و ڕێکخراوەکانی ئایینی و ڕێکخراوەکانیwww.sik.isیکیاڤیک، ەپێشکەش دەکات لە ڕ

.یارمەتیدەری تر ئەم کارە ئەنجام دەدەن

http://www.sik.is/
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فێربوونی زمانی ئایسلەندی

.دەتوانێئەوەندەی هەر تاکێکیشکهەروە–ەئایسلەندىفێربوونیگرنگەی زۆرئەوە•

زۆربەى خەڵک . ابە پچڕان لەنێوانیدیان تۆ دەتوانیت زمانی ئایسلەندى فێر ببیت لە زۆر ڕێگاوە، بە بێکۆتایی •
:بدات لە یارمەتیت تا پێویستە کۆرسەکان تێپەڕێنن 

.پرۆگرامەکانی زمان و ناوەڕۆکی خۆڕایی لە تەلەفۆنەکەتدا بەکار بهێنیت•
.بۆ سەیرکردنی بەرهەم ، نرخ و ئۆفەرەکان،بەکارهێنان ئاپەکانی فرۆشگا•
ەرنامەی مندااڵن مەتریالی ئەلیکترۆنى بۆ منداڵ بەکاربێنیت، کتێبی منداڵ بخوێنیەوە و گوێ بگری بۆ چیرۆک و سەیری ب•

.بکەیت
.گوێ بگرە بۆ مۆسیقای ئایسلەندى•
.بابەتی سووک لە مێدیای کۆمەاڵیەتی و مێدیای هەواڵ بخوێنەوە و گوێ بگرە•
.سەیری هێما و نیشانە و لەیبڵەکان بکە لە فرۆشگاکان، لەدەرەوەی بیناکان•
.  سەیری بابەتەکان بکە بە ژێرنووسی ئایسلەندی و بابەتەکان بە ئایسلەندی تەماشا بکە•
.بەمشێوەیە هەر ڕۆژ وشەکان دەبینیت–لەماڵەخۆت بابەتەکان بەناوی ئایسلەندی نیشانە بکە •

.هەر ڕۆژ سەیری هەندێک شت بکە، گوێ بگرە، بنووسە، و بخوێنەوە و پێیدابچۆوە و کەمێک شت زیاد بکە •
ە فرۆشگا لە بەکار بهێنە، بۆ نموونە ل( تەنانەت ئەگەر تۆ ئینگلیزى بزانیت)ت دەست کەوت ئایسلەندى لهەرکاتێک تۆ هە•

.  ناترسێیتپرسیارکردن و داوای یارمەتی



بەدیهێنای متمانە بەخۆبوون گرنگە و ڕێگە 
دەدات بە هەڵگرتنەوەی یەکەم هەنگاو

• بۆ)زمانەئەمبەکارهێنانیبەبکەیدەست
لەقاوەکووپێککڕینیتەنهانموونە

دۆندرمەکڕینییانبەنزینخانە
بەیانیتوتنیو دۆندرمەفرۆشگایلە

(.باش

• لەگەڵ خەڵک وگفتوگۆبۆدەستپێشخەرى
.خەڵکناسینی

• هاوڕێیەک کە دۆزینەوەیبۆهەوڵدان
.بکاتقسەئایسلەندیلەگەڵ تۆ بە زمانی 

• نوێشوێنیبۆڕۆیشتن

• نوێیەکانشتەتاقیکردنەوەی

بەشداری خۆت لە دەتوانینموونەبۆ
:بکەیتزیادگۆمەڵگادا

• کىیەکانی یارمەتىدەرانە، البەشداری لە چا
چااڵکى کۆمەاڵیەتى، چااڵکى ڕابواردن،  

.ی ئایینىەیان کۆمەڵگ

• خزمەتگوزارییەکانیبەکارهێنانی
خاچی سوورکۆچبەرانی

• باوانی چاالکییەکانیلەبەشداری
منداڵەکانی خۆت و گفتوگۆ و مشتومر لە 

یانباوانگرووپەکانی تایبەت بە 
تۆڕەلەسەرتر جۆراوجۆرەکانیگرووپە

.کۆمەاڵیەتییەکان

• بەدوای یارمەتی، بۆ گەڕانو پرسیارکردن
نموونە مامۆستاکان، دراوسێیەکان یان 

.خۆتمنداڵەکانیهاوپۆلەکانیباوانی 
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متمانە بەخۆ بوون وکى کرداریالچا



گرنگەکانماڵپەڕەو دامەزراوە

www.arionbanki.isئاریۆن بانک 

www.islandsbanki.is http://www.islandsbanki.is/

www.landsbankinn.is http://www.landsbankinn.is/
lênihêrîna giran. www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/deildir-og-

thjonusta/bradamottakan-i-fossvogi

www.mcc.isناوەندی چەند کەلتووری و زانیاری
باوکێتی بۆ /سندووقی مۆڵەتی دایکایەتی

www.vinnumalastofnun.is/faedingarorlofssjodurمنداڵبوون
ماڵپەڕی هاوبەش بۆ نۆرینگەکانی چاودێری -www.heilsuvera.isچاودێری تەندروستی

.تەندروستی

Læknavaktin www.laeknavaktin.is

www.raudikrossinn.isخاچی سووری ئایسلەند 

www.newiniceland.isنوێ لە ئایسلەند 

www.tr.isدامەزراوەی حکوومی یارمەتی کۆمەاڵیەتی 

www.utl.isبەڕێوەبەرایەتی کۆچکردن 
www.vmst.isبەڕێوەبەرایەتی کار 

www.skra.isتۆماری ئایسلەند 
www.Reykjavík.isبۆ نموونە، )خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی شارەوانییەکان 
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www.sidmennt.is
http://www.sidmennt.is/

www.hjalparstarfkirkjunnar.is
www.knu.is ye

http://www.sidmennt.is/

http://www.sidmennt.is/

http://www.sidmennt.is/

www.samgongustofa.is
http://www.sidmennt.is/

http://www.sidmennt.is/

http://www.sidmennt.is/

www.skilriki.is
www.rsk.is/media/baeklingar/rsk_0812_2020dp.ne.

f
www.government.is/library/04-

ngieroF/noitalsigeL%20Nationals%20Act.pdf-

سەبارەت بە بیانییەکان بە ئینزی هەڵسوکەوت بکە

Íslandsbanki.
Landsbankinn.
http://www.landsbankinn.is/
http://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/deildir-og-thjonusta/bradamottakan-i-fossvogi
http://www.mcc.is/
http://www.vinnumalastofnun.is/faedingarorlofssjodur
http://www.heilsuvera.is/
http://www.laeknavaktin.is/
http://www.raudikrossinn.is/
http://www.newiniceland.is/
http://www.tr.is/
http://www.utl.is/
http://www.vmst.is/
http://www.skra.is/
http://www.Reykjavík.is/
http://www.knu.is/
http://www.knu.is/
http://www.hjalparstarfkirkjunnar.is/
http://www.knu.is/
http://www.landneminn.is/
www.sidmennt.is
www.sidmennt.is
http://www.samgongustofa.is/
www.sidmennt.is
http://www.sik.is/
www.sidmennt.is
http://www.skilriki.is/
http://www.rsk.is/media/baeklingar/rsk_0812_2020.en.pdf
http://www.government.is/library/04-Legislation/Foreign%20Nationals%20Act.pdf
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