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Mynd frá VMST

خێزان و بنەماڵە

زۆربەی خەڵک لە ئایسلەند لەگەڵ ئەندامەکانی تری خیزان یان •
.ا دەژینهاومەنزڵەکان دەژین لە کاتێکدا ئەوانەی تر بە تەنی/ هاوڕێیەکان

نەکانیان خانوو پێکهاتووە لە کەسانێک کە لەگەڵ یەکدی دەژین و تێچوو•
.دابەش دەکەن یان کەسانێک کە هەرخۆیان دەژین

شێوەی خێزان هەمەجۆرەن، بۆ نموونە باوانێک لەگەڵ منداڵێکیان،•
از جووتێک کە لەپەیوەندی پێشوودا خاوەن منداڵن، جووتی هاوڕەگەزب

.لەگەڵ منداڵ یان کەسانی هاوبەش

.ئاژەڵی ماڵی لە ئایسلەند زۆر باوە، بەتایبەت سەگ و پشیلە•

لەوان زۆر یەک. کەسانی بەتەمەن تا بۆیان بکرێت لەماڵە خۆیان دەژین•
خزمەتگوزاری لەالیەن شارەوانییەوە وەردەگرن بۆ نموونە 

ی لە ڕادەستکردنی خۆراکی لێنراو، خاوێنکردنەوەی ماڵەوە و پەرستار
.ماڵەوە

رمەتی و خانەی پیران تایبەتە بە بەسااڵچوانێک کە پێویستیان بە یا•
.چاودێرییە
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بەردەوامە-خێزان و بنەماڵە 

ەنی تێکڕای تەم. منداڵ لە ئایسلەند لەدایک دەبن4000سااڵنە نزیکەی •
.ساڵە28ئەو ژنانەی کە منداڵیان دەبێ 

ژین باوە کە کەسەکان بەر لە هاوسەرگیری بە جووت لەگەڵ یەکدی دە•
.و دەبن بە خاوەن منداڵ

داڵەکان ئەگەر باوان لەگەڵ یەکدی نەژین، من. پێکهاتەی خێزان جیاوازە•
هەندێ جار هاوبەشە . زۆرجار بەنۆبە لەگەڵ دایک و باوکیان دەژین

.نوێیەکان و خوشک و براکانی نیوەی ئەندامەکانی خێزانن

جووتە هاوڕەگەزبازەکان دەتوانن هاوسەرگیری بکەن، منداڵ •
.هەڵگرنەوە یان بکەونە ژێر چارەسەری منداڵبوون

ژنانی زگورت هەروەها دەسەاڵتی ئەوەیان هەیە کە منداڵ هەڵگرنەوە •
-www.island.is/ofrjosemi. و یان هەستن بە سکپڕکردنی دەسکرد

og-taeknifrjovgun

.ەمنداڵ لەسکگرتن بە پارە قەدەغەی/ لە ئایسلەند منداڵدانی بەزۆر•
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خانووبەرە

ڵگە و لە ئایسلەند، خەڵک لە خانووبەرەی جیا، خانووی نیمچە سەربەخۆ، شوقە یان خانووبەرەی ناو کێ•
.گوندەکان دەژین

.زۆربەی خانووبەرەکانی ئایسلەند بە ئاوی گەرم گەرم دەبن•

.خانووبەرەکان بەهێزن و بەباشی دەتوانن لە ئاست سەرما و گەرما بەرگری بکەن•

.جار خەڵک لە خانووبەرەکانی خۆیاندا دەژین بەاڵم بازاڕی خانووبەرەی کرێش گەورەیەزۆربەی•

تۆ هەندێ جار خەڵک بینای پیشەسازی بۆ ژیان بەکرێ دەگرن بەاڵم ئەمە دەتوانێ بۆ تەندروستی•
.مەترسیدار بێت

ئەوە بزانە کە هەنگاوەکانی سەالمەتی لە ئاست ئاگرکەوتنەوە بۆ بیناکانی پیشەسازی هەر وەک خانووبەرەی•
.نیشتەجێبوون نییە، دەتوانێ لە کاتی ئاگرکەوتنەوە دۆخێک بە مەترسی بااڵ بەدی بێنێت

.وەها خانووبەرەیەک پێی دەوترێت خانووبەرەی پەسەندنەکراو و دەسەاڵتداران دەتوانن دایخەن•



• . دەکڕێتخانووبەرەوەبازرگان  نوسینگەیڕێگەیلەخانووفالت و خەڵک
ئەریک. فرۆشت   بۆدەکرێتبۆئینتەرنێتەوەڕێکالیمو ڕۆژنامەڕێگایلەخانووبەرە
کەبداتودڵنیان  بکاتفرۆشیارو کڕیار بەرژەوەندیپارێزگاریکەنوسینگەیە

.یاسانگوێرەیبەکارەکانهەموو

•  یانبانقەکانلەقەرزدەتوانرێت
 
ڕیار پێویستە ک. داوابکرێتنشین  خانەسندوق

.خانوبەرەخۆی هەبێت وەک پشیک پێشەیک بۆ دانەوەی قەرزیبرە پارەیەیک

• وقەرزی، دەوێتقەرزێیکجۆرەچ  بزانێتکڕیارپێویستە
ا
ویانجوڵ

ا
. نەجوڵ

.جیاوازماوەیو جیاواز قازانج  ڕێژەی . www.aurbjorg.is

• کڕیاریودەرامەتکەمکەسان  بۆقەرزێکەجۆرەپشکقەرزی
یەکەمجاری . www.hlutdeildarlan.is

• Vaxtabætur پن   بەدەگەڕێتەوەبۆخانووتقەرزیقازانج  لەبەشێک
. سەروەتداهات و 
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کڕین-خانووبەرە 

http://www.aurbjorg.is/
http://www.hlutdeildarlan.is/
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بەکرێگرتن–خانووبەرە 

.تۆ دەتوانی لە ڕێگەی خەڵک، کۆمپانیاکانی بەکرێدان یان شارەوانی شوێنێ بۆ نیشتەجێبوون پەیدا بکەیت•

شوقە بە قوتابییەکان بەکڕی Akureyriلە زانکۆی ئایسلەند و زانکۆی( Félagsstofnun.stúdenta)خزمەتگوزاری قوتابی ئایسلەندی•
,www.studentagardar.is:.دەدات www.festaha.is   بۆ ئەوانەی الی وان دەخوێن

-www.stjornarradid.is/library/06مافی کەسەکە بە گرێبەستکردن باشتر مسۆگەر دەکرێت•
Eydublod/Husaleigusamningur_29012019_FORM.pdf

ی خانووبەرە ، ئەوسا دەتوانی داوای یارمەت(لە نووسینگەی دەسەاڵتی هەرێمی)لەکاتی تۆمارکردنی گرێبەستی کرێی یاسایی•
.بکەیت

.تۆمارکردن ی گرێبەست، تۆماری فەرمی بەڵگەکانە•

www.hms.is/husnaedisbaetur.یارمەتی خانووبەرە بەگوێرەی داهاتە•

وانای کاتی بەکرێگرتنی ژوورێکی نهۆمێک یان شوێنیک لە  بینای پیشەسازی ت•
www.leigjendasamtokin.is.وەرگرتنی یارمەتی خانووبەرە بوونی نییە

http://www.studentagardar.is/
http://www.studentagardar.is/
http://www.festaha.is/
http://www.stjornarradid.is/library/06-Eydublod/Husaleigusamningur_29012019_FORM.pdf
http://www.hms.is/husnaedisbaetur
http://www.leigjendasamtokin.is/
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–خانووبەرە 
تێچوونەکانی

:ت پێویستە ئەم پارانە بدابەخاوەن بوون  فالت یان خانوو؛•

.دانەوەی قەرزی مانگانە•

(.زەریبەی خاوەندارێن  بۆ شارەوان  )زەریبەی عەقار •

(.تەئمین  سووتان ، کەل وپەل و موڵک)تەئمین  خانوو •

پارەی گەرمن  وکارەبا•

.پارەی ئاو و ئاوەڕۆ •

الەخانەی بۆ نمونە ئەگەر لە بلۆکێک یان ب)خزمەتگوزارن  بینا•
رتن  چەند نهۆیم هاوبەش بن لە تێچووی چاک کردنەوە و باش ڕاگ

(. بینایەکە

م ئەگەر کرێج  بیت، بە شیوەیەیک گشن  هەموو ئ•
ا
ەم تێچووانە بەڵ

  مانگاندایە
.لە ناو کرن 
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خاوێنکردنەوە، شێ، تەڕی و کەڕوو–خانووبەرە 

ت کە لە ئایسلەند ، لەناو خانووبەرەکان بەگشتی گەرمە، هەربۆیە لەسەر پەنجەرەکان شێ بەدی دێ•
هەربۆیە وشککردنەوەی تەڕی، کردنەوەی پەنجەرەکان و. دەتوانێت ببێتە هۆی کەڕوو و زیان

.ەشێ و کەڕوو زیان دەگەیەنێتە چوارچێوەک. هەروەها لە زستاندا. هەواگۆڕینی ڕۆژانە زۆر گرنگە

وپۆشی ڕو. نەڕژێنی ئەمە گرنگە کە لەکاتی خاوێنکردنەوەدا ئاو لەسەر ئەرز و کەلوپەلی تەختە•
ێتە هۆی ئاوی زۆر دەب. ئەرزی لە ئایسلەند بەگشتی پارکێتە و کەلوپەلی درووستکراو لە تەختەن

.کرێچی دەتوانێ لە ئاست ئەمانە بەرپرس بێت. لەناوچوونی ئەرز و کەلوپەلەکە

ئەرزەکە و خاوێنکردنەوەی ئاسایی لە ماڵەوە بریتیە لە پاککردنەوەی بە پەڕۆی شێدار، گسکلێدانی•
لی سینک و کەلوپە. خاوێنکراوەتەوە( کەفاو)شوردنەوەی بە پاککەرەوەی تەر کە بە ئاوی گەرم

.تەندروستی بە هەوری و مادەی پاککەرەوەی گونجاو خاوێن بکرێتەوە

.ەیەمادەی پاککەرەوەیەکی زۆر هەیە هەڵبژاردنی ئەو بەرهەمانەی کە گونجاون لەگەڵ ژینگە ماقواڵن•

http://www.pngall.com/floor-cleaning-mop-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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بیناکانی ئاپارتمانی و ڕەفتار ناوچە
هاوبەشەکان

.ەناوچەی هاوبەش، مڵکی هاوبەشی نیشتەجێبووانی یەک بینای•
اری قادرمە، شوێنی هێشتنەوەی پاسکیل و ئەمب: ناوچە هاوبەشەکان بریتین لە•

و اتهیچ شتێکی زیادی وەکوو مۆبیلی. و باغچە( یان گاراژ)پاشماوە، پارکینگ 
.کەلوپەلی ناوماڵ یان تایە نابێ لە ناوچەکانی گشتی دانرێت

هەندێ جار دانیشتوانی هاوبەشی ئاپارتمان بە نۆبە سەر قادرمە گسک•
وقی دەگۆڕن و گژ وگیا دەبڕن، بەاڵم هەندێجار سندودەدەن، تەنەکەی زبڵی

.ئەنجوومەنی نیشتەجێبووان ئەم خزمەتگوزاریانە دەکڕێت

لە . نگەگر( دووبارە سوودلێوەرگرتنەوە)جیاکردنەوەی پاشماوەکان بۆ ڕیسایکلین•
ە کاغەز، ئەم مادانە بەگشتی پۆلێن دەکرێن ب. زۆربەی بیناکان تەنەکەی زبڵئ هەیە
(پاشماوەی خۆراک)پالستیک و مادەکانی تری پاشماوە 

یش دەبێ جیاکرێتەوە و (قتووی خۆراک)قتووەکان، شوشە و ئەلەمنیۆم . •
.بگوازرێتەوە بۆ بنکەی ڕیسایکلین لە ناوچەکەی تۆ

ەموو زبڵدان لە ناوچەی گشتی، ه/بەر لە ڕژتنی پاشماوە و زبڵ لەناو تەنەکەی خۆڵ•
ێتە ناو بخر( زبڵی خواردەمەنی)ئەو زباڵنەی کە شیاوی بەکارهێنانەوەی دووبارە نین 

.عەالگە و بە تووندی ببەسترێت
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بینا –نیشتەجێبوون 
ئاپارتمانییەکان

بینا ئاپارتمانییەکان خاوەن ئەنجوومەنی •
لیژنەی بەڕێوەبەرایەتی . نیشتەجێبووانە

سەرۆک و )ئەنجوومەنی نیشتەجێبووان 
هەموو بڕیارە . هەڵدەبژێرێت( خەزێنەدار

نا پێویستی گرنگەکان سەبارەت بە پێشکەوتنەکانی بی
.یشتندابە پەسەندکردنی نیشتەجێبووانە لە یەک دان

ەگەر ئ. گرنگە کە یاسای بینای شوقەکەت بزانیت•
رسیار دڵنیا نی، تەنیا لەدەرگای دراوسێکەت بدە و پ

.کێشەیەک نییە–بکە 
هەڵسوکەوتی باش، سەرنجدان و هاوکاری نێوان•

.رنگەنیشتەجێبووان لە بینا ئاپارتمانییەکاندا گ
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مافی مۆڵەتی –لەدایکبوونی منداڵ 
باوکایەتی بۆ منداڵبوون/دایکایەتی

وە2021ساڵی مانگە لە12مۆڵەتی باوانێتی بۆ منداڵبوون ماوەی•

.  مانگە6دایک و باوک  بۆ مۆڵەتی باوانێتی / مافی سەربەخۆی هەرکام لە باوان•
.هەفتە بۆ باوانەکەی تر ڕێگەپێدراوە6گواستنەوەی 

سندووقی مۆڵەتی باوان بۆ منداڵبوون مۆڵەتی بە موچەی باوان دەدات بەگوێرەی•
ە بە کات و باوکایەتی بۆ منداڵبوون پەیوەست/مافی وەرگرتنی مۆڵەتی دایکایەتی. داهات

ەدەست تاکەکان ئەم مافە ب. ڕێژەی تێپەڕیو لە بازاڕی کار بەر لە لەدایکبوونی منداڵ
.دەهێنن

ی قوتابی دەتوانێت ئەگەر لە ماوەی خوێندن منداڵی هەبێت، ئەگەر دۆخی پرۆسە•
ی خوێندن بەرەوپێشەوە بچێت، دەتوانێت داوای مۆڵەتی باوانی بکات بە هەبوون

.مەرجەکان

کەسانێک کە منداڵیان هەیە و نە کار دەکەن و نە دەخوێنن دەتوانن داوای یارمەتی•
.ئەم مانگانەیە زۆر نییە. باوکایەتی بکەن/مانگانەی دایکایەتی

www.vinnumalastofnun.is/faedingarorlofssjodur

https://www.propublica.org/article/she-made-every-effort-to-avoid-covid-19-while-pregnant-not-a-single-thing-went-according-to-plan
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://www.vinnumalastofnun.is/faedingarorlofssjodur
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یارمەتی مانگانە بۆ چاودێری مندااڵنی کەم ئەندام

ووشبوو بە یارمەتی مانگانەی چاودێری بۆ سەرپەرشتە یاساییەکانی مندااڵنی کەم ئەندام یان مندااڵنی ت•
.نەخۆشییەکانی درێژماوەیە

کات کە مەبەست ئەوەیە کە بۆ چاودێری لەوان پشتگیری یارمەتی ماڵی بکات و ئەو خەرجیانە دابین ب•
www.tr.is/fjolskyldur/umonnunargreidslur.دەبێتکەمئەندامە  منداڵەکە پێویستی

.ساڵی شیاوی پێدانە18یارمەتی مانگانە بۆ چاودێری لە سەرەتای لەدایکبوون  و تا •

نموونەیەک لە خزمەتگوزاری پێشکەشکراو بە باوانی منداڵی کەم ئەندام، چاودێری ڕێکوپێک•
ەسی یارمەتی ک. بۆ کەم ئەندامان کە بۆ ماوەیەک پشوو دەدات بە باوان و خوشک و براکان کورتماوەیە

دام ئەنجام بۆ نموونە کاتێکە کە فەرمانبەرێک چاالکی خۆشگوزەرانی بۆ منداڵ یان گەورەیەکی کەم ئەن
.دەدات

ى ئەگەر پێتوایە منداڵەکەت لە گەشەکردندا نەجۆرە، یەکەم وەستان دیدەنگەى پزیشكى چاودێر•
(.بکە4سەیری بەشی )تەندروستیە 

http://www.tr.is/fjolskyldur/umonnunargreidslur
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بەیبی /باوانی ڕۆژ
سیتەری

ەن بۆ باوانی ڕۆژانە چاودێری ڕۆژانەی نیشتەجێی دەستەبەر دەک•
باوانى ڕۆژ بەرپرسی چاودێری و . مانگ6مندااڵنی سەرووی 

تەیی پەروەردەکردن و بەرپرسیاریەتی ئاسایشی دەروونی وجەس
.منداڵەکانی ژێر سەرپەرشتیان لە ئەستۆیە

ە مۆڵەتە ئەوان بەشێوەی سەربەخۆ کار دەکەن بەاڵم پێویستیان ب•
لە شارەوانی شوێنی ئیشکردنیان کە هەروەها چاودێری و 

ڕاوێژکاری یاسایی باوانی ڕۆژانە ئەنجام دەدات

باوانی ڕۆژانە بۆخۆیان تۆمارکردن و وەرگرتنی منداڵەکان•
.ئەنجام دەدەن

ی ئەم حەقدەستە دڵخوازانەیە و هەر ڕۆژ باوانێک حەقدەستی خۆ•
ی دەستنیشان دەکات بەاڵم شارەوانی بەشێک لە تێچوونەکان

شارەوانی بۆ چاودێری ڕۆژانە دەکات بە داشکاندن 

ت، بۆ بوون بە باوانێکی ڕۆژانە، دەبێ مەرجی تایبەتت هەبێ•
.تکۆرسەکان تێپەڕێنی و لە شارەوانی مۆڵەتیت وەرگرتبێ
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مافی مندااڵن و هەرزەکاران لە ئایسلەند

(.10بۆ 1پلە )ساڵی 16بۆ 6لە . ناچاری لە ئایسلەند هەیە/ساڵ خوێندنی بەزۆری10•

(.ساڵ18- 16)هەرزەکارەکان مافی خوێندنیی ئامادەییان هەیە•

.ماڵەوەباوان بەرپرسیارن بۆ ئامادەبوونی منداڵەکانیان لە قوتابخانە و ئەنجامی واجبی•

ەوان باوان هەردوو مافی ئەوەیان هەیە و ناچارن بەشدار بن لە خوێندنی منداڵەکانیان و ئ•
.کۆنترۆڵ بکەن

.ندیان هەیەئەو قوتابیانەی کە بنچینەی بیانیان هەیە مافی پۆلە تایبەتەکان لە ئایسلە•

ۆ سەرەتاییەکان وەرگێڕ بەکاردەهێنن و وەرگێڕانی زانیاریەکان گرنگە بقوتابخانە•
.پەیوەندی نێوان مامۆستا و باوان

دەخوێنن پەیڕەوی گشتی ئەمەیە کە منداڵەکان لە قوتابجانەی سەرەتایی لە ناوچەی خۆیان•
.بەبێ تێبینی بە توانایی و خوێندنی پێشوو بەر لە هاتن بۆ ئایسلەند
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چەند بابەتێک دەربارەی مافی مندااڵن و هەرزەکاران

ک کە مەلە بەاڵمم ئەمە باوانە کە بەرپرسیارە کە ڕێگە نەدات منداڵێ( ئەگەر مەلە بزانێت)ساڵە ڕێگەپێدراوە کە خۆی بچێت بۆ مەلەوانگە 10منداڵی تەمەن •
.نازانێت بە تەنیایی بچێتە مەلەوانگە

.سااڵن مافی ڕاوێژکاری هەیە سەربارەی چارەسەرییەکانی پزیشکی12منداڵێکی تەمەن •

.سااڵنە دەتوانێ خۆی بڕیار بدات کە ئاخۆ دەتوانێ بچێتە پاڵ ڕێکخراوەیەکی ئایینی یان لێی بڕواتە دەرەوە12منداڵی •

.لە لە بابەتەکانی مندالپارێزییدسااڵنەسەربەخۆییە15هەرزەکارێکی تەمەن •

.تاوانەکانی سزای هەیە. سااڵنە لەبواری یاسایی بەرپرسی کردارەکانی خۆیەتی15هەرزەکارێکی تەمەن •

.سزای لێدەکەوێتەوە15بوونی پەیوەندی سێکسی لەگەڵ کەسێکی ژێر تەمەنی •

.نۆرینگە چاودێری تەندروستی یارەمتی وەرگرێت و بەبێ ئاگادارکردنەوەی باوانی خۆی/ساڵە دەتوانێ لە پزیشک16هەرزەکارێکی •

.سااڵن، ئەوان ناچارن باجی مووچە و مافی بیمەی خۆیان بدەن بە سندووقی خانەنشینی16ئەو ساڵەی کە هەرزەکارێک دەبێتە •

.سااڵن دەتوانن لە تاقیکاری شۆفێری یان ماتۆر سیکلێت بەشداری بکات17هەرزەکارەکانی •

.سااڵن دەگەن بە تەمەنی یاسایی و لەمەبەدوا خاوەن سەربەخۆ دەبن و لەبواری ئابووری توانایی پێویستیان هەیە18تاکەکان لە تەمەنی •
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ڕێککەوتننامەی مافی مندااڵنی ڕێکخراوەی نێودەوڵەتی
چەند بابەتی گرنگ لەم ڕێککەوتننامەیە–

.مافی مندااڵنی ڕێکخراوەی نێودەوڵەتی لە ئایسلەند کارپێکراوەڕێککەوتننامەی•

یشک، مامان پز)کاتی لەدایکبوونی منداڵ، ڕاپۆرتدان بە بەڕێوەبەرایەتی تۆماری نیشتمانی ئایسلەند •
.ناوی باوان و هەروەها زانیاری دەربارەی ژیانی هاوبەشیان دەبێ تۆمار کرێت. ناچارییە( ودایک

www.skra.is

.باوان لە ئاست منداڵەکانیان بەرپرسن و منداڵەکان مافی چاودێری خۆیان هەیە•

ری باوان ناچارن پشتگیری منداڵەکانیان بکەن، یانی خواردەمەنی، جل، سەرپەنا، و الیەنەکانی ت•
ان لەکاتێدا بەردەوامە بەرپرسیاریەتی باوان لە پاڵپشتی منداڵەکانی. شێوازی ژیانێکی بنیاتنەر دابین بکەن

.ساڵ18کە هەرزەکارەکان لە پۆلی ئامادەییدا دەخوێنن، تەنانەت ئەگەر گەیشتبێن بە 

http://www.skra.is/
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ەبەردەوام–ڕێککەوتننامەی نێودەوڵەتی مافی مندااڵن 

ار باوان ناچارن دەربارەی بابەتی کەسی منداڵەکانیان بڕی•
لەکاتی باڵغبوونی منداڵ زیاتر گرنگی دەدەن . بدەن

مافی دەربڕینی بۆچوونی خۆی7بەبۆچوونی منداڵ و منداڵی 
.هەیە

ەنگی باوان دەبێ بەرژەوەندییەکانی منداڵەکەیان بخەنە پێش•
.خۆیان

ڕێکەوتننامەی مافی مندااڵن توندوتیژی و خراپ •
.مامەڵەکردن لەگەڵ مندااڵنی قەدەغە کردووە

منداڵ مافی ئەوەی هەیە کە دایک و باوکی بناسێت و •
ەڵ هاتووچۆی هەردووکیان بکات، تەنانەت ئەگەر باوانی لەگ

.یەکدی نەژین
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منداڵ بەخێوکردن

ن بە بیرۆکەکانی تایبەت بە منداڵی و منداڵ بەخێوکرد•
.تێپەڕینی کات گۆڕدراوە

یک و دا. ئەمڕۆ، منداڵێتی، کاتێکە بۆ یاری و فێربوون•
ێپەڕێنن باوک دەیانهەوێت کاتی خۆیان لەگەڵ منداڵەکانین ت

و تا دەکرێت ئاگاداری قوتابخانە و کاتەکانی 
.خۆشگوزەرانی ئەوان بن

.قوتابخانە گرنگە/هاوکاری ماڵەوە و باخچەی ساوایان•

زۆربەی باوان هەروەها حەز دەکەن هاوڕێی مندااڵن و •
.باوانیان بناسن

هاوڕێ لە ئایسلەند، باوان بەگشتی لە پەیوەندیدان لەگەڵ•
ان، یان چاالکییەکانی کاتی خۆشگوزەرانی منداڵەکانی

ییلەڕێگەی مێدیای کۆمەاڵیەتی بەشێوەیەکی نا فەرم
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بەردەوامە–منداڵ بەخێوکردن 

ی منداڵەکان زۆر شت لە دەرەوەی ماڵەوە فێر دەبن و دەکەونە ژێر کاریگەر•
ن و گرنگە کە ڕێگە بدەن بە منداڵەکان باس لە ئەزموون، بۆچوو. کۆمەڵگا

.بیرۆکەی خۆیان بکەن

.زۆربەی باوان هەندێجار منداڵ بەخێوکردن بە دژوار دەزانن•

.سزای جەستەیی لە ئایسلەند نایاساییە•

روستی و ناوەندەکانی تەند. نە مامۆستا و نە باوان ناتوانن لە منداڵەکانیان بدەن•
کە خزمەتگوزاری شارەوانی خولی بەسوود لە بواری باوان پێشکەش دەکەن

:نموونە. کاریگەرە لە هاندان بۆ دەرخستنی شارەزاییە ئەرێنییەکان
www.heilsugaeslan.is/serthjonusta/namskeid/uppeldi-sem-virkar

ت سەبارەت لە باوانێتیدا، ڕوتینی وا باشە یاسایەکی کەم بەاڵم دیاریکراو هەبێ•
هێزکردنی بەمەبەستی بە. و پەیڕەوکردنیان–بە ڕێگەپێدراوبوون یان نەبوون 

ەکە بەباشی ڕەفتاری ئەرێنی، پێویستە تێبینی بکرێت و لەکاتێکدا کە دۆخ
.دەڕواتە بەرەوە ،  منداڵەکان ستایش بکەن

http://www.heilsugaeslan.is/serthjonusta/namskeid/uppeldi-sem-virkar
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–منداڵ بەخێوکردن 
بەردەوامە

•ADHD( ئاڵۆزی زۆر جووڵەیی(Hyperactivity ) و کەمی
ە هۆی نموونەیەکە لە ئاڵۆزییەک کە دەتوانێ ببێت( سەرنجدان

م ناڕەحەتی و زەحمەت بۆ منداڵ، هەم لە ژیانی تاکەکەسی و هە
دەتوانی یارمەتی وەرگری لەڕێگەی . لە قوتابخانە

www.adhd.is

پەیجێکی گشتییە بە کۆڵێک www.heilsuvera.isماڵپەڕی •
مەتی زانیاری سوودمەند و بابەتی فێرکاری سەبارەت بە سەال

.انجەستەیی و دوروونی گەشەکردن بۆ هەموو قۆناغەکانی ژی

تن لە لەگەڵ ئەوەشدا، بە خوێندنەوەی وتار یان کتێب، گوێگر•
وانەکان، بەشداری لە کۆرسەکان یان دۆزینەوەی 

ە بەشێوەی ئۆنالین، دەکرێ ل( بڕواپێکراو)زانیارییەکان
.پسپۆڕان یان هاوڕێیەکان ڕاوێژ وەرگیرێت

http://www.adhd.is/
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This Photo is licensed under CC BY-SA

هەرزەکارەکان

ساڵ، بەگشتی چەلەنجی  18بۆ 13هەرزەکارێک، تەمەن •
.و سەرکێشی پێوەیە، هەم بۆ گەورەکان و هەم بۆ باوان

.ارنکەسایەتیان خەریکە پێک دێت و گەنجەکان هەستی•

انی تۆژینەوەکان دەریدەخات کە کاریگەرترین هەنگاوەک•
پێشگیرانە لە ئاست بەکارهێنانی کهول و مادە 

ەرێنییە بێهۆشکەرەکان لە گەنجەکاندا، تێپەڕاندنی کاتی ئ
لەگەڵ باوان و ئەنجامدانی چاالکییەکانی وەرزشی و 

.خۆشگوزەرانییە

و خێرا گرنگە کە تێبینی ڕەفتاری هەرزەکارەکان بکەیت•
ەنگەی لە قوتابخانە، دید: لە یارمەتی بگەڕێیت، بۆ نموونە

پزیشکی چاودێری تەندروستی، لە دەروونناس یا 
ڕێکخراوەکانی ڕێگەپێدراوی خاوەن بڕوانامە ئەگەر 

.پێویست بکات

https://www.flickr.com/photos/68471686@N07/24497954734
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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بەکارهێنانی تەلەفۆن و شاشە لەالیەن منداڵ و 
هەرزەکارەوە

ئەمڕۆکە مندااڵن لە ئاقارێکی پڕ لە ئامێری پێشکەوتوو و •
نە لەم بە بەکارهێنانی ماقواڵ. داهێنەرانەی تەکنەلۆجیادا گەورە دەبن

.ئامێرانە دەتوانن بەشێک بن لە پەروەردەی باش

بێ بە یەکەم ئەزموونەکانی مندااڵن بە ئامێرە زیرەکەکان هەمیشە دە•
.نەڕێنمایی باوان بێت و کاتی شاشەی مندااڵن لە ئەستۆی باوا

ی هەبێت کاتی زۆر بۆ سەیرکردنی شاشە دەتوانێ کاریگەری نەرێن•
ە کە دەبێتە بەدیلێک بۆ چاالکی ئەرێنی، وەکوو مامەڵەکردن ل

.  وستکۆمەڵگا، وەرزش، خەوی پێویست و شێوازی ژیانێکی تەندر
ەمەنی منداڵ سەیری ڕێنماییەکانی تایبەت بە کاتی نمایش بە گوێرە ت

.بکە

www.heilsuvera.is/efnisflokkar/throskaferlid/uppeldi-barna/skjarinn-og-
bornin

http://www.heilsuvera.is/efnisflokkar/throskaferlid/uppeldi-barna/skjarinn-og-bornin
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تا چ ماوەیەک منداڵ و 
هەرزەکارەکان ڕێگەپێدراون 

لەدەرەوە بمێننەوە

ڕێساکانی ماوەی ڕێگەپێدراو بۆ مانەوەی منداڵ و •
:هەرزەکاران لە دەرەوە

لەناو 20:00ساڵ نابێ پاش کاتژمێر 13مندااڵنی ژێر •
.خەڵک دابن

سااڵن نابێ پاش کاتژمێر 16بۆ 13هەرزەکارانی •
ە، لەناو خەڵک دابن، مەگەر ئەوەیکە پاش قوتابخان22:00

و ڕووداوێکی تایبەت بە وەرزش و گەنجانەی ڕێگەپێدرا
.هەبێت

ی ئەیلوول، هەردوو گرووپ 1ی ئایار تا 1لە لەماوەی•
ێری ڕیگەپێدراون بە بوونیان لە دەوەی ماڵەوە بۆ دوو کاتژم

(.وتا نیوەشەو22:00تا کاتژمێر )تر 
یان منداڵەکانباوان مافی ئەوەیان هەیە کاتی چوونەدەرەوەی•

www.samanhopurinn.is.کورت بکەنەوە

http://www.samanhopurinn.is/
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ئازادی مندااڵن و هەرزەکاران

ازادێکی لەوانەی کە دەگوازنەوە بۆ ئایسلەند پێیان وایە کە مندااڵن و هەرزەکاران لە ئایسلەند ئێکزۆر •
.زۆریان هەیە

مندااڵن و هەرزەکاران بەگشتی بەبێ چاودێری لە دەرەوە یاری دەکەن و لەماوەی هاویندا، ئەوان •
.زۆربەی کاتەکان تا ئێوارە لە دەرەوە دەمێننەوە

ە واڵتانی دادەنرێت و بەهۆی کەمی جەماوەر، منداڵەکان زیاتر لئەمینکۆمەڵگای ئایسلەند بەگشتی زۆر •
.دەوروبەریانتر توانیویانە بە تایبەتی بە  تەنیایی لەگەڵ هاوڕییەکانیان گەشت بکەن بۆ شوێنەکانی

لەگەڵ ئەوەشدا، هەمیشە تەمەن و گەشەی مندااڵن لەدەرەوەی ماڵەوە لەبەرچاو بگرن و سەالمەتیان •
.مسۆگەر بکەن

اتی بوونی سنوورێک بۆ مندااڵن گرنگە، بۆ نموونە کاتی دیاریکراو کە قەرارە بێنەوە ماڵەوە، ک•
.ئەنجامدانی واجبی ماڵەوە، کاتی خۆراک و کاتی خەوتن
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ۆ بەشداری لە چاالکییەکانی کاتی بێ ئیشی، بۆ نموونە وەرزش لە زۆر الیەن یارمەتی مندااڵن و هەرزەکاران دەدات، ب•
:نموونە

.بوون بە هاوڕێ•

.فێربوون و مەشقکردنی زمانی ئایسلەندی•

.بەدەستهێنانی ئەزموونی هاوبەش لەگەڵ هاوپۆلەکانی•

پەروەردەکردنی شارەزاییە نوێیەکان•

یان /پەنابەران وخاچی سوور و ڕێکخراوەکانی تر یارمەتی تر پێشکەش دەکەن بۆ چاالکییەکانی کاتی بێ ئیشی بۆ مندااڵنی•
.هەروەها دەتوانی لە ڕێگەی خاچی سوورەوە ڕێنمایەک و هاوڕێیەکی زمانی وەرگری. ئەو خێزانانەی کە داهاتیان کەمە

www.raudikrossinn.is/hvad-gerum-vid/folk-a-flotta/flottafolk

کردن لە ئەمە ڕوودەدات، بۆ نـموونە، بە بەشداری. ئەمە گرنگە کە هەست بکەیت تۆ بەشێکی لە کۆمەڵگایەک کە لەودا دەژی•
.هەمان شت هەروەک ئەوانى دیكە وە بەشێوەیەكى یەكسان مامەڵەى لەگەڵ كرێت

زانیی تاقی لە وەرزش یان چاالکییەکانی تری کاتی بێ ئیشی، شارەزایی لە زمانی ئایسلەندی بە ڕێژەی قوتابخانە و زمان•
ایسلەند هەر بۆیە مندااڵن و هەرزەکاران بە بەشداری لە وەها چاالکییەک دەرفەتیان هەیە کە لە سەرەتای ژیان لە ئ. ناکرێتەوە

.بگەشێنەوە

http://www.raudikrossinn.is/hvad-gerum-vid/folk-a-flotta/flottafolk
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خزمەتگوزاری پارێزگاری لە مندااڵن

ندااڵن هەندێک لە م. هەندێک لە باوان پێویستیان بە پشتگیری کورت ماوە یان درێژ ماوە هەیە•
.اتفەرامۆش دەکرێن یان لە بارودۆخێکدا دەژین کە ئاسایش و تەندروستی هەڕەشەیان لێدەک

.اتهەر شارەوانێک خزمەتگوزاری پارێزگاری لە مندااڵن بۆ دانیشتوانی خۆی پێشکەش دەک•

منداڵ، بێ ڕۆڵی خزمەتگوزارییەکانی پارێزگاری لە مندااڵن، پشتگیری لە خێزان و بەرژەوەندی•
.گوێدان بە بنچینە یان ڕەگەزی ئەوان

خزماتگوزاری پارێزگاری لە مندااڵن هەوڵ دەدات بە هاوکاری باوان و سەرپەرشتیارە •
.یاساییەکانی منداڵ لەسەر هەموو حاڵەتەکان کار بکەن

نێودەوڵەتی ئەمە بەگوێرەی یاساکانی ئایسلەندە سەبارەت بە پاڵپشتی منداڵ و ڕێککەوتننامەی•
.مافی منداڵی ڕێکخراوەی نێودەوڵەتی

ااڵن ئاژانسی حکوومی بۆ پشتگیری لە مندااڵن چاودێری خزمەتگوزاری پشتگیری لە مند•
.دەکات

www.bvs.is

http://www.bvs.is/
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خزمەتگوزاری پارێزگاری
بەردەوامە–لە مندااڵن 

خزمەتگوزارییەکە دەتوانێت بەشێوەی ئامۆژگاری و •
ڕێنمایی بێت، تەنانەت لە ماڵەوە یان وەک یارمەتی بۆ

ان بەشداری لە چاالکییەکانی کاتی بێ ئیشی مندااڵن ی
.چاالکییەکانی تر

هەندێکجار مندااڵن لە هەر مانگێکدا بۆ چاودێری کاتی•
لە هەنێک. درێژماوەتر دەڕۆن بۆالی خێزانی پاڵپشتیکار

ۆن مندااڵن بۆ ماوەیەکی درێژ بۆ چاودێری پەروەردەیی دەڕ
.بۆ الی ئەو خێزانانەی کە منداڵ بەخێو دەکەن

خزمەتگوزاری پارێزگاری لە مندااڵن دەتوانێ بۆ ماوەی•
.  دوو مانگ لەسەر دانان لە دەرەوەی ماڵەوە بڕیار بدەن
دانانەکانی درێژ ماوەتر دەبێ لە دادگاکان، یانی دادگای

Landsrétturناوچەیی و هەندێکجار دادگای هانابۆبردنی 
.هەڵسەنگاندنی بۆ بکرێت
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توندوتیژی و کەمتەرخەمی لە ئاست منداڵ

.توندوتیژی و کەمتەرخەمی دەتوانێ بە تووندی زیان بگەیەنێتە گەشەی منداڵەکە•

ایی منداڵێک کە لە بارودۆخێکدا دەژی کە ترس یان پێشێلکاری زۆری بەسەر دێت لە کۆت•
.ژیانیدا لەوانەیە الواز بێت

وی خۆی پشتگوێخستنی منداڵ هەروەها ئاماژە دەکات بە دایکێک کە ژیانی منداڵی لەدایک نەبو•
.بخاتە ژێر مەترسی

تگیری لە هەم کۆی گشتی خەڵک و هەم ڕێکخراوە گشتییەکان بەرپرسیارن کە خزمەتگوزاری پش•
:منداڵ ئاگادار بن  ئەگەر پێیان وایە کە منداڵێک

.لە بارودۆخێکی نەگونجاودا دەژی•

.کەوتۆتە بەر توندوتیژی یان ڕەفتاری ناشیرین•

.تەندروستی و گەشەیان بە تووندی دەکەوێتە مەترسی•
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بەردەوامە–کەمتەرخەمی

جەستەیی ئاماژە دەکات بە هۆکارێکی وەکوو کەمی کەمتەرخەمی•
ە، خۆراک، جلی نەگونجاو کە بۆ کەش و هەوا و وەرزەکە گونجاو نیی

روەها هە. نەبوونی تەندروستی و شوێنی نیشتەجێبوونی نەگونجاو
دانی ئەوەیکە منداڵەکە نابردرێتە پزیشکی ددان و الی پزشک و هان

.گەشەی جووڵە ئەنجام نادرێت

ی لە ئاست چاودێری و سەرپەرشتی، بۆ نموونە، دانانکەمتەرخەمی•
دا منداڵ بۆ ماوەیەکی زۆر لەماڵەوە لە تەمەنی گەشەکردن و گەورەیی

ەمە ئ. هەروەها زۆرتر لە کاتی ڕێگەپێدراو لە دەرەوە بوون. بەتەنیای
ە باوان، بۆ نموونناتواناییهەروەها ئەنجام دەدرێت کە منداڵ بەهۆی 

ان خواردنەوەی کهول یان مادەبێهۆشکەرەکان، پاڵپشتی نەکرێت ی
.بکەوێتە بەر مەترسی

https://www.choosehelp.com/topics/teenagers/teen-residential-treatment-checklist
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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بەردەوامە–کەمتەرخەمی 

ە بۆ نموونە کەمتەرخەمی لەئاست خوێندن، چاودێری نەکردن بۆ ئامادەبوونی منداڵ ل•
ەوەیکە قوتابخانە و ئەرکی ماڵەوە، هەروەها گوێنەدانە ڕاگەیاندنەکانی قوتابخانە لەسەر ئ

ان و ڕێکخراوەی پاڵپشتی مەشقی شەوی ماڵەوە لە قوتابخانەک).منداڵێک پێویستی بە خزمەتگوزاری تایبەتە
(وەک خاچی سوور و سوپای ڕزگاریدا هەیە

ۆ کەمتەرخەمی سۆزداری، پاڵپشتینەکردنی سۆزداری، ئاسایش، سەرنج و هاندان لەخ•
ەکردنی ئەمە دابیننەکردنی دیسیپلین و سنووری سروشتی منداڵە لە پەروەرد. دەکرێت
.منداڵدا

نە یان کەمتەرخەمی ئیش و کۆمەڵگا ئاماژە دەکات بە کەمبوونی سەرچاوەکان لە قوتابخا•
ن و گەڕان خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی و تەندروستیدا بۆ یەکسانکردنی بارودۆخی تاکەکا

ان هەروەها، وەاڵم نەدانەوە بە ڕاپۆرتەکانی کەمتەرخەمی ی. بۆ ئامرازەکانی بەرزکردنەوە
.توندوتیژی
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توندوتیژی لە هەمبەر منداڵدا

.گشت سزادانەکانی دەروونی و جەستەیی توندوتیژی دێتە ئەژمار و کردنی ئەوانە سزای سجنی هەیە•

.هەروەها هەموو توندوتیژییەکان لەو ماڵەی منداڵی تێدایە توندوتیژی دژ بە مندااڵنی دێتە ئەژمار•

و لێدان، زەبروەشاندن بە دەست یان قایش، پاڵ پێوەنان یان ڕاتڵەکاندن: توندوتیژی بە شێوازی جیاواز ڕوو دەدات•
.بەکارهێنانی ەست یان شتەکان دژ بە مندااڵن توندوتیژی جەستەیی دێتە ئەژمار

.هەر چەشنە بێڕێزی، سووکایەتیپێکردن، هات و هاوار و هەڕەشە توندوتیژی دەروونییە•

(Tölum um ofbeldi)وەرن با دەربارەی توندوتیژیدا قسە بکەین : کاریگەری توندوتیژی لەسەر مندااڵن بابەتێکی بەڵگەییە•

www.youtube.com/watch?v=WrXnAtUPmMw&feature=youtu.be

www.kvennaathvarf.is

http://www.youtube.com/watch?v=WrXnAtUPmMw&feature=youtu.be
http://www.kvennaathvarf.is/


2021 www.landneminn.is 32

ڕاپۆرت-خزمەتگوزاری پاراستنی مندااڵن

ان مندااڵن کەیسەکانی خزمەتگوزاری پاراستنی منداڵ زۆرجار لەو کاتەوە دەست پێدەکات باوان ی•
.پەیوەندیان پێوە دەکەن و داوای یارمەتی دەکەن

هەروەها ڕاپۆرت هەیە لە قوتابخانەکان، باخچەی ساوایان، نەخۆشخانەکان، نۆرینگەکانی •
.چاودێری تەندروستی، پۆلیس، دراوسێ یان کەسانی تر کە خەمی ئاسایشی منداڵیانە

.دەکڕی ڕاپۆرتەکان بێ ناو و ئەلیکترۆنی بن یان بە تەلەفۆن بنێردرێن•

هەموو ئەو کەسانەی لە بەشی حکوومی دەوام دەکەن دەبێ هەر چەشنە خەم سەبارەت بە •
.ئەم ڕاگەیاندنانە هەرگیز بێ ناو نین. بارودۆخی باشی منداڵ ڕابگەیێنن

ەربارەی کەیسەکان یان هەڵدەوەشێنەوە یان د. هەموو ڕاپۆرتەکان لێکۆڵینەوەیان لەسەر دەکرێت•
.چۆنیەتی یارمەتیدان بە منداڵ و خێزانەکانیان ئامۆژگاری دەکرێت

www.bvs.is/almenningur/barnaverndarnefndirبۆ ناردنی ڕاپۆرتی ئەلیکترۆنی •
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خزمەتگوزاری پاراستنی
بەردەوامە-منداڵ

ە ئامانجی سەرەکی خزمەتگوزاری پاراستنی منداڵ ل•
ارمەتیدانی ئایسلەند دابینکردنی ئاسایشی مندااڵنە، نەک ی

.بنەماڵەکان بە بەدیهێنانی ژیانێکی باش

نی مەهێلە منداڵەکانت لەڕێگەی خزمەتگوزاری پاراست•
ە بکەن منداڵەوە، تۆی باوان بترسێنێت و بهێڵی ئەو شت

ان بۆ تۆ ڕازی نی و یان دیسیپلین و سنوورە ئاساییەک
.پەروەردەکردن لەناو ببەن

وود لە ماڵپەڕی شاری ڕەیکیاڤیک نامیلکەیەکی بەس•
:دەربارەی مندااڵن بە چەند زمانێک هەیە

www.reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_
efni/vid_og_bornin_okkar_2018_is_en_baeklingur.pdf

http://www.reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/vid_og_bornin_okkar_2018_is_en_baeklingur.pdf
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هەندێک بڕگە لە یاسای-ماف و پابەندی: هاوسەرگیری
هاوسەرگیری

سااڵن بێت و هاوسەرگیری نەکردبێت بۆی هەیە 18هەرکەس تەمەنی سەرووی •
.هاوسەرگیری بکات

.ناکرێ کەس ناچار بکەیت بە هاوسەرگیری بکات•

بەر هاوسەرەکان مافی یەکسانیان هەیە لە هاوسەرگیری و ئەرکی یەکسانیان هەیە لە هەم•
.یەکتر و منداڵەکانیان

وونەکانی هاوسەرەکان دەبێ لەگەڵ منداڵەکانیان وەک باوان بجووڵینەوە و ئیشی ناوماڵ و تێچ•
.ش بکەنماڵەوە و تێچوونەکانی ژیانی خێزانی ئەوەندەی دەکرێت یەکسان لەناو خۆیاندا دابە

هاوسەران دەبێ زانیاری دارایی خۆیان . هاوسەرەکان کاروباری دارایی هاوبەشیان هەیە•
.بخەنە بەردەستی یەکتر

ۆ هاوسەران دەتوانن دارایی تاکەکەسیان هەبێت بەاڵم ب. دارایی ژن و مێردێک هاوبەشە•
دەسەاڵتی یاساییکردنی ئەوە، دەبێ ڕێکەوتنێک بەر لە هاوسەرگیری تەنزیم بکرێت و لە

.ناوچە تۆمار بکرێت

نوێنەری دەتوانیت لەڕێگەی قەشە و بەڕێوەبەری ڕێکخراوەی ئایینی، دەسەاڵتی ناوچە یان•
هاوسەرگیری ( Siðmenntبۆ نموونە لە )ئەوانە یان لەڕێگەی پێشکەشکاری نافەرمی 

.بکەیت
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ژیانی هاوبەش

کاتێک تاکەکان وەک کەپڵ پێکەوە دەژین بەاڵم•
.هاوسەرگیریان نەکردووە، ژیانی هاوبەشیان هەیە

دەکرێ ژیانی هاوبەش لە بەڕێوەبەرایەتی •
.تتۆمارکردنی نیشتیمانی ئایسلەند تۆمار بکەی

کەوایە تاکەکان دەتوانن بۆ نموونە کارتی باجی•
نن هاوبەشی ژیانیان بۆ کەمکردنەوەی باج بەکار بێ

.مافی هاوسەری خێزانیان نیەبەاڵم هەمان
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جیابوونەوە

لەیاساییونەوەیجیابوپاش.(جیاشوێنیلەژیان)بەجیایانپێکەوەبکەنیاساییجیابوونەوەیداوایدەتواننخێزاندارکەپڵی•

.بکەیتناوچەدادەسەاڵتینووسینگەیلەئەمەدەتوانیت.دەکرێتجێبەجێتەاڵقدامانگاشەشماوەی

کان،منداڵەسەرپەرشتیبۆناوچەدادەسەاڵتیلەگەڵبکرێتڕێکەوتندەبێیاسایی،جیابوونەوەییانتەاڵقکاتی•

دانیشتنەکانیانیدیداربۆناوچەدەسەاڵتی.منداڵپاڵپشتیتێچوونەکانیدانیویاسایینیشتەجێبوونیشوێنیدیاریکردنی

.دەکاتبانگهێشتباوانئۆنالیندادگاییکردنی

.دەبێتهاوبەشیانسەرپەرشتیباوانبەگشتیدەبنەوە،جیاوهەیەهاوبەشیانمنداڵیکەپڵەکانکاتێک•

لەژیانوامبوونیبەردەبۆویستوحەزکاتی.هاوسەرگیرییهۆیبەنیشتەجێبوونمۆڵەتینییەڕەوا ئیتی جیابوونەوە،کاتی•

www.utl.is.بکرێتترهۆیەکیبەنوێونیشتەجێبوونمۆڵەتیداوایدەبێئایسلەند،

http://www.utl.is/


2021 www.landneminn.is 37

پارەدانەوەکانی پاڵپشتی منداڵ

تێچووی پاڵپشتی دایک یان باوکێک کە لە شوێنی نیشتەجێبوونی یاسایی منداڵە دەتوانێت بۆ دابینکردنی•
.منداڵ لە باوانەکەی تر داوای پشتگیری بکات بۆ منداڵەکەی خۆی

.is ISK 36,845بڕەکەی2021ی کانوونی دووهەمی 1پشتگیری سەرەتایی منداڵ لە •

وونی منداڵ بەکار پاڵپشتی منداڵ مافی منداڵە و دەبێ بۆ تەغزیە، جلوبەرگ و دابینکردنی شوێنی نیشتەجێب•
.بهێنرێت

تنامەی گەر منداڵێک لە دەرەوەی ژیانی هاوبەش یان هاوسەریدا لەدایک بووبێت، باوان دەتوانن ڕێککەو•
.پاڵپشتی منداڵ تەنزیم بکەن

.نە ئەستۆباوان خۆیان دەتوانن کۆکردنەوە و دانی تێچوونەکان دابینکردن بۆ تێچوونەکانی منداڵ بگر•

هەستێت دامەزراوەی دابینکردنی کۆمەاڵیەتی حکوومەت دەشتوانێت ئەگەر داوا بکرێت، وەک ناوبژیوان•

www.tr.isلێرە داوا بکە .بۆ پارەدان بە باوان لە شوێنی نیشتەجێبوونی یاساییدا

www.island.is/medlagلێرە زانیاری وەرگرە •

http://www.tr.is/
http://www.island.is/medlag
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توندوتیژی لە پەیوەندییەکاندا

ئەمە خێزانەکان، پەیوەندی. لە ئایسلەند توندوتیژی قەدەغەیە•
.ئەویندارانە، لەگەڵ هاوبەش و هاوسەرەکان لەخۆ دەگرێت

بەپێی یاسا چ شتێک توندوتیژی دێتە ئەژمار؟•
ی خراپ مامەڵەکردن لە کەسێکی تر لە ڕووی جەستە، ڕەگەز و فیسیۆلۆج•

.یان دارایی

.ترساندن یان زیانگەیاندن بە مرۆڤێکی تر•

.ییەوەگۆشەگیرکردنی مرۆڤێکی تر یان شکاندنەوەی ئەوان لە ڕووی دەروون•

فەالقە یان زلە لێدانی منداڵ/ ڕاشڵەکاندنیان •

اتێک ک(توندوتیژی ناوماڵ)توندوتیژی لە پەیوەندییە نزیکەکاندا •
ۆ ڕوو دەدات هۆکاری توندوتیژی لەگەڵ تۆدا پەیوەندی هەبێت، ب

نموونە هاوبەش، هاوسەری پێشوو، ئەندامی خێزان، هاوڕێ یان 
.خزمەتکار
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توندوتیژی و یارمەتی

ش بە جیدی پۆلیسی ئایسلەند توندوتیژی ناوماڵ و توندتیژی تری•
.112هەردەم دەتوانیت تەلەفۆن بکەیت بۆ . وەردەگرێت

دەتوانیت لە گفتوگۆ ئۆنالینwww.112.isلەسەر ماڵپەڕی •
کەیت لەگەڵ نۆبەی فریاگوزاری بەشدار بیت و داوای یارمەتی ب

.و زانیاری بەدەست بێنیت

ڕەقەم تەلەفۆنی فریاگوزاری خاچی سوور و چاتی 1717•
ئەوان پاڵپشتی دەروونی وڕێگە www.1717.isئۆنالینە لە 

.چارەی کۆمەاڵیەتیت پێشکەش دەکەن

ەیێنێت بە توندوتیژی ئەو کاتەیە یەکێک شتێک دەکات زیان دەگ•
ەگەز، توندوتیژی بێ جیاوازی لە ڕ. تۆ یان پێی پەست دەبیت

ژی توندوتی. تەمەن، ئاژۆکی سێکس یان بابەتی تر ڕو دەدات
بۆنموونە، توندوتیژی دەروونی، توندوتیژی جەستەیی، 

.یجیتاڵییەتوندوتیژی سێکس، توندوتیژی دارایی و توندوتیژی د

http://www.112.is/
http://www.1717.is/


2021 www.landneminn.is 40

بەردەوامە-یارمەتیدان بۆ توندوتیژی

•Kvennarádgjöf (ڕاوێژکاری بۆ ژنان )یاوان لەوێ، ئەوان ڕاوێژکاری یاسایی و کۆمەاڵیەتی بەخۆڕایی بۆ ژنان و پ. جێبەجێ دەکرێت

www.kvennaradgjofin.is.پێویست ناکات زانیاری تاکەکەسی بدەیت. دەکەن

•Kvennaathvarf(پەناگەی ژنان )تووەلە ڕەیکیاڤیک بەرێوە دەچێت بۆ ئەو ژن و مندااڵنەی بە هۆی توندوتیژی ماڵە خۆیان بەجێ هێش  .

www.kvennaathvarf.is.دەتوانیت لەوێ بیت و ڕاوێژکاری و پاڵپشتیت بۆ بکرێت

•Bjarkarhlíð لە ڕەیکیاڤیک وBjarmahlíð لەAkureyriنکانە بۆ ئەم ب. بنکەکانی قوربانی توندوتیژی جەستەیی، دەروونی یان سێکسین

www.bjarmahlid.isو www.bjarkarhlid.is. ژنان و پیاوان لەبەردەستە و ڕاوێژکاری، پەروەردە و پاڵپشتی دەخاتە بەردەستت

•Stígamót ساڵ کە بوون بە قوربانی توندوتیژی سێکس 18بنکەی ڕاوێژکاری و پاڵپشتییە بۆ ژنان و پیاوانی سەرووی.

•Heimilisfriðurپیاوان بنکەی زانستە بۆتوێژینەوەی توندوتیژی کە لە پەیوەندی نزیکدا ڕو دەدات و بنکەی چارەسەرییە بۆ ژنان و

www.heimilisfridur.is.کەتوندوتیژیان کردووە

http://www.kvennaradgjofin.is/
http://www.kvennaathvarf.is/
http://www.bjarmahlid.is/
http://www.bjarmahlid.is/
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کاریگەری توندوتیژی

قوربانیبوون بە هۆی توندوتیژی لەوانەیە بۆ قوربانی کاریگەری خراپی•

.درێژخایەنی هەبێت

وندی شایەتی توندوتیژی ناوماڵ، بۆنموونە ئاکاری تووند لە نێوان باوان، بەت•

و ببێتە لەوانەیە ئەم ئاڵۆزییە درێژخایەن بێت. کاریگەری دەبێت لەسەر منداڵەکان

.هۆی هەستی نائاسایشی، دڵەکوتە و ترس لە مندااڵن و هەرزەکاراندا

.  ێتە ئەژمارلە ئایسلەند، خستنە بەردەمی ئەندامانی خێزان بۆ توندوتیژی نائاسایی د•

ی بابەتێکی هەستیار بن، بەاڵم لە بەرژەوەندهەرچەندە لەوانەیە ئەمانە زۆرجار

هەمووانە چارە بکرێت و کاری زۆری دەوێت، چ تاوانباران، قوربانیان یان 

توندوتیژا منداڵەکان؛ لە یارمەتی وەرگرتن و ئەوەیکە ئیتر ناچار نین لە شوێنێکی

.بژین
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یەکسانی و دەرفەتی یەکسان

.ئایسلەندسەبارەت بە یەکسانی و دەرفەتی یەکسان ڕێسا یاساییەکان بەشێکی گرنگن لە یاساکانی•

دێنە ئەمە واتا هەمووان یەکسان. یەکسانی بۆ هەمووان جێ بایەخێکی گرنگە لە کۆمەڵگای ئایسلەند•
ایین، ئەژمار،بێ جیاکاری لە ڕەگەز، تەمەن، بارودۆخی پێشینەی کلتووری، ڕەچەڵەک، کەمئەندامی، ئ

.کەسایەتی سێکسی یان ڕەگەزیی ئەوان

ە بازاڕی ژمارەی ژنان ل. یەکسانی ڕەگەز لە دەیەکانی ڕابردوودا پێشکەوتنی ئەوتۆی بەخۆوە بینیوە•
ەگەڵ ئەمڕۆ، ژمارەی ژنان لە دامەزراندنی هێزی کاردا ل. کاردا بە شێوەیەکی بەرچاو زیاترە لە پێشوو 

.پیاوان یەکسانە

تی دەکرێن، لەگەل ئەوەشدا، هەندێک پیشەی تایبەت دەمێنێتەوە بەگشتی لە الیەن ژنانەوە بەڕێوەبەرایە•
.ئەگەرچی حکوومەت ژنان و پیاوان هان دەدات لە بواری پیشەسازییە جۆراوجۆرەکاندا بخوێنن

www.womeniniceland.is. ئەنجومەنێک لە ژنانی بە ڕەچەڵەک بیانی لە ئایسلەند چاالکە•

لە ئایسلەند بەڕێوەبەرایەتی یەکسانی، نامیلکەیەک بە چەند زمان و لەگەڵ زانیاری گرنگی بۆ کۆچبەران•
.چاپ کردووە

www.jafnretti.is/en/samfelag-og-einstaklingar/er-brotid-a-thinum-rettindum/your-rights

http://www.womeniniceland.is/
http://www.jafnretti.is/en/samfelag-og-einstaklingar/er-brotid-a-thinum-rettindum/your-rights
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Mynd frá VMST

ژیانی ناوماڵ

خەڵک دەڕۆنە دەوام یان. ژیان لەماڵەوە لە ئایسلەند وەک ژیانی کۆمەڵگاکانی ترە•

ڵەوە قوتابخانە، دێنەوە ماڵەوە، نانی شەو لێدەنێن، چاودێری واجبی ماڵەوە و ئیشی ما

.دەکەن یان پشوو دەدەن

بەشداریکردن لە چاالکی ڕابواردنی کات لە ئایسلەند، چ لەناو مندااڵن و چ لە •

ردەوام زۆربەی ژنان و پیاوان، پێش، یان پاش کارکردن، بە. بەتەمەنەکاندا، بەرباڵوە

ن زۆربەی ئەوان بەشدارن لە چاالکی کۆمەاڵیەتی، گرووپی کۆر یا. وەرزش دەکەن

.کاری خۆبەخشانەدا

ن ئەو کەپاڵنەی منداڵیان هەیە زۆرجار کاتی خۆیان یەکسان دابەش دەکەن لە نێوا•

ات و خۆشی تاکەکەسی، یانەکانی وەرزش و ئەو ساتانەداکە بۆ چاالکیو ڕابواردنی ک

.دەبێ هەڵیبژێرنشۆفێری مندال
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Mynd frá godihirdirinn.is

دەستی دوو/دوبارە بەکارهێنانەوە

ۆ کڕین و خەڵکی ئایسلەند زۆرجار پەیجی فەیسبووک یان ماڵپەڕە تایبەتەکان بەکار دێنن ب•
.سەیارەفرۆشتنەوەی ئامێری پێویست وەک جلوبەرگ، موبلیات، کەلوپەلی یاری، کەرەستە و

ە هەروەها گەلێک بازاڕی دەستی دوو هەیە لەودا دەکرێ جلوبەرگ، کەلوپەل و موبیلیات ب•
Góði. نرخی گونجاو بکڕیت hirðirinnبازاڕێکی گەورەی کەلوپەلی دەستی دوویە  ,

www.godihirdirinn.isوازییەئەو بڕگانەی لەوێ دەفرۆشرێن بۆ مەبەستی پاڵپشتی و خێرخ

.خاچی سوور ئەو فرۆشگایانە بەڕێوە دەبات کە جلوبەرگی دەستی دوو دەفرۆشنەوە•

•Kolaportiðری کۆالپۆرتیذ لە کۆتایی هەفتەدا کراوەیە، بازاڕێکی گەورە لە ناوەندی شا
نی خەڵک دەتوانن بۆ فرۆشت. ڕەیکیاڤیک لە خۆراک و پاڕجەی نوێ و پێشوو دەفرۆشێت

www.kolaportid.is. بڕگەکان دووکانۆچکەیەک بگرنەوە

•Sorpaیاڤیک سۆرپا کۆمپانیایەکە چەند بنکەی دوبارەبەکارهێنانەوە لە شاری گەورەی ڕەیک
ن لەوێ دەکرێ هەرشتێک هەڵگریت بۆ دووبارەبەکارهێنانەوە یا. بەڕێوەبەرایەتی دەکات

www.sorpa.is.فڕێدرانی پارێزراو

http://www.godihirdirinn.is/
http://www.kolaportid.is/
http://www.sorpa.is/


2021 www.landneminn.is 45

ڕابواردن

چەی ماڵپەڕی خاچی سوور لیستەیەک لە چاالکی ڕابواردنی بەخۆڕایی و ئابووری  ناو•
.شاری ڕەیکیاڤیکی خستۆتە بەردەست

واردن؛ بۆ ئەم ماڵپەڕە بریتییە لە لیستەیەکی دوورودرێژ لە بیرۆکەکان بۆ چاالکی ڕاب•
www.raudikrossinn.is/todo. تاک،بۆ خێزان وبۆ مندااڵن

لەوێ، خەڵک دەتوانن کتێب بە زمانە . لە سەرانسەری ئایسلەند کتێبخانە هەیە•
ێدەنگیان هەیە بۆ کتێبخانەکان شوێنێکی ب. جیاوازەکان، بەتایبەتی کتێبی مندااڵن بدۆزنەوە

.ندنەوەخوێندنەوە و ئاسانکاری زۆرباشیان هەیە بۆ مندااڵن بۆ یاریکردن و کتێب خوێ

هەندێک کتێبخانە کۆمپیۆتەر، پرینتەری سێ ڕەهەندی، ئامێری جل دروون و •
.خزمەتگوزاری تریش دەخەنە بەردەستی میوانەکان

www.borgarbokasafn.is. کتێبخانەکان چاالکی کلتووری جۆراوجۆریش ئەنجام دەدەن•

http://www.raudikrossinn.is/todo
http://www.borgarbokasafn.is/
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Mynd frá VMST

بەردەوامە-ڕابواردن

دەتوانیت لە . مەلەوانگەکانی مەلە لە ئایسلەند بۆ هەموو ڕەگەزەکان لەبەردەستە•
.  یکنسەرانسەری ئایسلەند مەلەوانگەی مەلە بدۆزییەوە و زۆربەیان لە ناوچەی ڕەیکیاڤ

ی گەرم و مەلەوانگەکانی ئایسلەند حەوزی ئاو. مەلە ئابوورییە و چاالکییەکی تەندروستە
.  ەیەگەرماوی هەڵمیان هەیە و زۆرجار بۆ مندااڵن خلیسکێنی ئاوی و بووکەشووشەیان ه

.مەلەکردن بەشێکی سەرەکی کلتووری ئایسلەندە

ەکانی مەلەدا مەلە بابەتێکی ناچارییە لە قوتابخانە سەرەتاییەکانی ئایسلەند و لە مەلەوانگ•
.هەندێجار بۆ بەتەمەنەکان پۆلی مەلە بەڕێوە دەچێت

.  ەمەلەوانگەکانی مەلە ژووری گۆڕینی جلوبەرگی تایبەت بە ژنان و پیاوانیان هەی•
و هەرکەس بەر لە هاتنەناو مەلەوانگە لە ئایسلەند بەبێ جلوبەرگی مەلە حەمام دەکات

.ئەمە کێشە نییە

ساڵییەوە خۆیان بڕۆن بۆ مەلەوانگە بەاڵم تەنیا بەو 10مندااڵن دەتوانن لە تەمەنی •
لە مەلەوانگەی مەلەدا هەردەم بەرپرسیاریەتیان . مەرجەی خۆیان بتوانن مەلە بکەن

.لەسەر سەرپەرشتەکاریانە
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بەردەوامە-ڕابواردن

.  لە دەورووبەری شار و لە هەموو شارەکان گەلێک پارک و زەوی هەیە•
ن یاریش دەکرێ زۆرجار لە شوێنە کراوەکاندا بدۆزییەوە و هەندێکیاکەرەستەکانی

BBQهەیە لە شوێنی کراوەداشوێنی گۆشتبرژاندنیان.

هەیە لە پیاسەکردن باوە و گەلێک ڕێگەی پیاسەکردنی سەرنجڕاکێش و ناوچەی ڕابواردن•
ۆ لە ناوچەی ڕەیکیاڤیکی گەورەدا، ڕۆیشتن ب. شوێنە کراوە و لە سەرانسەری واڵتدا

Laugardalur, Elliðaárdalur, Heiðmörk وÖskjuhlíð لەبەرکردنی . کارێکی باوە
.پێاڵوی شیاو بۆ پیاسەکردن و لەبەرکردنی جلوبەرگی گونجاو پێویستە

ێگەی پاسکیل لێخوڕین لە وەرزی هاویندا خۆشە و لە دەورووبەری ڕەیکیاڤیک گەلێک ڕ•
.پاسکیل لێخوڕین هەیە

•Nauthólsvíkەی لە ڕەیکیاڤیک کەنار دەریایەکە مرۆڤ دروستی کردووە و ئاوە گەرمەک
.  کاتیک هەوا خۆشە، ڕۆیشتن بۆ گەشتی کەناردەریا لەوێ خۆشە. دەڕواتە ناو دەریاوە

.لەڕاستیدا، هەندێک کەس لە هەموو ماوەی ساڵدا لە دەریادا مەلە دەکەن

لە لۆیگاردالورە ( húsdýragarðurinnو -fjölskyldu)باخچەی ئاژەڵ و پارکی خێزانی •
ئەم . کەیتلەوێ دەکرێ سەیری ئاژەاڵنی باخی ئایسلەندی و ئاژەڵی دڕندە ب. لە ڕەیکیاڤیک

.پارکە کەرەستەی جیاوازی یاری زەوی یاری تریشی بۆ مندااڵن هەیە
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بەردەوامە-ڕابواردن

لە ماوەی وەرزی هاویندا، زۆربەی خەڵک لە سەرانسەری واڵتی ئایسلەند دەڕۆنە خانووی •
.سەندیکا بەکرێ بگریت/دەتوانیت خانووی هاوینی لە یەکێتییەکان. هاوینی

ئەوێ پێشانگاکانی شار لە وەرزی هاویندا لە شوێنە جیاوازەکان بەڕێوە دەچن و ڕۆیشتن بۆ•
.  لە یەکەم ڕۆژی هاویندا، ناوچە و شارەکان بۆ مندااڵن ڕووداوی ڕابواردن بەڕێوە دەبن. خۆشە

لە هەموو شارەوانییەکاندا جەژنی گەورە بەڕێوە ( ی حوزەیران17)لە ڕۆژی نیشتیمانی ئایسلەند 
یاڤیک و شکۆی ڕیکلە مانگی ئابدا، ڕیکیاڤیک ڕووداوی گەورە وەک شەوی کلتووری. دەچێت

.دەکات بە جەژن

ەڕێوە ڕێکخراوەیەک بۆ ڕاهێنانی زمانی دایکی بۆ مندااڵن بە چەند زمان پۆلی زمانی دایکی ب•
.دەبات

ەڕێوە قوتابخانەی یەکشەممە بۆ مندااڵن بەیانی ڕۆژانی یەکشەممە لە زۆربەی کەنیسەکان ب•
.زۆربەی ڕێکخراوە ئایینییەکان چاالکی منداڵیان هەیە. دەچێت
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بەردەوامە-ڕابواردن

.  ەنزۆربەی خەڵک لە وەرزی زستاندا خلیسکێنەی سەر بەفر دەک•
کان لەناو بەکارهێنانی گالیسکەی بەفرین و خولۆربوونەوە لە داوێنە

.خەڵکدا زۆر باوە

و شانۆی شار ( Þjóðleikhúsið)شانۆی نەتەوەیی •
(Borgarleikhúsið )دنگەورەترین شانۆی پڕۆفشیناڵی ئایسلەن .

ئەوان بەرهەمی جۆراوجۆری شانۆ، بۆنموونە پێشکەشی مندااڵن
لە وەرزی هاویندا گرووپی شانۆ بۆ مندااڵن لە واڵتی .دەکەن 

.ئایسلەندا چاالکن و گەشت و گۆزار دەکەن

لە هۆڵی موزیک و بنکەی کۆنفڕانسی نەتەوەییە وHarpa/هارپا •
اوازەکانی لەوێ کۆنسێرت پێشکەشکردنە جی. بەندەری ڕەیکیاڤیکە

.ئۆپێرا بەڕێوە دەچێت

ی فیلمی مندااڵن بە زمانی ئایسلەند. ئایسلەند سینەمای زۆرە•
.یان هەیەوەردەگێڕدرێنەوە بەاڵم فیلمەکانی تر ژێرنووسی ئایسلەند

.ئایسلەند گەلێک مۆزەخانە و پێشانگای جیاوازی هەیە•
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بەردەوامە-ڕابواردن

ری زۆربەی خەڵکیش سەردانی سوپەرمارکێت وبنکەکانی شت کڕین دەکەن بۆئەوەی سەی•
.دیدار لەگەڵ خێزان و برادەرانیش لەکۆنەوە هەبووە. دەوروبەریان بکەن

ۆندرمە پیاسەی دۆندرمە نەریتێکی ڕابواردنە، تۆ شۆفێری دەکەیت و لەسەر ڕێ بۆ کڕینی د•
وە تێیدەپەڕێنن شەوانی بێدەنگی ئەو شەوانەن خێزانەکان بەیەکە. تەنانەت لە زستانیشدا-دەوەستیت

خۆن یان بۆئەوەی سەیری فیلمێکی خۆش بکەن یان یاریەکی کۆمەڵی بکەن و شێوێکی باش ب
.میوانداری بکەن

کار فەیسبووک بە شێوەی بەرباڵو بۆ ڕیکالمی بەرهەمەکان و ڕووداوەکان لە ئایسلەند بە•
.دا هاتوون"ڕووداوەکان"ڕووداوی ڕابواردن بۆ مندااڵن و بەتەمەنەکان لە بەشی . دەهێنرێت

ەرهەمەکان گەلێک گرووپیش لە فەیسبووکدا هەن بە نرخی ئابووری یان بەخۆڕایی ڕێکالم بۆ ب•
ووکیشیان بەشێک لە شارەکان و شارەوانییەکان گرووپی فەیسب. یان خزمەتگوزارییەکان دەکەن

.ەنهەیە و خەڵک دەتوانن دەربارەی شتی جیاواز لە ناوچە یان شاری خۆیان پرسیار و چات بک
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زۆربەی-باشە بزانیت
نشتەکان ئەلیکترۆنی

ەی لە ئایسلەند دەتوانیت زانیاری پەیوەست بە زۆرب•
.شتەکان ئۆنالین بدۆزییەوە

ەی هەموو کۆمپانیاکان ماڵپەڕیان هەیە کە لەودا دەربار•
کاتی ئیش، خزمەتگوزاری و نرخەکاندا زانیاری 

.دەدۆزییەوە

انۆ ئۆنالین دەشتوانیت بلیتی کۆنسێرتەکان، سینەما و ش•
.بکڕیت و بلیتی ئەلەکترۆنی بەدەست بێنیت



ماڵپەڕەکان
هەندێک فیلم دەربارەی مافی مندااڵنی کەمئەندام لە ئایسلەند

https://youtu.be/N-vRkyMWDyg:1ئایسلەندی •

https://youtu.be/ZEBeISwz1og:2ئایسلەندی •

https://youtu.be/dkwt7U_Ukvs:3ئایسلەندی •

•

https://youtu.be/yrH8EStyOxA:1پۆلەندی •

https://youtu.be/9TjOeuPNW-M:2پۆلەندی •

https://youtu.be/MFZkV6iBxPw:3پۆلەندی •

•

https://youtu.be/Ws2knub159s:1عەرەبی •

https://youtu.be/f0Fc2kIr69k:2عەرەبی •

https://youtu.be/3Oxrm32IPo8:3عەرەبی •

•

https://youtu.be/sI10sJeLiQo:1ئینگلیزی •

https://youtu.be/5v431cpjQB8:2ئینگلیزی •

https://youtu.be/8tzItnVcJWk:3ئینگلیزی •

•

https://youtu.be/eP6aA2JxThA:1سپانیایی •

https://youtu.be/1BbVrmBsMK8:2سپانیایی •

https://youtu.be/bky0P_CUYAw:3سپانیایی •
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