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گشتی–ئابووری

%.3ئايسلەند بە شێوەيەكى ئاسايى هەندێک بێكاريى هەيە، نزيكەى •

هاوڕی بووە لەگەڵ بەرزبوونەوەی زۆر زۆری ئاستی بێکاری، بەتايبەت19-یپەتای کۆڤيد•
انە لە بەشی لەم بەشەدا ڕاستييەکە ئەمەيە کە زۆر يەک لە هاوواڵتيانی بي. لەنێوان خەڵکی بيانی

گەشتوگوزار و خزمەتگوزاری مەوادی خواردەمەنيدا ئيش دەکەن و پيشەی تايبەت بەم 
. پيشەسازيانە تا ڕادەيەکی زۆر لەناوچوە

لەند پێويستيان بە مۆڵەتی کار لە ئايس( ناوچەی ئابووری ئەورووپا)EEAهاوواڵتيانی واڵتانی •
.  نييە

کراو لە هەموو کرێکارەکان دەبێ خاوەن ژمارە پێناسە و شوێنی نيشتەجێبوونی ياسايی تۆمار•
.  www.skra.is. پێشينەی دۆخی مەدەنيدا هەبێت

http://www.thjodskra.is/


ی• یپتەوئابوری  یهەمووبۆهەیەگرنگی  .کۆمەڵگائەندامای 

ی،هەیەکاریانکەبێتزیاترکەسانەئەوژمارەیهەتا• یداهای  زیدتدەوڵەوشارەوانی 

.باجدانەوەڕێگایلەدەکات

ی• ێتسودیباجداهای  یبۆلێوەردەگی  یتچاودیری،قوتابخانەکانبەڕێوەبردی  ،ەندروستی 

یەتییەکانخزمەتگوزارییە،بانڕێگاو،خانەکانشناخۆی
ا
یزۆروکۆمەڵ .رتالیەی 

یئەوەیەواتایهەیەکاریانکەبێتزیاترکەسانەئەوژمارەیهەتاهەروەها• پارەیلەکەمی 

ی یبۆدێتبەکارگشتی  یپارەیدای  یخزمەتەوبێئیشی  .مەڵگاکۆیبنەڕەتییەکای 
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بەرژەوەندی بۆ كۆمەڵگا
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بەرژەوەندی تاکەکەسی 

بۆ زۆربەی کەسانی گەورە، دامەزران بە داهاتی •
.  جێگيرکراو زۆر گرنگە

:دەكاتدەستەبەرئەمانەدامەزراندن•
.دارايىبارینەرميى•

.ژيانی ڕۆژانەی خۆشتر•

.پێگەی کۆمەاڵيەتی و پەيوەندييەکان•

.تاکەکەسیبەهرەیبەکارهێنانیبۆزياترتوانای•

ماف و بەرژەوەندييەکان لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا•

دەرفەتێک بۆ يارمەتيدانی کۆمەڵگا •
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.ماف و بەرپرسیارییەتێکان لە بازاڕی کاردا

. ياسا لەاليەن پەرلەمانەوە دەردەکرێت و مەرجەکانی ياسايی تايبەت سەبارەت بە هەموو خاوەنکار و فەرمانبەران جێبەجێ دەکرێت•

،بزربوون لە کارهەموو خاوەنکارەکان ناچارن بە ڕەچاوکردنی ئەو ياسايانەی کە دەربارەی دامەزراندن و حەقدەست، کاتژمێری کار،•

.تەندروستی، ئاسايش و شوێنی کار

و دەبێ هەوڵی فەرمانبەران هەروەها هەندێ بەرپرسياريەتيان هەيە بۆ نموونە بەرپرسياريەتی ئەنجامی ئەرکەکانيان بەشێوەيەکی گونجاو،•

مەتی و بابەتی خۆيان ئەنجام بدەن لە ئاراستەی بەديهێنانی شوێنی کاری گونجاو و بەشداری لە کارەکانی ڕێکخراوە لەپەيوەندی لەگەڵ سەال

. ژينگەی لە شوێنی کارکرد

دەكرێن بۆ كەرتى ڕێككەوتنى تايبەت. و خاوەنکارەکان لەگەڵ يەکدی گرێبەستی کار دەبەستن( لەڕێگەی يەکێتی کڕيکاران)فەرمانبەران •

.  تايبە لە بەشی ئابوورى
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بەردەوامە-ماف و بەرپرسیاریەتی 

االکين فەرمانبەران گونجاو لەگەڵ ئەو ماوەيەی کە لە بازاڕی کاردا خەريکی ئيش و چ•

.  مافيان پێدەدرێت

ەڵ هەم تەمەنی ئيشکردن و هەم تەمەنی تەقويمی هۆکاری گرنگن لەپەيوەندی لەگ•

.  پشووی هاوینی پارەدانی 

سندووقیپارەی، نەخۆشیمەرەخەسی، خوێندنبۆبژاردن، پشوودانوەکوومافی•

بەهۆی يارمەتی نەخۆش بەگوێرەی تەمەن و ماف هەڵسەنگاندنی بۆ خانەنشينی

.دەکرێت

لە ماوە و ڕێژەی دامەزراندنپارەدانى سندوقى مۆڵەتى باوكانە پشت دەبەستێ بە •

مانگ لە دامەزراندن بەر لە لەدايکبوونی 6النيکەم ) بازاڕی کاری ئایسلەند 

کرێت، هەروەها دەکرێ بۆ يارمەتی تێچووی باوانێتی داواکاری پێشکەش ب(. منداڵێک

.  بەاڵم ئەم بڕە پارەيە بچووکە
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ئەوە چییە؟–یەکێتی بازرگانی 

.تايبەتنسانديکا/ بازرگانیيەکێتیئەندامی، کاربازاریلەکرێکارەکان•

بە ئەندامی وەکوو يەکێتی تايبەتە بە پيشەيەکی تايبەت، يانی کەسانێک کە لە پيشەيەکی تايبەتدا ئيش دەکەن دەبننديکاکاناهەنێک لە س•
.پزيشکانی ئايسلەند

ئەمانە . گەورەترين يەکێتی بازرگانينSameykiو VR  ،Efling. کراوەيەپيشەيیگرووپیچەندينبۆئايسلەندلەسەنديکاگەورەترين•

اتژمێری يەکێتی بازرگانی لەاليەن ئەندامەکانی خۆيەوە دانوستان ئەنجام دەدات لەگەڵ خاوەنکارەکان دەربارەی مووچە و حەقدەستی، ک•
.  ئيشکردن و يارمەتييەکان
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بەرژەوەندییەکانی ئەندامەکان–یەکێتی بازرگانی 

.ئەندامەکانيانمافیزيادکردنیو دۆخباشترکردنیبۆهەوڵەيەکەمداپلەیلەسەنديکائامانجی•

بۆبچووکپارەيەکیبەدەداتکرێبەئەمانەو پشوودانبۆهەيەشوقەیو هاوينیکۆخیو واڵتسەرانسەریلەسەنديکاکان•

بە بڕێکی زياتر بازرگانی چەکی گەشتياری پێشکەش دەکەن کە دەکرێ بە کڕينی بليتی فڕۆکەيەکێتیزۆر. ڕۆژچەندبۆئەندامەکانی

.وەرگيرێتەوە

ڕی وەرگرتنی کەسێک مافی بەکهەر. حەسانەوەجوان و شوێنێکیلەچێژوەرگرتنبۆپشوودانبۆبڕۆيتدەتوانیکەسەرسوڕهێنەرەئەوە•

ەرميان ماڵەکان ئامادەکروان بە هەمووجۆرە ئاسانکارييەک و بەگشتی وانی ئاوی گ. خانووی پشووی هاوينی يان شوقەی پشوودانی هەيە

.هەيە
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، بەرژەوەندییەکانی ئەندامەکان–یەکێتی بازرگانی 
بەردەوامە

ندامەکان يەکێتييەکانی بازرگانی هەروەها سندووقی خوێندن و نەخۆشی بەڕيوە دەبەن کە ئە•

، بەرنامەکانی دەتوانن بۆ خوێندن يان تێچووی تايبەت بە کۆرسی فێربوونی زمانی ئايسلەندی

.  ی بێننلەشجوانی، فيسيۆتراپی، تێچوونەکانی دەروونناسی يان تێچووی عەينەک بەکار

. دا جياوازەووقانە کاری پێدەکرێت لەنێوان يەکێتييەکانسنئەو ياسايانەی کە دەربارەی ئەم •

وونی پزيشکی يەکێتييەکانی بازرگانی هەروەها هەندێک لە تێچوونەکانی تايبەت بە نيشتەجێب•

دەدەن بۆ ئەو کەسانەی کە لە دەرەوەی ناوچەی پايتەختی دەژين و دەبێ بۆ چارەسەری 

.ڕەيکياڤيکبۆبێنپزيشکی 

بۆنموونە )ە ئەگەر سەبارەت بە ڕێژەی مافی خۆت دڵنيا نی يان پێتوايە کە مافت پێشێل کراو•

رگانی هەموو دەتوانن يارمەتی وەرگرن لە يەکێتی باز( سەبارەت بە گرێبەستی حەقدەست

.  خۆيان
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–یەکێتی بازرگانی 
بەردەوامە

چوویتێ، دەدەنيەکێتیئەندامبوونیپارەیسەنديکائەندامەکانی•
.ئەمە لە حەقدەستان کەم دەکرێتەوە. کەمەئەندامبوون

ئەندامبوون لە يەکێتی بەزۆر نييە بەاڵم بەرژەوەندی نکۆلی•
.  لێنەکەری هەيە

دانی ئەو کەسانەی کە لەکار دەردەکرێن دەتوانن بەردەوام بن لە پێ•
.  ئابوونەی يەکێتی و مافی خۆيان بپارێزن

هاوپەيمانی کاری ئايسلەند گەورەترين ڕێکخراوەی نێوان •
يەکێتی www.asi.is.پيشەسازييەکانە بۆ مووچەخۆران لە ئايسلەند

ئايسلەندکاریئاوپەيمانی بازرگانی ئەندامی هاوپەيمانين
و ريەکتلەگەڵئەندامڕێکخراوەکانیهاوکاریبۆکۆڕبەندێکە

اسیئهاوپەيمانیو حکوومیدەسەاڵتدارانیلەگەڵئەوانەوەلەاليەن
/ASÍەهاوبەشلەنێوانيانکەبابەتانەیئەولەبابەتئايسلەند  .

www.sa.is,

http://www.asi.is/
http://www.sa.is/
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ئەوە چییە؟–نوێنەری یەکێتی 

. خاوەنکارنوێنەری يەکێتی کەسێکی پەيوەندييە لەنێوان فەرمانبەران و يەکێتی و•

ە و نهێنيان نوێنەری يەکێتی فەرمانبەرێکە کە لەيانەی هاوکارەکانييەوە هەڵبژێردراو•

.  دەپارێزێت

نموونە کارەکانی نوێنەری يەکێتی دەکرێ ئاماژە بکرێت بە هاوبەشکردنی•

اڵمدانەوەی زانيارييەکانی دەرکراو لەاليەن يەکێتی بازرگانی و بەردەستبوون بۆ وە

فەرمانبەران سەبارەت بەو زانياری و يارمەتيانەی پەيوەنديدار بە ماف و 

. بەرپرسياريەتێکانی فەرمانبەران

بکەوە شوێن ئەگەر وا بيردەکەوەيە کە مافی تۆ لە شوێنی ئيشکردن پێشێل دەکرێت،•

.ت بکەخۆنوێنەری يەکێتی لە شوێنی کارەکەت و ڕاستەوخۆ سەردانی  سانديکای
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مووچە و باج

. لە ئايسلەند، مووچە بەگشتی بەشێوەی مانگانە، دەوروبەری سەرەتای مانگی نوێ دەدرێت•

.  داهات پاش کەمکردنەوەی باج دەگوازرێتەوە بۆ حيسابی بانکی فەرمانبەران•

ی ماڵی خەڵک لە خزمەتگوزاری بانک" بەڵگەنامەكانى من" پسوولەی مووچە لە زۆربەی حاڵەتەکاندا بەشێوەی ئەليکترۆنييە کە لەژێر ناوی •

.  دەبينرێت( بەشێوەی ئۆنالين)

.پسوولەی مووچە ڕێژەی مووچەی دراوە، کۆی مووچە، باجێک کە دەدرێت و تێچوونەکانی تری پەيوەنديدار بە مووچە پيشان دەدات•

.  کۆی گشتی مووچە، مووچەيەک پيشان دەدات بەر لە کەمکردنەوەی باج و تێچووی تايبەت بە مووچە•

.  مووچەی دراوە، بڕە پارەيەکە کە گوازراوەتەوە بۆ حيسابی بانکی•

.  هەموو مووچەخۆرەکان دەبێ پسوولەی مووچە وەرگرن کە داهات و کەمکردنەوەکان لەودا پيشان درابێت•
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مووچەبەپەیوەنیدارخەرجییەکانی

:خەرجييەکانی پەيوەنيدار بە مووچە ئەمانەی خوارەوە لەخۆ دەگرێت•

پارەی سندووقی خانەنشينی•

سەنديکا/ يەکێتیلەئەندامبوونئابوونەی•

بەشداری لە ئەنجوومەنی فەرمانبەران لە شوێنی کار•

.  خەرجيی خۆراک، ئەگەر فەرمانبەر خەرجی خۆراکی دابينکراو لە شوێنی کار بدات•

ت بۆ خاوەنکارەکان هەروەهاناچارن هەرجۆرە پارەی پشتگيری لە منداڵەکان يان ئەرکی فەرمی نەدراو لە مووچەکە کەم کاتەوە و بينێرێ•

.  دەسەاڵتداران

.  پارەدان وهەموو کەمکردنەوەکان دەبێ پيشان دەبێ لەسەر مووچەی هەرمانگێک پيشان بدرێتهەموو •
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سەرچاوەی گرنگی پشتگیری لە واڵتەکانی –باج 
خۆشگوزەران

می ديکە حکوومەتی خۆشگوزەرانی ئايسلەند پشت دەبەستێ بەو خەڵکەی باج و پارەی رەس•

داهاتی باجی حکوومەت بەکار دەهێنتێت بۆ تێچووی خزمەتگوزاری گشتی و. دەدەن

www.rsk.is. بەرژەوەندەکانی کۆمەاڵيەتی

ناچارن بە دانی باجی( مووچەخۆران و بەڵێندەران)اليەنەکانی بەديهێنەری داهات هەموو•

.  داهات و باجی شارەوانی

. باجی داهات دەدرێت بە حکوومەت•

. باجی شارەوانی باجێکە کە دەدرێت بە شارەوانی ئەو شارەی کە تێيدا دەژيت•

يدەن ئەوانەی مووچە دەدەن پێويستە باجەکە لە حەقدەستی مووچەخۆرەکان کەم بکەنەوە و ب•

. بە حکوومەت

http://www.rsk.is/
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بەردەوامە-باج

.  ئەوانەی مووچە و حەقدەست ەردەگرن، بەگوێرەی داهاتيان، باجی جياواز دەدەن•

جێبەجێانکەسەکمووچەیيانحەقدەستلەسەرکەباجييەپلەکانیپێیبەسيستەمی•

.دەکرێت

٪ لە داهاتی خۆيان بەشێوەی باج و خەرجييەکانی 37.4بەتێکڕايی، خەڵک نزيکەی •

.  پەيوەبديدار بە مووچە يان حەقدەست دەدەن

کەسی يارمەتی باجی. يارمەتی خەرجی باجی کەسی لە بڕی باجەکان کەم دەکرێتەوە•

ISK 50,792 يە بۆ هەر مانگ بۆ ساڵی

2021.https://www.rsk.is/einstaklingar/stadgreidsla/personuafsla
ttur/

جێنيشتەئايسلەندلەو بێتسەرووتريانساڵ16داهاتداهەر کەس لەماوەی ساڵی •

.دەبێتکەسیباجیداشکاندنیمافی، بێت

https://www.rsk.is/einstaklingar/stadgreidsla/personuafslattur/
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ڕاگەیاندن نامەی باج

وەها ئەمە هەر. ساڵ ئاراستەی بەرپرسانی باج بکەنهەرئازاریمانگیلەدەرامەتباجینامەیڕاگەياندنپێويستەهەمووانلەسەر•

.ئەم کەسانەش دەگرێتەوە لە يارمەتی کۆمەاڵيەتی وەردەگرن يان کەم ئەندامن

ەن تۆوە ئەگەر کەسێ ڕاگەياندن نامەی باج پێشکەش نەکات، دەسەاڵتداری داهاتی ناوخۆيی ڕێژەی مووچە يان حەقدەستی وەرگيرا لەالي•

.هەڵدەسەنگێنێت

. ەنديدار دەداتڕاگەياندن نامەی باج بەڵگەيەکی ئەلەکترۆنييە کە هەموو داهات، دارايی، قەرز و پێدانی باجی ساڵەکان پيشانی کەسی پەيو•

ر پێويست دەسەاڵتدارانی باج پشکنينی ڕاگەياندن نامەی باج دەکەن و ڕێژەی ئەرکی فەرمی حيساب دەکەن کە دەبێ هەموو بيدەن و ئەگە•

.  بکات غەرامەش حيساب دەکەن

حيساب يارمەتی قەرزی بانک بۆ خانووبەرە و يارمەتی منداڵ بۆ پشتگيری خێزانەکانی خاوەن منداڵ بەگوێرەی ڕاگەياندن نامەی باج•

.  ئەم یارمەتیانە بەگوێرەی داهات و داراییە. دەکرێت
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بەردەوامە–ڕاگەیاندن نامەی باج 

.  ڕاگەياندن نامەی باج بەشێوەی ئەليکترۆنييە•

.و باج کەمکراوەتەوە لە کاری مووچەخۆرمووچەنموونەبۆ، نووسراوەلەسەریپێشترزانيارييەکانبەگشتی•

بڕوانامەیيانوێبکليلیبەکارهێنانیبەکارەئەم . ڕاگەياندن نامەی باج دەبێ پەسەند کرێت و بەشێوەی ئەليکترۆنيکی تۆمارکرێت•

.دەدرێتئەنجامئەليکترۆنی

.www.skattur.is(Þjónustuvefur)ناونيشانینە" منپەڕەکانی"لەژێرساڵهەرئازاریلەباج نامەیڕاگەياندن•

ەرکی فەرمی، لەودا ئ. ئەنجامەکانی پشکنين بەرپرسانی باج لەسەر ڕاگەياندن نامەی باجی هەر تاکێک لە پەڕەی هەڵسەنگاندنی باج هاتووە•

ەشیپلەئەليکترۆنیشێوەیپەڕەی زانياری دەتوانی بە .غەرامە و ئەوەيکە ئاخۆ کەسی پەيوەنديدار قەرزدارە يان دەينی لەسەرە

بدۆزێوەwww.skattur.isناونيشانیبە" الپەڕەکانم"

http://www.skattur.is/
http://www.skattur.is/
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سیستەمى خانەنشینى

خانەنشين دەبێت، خانەنشينی( ساڵ تەمەن70-67)کاتێک خەڵک بەهۆی تەمەنيانەوە •

. تەمەن وەردەگرێت و بەگشتی لە سندووقی خانەنشينی دەيدەن

ەتی مووچەی خانەنشينی لەاليەن حکوومەت، لەڕێگەی دامەزراوەکانی بيمەی کۆمەاڵي•

ی مافێک کە خەڵک لە سيستەم. دەدرێت( بەڕيوەبەرايەتی بيمەی کۆمەاڵيەتی)

یان لە پەیوەندی هەیە بە ماوەی نیشتەجێبوونئاسايشی کۆمەاڵيەتيدا دەيانبێت 

www.tr.is. ئایسلەند

، (ناحکوومی)بەگوێرەی ياسا، هەموو مووچەخۆران و کەسانی خاوەن ئيشی ئازاد•

٪ لە 15.5ناچارن بە دانی بەشە پشکی خۆيان لە سندووقی خانەنشينی بەالنی کەم 
.ێتکە لەنێوان فەرمانبەران و خاوەنکارەکاندا دابەش دەکر–کۆی حەقدەستەکەيان 

.٪ دەدات11.5٪ و خاوەنکار 4مووچەخۆر 

https://ppgreview.ca/2019/03/22/live-in-caregiver-program-revised-implications-for-equity/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://www.tr.is/
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بەردەوامە-سیستەمى خانەنشینى

.  ەردەوام بێتئامانجی سندووقی خانەنشينی دڵنيابوون لەوەيە کە ئەندامەکانی مووچەی پيری پێويستيان هەبێت و تا کۆتايی تەمەنيان ب•

www.lifeyrismal.is. پارەدانی سندووقی خانەنشينی هەروەها بۆ قەرەبووی لەدەستدانی داهاتە بەهۆی نەتوانين يان مەرگی هاوسەر

خانەنشينینیسندووقەکاکرداریهەروەهاو داوێتیژيانيدالەماوەیبڕی پارە خانەنشينی بەگوێرەی پارەی مانگانەی بيمەيە کە هەرکەسێک •

.دەکرێتدەسنيشان

.  هەندێک لە سندووقەکانی خانەنشينی بۆ هەموو کەس کراويە، لەکاتێکدا لە هەندێکدا سنووردار دەکرێن بە پيشەی تايبەت•

٪ لە کۆی 4مووچەخۆران دەتوانن لە بەرانبەر يارمەتی بەرانبەری خاوەنکار، . پاشەكەوتكردنى خانەنشينيى تەواوکەر دڵخوازانەيە•

.  ێکی زۆر وا دەکەنانخەڵک. حەقدەستەکەيان بە سندووقی خانەنشينی زياد بەکەن

http://www.lifeyrismal.is/
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Mynd frá ja.is

بەڕێوەبەرایەتی کار

ازاڕی دامەزراوەيەکی گشتييە کە بەگوێرەی ياسای کارپێکراوی ب( VMST)بەڕێوەبەرايەتی کار •
www.vmst.is.کار و ياسای بينەی بێکاری چاالکی دەکات

ەکان دەکات، بۆ نموونە لە خزمەتگوزارييەکانی گشتی کە بەڕێوەبەرايەتی کار پێشکەش بە تاک•
ی تۆمارکردن، هەڵسەنگاندنی شياوبوون، ڕاوێژکاری، شێوازەکانی چارەسەری و دامەزراندن

. هێزی کارە

یخۆشناوەندینووسينگەی، واڵتبەڕێوەبەرايەتی کار جگە لە لقەکانی لە سەرانسەری •
.ڕەيکياڤيکلەلەبەردەستە

اتی ئەمانە هەميشە وەک چارەسەرێکی ک. بەڕێوەبەرايەتی کار پارەی يارمەتی بێکاری دەدات•
.دەبينرێت

کەسانێک کە شياوی وەرگرتنی يارمەتی بيمەی بێکارين هەميشە دەبێ چاالک بن لە •
.بەدواداگەڕان لە کاری خۆيان و ئامادەی بەشداری بن بۆ کاری پێويست لە بازاڕى كار

http://www.vmst.is/
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بەردەوامە-بەڕێوەبەرایەتی کار 

.  مانگ30تاکێک دەتوانێ مافی وەرگرتنی يارمەتی بيمەی بێکاری هەبێت بە ماوەی –لەو کاتەی کە داواکاری دەکرێت بۆ يارمەتی •

ێکاری ساڵ بەمەرجی ئەوەيکە مافی وەرگرتنی بيمەيان هەبێت و مەرجە جياوازەکانيان هەبێت يارمەتی بيمەی ب70بۆ 18مووچەخۆرانی •

.وەردەگرن

.بەبی سنووردارێبۆ بوونی مافی يارمەتی بيمەی بێکاری، کەسەکە دەبێ خاوەن مۆڵەتنامەی کار بێ لە ئايسلەند •

ەگەر مەرجەکانی کەسێک کە حالەتى پاراستنى نێودەوڵەتى هەيە سەبارەت بە نيشتەجێبوون و کار خاوەن مافی بێسنوورن و هەربۆيە ئ•

.  هەبێت لەوانەيە مافی وەرگرتنی يارمەتی بيمەی بێکاری هەبێت

ێکی سنوورداری کەسانێک کە لەبەر هۆکاری مرۆڤايەتی و يان مۆڵەتی نيشتەجێبوونی کاتی، نيشتەجێبوونی کاتيان وەرگرتووە ماف•

ڵەتی ئەگەر دواتر وەها کەسانێک مۆ. )هەيە بۆ دامەزران لە ئايسلەند و هەر بۆيە مافی وەرگرتنی يارمەتی بيمەی بێکاری نييە

.(هەميشەيی وەرگرن، دەتوانن داواکاری پێشکەش بکەن بۆ يارمەتی بيمەی بێکاری
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بەردەوامە-بەڕێوەبەرایەتی کار 

:  بۆ نموونە لە ئەرکەکانی بەڕێوەبەرايەتی کار دەکرێ ئاماژە بکرێت بە•

انەی لە کار تۆماری پيشەکانی مەوجوود و هاوبەشکردنی زانيارييەکانی تايبەت بە پێشەکانی مەوجوود لەگەڵ ئەو کەس•
.  دەگەڕێن

.تۆمارکردنی ناوی کەسانی بێکار و پێدانی پارەی يارمەتی بێکاری•

ەکار ڕێکخستن سەرچاوەى بازاڕى كار وەكو كۆرسى خوێندن، سەرچاوەى كار، ڕاوێژكارى و شيانەوەى پەيوەنديدار ب•

.بەڕێوەبردن، دابينکردن و هاوبەشکردنی زانياری سەبارەت بە بازاڕی کار لە ئايسلەند•

.  دەرکردنی مۆڵەتی کار و تۆماری هاوواڵتيانی بيانی لە بازاڕی کار•

.  چاودێری بەسەر هێزی مرۆڤی کاری بيانی بە هاوکاری لەگەڵ دەسەاڵتدارانی ديکەی حکوومی•

ت لە هەوڵدان بۆ دڵنيايی لەوەيکە هاوواڵتيانی بيانی هەمان دۆخی حەقدەستی هاوشێوەی فەرمانبەرانی ديکەيان هەبێ•
.  بازاڕی کاری ئايسلەند

ەتگوزارييەکانخزمپێشکەشکردنیو سەرچاوەکاندۆزينەوەیبەمەبەستیچاالکی تيمێکی پەنابەر و لقێكى نێودەوڵەتى •
.کاربازاڕیلەچاالکیلەگەڵپەيوەندیلەبيانیڕەچەڵەکبەکەسانیبە
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باج دانلەڕاکردن

هەندێ جار خەڵک کار دەکەن و حەقدەستێک وەردەگرن •
کە بەشێوەيەکی فەرمی ڕانەگەيەندراوە و هيچ باجێک

".لەژێرەوە کارکردن: "ئەمە پێی دەوترێت . نادەن

ی ی ياساييوەها چاالکييەکی ئابووری ناياسايی و سزا•
. لێدەکەوێتەوە

ۆی ئۆپەراتۆرێکی ئابووری کە باجی چاالکييەکانی خ•
، نادات و ئەو فەرمانبەرانەی کە باجی داهاتەکەيان نادەن

.  يارمەتی کۆمەڵگا نادەن

ەکار داهاتی باج بۆ تێچووی خزمەتگوزاری و پڕۆژەکان ب•
.کە لەبەرژەوەندی هەموواندايە لە کۆمەڵگادەبردرێت و
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چ سەرئەنجامێکی هەیە؟–لەژێرەوە کارکردن 

:لەژێرەوە کارکردن بەواتای ئەمەیە کە تاکەکەسێک•
.هيچ جۆرە حەقدەستێک لە کاتی نەخۆشی وەرناگرێت•

.بەبێ پارەی پشوودانی هاوينييە•

.بەشدار نابێت لە ماف و مووچەی خانەنشينی•

.  مافی وەرگرتنی يارمەتی بيمەی بێکاری نييە•

.هيچ جۆرە بيمەيەکی ڕووداو لە شوێنی کاری نييە•

.کەمتر دەتوانێت وامی بانکی يان وامی خانووبەرە وەرگرێت•

.کەمتر موحتەمەلە بۆ دۆزينەوەی شوقەيەک بۆ کرێ•

.هيچ گرێبەستێکی کاری، سەرچاوە يان پێشينەی ئەزموونی کار بوونی نابێت•

.  هەر بۆيە دۆزينەوەی پيشەکانی تر دژوارتر دەبێت•



2021 www.landneminn.is 25

Mynd frá VMST

کاری گرێبەستی

يان بەڕێوە هەر کەسێک کە دەيهەوێت پڕۆژەيەکی تايبەت بۆ اليەنێکی تر جێبەجێ•

.  ببات و سەرکەوتنی پڕۆژەکە مسۆگەر دەکات، پێيدەوترێت بەڵێندەر

ی بەڵێندەرێک بۆ کاری خۆی دەرخستە دەردەکات و خۆی بەرپرسی بۆ پارەدان•

. باجە و تێچوونەکانی پەيوەنديدار بە مووچە

بەڵێندەرێک ناچارە ڕاگەياندن نامەی باج دابين بکات و داهات و •

.  يەکان ڕابگەيەنێت(خەرجی)تێچوون

( مووچەخۆر/فەرمانبەر)کە خەڵک ( بەڵێندەر)ئۆپەراتۆرێکی ئابووری•

راوی دادەمەزرێنێتيش هەروەها پێی دەوترێت خاوەنکار و هەر بۆيە ئەرکی دياريک

.هەيە
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Mynd frá VMST

چاالکییەکانی ئابووری سەربەخۆ

ەک يان بەر لە دەسپێکی چاالکی بە کردار، بەبێ ڕەچاوکردنی ئەوەيکە وەک کۆمپانياي•
رت ئەنجام دەدرێن، ئەوان دەبێ ڕاپۆ( خاوەنێتی تاک)لەژێر ژمارەی ناسنامەی تاکێک

.بۆ بەڕێوەبەرايەتی داهاتی ناوخۆيی، وبکرێن 

نيايەک ئەگەر کۆمپا)هەروەها پێويستە ڕاپۆرتی گۆڕانکاری و وەستانی چاالکييەکان •
.  ڕابگەيەنێت( هەڵوەشاوە

بە خەڵکانێک کە چاالکی ئابووری سەربەخۆ ئەنجام دەدەن دەبێ بەشی دارايی خۆيان•
:  وردی بەڕيوە ببەن

.بدەن( VAT)حيسابەکان بهێڵنەوە و بە بەردەوامی باجی سەر داهاتی زيادە •

.  داهاتەکە داخل بکەن هەر کە بەدەستان هێنا•

ليستەی نرخ دەر بکە •

.  لە کۆتايی هەر ساڵێکی کاری حيساباتی سااڵنە تۆمار بکە•

فايلی ڕاگەياندن نامەی باج تۆمار بکە•

کەيککەسانبۆدەکاتپێشکەشکۆرسبەبەردەوامیناوخۆیداهاتیپێدراویدەسەاڵت•
-www.rsk.is/atvinnurekstur/ad-hefjaچاالکی ئابووری سەربەخۆن، خەريکی
rekstur/

http://www.rsk.is/atvinnurekstur/ad-hefja-rekstur/
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بەدواداگەڕان لە کار

. هەرچەندە بێکاری بەگشتی لە ئايسلەند کەمە، بەاڵم دەتوانێ پێشبڕکێ هەبێت بۆ کار•

. يان بەشێوەی ئۆنالين ڕيکالميان بۆ دەکرێت/زۆربەی کارەکان لە ڕۆژنامە و•

ۆ کۆمپانيا گەورەکان کاری بەردەست دەخەنە سەر پەڕەی سەرەکی خۆيان و يان ئەگەر هەلی کار هەبيت دەرفەت دەستەبەر دەکات ب•
. پێشکەشکردنی داواکاری

.بکەيتسەيرمەوجوودکاریزۆردەتوانیلەوێداکەهەنکارهەلیدۆزينەوەیئاژانسیزۆرهەروەها•

وەک )، پێناسە و بڕوانامەکان(CV)لە زۆر يەک لە حاڵەتەکان ، داواکاری دەبێ بەشێوەی ئۆنالين پڕ کرێتەوە و ئەگەر پێويست بکات سی ڤی•
.  بخرێتە ناوی( هاوپێچ

اکاری موقابيلە بۆ داواکاری کارێک يان داويانلەڕێگەی پۆستەی ئەليکترۆنی،کەڕاستەوخۆ بنێردرێت بۆ کۆمپانيايەکوهەروەها دەکرێ•
.  بۆ کار خۆت دەتوانی پەيوەندی تەلەفۆنی بکەيت و خۆت لەوێ ئامادە بيت

.دەخسترێتڕێکتەلەفۆنەوەلەڕێگەیيانئەليکترۆنیپۆستیڕێگەیلەکارموقابەلەیلەبەشداریبۆنامەبانگهێشت•
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بەردەوامە–گەران بە دوای کاردا 

:داواکاری کار دەبێ ئەمانەی خوارەوە لەخۆ گرێت•

ەبێت، و هۆکاری و نووسراوێکی پێناسە بە پێشکەشکردنی پوختەيەک لە کەسەکە، زانياری دەربارەی پێشينەی پيشەيی ئەو، ئەگەر ه•
.  بەڵگە بۆ لێوەشاوەيی و حەزلێبوون لە پەيوەندی لەگەڵ کارەکە

:ئەمە دەبێ ئەوانەی خوارەوە لەخۆ گرێت. يانی نووسراوەيەکی پوختە لە خوێندن و پێشينەی کار–( CV)سی ڤی•

كاروبارى و زانيارى دەربارەى( وێنە، ناو، ژمارەى ناسنامە، ناوونيشانى پۆستى ئەليكترۆنى و ڕەقەم تەلەفۆن)بابەتی كەسى •
ئەگەر داواکار حەز بکات،كەسى

ئاستی خوێندن•

ئەزموونی کار•

ئاستی شارەزايی لە زمانەکاندا•

.زانيارييەکانی تر کە ڕەنگە گرنگ بن•

نامەی پشتگيريی•



• یهەمووخەڵیکئایسالندلەبیانییەکان می،جیهاننشوێنەکای 
ا
لەانیی  یبیڕێژەیوژمارەزۆرترینپۆڵەندییەکانبەڵ

تەکەدا
ا
وڵ

• یخەڵیککاتزۆربەی یبیای  یمەسەلەیلەدەبنئاستەنگتووش  یبروانامەیبەرامبەرکردی  یئەکادیمخوێندی  ی 
ەییداسوپی . یڕێگایلەپیسەییەکانکۆمەڵەوپەیوەندیدارەکانالیەنەلەبکرێتبۆکاردەتوانرێت ەروەردەپوەزارەی 

• / ی پیسەسازی  نووسینگەیلە ENIC / NARIC یبۆ یبەتایبەتڕاوێژوەرگرتی  بروانامەکانتانهەڵسەنگاندی  . 
www.enic-naric.net

• ینامەبڕوابۆدەکرێتهەڵسەنگاندن یپیشەی  دامەزراوەیڕێگایلەتروکارەکای  . www.idan.is
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.بەشداری کۆچبەر لە بازاڕی کاری ئایسلەند

http://www.enic-naric.net
http://www.idan.is/
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Mynd frá VMST

کۆچبەران لە بازاڕی کار 

بێت و بۆ هەر کەس گرنگە کە تا هەر ڕادەيەک کە مومکينە فێری زمانی ئايسلەندی•

کان دەتوانن تەنانەت کەمترين شارەزاييە. هەر دەرفەتێک بەکار بێنێت بۆ مەشقکردن

. لەکاتی داواکاری کار يارمەتيت بدەن

ەند کۆمەڵگای ئايسلەند هێشتا خەريکی گونجانە بۆ بوون بە کۆمەڵگايەکی چ•

بدەن بە کەلتووری و هەندێجار بەرێوەبەرانی کۆمپانيا دوودڵ لەوەيکە دەرفەتی کار

.  کۆچبەران

ەرچاوەی بە زيادبوونی ڕادەی هاتنی خەڵکی بيانی لە ئايسلەند، پێويستبوون بە س•

بيانيان فێرکاری جۆراوجۆری کەلتووری و پيشەگەری بۆ کەسانێک کە بنچينەی

.  هەيە بەرز دەبێتەوە

ايی، خوێندنی پێويست بە خوێندنێکە کە خوێندنی زمانی ئايسلەندی و ڕاهێنانی سەرەت•

.ئامادەيی يان زانکۆ يان ڕاهێنانی پيشەيی لەگەڵ يەکدی ئاوێتە بکات
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•www.alfred.is

•www.asi.is

•www.attavitinn.is/vinna/atvinnuleit

•www.atvinna.frettabladid.is

•www.efling.is

•www.enic-naric.net

•www.idan.is

•www.island.is

•www.lifeyrismal.is

•www.mcc.is

•www.newiniceland.is

•www.rsk.is

•www.rsk.is/atvinnurekstur/ad-hefja-rekstur/

•www.sa.is

•www.sameyki.is

•www.skattur.is

•www.tengja.is

•www.thjodskra.is

•www.tr.is

•www.utl.is

•www.vinnumalastofnun.is/atvinnuleitandi

•www.vinnumalastofnun.is/faedingarorlofssjodur

•www.vmst.is

•www.vr.is

http://www.alfred.is/
http://www.asi.is/
http://www.attavitinn.is/vinna/atvinnuleit
http://www.atvinna.frettabladid.is/
http://www.efling.is/
http://www.enic-naric.net/
http://www.island.is/
http://www.lifeyrismal.is/
http://www.utl.is/
http://www.newiniceland.is/
http://www.rsk.is/
http://www.rsk.is/atvinnurekstur/ad-hefja-rekstur/
http://www.sa.is/
http://www.sameyki.is/
http://www.skattur.is/
http://www.tengja.is/
http://www.thjodskra.is/
http://www.alfred.is/
http://www.utl.is/
http://www.vinnumalastofnun.is/atvinnuleitandi
http://www.vinnumalastofnun.is/faedingarorlofssjodur
http://www.vmst.is/
http://www.vr.is/
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