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هاتن بۆ سوید  .1

ناوەرۆک
کۆچکردن بۆ سوید

ئاوێتە بوون لە سوید

مێژووی سوید - لە چەرخی بەستەڵەک تا ئێستا

سوید لە سەدەی بیستەمدا

ئاخۆ هەموو شتێک بە تەواوەتی سویدییە؟

داب و نەریت و پشووەکان لە سوید

Colourbox :وێنە
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کۆچکردن بۆ سوید
ئەمڕۆ، سوید شوێنی نیشتەجێبووونی نزیکەی 9.5 ملیۆن کەسە. نزیکەی دوو 

ملیۆن کەس لە سێ شارە سەرەکیەکەی سوید دەژین:

ستۆکهۆڵم، گۆتێنبێرگ و ماڵمۆ. ئەو کەسانەی لە واڵتێکی تر لە دایک بوونە 
نزیکەی لەسەدا 15ی دانیشتوانی سوید دەبن.

زۆربەی خەڵک لە ماوەى سەدەی بیستەم کۆچیان بۆ سوید کردووە. 
لەوەتەی جەنگی جیهانی دووەمەوە، سوید پێشوازی لە 1,450,000 کۆچبەر 

و پەنابەر کردووە. لە پەنجاکان و شەستەکانی سەدەی ڕابرداوو، کرێکاری 
پێویستیەک بووە لە سوید.

خەڵکانی واڵتانی نزیکی سوید بۆ کارکردن هاتوونەتە ئێرە. هەروەها 
زۆربەیان لە ئیتالیا، یۆنان، یۆگسالفیا و تورکیا هاتوون. لە 1980کان، خەڵکان 

لە ئەمەریكای باشوور، ئێران، عێراق، لوبنان، سووریا، تورکیا و ئەریتێریا 
بەدوای پەنابەری بوونە لە سوید.

دواتر، خەڵکان لە سۆمال و ئەوروپای   خۆرهەاڵتەوە هاتوون. لە ساڵی 
1999، ئەنجومەنی ئەوروپا بڕیاریدا کە یەکێتی ئەوروپا )EU( پێویستە 

سیاسەتێکی هاوبەش بۆ پەنابەری و کۆچکردن دروست بکات. ئەمە پێی 
دەوترێت هاریکاری شنگن. لە 2001، سوید پەیوەندیكرد بە هاریکاری 

شنگن. ئەمە واتە ئەو کەسانەی بە یاسایی لە ناوچەی شنگن دەژین دەتوانن 
بە سەربەخۆیی گەشت بکەن بێ نیشاندانی پاسەپۆرت لە کاتی پەڕینەوە 
لە سنوورەکان. هاریکاری شنگن بووە هۆی ئەوەی خەڵکان زیاتر بەدوای 

پەنابەری بن لە سەرەتاکانی 2000 رەکان. 

لە سوید، کۆچکردن بە پێی یاسای بێگانەکان بەڕێوە دەبرێت، کە یاسای 
دەربارەی پەنابەری، مۆڵەتی نیشتەجێ بوون و یەکخستنەوەی خێزان تێدایە 

لە 2013، سوید نزیکەی 116000 پەنابەر و کۆچبەری لە زیاتر لە 200 
واڵتی جیاواز وەرگرت. لە نێوانیان، لە سەدا 17یان کەسانی سویدی بوون کە 

گەڕانەوە سوید هەروەها زۆربەیان لە سووریا، سۆمال و پۆلەندا هاتن.

Colourbox :وێنە
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ئەم خشتەیەی خوارەوە ئامارەکانی سوید بۆ کۆچکردن نیشان دەدات 
بەگوێرەی باوترین هاواڵتیانی واڵتانی 2013.

ڕێژەی سەددی كۆى گشتیپیاوئافرەتواڵتی نیشتەجێ بوون
کۆچکردن

 9943105412048417,7سوید

499067591174910,1سوید

57575209109669,5سۆمال

2139247246114پۆڵەندا

1696246941653,6دانیمارک

1539179933382,9اریتره

1062143324952,2دانمارک

962141423762,1هیندستان

133497223062فینالند

1146115623022عێراق

24851262025105344,1واڵتانی تر

5541960426115845100كۆى گشتی

SCB :سەرچاوە

گـەڕان بە دوای پەنابەری
ڕێککەوتننامەی نەتەوە یەکگرتووەکان تایبەت بە پەنابەران ڕێسایەکی 

جیهانییە دەربارەی ئەوەی پێویستە چۆن واڵتە ئەندامەکانی نەتەوە 
یەکگرتووەکان مامەڵە لەگەڵ پەنابەران بکەن. وەک لە ڕێککەوتننامەکەدا 
پێناسەکراوە، پەنابەر ئەو کەسەیە کە ترسی چەوساندنەوەی هەیە لە بەر 
هۆکاری نەتەوایەتی، ئاڕاستەکردنی سێکسی، بیروڕای ئاینیی یان سیاسی، 

جێندەر یان ئەندامیەتی لە گروپێکی کۆمەاڵیەتی دیاریکراو.

ڕێساکە ئەوەیە کەسێک کە پەنابەرە پێویستە مافی پەنابەری پێبدرێت 
بێ گوێدانە ئەو واڵتەی تیایدا داوای پەنابەری دەکات. تەنانەت ئەوانەی 
پەنابەر نین بەگوێرەی ڕێککەوتننامەی نەتەوە یەکگرتووەکان تایبەت بە 

پەنابەران دەشێت شایستەی مۆڵەتێکی نیشتەجێ بوون بن ئەگەر پێویستیان 
بە پاراستن بێت. دوو جۆر لە سوودمەندان هەن بۆ پاراستن لە ژێر یاسای 

بێگانەکان:

سوودمەندانی دۆخی پاراستنی الوەکی )بەگوێرەی  یاسا باوەکانی یەکێتی  •
ئەوروپا(

ئەوانی تر کە پێویستیان بە پاراستنە )بەگوێرەى یاسای سویدی( •

یەکێتی ئەوروپا یاسای هاوبەشی هەیە بۆ کۆنترۆڵکردنی ئەوەی پێویستە 
واڵتان چۆن بڕیار بدەن، ئایا کەسێک شایستەی پەنابەریە یان نا. لە پرۆسەی 
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پەنابەریدا، پێویستە واڵتان چەندین هۆکاری باکگراوندی کەسێک و ژیانی 
بەهەند وەربگرن، چی بە چەوساندنەوە هەژمار دەکرێت، بارودۆخی واڵتی 

ڕەسەنی کەسەکە. 

ئەگەر مەبەستتە لە سوید بەدوای پەنابەری بیت، پێویستە پەيوەندى بە 
ئاژانسی کۆچی سویدی بکەیت. ئاژانسی کۆچی سویدی ئاژانسی حکومەتە 
کە پشکنین بۆ داواکاریەکانی خەڵک دەکات کە دەیانەوێت سەردانی سوید 

بکەن، یان لە سوید بژین، یان بەدوای پەناگە بن لە سوید یان ببن بە هاواڵتی 
سویدی. 

بەگوێرەى ڕێسای دوبلین، پێویستە داواکاریەکەت بۆ پەنابەری لەالیەن یەکەم 
واڵتی ئەوروپی بپشکنرێت کە پێی گەیشتوویت.ئاژانسی کۆچی سویدی 

پەنجەمۆری گشت ئەو کەسانە وەردەگرێت کە بەدوای پەنابەرین و تەمەنیان 
سەرووی 14 سااڵنە بۆ دڵنیا بوون لەوەی کە سوید یەکەم واڵتە.

مۆڵەتی نیشـتەجێ بـوون بۆ پەیوەندیە 
خێزانیەکان

زۆرینەی کۆچبەران مۆڵەتی نیشتەجێ بوون لە سوید وەردەگرن لەبەرئەوەی 
لێرە خێزانیان هەیە. ئەگەر دەتەوێت بێیە سوید و بەیەکەوە لەگەڵ 

ئەندامێکی نزیکی خێزان بژیت، پێویستە مۆڵەتی نیشتەجێ بوونت هەبێت. 
دەتوانیت مۆڵەتی نیشتەجێ بوونی هەمیشەیی وەربگریت ئەگەر پەیوەندی 
خێزانیت هەبێت. مۆڵەتی نیشتەجێ بوونی هەمیشەیی واتە دەتوانیت بە بێ 

سنوورداری لە سوید بمێنیتەوە. تۆ مافی ئەوەت هەیە كە مۆڵەتێکی نیشتەجێ 
بوون وەربگریت ئەگەر هاوسەرگیریت کرد بێت، هاوبەشیەکی تۆمارکراوت 

هەبێت، یان بەیەکەوە بژین )وەک هاوسەر( لەگەڵ کەسێک کە لە سوید 
دەژیت.

هەروەها دەتوانیت مۆڵەتێکی نیشتەجێ بوون وەربگریت ئەگەر نیازتە 
هاوسەرگیری بکەیت یان لەگەڵ کەسێک بێیت کە خۆی لە سوید دەژیت.

ئەگەر تەمەنت لە ژێر تەمەنی 18 سالی بێت، مافی ئەوەت هەیە كە لەگەڵ 
باوانت یەک بگریتەوە. 

بۆ پێشکەشکردنی داواکاری بۆ مۆڵەتی نیشتەجێ بوون لە سوید، پێویستە 
پەيوەندى بە قونسوڵیەت یان کونسوڵخانەی سویدی بکەیت لە واڵتی خۆت، 

یان لە واڵتێکی تر کە خۆت دەژیت. هەر کەسێک کە داوای مۆڵەتی نیشتەجێ 
بوون دەکات پێویستە خۆیان داواکاریەکانیان پێشکەش بکەن.

هاواڵتی بوونی سـویدی
ئەگەر دەتەوێت ببیت بە هاواڵتییەکی سویدی، پێویستە داواکاریەک 

پێشکەشی ئاژانسی کۆچی سویدی بکەیت. ئەوانەی دەیانەوێت ببن بە 

Colourbox :وێنە
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هاواڵتی سویدی پێویستە تەمەنیان 18 ساڵ یان زیاتر بێت، مۆڵەتی 
نیشتەجێ بوونی هەمیشەییان هەبێت و پێویستە بۆ نزیکەی پێنج ساڵ لە 

سوید ژیا بن. مندااڵنی ژێر تەمەنی 18 دەکرێت ببن بە هاواڵتی سویدی 
بەیەکەوە لەگەڵ دایك/باوكێکی بیانی. ماوەی چاوەڕوانکردن بۆ دەستکەوتنی 

وەاڵمێک بۆ داواکاری هاواڵتی بوون هەمەجۆر دەبێت. سەیری وێبسایتی 
ئاژانسی کۆچ بکە بۆ زانیاری ئێستا.

 بـوون بە هاواڵتی لـە یەکێتی ئەوروپا/
 )EU/EES( ناوچـەی ئابوری ئەوروپا

ئەگەر تۆ هاواڵتیەکی سویسرایت یان واڵتێکی یەکێتی ئەوروپایت، یان 
ناوچەی ئابوری ئەوروپایت، دەتوانیت سەربەخۆیانە لە نێو یەکێتی ئەوروپا 

گەشت بکەیت. ئەمڕۆ، 26 لە 28 ئەندامەکەی یەکێتی ئەوروپا ڕێکەوتننامەی 
شنگنیان هەیە. ئەمە واتە کە هاواڵتیانی یەکێتی ئەوروپا دەتوانن بە 

سەربەخۆیی لە سەرانسەری ئەم واڵتانە گەشت بکەن. ئەگەر تۆ هاواڵتی 
واڵتێکی دەرەوەی یەکێتی ئەوروپایت، ئەوەی پێی دەوترێت واڵتی سێیەم، 

هەروەها دەتوانیت بە سەربەرخۆیی لە نێوان ئەو واڵتانە گەشت بکەیت کە 
پابەندی ڕێکەوتننامەی شنگنن، بەاڵم تەنها دەتوانیت بۆ ماوەی سێ مانگ 

گەشت بکەیت.

کار  مۆڵەتی 
مۆڵەتێکی کار بریتیە لە بڕیارێک لەالیەن ئاژانسی کۆچی سویدی کە مافی 

کارکردن بە هاواڵتیەکی بیانی دەدات لە سوید.

ڕێسای سەرەکی ئەوەیە کە پێویستە داواکاری پێشکەش بکەیت بۆ مۆلەتی 
کار و ڕێپێدانێک وەربگریت بەر لە گەشتکردن بۆ سوید. هاواڵتیانی 

ئەسکەندیناڤی، هاواڵتیانی یەکێتی ئەوروپا/ناوچەی ئابووری ئەوروپی، 
هاواڵتیانی سویسری و ئەندامانی خێزانەکانیان پێویست ناکات داواری 

پێشکەش بکەن بۆ مۆڵەتی کار. ئەوانەی دانیشتووی واڵتێکی یەکێتی ئەوروپا 
بوونە بۆ پێنج ساڵ یان زیاتر، ئەوانیش پێویست ناکات داواکاری مۆلەتی کار 
پێشکەش بکەن. ئەو کەسانەی خاوەن كاری خۆیانن پێویست ناکات مۆڵەتی 

کاریان هەبێت بەاڵم پێویستە مۆڵەتی نیشتەجێ بوونیان هەبێت.

ئاوێتە بوون لە سوید
ئاوێتە بوون بریتیە لە هەستکردن بە هەستی بوون بە بەشێک لە کۆمەڵگا. 

ئەمە واتە کە هەموو کەسێک پێویستە وا هەست بکات بەشێکە لە 
کۆمەڵگای سویدی. ئاوێتە بوون واتە کە گروپی کۆمەڵگا جیاوازەکان بەیەک 

دەگەن و لەگەڵ یەکتر ئالوگۆڕیان دەبێت. لە سوید، لەوانەیە کۆچبەران 
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فێری سویدی بن، کار بکەن و وەک سویدیەکانی تری بژین، لە کاتێکدا و لە 
هەمان کاتدا زمان و پەیوەندیان بە کەلتوری کۆنیان بپارێزن. هەموو کەسێک 
کە بەشێکە لە کۆمەڵگا مافی ئەوەی هەیە کەلتور و شێوازی ژیانیان بپارێزن. 

لە کۆمەڵگای سویدی، هەموو کەسێک مافی ئەوەی هەیە جیاواز بێت. 

لە سوید، حکومەت ڕێنماییەکان بۆ سیاسەتی ئاوێتەبوونی سویدی 
دادەڕێژێت. حكومەتی سویدیی دەیەوێت گشت کەسێک ببێتە بەشێک 

لە گیانی کۆمەڵگا، بێ گوێدانە ئەوەی لە کوێ لە دایک بوونە و باکگراوند 
ئێتنیکیان چیە. بۆیە، حكومەت پشتیوانی زیاتر پێشکەش دەکات بۆ 

کۆچبەرانی تازە لە ماوەى ساڵەکانی سەرەتایان لە سوید. مەبەستەکە ئەوەیە 
کە ئەوانەی نوێن لە سوید پێویستە دەسپێکی باش و سەرکەوتوویان هەبێت 

بۆ ئەوە بتوانن ژیانێکی سەربەخۆیانە بژین. دامەزراندنی ئەو پەنابەرانەی 
بەم دواییانە گەیشتوون.

شـوێنی پاراسـتنی پەنابەرە نوێیەکان
هەندێک مافی تایبەت هەیە کە بە سەر ئەو کەسانە جێبەجێ دەبێت کە 

تەمەنیان 20 بۆ 64 سااڵنە کە مۆڵەتی نیشتەجێ بوونیان هەیە وەک پەنابەر، 
پەنابەری کۆتا، ئەو کەسەی پێویستی بە پاراستنە یان خزمی هەر یەکێک 

لەمانە. بۆ نموونە، تۆ مافی پالنێکی دامەزراندن و دەرماڵەی دامەزراندنت 
هەیە. ئەگەر تۆ تەمەنت 18 بۆ 19 ساڵ بێت و باوانت لە سوید نەبێت، 

هەروەها تۆ شایستەی یارمەتیش دەبیت. کەسێک کە بەم دواییانە هاتبێت 
ئەوە پەنابەرە یان کۆچبەرە کە لە سوید نوێیە.

 دامەزرانـدن بۆ ئـەو پەنابەرانی تازە هاتوون
خزمەتگوزاری دامەزراندنی حکومی ئاربێتسفۆرمێدڵتنگین 

)Arbetsförmedlingen( یەکێکە لە ئاژانسەکان کە یارمەتی ئەو پەنابەر یان 
کۆچبەرانە دەدات کە تازەن بۆ هاتنە نێو کۆمەڵگا. ئەگەر تۆ یەکێکیت لە 

 هەر کەسێک بەشێک بێت 
لە کۆمەڵگە مافی ئەوەی 
هەیە کەلتور و شێوازی 
ژیانی تایبەتی خۆیانیان 
بپارێن. لە کۆمەڵگەی 
سویدی، هەموو کەسێک 
مافی ئەوەی هەیە جیاواز 
بێت.

Colourbox :وێنە
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گروپەکە کە شایستەی پالنی دامەزراندنیت، دەتوانیت قسە لەگەڵ کەسێک، 
بەڕێوەبەرێکی دامەزراندن، بکەیت لە خزمەتگوزاری دامەزراندنی حکومی 

دەربارەی ئەوەی پێویستە بۆ تۆ تا بتوانیت دەست بکەیت بە گەڕان بە 
دوای کار. تۆ پالنێکی دامەزراندن دەنووسیت بەیەکەوە لەگەڵ بەڕێوەبەری 

دامەزراندنەکەت. پالنێکی دامەزراندن الپەڕەیەکە کە تیایدا بیروڕا و پالنەکانت 
دەربارەی داهاتووت لە سوید دەنووسیت. بۆ نموونە، لە پالنی دامەزراندنت، 
دەتوانیت باس لە کۆرسی زمانی سویدی بکەیت بۆ کۆچبەران، ئاڕاستەکردنی 
مەدەنی، شیاندنی پەروەردە و ئەزموونی پیشەگەری و الیەنی کرداریش باس 

بکەیت. ئەو چاالکیانەی لە  النی دامەزراندندا دەیاننوسیت پێویستە گشت 
ڕۆژەکانت بگرێتەوە )فول تایم( و ئەو پەڕی بۆ دوو ساڵ بێت. دەشێت 

ماوەکەی پالنی دامەزراندن درێژبکەیتەوە، بۆ نموونە، ئەگەر مۆلەتی 
دایکایەتیت هەبێت. مەبەستەکە ئەوەیە تۆ فێری سویدی ببیت و کارێک 

بدۆزیتەوە بۆ پشتیوانی کردنی خۆت بەخێراترین شێوە. خزمەتگوزاری کاری 
حکومی دەتوانێت یارمەتیت بدات سەبارەت بە شێوەی دۆزینەوەی کار.

دامەزراندن دەرماڵەی 
دەرماڵەی دامەزراندن ئەو مووچەیە لە کاتی پەیڕەوکردنی پالنی 

دامەزراندنەکەت وەریدەگریت. ئەگەر منداڵت هەبێت، دەتوانیت 
تەواکەرێکی دامەزراندن وەربگریت. دەرماڵەی دامەزراندن بۆ گشت 

کەسێک وەک یەکە، بێ گوێدانە ئەوەی لە کوێ دەژین. بۆ وەرگرتنی کۆی 
دەرماڵەکە، پێویستە پەیڕەوی چاالکیەکانی پالنی دامەزراندن فول تایم بکەیت. 

ئەوانەی شایستەن بۆ دەرماڵەی دامەزراندن، هەروەها دەتوانن دەرماڵەی 
نیشتەجێکردن وەربگرن ئەگەر بە تەنها بژیت لە شوێنێکی خۆت.

لە خزمەتگوزاری 
دامەزراندنی حکومی، 

دەتوانیت یارمەتی 
دەربارەی دۆزینەوەی 

پیشەی خۆت وەربگریت.

Colourbox :وێنە
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 جێهێشـتنی ماڵەکەت و گواسـتنەوە 
بۆ واڵتێکی نوێ

جێهێشتنی واڵتی خۆت و هاتن بۆ واڵتێکی نوێ ڕەنگە ناخۆش و ئاستەنگی 
تێدابێت. ڕەنگە دووچاری ڕووداوی ناخۆش بوو بیت و ماڵی خۆت، سامان، 

برادەری نزیک و خزمەکانت لە دەستدا بێت لە واڵتی خۆت. فێربوونی 
زمانێکی نوێ، سیستەمێکی نوێ و کەلتورێکی نوێ زەحمەتە. شتێکی ئاساییە 
کە گواستنەوەکە ببێتە هۆی کێشەی کەسیی. ڕەنگە هەندێک کەس هەست 

بە ناخۆشی بکەن کاتێک مۆڵەتی نیشتەجێ بوون وەردەگرن. یارمەتی 
پیشگەرانە بەردەستە، ئەگەر هەست بە ناتەندروستی بکەیت. بۆ زانیاری 

زیاتر پەيوەندى بە ناوەندێکی تەندروستی بکە.

ئەگەر پالنێکی دامەزراندنت هەیە، هەروەها دەتوانیت قسە لەگەڵ 
ئەفسەری دامەزراندنت بکەیت لە خزمەتگوزاری دامەزراندنی حکومی بۆ 

زانیاری زیاتر دەربارەی شوێنی دەستخستنی یارمەتی. بەردی ڕوونی بریتیە لە 
بەردێک کە نووسینی ڕوونی لە سەر نەخشێنراوە. ڕوونەکان نووسینێکن کە 

مێژوویان لە 1000 ساڵ کۆنترە.

Colourbox :وێنە

بەردی هەڵکنراو بەردێکە 
کە بە هەڵکەندن 
نەخشێنراوە. ئەم 
هەلکەندنانە شێوە 
نووسینێکن کە تەمەنیان 
چەندین 1000 ساڵ 
دەبێت.
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وێنەکە بەلەمیک نیشان 
دەدات هاوشێوەی 

بەلەمەکانی چەرخی 
ڤایکینگەکانە.

مێژووی سوید – لە چەرخی 
بەستەڵەک تا ئێستا

چەرخی کۆن
چەرخی کۆن ماوەیەكی زۆر دێرینی لەمەوبەرە. هەروەها بە ماوەکانی 

بەر لە مێژوو ناسراوە. نزیکەی 15000 ساڵ لەمەوبەر، هەر هەموو سوید 
بە بەستەڵەک داپۆشرا بوو. ئەمە پێی دەوترێت چەرخی بەستەڵەک. دوای 

نزیکەی 3000 ساڵ دواتر، بەستەڵەکەکە لە باشوری سوید توایەوە و ڕووەک، 
ئاژەڵ و خەڵک ڕوویان کردە ئەوێ. خەڵکی لە ڕێگەی ڕاوکردن، ماسیگرتن، 
و کۆکردنەوەی ڕووەکەوە دەژیان. Forntid نزیکەی 6000 ساڵ لەمەوبەر، 

خەڵک لە سوید دەستیانکرد بە فێربوونی چاندنی ڕووەکەکان و بەخێوکردنی 
ئاژەڵ.  دەستیانکرد بە بەکارهێنانی ئامرازی بەرد و دار. بۆیە، ئەم ماوەیە 

پێی دەوترێت چەرخی بەردین. نزیکەی ساڵی 1500 پ.ز، خەڵک لە سوید 
دەستیانکرد بە دروستکردنی شت لە کانزا و برۆنز. ئەمە پێی دەوترێت 

چەرخی برۆنزی. لەو کاتەدا خەڵک دەستیانکرد بە کڕین و فرۆشتنی شت 
لە نێو ئەوروپا. نزیکەی ساڵی 500 پ.ز، خەڵک لە سوید دەستیانکرد بە 

بەکارهێنانی کەرەستە دروستکراوەکان لە ئاسن.

ڤایکینگ چەرخی 
ئەم وێنەیە بەلەمێک نیشان دەدات کە لە الیەن خەڵکانی ماوەی ڤایکینگ 

دروستکراوە. ماوەی نێوان  سەدەی نۆیەم بۆ ناوەڕاستی سەدەی یازدەم پێی 
دەوترێت ماوەی ڤایکینگ. ڤایکینگەکان کەسانێکی دەست ڕەنگین بوون لە 
دروست کردنی بەلەم و شارەزا بوون لە کەشتیوانیدا. هەروەها کارمە بوون 

Colourbox :وێنە
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لە جەنگ و بازرگانی کردن لەگەڵ واڵتانی تردا. بۆیە، ڤایکینگەکان گەشتنە 
دەسەاڵت لە چەندین واڵتی تری باکوری ئەوروپا.

ناوەڕاست چەرخەکانی 
لە مێژوو سوید، ماوەی چەرخەکانی ناوەڕاست لە نزیکەی ساڵی 1000 

تا 1520ی خایاند. بەرلەوەی مەسیحیەت بگاتە سوید، خەڵک بڕوایان بە 
چەندین خودا هەبوو. بەناوبانگترینی ئەم خودایانە بریتی بوون لە ئۆدین، 

تۆر، و فرێیا.

ئەمە بە بڕوای ئایسیر ناسراوە. کاتێک مەسیحیەت گەیشتە سوید، کۆمەڵگای 
گۆڕی. یەکەم پادشای مەسیحی ئۆلۆف سکۆتۆنونگ بوو کە دەوروبەری ساڵی 

1000 زایینیدا حوکمی دەکرد. لە سەدەی سێزدەمدا شتێکی گەورە ڕوویدا. 
کشتوکاڵ و بازرگانی زیاتر ڕێکخرا. شاری نوێ دروستکران. سوید بۆ چەند 
پارێزگایەک دابەش بوو بوو. هەر پارێزگایەک یاسای تایبەتی خۆی هەبوو. 
سەرەتا، تەنها یاسای زارەکی هەبوون کە نە نووسراو بوون. یەکەم یاسای 

نووسراو لە سەدەی سێزدەم بوو.

باڵەخانـە مێژووییەکان
لە چەرخەکانی ناوەڕاست، پەرلەمانی سویدی پەرەی پێدرا و بڕیاری لە سەر 

یاساکانی زەوی دا. پەرلەمان، یان ڕیکسداگ، بە سەر چوار بەش دابەشکرا 
بوو، پیاوماقواڵن، پیاوانی ئایینی، بورجوازان و جووتیاران. پیاوماقواڵن 

گروپێک خەڵک بوون کە دەسەاڵت و هێزیان بە میرات وەرگرتبوو. پیاوی 
ئایینی هێزێکی زۆری دەست کەوت بوو بەسەر خەڵک و خاوەنی لە سەدا 
20ی زەویە باشەکانی سوید بوون. بورجوازەکان کۆنترۆڵی بازرگانی و کاری 

دەستیان دەکرد لە شارەکان.

Colourbox :وێنە

باڵەخانە مێژووییەکان
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جووتیارەکان کۆنترۆڵی ژیانیان لە دەوروبەری شار دەکرد. جووتیارەکان 
کاریان لەسەر زەوی دەکرد کە تیایدا کاریان دەکرد و شتیان دەچاند و 

ئاژەڵیان بەخێو دەکرد. 

یەکێتی ئەسـکەندەنافی
لە بەشی دواتری چەرخی ناوەڕاست، دانیمارک، نەرویج، و سوید جەنگان 
لەسەر ئەوەی کێ خاوەن هێز دەبێت لە ئەسکەندەنافیا. لە ساڵی 1397، 

واڵتانی ئەسکەندەنافی ڕێکەوتننامەیەکی واژۆکرد کە بە یەکێتی کالمار 
ناسراوە. بە یەکێتی کالمار، گشت واڵتان بوون بە یەک واڵت.

ماوەکـە وەک هێزێکی گەورە
لە سەدەی شازدەیەم، ڕووداوی گرنگ لە جیهاندا ڕوویان دەدا. کۆڵەمبس 

گەشتی بۆ ئەمریكا کرد.

گوتێنبێرگ چاپکردنی داهێنا. پاپا، کە سەرکردەی کەنیسەی کاسۆلیکە لە ڕۆما، 
کۆنترۆڵ بەسەر بەشێکی گەورەی کەنیسە لەدەستدا. خەڵکێکی زۆر لە سوید 

ناڕازی بوون بە چۆنیەتی سەرکردایەتی کردنی یەکێتیەکە لەالیەن پادشای 
دانیمارکی.

قەتلوعامی ستۆکهۆڵم ڕووداویکی بەناوبانگە کە تیایدا پادشای دانیمارکی 
سەری 100 پیاوماقوڵی ستۆکهۆڵمی بڕی. دوای قەتلوعامەکە، سویدیەکان 

یاخی بوون. گوستاڤ ڤاسا هێزی چەکدای سویدی کۆکردەوە و دەسەاڵتی لە 
پادشای دانیمارکی وەرگرت. گوستاڤ ڤاسا بوو لە 6ی حوزەیرانی ساڵی 1523 

بوو بە پادشا. لە سویددا ئاشتی بەرقەرار بوو و پادشا توانی واڵت یەکخات. 
ڕۆژی نیشتیمانی سوید 6ی حوزەیرانە. کاتێک گوستاڤ ڤاسا پادشا بوو، 

کەنیسە گۆڕا. کەنیسەی سوید زۆر کاریگەری قەشە مارتین لوسەریی ئەڵمانی 
لەسەر بوو. مارتین لوسەر چەندین بیرۆکەی هەبوو دەربارەی چۆنیەتی 

کاری کەنیسە. کەنیسە، کە کاسۆلیک بوو، ئێستا بوو بە پرۆتێستانت. کەنیسە 
ناچار بوو دەستبەردای زەویەکی زۆر بێت و باجیش بە دەوڵەت بدات، کە 

بەرەبەرە بەهێز دەبوو. لە هەمان کاتدا، پەرلەمانی سویدی، ڕیکسداگ، 
دەسەاڵتی زیاتری دەستکەوت.

لە ناوەڕاستی سەدەی شازدەم تا سەرەتای سەدەی هەژدەم، سوید بەشدار 
بوو لە چەندین جەنگ لە دەوروبەری دەریای بەڵتیک. دەریای بەڵتیک 

یەکێک بوو گرنگترین دەریاکانی جیهان بۆ بازرگانی. جەنگەکان بۆ 
کۆنترۆڵکردنی دەریای بەڵتیک بوو. هەروەها سویدیش بەشدار بوو لە 

جەنگی ئاینیی سی ساڵە، کە لە ساڵی 1618 تا ساڵی 1648 ڕوویدا.

سوید شان بەشانی دانیمارک، ڕووسیا، پۆلەندا، و ئەڵمانیا جەنگا و کۆنترۆڵی 
چەند بەشێکی گەورەی دەریای بەڵتیکی کرد.
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لە ناوەڕاستی سەدەی هەڤدەیەمدا، هەروەها سوید بەشی گەورەی باکوری 
ئەڵمانیا و پۆلەندای دەسخست. ئینجا سوید بوو  بە هێزێکی سەرەکی. 

شوێنی مەتبەخی گەورە لە قەاڵی الکۆ. مەتبەخەکە بۆ سەدەی هەڤدەیەم 
دەگەڕێتەوە.

سەرەڕای ئەو ناوچەیەی کە سویدی ئەمڕۆ پێکدەهێنێت، فینالندە، ئەستۆنیا، 
التڤیا و بەشەکانی ڕووسیا و ئەڵمانیا بەشێک بوون لە سوید. دواتر، پادشای 
سویدی چارلسی 12م ناچارکرا کۆنترۆڵی ناوچەکانی دەرەوەی ئەو شوێنەی 

ئەمڕۆ سویدە لە دەست بدات لەبەرئەوەی چەندین جەنگی دۆڕاند. لە 
ساڵی 1721، ئاشتی گەڕایەوە سوید و کاتی سوید وەک هێزێکی بااڵ بە سەر 

دەریای بەڵتیک کۆتایی هات.

چەرخی ئازادی، ڕۆشـنگەری و شۆڕشەکان
دوای ڕووخانی ئیمپراتۆریەت و مردنی پادشا، شێوازێکی نوێی دەسەاڵت لە 

سوید داهێنرا. دەسەاڵت بە سەر کۆمەڵگادا دابەشکرا. ئەمە ئاماژەی دەسپێک 
بوو بۆ ماوەیەکی سەربەخۆیی زیاتر، کە پێی دەوترێت چەرخی ئازادی. 

دەسەاڵتی بااڵ لە ژێر دەستی چوار الیەنەکەی ڕیکیداگ بوو، پیاوماقواڵن، 
پیاوانی ئایینی، بورجوازان و جووتیاران. هەر یەک لە بەشەکان دەنگێکی 

هەبوو لە بابەتە پەیوەستەکان بە یاسا و باجە نوێیەکان. ڕیکسداگە نوێیەکەی 
سوید بە شێوەیەکی دیموکراتیانە هەڵنەدەبژێردرا، بەاڵم هێشتا پانتاییەکی 
فراوانی هەبوو لەو کاتەدا. لە ماوەی چەرخی ئازادیدا، سوید هەوڵیدا بۆ 

باشترکردنی ئابوری واڵت لە ڕێگەی وەبەرهێنان لە لێکۆڵینەوە و زانستدا. لە 
ڕێگەی دەستخستنی زانیاری و سەرچاوە سروشتیەکان، سوید خەریک بوو 

پشت بەخۆی ببەستێت و خۆی دوور بگرێت لە هاوردەکردن. بۆیە، لە ساڵی 
1740، ئەکادیمایەکی زانستی دامەزرێنرا.

)Lennart Haglund( وێنە: لینارت هاگلوند

 مەتبەخی کۆشکی
 گەورەی الکۆ. مەتبەخەکە
 بۆ سەدەی 17ەم
.دەگەڕێتەوە
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سەدەی هەژدەیەم بە ماوەیەک دەستی پێکرد کە بە ڕۆشنگەری ناسرا بوو. 
زۆربەی واڵتە ئەوروپیەکان ئابوریەکی باشتریان هەبوو. لە ماوەى سەدەی 
هەژدەیەمدا، چەندین گۆڕانکاری گەورە لە ئەوروپا ڕوویدا. یەکێک لەمانە 
ئەوە بوو خەڵکی زیاتر خوێندەوار بوون و دەستیانکرد بە پرسیار کردن لە 
دەسەاڵتی پیاوی ئایینی و پیاوماقواڵن لە کۆمەڵگادا. چاکسازیە ئابوری و 

کۆمەاڵیەتیەکان، لەگەڵ بیرۆکەکانی ڕۆشنگەری، هۆکار بوون چاکسازی و 
شۆڕشی هەمەجۆر لە سەرانسەری کۆمەڵگا کۆنەکەی ئەوروپا و ئەمەریكا، 

لە هەموویان بەناوبانگتر شۆڕشی فەرەنسی بوو لە ساڵی 1789 دا. لە ساڵی 
1771دا، گوستاڤی سێیەم بوو بە پادشای سوید. کاتێک الیەنی سیاسی جیاواز 
دەستیانکرد بە جەنگ لەگەڵ یەکتر، لە ساڵی 1772دا کودەتایەکی ئەنجامدا. 
هەوڵیدا دەسەاڵتی زیاتر دەست بخات بۆ ئەوەی خۆی واڵت کۆنترۆڵ بکات. 

چەرخی ئازادی کۆتایی هات. ئەمە بووە هۆی ڕەخنەی زۆر و گوستاڤی 
سێیەم لە ئاهەنگدا ساڵی 1792 کوژرا.

سـوید لە سەدە نۆزدەیەمدا
Gustav IV Adolf گوستاڤی چوارەم، ئەدۆڵف پادشای سوید بوو لە ساڵی 
1796 تا ساڵی 1809. لە ماوەی حوکمەکەیدا، سوید لە جەنگدا بوو لە گەڵ 

ڕووسیا. گوستاڤی چوارەم ئەدۆڵف جەنگەکەی دۆڕاند و سوید ناچار بوو 
فینالندە بە ڕووسیا بدات. لەم کاتەوە )ساڵی 1815(، ئاشتی لە سوید بەرقەرار 
بووە. ناڕازی بوون بە حوکمی گوستاڤی چوارەم ئەدۆڵف و سیاسەتی جەنگی 
ناچاری کرد دەسەاڵت لە ساڵی 1809 بۆ مامی چارڵسی سێزدەیەم جێبهێڵێت. 

لەو کاتەدا، ڕیکسداگ دەستووری سویدی داڕشت، کە چوار بەشی لە 
خۆ دەگرت، بەلەخۆگرتنی ئامرازێک لە حكومەت کە دەسەاڵتی پادشای 

کەمکردەوە. چوار یاسا بنەڕەتیەکە لە ساڵی 1809 بریتی بوون لە: 

ئامرازی حكومەت بە یاساکان دەربارەی ئەوەی چۆن واڵتی سوید پێویستە  •
ڕێک بخرێت.

ماددەی ویالیەت کە جێنێشینی تەختی پادشایەتی ڕێکخست. •

 ماددەی ئازادی ڕادەربڕین کە ئازادی ڕادەربڕینی لە شێوازی نووسراودا  •
پاراست. ماددەی ڕیکسداگ، 

کە ئەوەی دیاری کرد کە ڕیکسداگ دەشێت چوار بەش لە خۆ بگرێت  •
.Riksdagsordningen وەک پیاو ماقوڵی، ئایینی، بورجوازی و جووتیار

چارلسی سێزدەیەم هیچ منداڵی نەبوو کە بتوانێت وەک پادشا جێگەی 
بگرێتەوە کارڵی سێزدەیەم، بۆیە پیاوی فەرەنسی جیان باپتایز بێرنادۆتی 

تەبانی کرد، بۆ ئەوەی ببێتە پادشای سوید. جیان باپتایس بێرنادۆت 
یەکێتیەکی لە نێوان سوید و نەرویج پێکهێنا کە نزیکەی 100 خایاند. لە ساڵی 

1865، چوار بەشەکە )پیاوماقواڵن، پیاوانی ئایینی، بورجوازان و جووتیاران( 
لە ڕیکسداگ نەمان. لە برى ئەوە، ڕیکسداگ بۆ دوو بەش دابەشکرا کە پێی 

دەوترا ژوورەکان. 
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لە سەدەی نۆزدەم، ژمارەی دانیشتوانی گەشەی سەند. لە سەرەتای سەدەی 
نۆزدەم، دانیشتوانی سوید 2.4 ملیۆن کە بوو لە ساڵی 1900 بوو بە 5.1 
ملیۆن. بەرز بوونەوەکە وایکرد خەڵکێکی زۆر ناچار بن کار بدۆزنەوە لە 
شوێنی تر جگە لە شوێنی ژیانی خۆیان. زۆربەیان لە دەوروبەری شارەوە 

بۆ ناو شارەکان لە سوید کۆچیان کرد و زۆربەیان بۆ ئەمەریكا کۆچیان کرد. 
لە نێوان ساڵی 1865 و ساڵی 1914، نزیکەی یەک ملیۆن سویدی چوونە 

ئەمەریكا.

پیشەسازی
فالون ماین، ماڵپەڕێکی شوێنەری جیهانی پیشەسازی کاتێکی درەنگتر هاتە 

ناوچەی ئەسکەندیناڤی بەراورد بە واڵتە ئەوروپیەکانی تر. لە نیوەی سەدەی 
نۆزدەیەم، زۆرینەی سویدیەکان هێشتا لە سەر کشتوکاڵ دەژیان.

لە ساڵی 1860، سوید دەستی کرد بە دروست کردنی هێڵی ئاسنین. سوپاس 
بۆ هێڵی ئاسنین، سویدیەکان توانیان تەختە و ئاسن بە واڵتەکانی تر بفرۆشن. 

پیشەسازی سەرەکی بنیاتنرا و کاریش ماوەی کەمتری دەویست بەهۆی 
بەکارهێنانی ئامێرە نوێیەکان.

سوید لە سەدەی بیستەمدا
دیموکراسـیەت پێشکەشکرا

لە سەرەتای سەدەی بیستەمدا، خەڵک بەردەوام بوون لە گواستنەوە لە 
دەوروبەر بۆ شارەکان. جووتیاری کەمتر و کرێکاری زیاتر هەبوون. خەڵکی 

زیاتر مافی دەنگدانیان لە هەڵبژاردنەکان ویست. لە ساڵی 1907، هەموو 
پیاوێکی سەرووی تەمەنی 24 ساڵی مافی دەنگدانیان پێدرا. لە کۆتای 

سەدەی نۆزدەم، یەکێتی بازرگانی گەورە دروستکران. یەکێتیەکان بەدوای 
باشترکردنی بارودۆخی کرێکاران بوون لەگەڵ بەرزکردنەوەی کرێکانیان. 

Colourbox :وێنە

کانی فالون، پێگەیەکی 
پاشماوەی جیهانیە
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هەندێک جار سەرکەوتوو بوون. ناڕەزایی دژی بارودۆخی کارکردنی 
نادادپەروەرانە، هەندێک جار کرێکاران ڕەتیان دەکردەوە کار بکەن. ئەمە 
پێی دەوترا »مانگرتن«. لە ساڵی 1909 مانگرتنێکی سەرتاسەری هەبوو، کە 

تیایدا نزیکەی 300,000 کرێکار بە مانگرتن دەرچوون. ئەمە ڕووداوێکی 
گرنگ بوو بۆ پەرەسەندنی یاساکانی کار و دیموکراتیەت.

جەنگـی جیهانی یەکەم و کاتـی نێوان جەنگەکان
لە سەرەتای جەنگی جیهانی یەکەم، لە ساڵی 1914، واڵتانی ئەسکەندیناڤی 
ڕێکەوتننامەیەکیان واژۆ کرد بۆ ئەوەی بێ الیەن بمێننەوە و هیچ الیەنێکی 

جەنگەکە هەڵنەبژێرن. لە ساڵی 1931، بێ هیوابوونی گەورە سویدی 
گرتەوە. بە قەیرانێکی بازاڕی پشکەکان لە نیویۆرك دەستی پێکرد لە ویالیەتە 

یەکگرتووەکان و لە ساڵی 1929 و دواتر هەموو جیهانی گرتەوە. قەیرانەکە 
بووە هۆی بێکاری، مانگرتن و خۆپیشاندان. لەم ماوەیەدا، سوید سیستەمێکی 

باشتری بۆ دەستەبەری بێکاری و مافی پشووەكان داڕشت.

بەندیەکان بەندکردنی باشتریان پێدرا. لە ساڵی 1930، ژیان بۆ ئافرەتان و 
مندااڵن باشتر بوو. ئەو ئافرەتانەی منداڵیان هەبوو چاودێری تەندروستی 
و پارەی زیاتریان وەرگرت. ئەمە ئەنجامی ویستی حكومەتی سویدی بۆ 
بەرزکردنەوەی ڕێژەی لە دایک بوون لە واڵت. ئافرەتان چی تر پێویست 

نەبوو پارە بە نەخۆشخانە بدەن بۆ لە دایک بوونی منداڵ. حکومەت 
ناوەندی تەندروستی منداڵ و نیشتەجێکردنی باشتری بۆ خێزانە منداڵدارەکان 

دروستکرد. خاوەنکارەکان چی تر ڕێپێدراو نەبوون ئافرەتى دوو گیان لە کار 
دوور بخەنەوە. Arbetsgivare کۆدەنگیەکی بێهاوتا لە نێوان الیەنەکانی 

بازاڕی کار 

کۆدەنگییەکـی بێ هاوتـا لەنێوان الیەنەکانی 
بازاڕی کاردا

لە سەرەتای ساڵی 1900 تا ساڵی 1930 شتێکی باو بوو بۆ خاوەنکاران 
و کارمەندان مشتومڕ بکەن دەربارەی مووچە، کاتژمێری کارکردن و 

دۆخەکانی شوێنی کار. بەاڵم لە ساڵی 1938، یەکێتی کرێکاران )LO( و 
یەکێتی خاوەنکاران )SAF( ڕێککەوتن لەسەر چۆنیەتی کارکردن بەیەکەوە 

و ڕێککەوتن لە ئایندەدا. ڕێکەوتننامەیەکیان واژۆ کرد کە پێی دەوترا 
ڕێکەوتننامەی Saltsjöbaden. هاریکاری لە نێوان خاوەنکار و کارمەند 

ڕۆڵێکی گرنگی گێڕا لە گەشەسەندنی ئابوری سوید.

جەنگـی جیهانی دووەم
جەنگی جیهانی دووەم لە ساڵی 1939 دەستی پێکرد. لە ماوەى جەنگەکە، 

هێتلەر و نازیەکان زیاتر لە پێنج ملیۆن جوولەکەیان کوشت و سەدان 
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هەزار لە قەرەجەکان، کۆمەنیستەکان، هاوڕەگەزبازەکان و کەسانی خاوەن 
پێداویستی تایبەت. کاتێک جەنگی جیهانی دووەم دەستی پێکردن، سوید 

ڕێکەوتننامەیەکی واژۆ کرد کە بێالیەن دەمێنێتەوە و هیچ الیەنێکی جەنگەکە 
هەڵنابژێرێت. سوید یارمەتی پەنابەرانی دانیمارک، نەرویج و واڵتانی بەڵتیکی 
دا. سوید 7500 جوولەکەی وەرگرت کە ئەگەرنا بۆ ئەڵمانیا ڕەوانە دەکرانەوە.

دواى جەنگەکە، سوید ڕەخنەی لێگیرا بەهۆی ئەوەی بێ الیەن نەبوو، بۆ 
نموونە، نازیەکان ڕێپێدراو بوون سەرباز و چەکەکان لە ڕێگەى واڵتەوە 

بگوازنەوە. دیواری بەرلین دواى جەنگی جیهانی دووەم، زۆرینەی واڵتان 
نەتەوە یەکگرتووەکانیان دروستکرد )UN( بۆ ڕێگری کردن لە جەنگێکی تری 

جیهانی.

ئەوروپـا دواى جەنگی جیهانی دووەم
دواى جەنگی جیهانی دووەم، ئەوروپا بەسەر دوو بەشدا دابەش بوو بوو، 

ئەوروپای   خۆرهەاڵت و ئەوروپای   خۆرئاوا.

ئەوروپای   خۆرهەاڵت خۆی لە ژێر کۆنترۆڵی کۆمەنیستەکان دۆزیەوە، کە 
تیایدا یەکێتی سوڤیەتی بڕیاری لەسەر زۆرینەی بابەتەکانی دەدا.

وێنە: Colourboxدیواری بەرلین
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ئەوروپای خۆرئاوا و ویالیەتە یەکگرتووەکان ناتۆیان پێکهێنا، کە ڕێکخراوێکی 
سەربازی بوو مەبەست لێی پارێزگاریکردن بوو لە ئەوروپا بەرامبەر بە 

کۆمیونیزم. ئەو هەڕەشانە لە نێوان خۆرهەاڵت و خۆرئاوا هەبوو پێی 
دەوترا جەنگی سارد. لە ساڵی 1961دا، دیواری بەرلین لە ئەڵمانیاوە 

دروستکرا بۆ ڕێگری کردن لەوەی خەڵک ئەڵمانیای خۆرهەاڵت جێبهێڵن، 
کە دیکتاتۆریەتێکی کۆمەنیست بوو لە ماوەى جەنگی سارد. ئەو خەڵکەی 

لەوێ دەژیان ڕێپێدراو نەبوون واڵت جێبهێڵن. بەر لە دروستکردنی دیوارەکە، 
خەڵکێکی زۆر بەرلینی خۆرهەاڵتی جێهێشت بەرەو بەرلینی خۆرئاوا.

بۆ وەستاندنی ئەمە، حكومەتی ئەڵمانیای خۆرهەاڵت لە ئابی ساڵی 1961دا 
دیوارێکی دروستکرد. دیواری بەرلین هێمایەک بوو بۆ دابەش بوون لە ئەوروپا 
لە ماوەى جەنگی سارد. ئەم دابەش بوونە تا ساڵی 1989 بەردەوام بوو، کاتێک 

دیواری بەرلین ڕووخێنرا. ئەمە وەک ڕووخاندنی دیواری بەرلین ناسراوە.

سـوید لە سـاڵی 1960 بۆ ساڵی 2000
لە  1960ەکان، سوید ئابوریەکی باشی هەبوو. چاودێری منداڵ، چاودێری 

تەندروستی و چاودێری بەسااڵچووان فراوانکران. کارمەندان مافی چوار 
هەفتە پشوویان پێدرا. سوید بوو بە واڵتێکی مۆدێرن کە توانی ژیانێکی 

شایستە پێشکەشی هاواڵتیانی خۆی بکات. ئاسایشی کۆمەاڵیەتی و خۆراک، 
نیشتەجێکردن و کار بەردەست بوون. ئەم ئاسایشە کۆمەاڵیەتیە بە شێوەیەکی 

گشتى پێی دەوترێت مۆدێڵی خۆشگوزەرانی سویدی. لە ساڵی 1974، 
یاسایەکی نوێ پەسەندکرا کە ئەوەی دیاریکرد کە گشت دەسەالتی حکومی 

پێویستە لە خەڵکەوە سەرچاوە بگرێت. هێشتا پادشا سەرکردەی جێبەجێکاری 
واڵت و، سەرۆکی واڵت بوو، بەاڵم گشت کاری سیاسی لە ڕێگەی حكومەت و 

ڕیکسداگ ئەنجام دەدرا. کاڕلی شازدەم گوستاڤ بوو بە یەکەم پادشای سویدی 
لە کاتی یاسا نوێیەکە. لە ساڵی 1980، یاساکە گۆڕا تاوەکو ئافرەتان بتوانن 

تەختی شاهانە وەربگرن. ئەمە واتە شازادە ڤیکتۆریا بوو بە جێنشینی تەختی 
شاهانە لە برى برا بچووکەکەی کارڵ فیلیپ. لە ساڵی 1979دس، نرخی نەوت 
لە الیەن ئۆپێک بەرزکرایەوە. کاتێک نەوت گرانتر بوو، قەیرانێکی ئابوری لە 

واڵتانی خۆرئاوا سەری هەڵدا.

لە ساڵی 1986دا، سەرۆک وەزیرانی سوید، ئۆلۆف پالم، کوژرا. تا ئێستا 
بکوژەکە نەزانراوە. سەرەتای 1990ەکان کاتێکی نادڵنیایی بوو لە ئەوروپا. 
سوید تووشی قەیرانی بانکی و پارە بوویەوە. خەڵکێکی زۆر کارەکەیان لە 
دەستدا. چەندین بیزنز داخران. دارایی واڵت خراپتر بوو. لە ساڵی 1994دا، 
خەڵکی سوید لە ڕاپرسیەکدا بڕیاریاندا کە سوید بچێتە نێو یەکێتی ئەوروپا 

)EU(. وەزیری دەرەوە ئانا لیند لە ساڵی 2013دا کوژرا.

بکوژەکە لە بەندیخانەیە. لە ماوەى 2000ەکان، چەندین قەیرانی ئابوری 
ڕوویاندا کە کاریگەری گەورەی لە سەر گەشەی ئابوری هەبووە. لە 
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دەوروبەری ساڵی 2000، هەرەسهێنانی دۆت-کۆم ڕوویدا، کە وایکرد 
چەندین کۆمپانیای تەکنەلۆژیای زانیاری مایەپووچ ببن بەهۆی پێشبینیە 

لەڕادەبەدەرەکان لەسەر بازاڕی دراوەکان. لە دەوروبەری ساڵی 2008، 
قەیرانێکی ئابوری بەهۆی زۆر نرخاندن و زۆر بە قەرزدانی بازاڕی 

نیشتەجێکردن لە ویالیەتە یەکگرتووەکان ڕوویدا. ئەم قەیرانە ئابوریە وایکرد 
واڵتێکی زۆر لە مایەپوچی نزیک ببنەوە )ئایسلەند، یۆنان، ئیسپانیا(، و تا 

ئێستاش دەکرێت هەست بە کاریگەریەکەی بکرێت )ساڵی 2014(.

لە ساڵی 2010 دا، ئەوروپا کەوتە ژێری قەیرانێکی قەرزی ئابوری کە تا ئەمڕۆ 
بەردەوامە )ساڵی 2014(. ئەمە وایکرد خەرجی لە داهات زیاتر بێت لە 

چەندین واڵتی یەکێتی ئەوروپا و قەیرانەکە لە یۆنان، ئیسپانیا و پۆرتوگالدا 
پەرەی سەند بۆ قوبرس، ئیتالیا و ئیرلەندە.

ئاخۆ هەموو شتێک بە تەواوەتی 
سویدییە؟

ئەو شتەی پێناسەی کەلتوری سویدی دەکات و چی بە شێوەیەکی گشتی 
سویدیە، ئەوە وتنی شتێکی زەحمەتە. گشت گروپەکانی جیهان بەهای 

کەلتوری خۆیان هەیە کە ئاشناییەتیان پێدەبەخشێت. هەندێک لە 
تایبەتمەندیەکان دەکرێت هاوبەش بکرێن لەالیەن چەندین کەلتور و 

پێویست ناکات لەالیەن هەر کەسێکی تری گروپێکی هاوبەش بکرێن. بۆیە، 
ئەوەی لە الیەن کەسێکەوە بە شتێکی سویدی هەژمار دەکرێت ئەوە مەرج 

نیە لەالیەن کەسانی ترەوە هاوبەش بکرێت.

Colourbox :وێنە

زۆرێک وا بیر دەکەنەوە 
خانووە بۆیە سوورەکان 
بە تەواوەتی سویدین.
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لە ڕوانگەی باکگراوندی ئەتنیکی، لە سەرەتاکاندا، سویدیەکان ڕەچەلەکیان 
لە خەڵکانێکی ئەڵمانیە. ئەمڕۆ سوید چەندین ڕەسەنایەتی جیاوازی هەیە. 
شتە سەرەکیەکە ئەوەیە کە گشت سویدیەکان یەک شتی هاوبەشیان هەیە 

ئەویش زمانی سویدیە. زمانێکی هیندۆ ئەوروپی و ئەڵمانیە کە لەالیەن 
نزیکەی دە ملیۆن کەسەوە قسەی پێدەکرێت، زۆرینەی لە سوید، هەروەها 

لە چەند بەشێکی فینالنداش. زمانی سویدیی هاوشێوەی نەرویجی و 
دانیمارکیە، زۆرینەی خەڵکی ئەم سێ واڵتە دەتوانن لە زمانی یەکتر بگەن.

بە تێپەڕبوونی کات کەلتورەکان دەگۆڕێن و هۆکارە کۆمەاڵیەتیە جیاوازەکانی 
کاریگەریان لەسەری دەبێت. کەلتوری سویدیی لە ڕابردوو و لە کاتی 

ئێستاشدا بە چەندین دیاردە لە نێو کۆمەڵگادا جیا دەکرێتەوە. نمونەکانی 
هۆکار کە کار دەکەنە سەر کەلتور لە سوید هەریەک لە پیشەسازی، 

دەرکەوتنی خۆشگوزەرانی، عەلمانیەت و تاکە کەسی بوون دەگرێتەوە. ئەم 
هۆکارانە چەندین هۆکاری تر کاریان کردۆتە سەر ڕێگە پەیوەستەکان بە 

جیهان، خەڵک چۆن پەیوەندی لەگەڵ یەکتر دەبەستن و چۆن کۆمەڵگا شی 
دەکەنەوە.

زۆرێک وا بیر دەکەنەوە خانووە بۆیە سوورەکان بە تەواوەتی سویدین.

چەند شتێکی کەم هەن ئاڵۆز و هەمەالیەن بن وەکو کەلتور. بۆ وەسفکردنی 
ئەو شتەی زۆرێک وەک سویدی وەریدەگرن، ئەوە پێویستی بە ئاسانکردنە. 

ئێمە لێرەدا باسمان لە هەندێک هۆکار کرد کە خەڵکانێکی زۆر وەک شتێکی 
تەواو سویدی و تایبەتمەندی کەلتوری سویدی سەیری دەکەن. ئەمە بەو 

واتایە نیە کە هەموو کەسێک لە سوید بەمە ڕازی دەبێت یان خۆیان لە نێو 
ئەم وەسفانە دەدۆزنەوە.

سـەیركردنی حكومەتی سـویدی و متمانە بوون 
بە دەسـەاڵتە حکومییەکان

لە سوید متمانەیەکی ڕێژەیی بەهێز بە حکومەت و دەسەاڵتە حکومیەکان 
هەن. کۆمەڵگایەکی تاکیانە پێویستی بە کارەکتەرێکی بەهێزە کە بتوانێت 

وەک ئاسایش کار بکات، بۆ نموونە، وەک ئەوەی لە زۆربەی کۆمەڵگا 
گشتگیرەکان خێزان پێی هەڵدەستێت. لە سوید، ئەم بە حكومەت بەخشراوە. 

خەڵک لە سوید تا ڕادەیەکی زۆر پشت بە بڕیارەکانی دەسەاڵتداران 
دەبەستن، کارمەندانی دادگا و الیەنە مەدەنیەکان. ئەمە بەشێکی بەهۆی 

ئەوەی واڵتی سوید بە شێوەیەکی دیموکراتیانە بنیاتنراوە. پرۆسەکە لە 
بزوتنەوە کۆمەاڵیەتیەکانەوە سەرچاوەی گرت، وەک بزوتنەوەی کرێکاران، 

بزوتنەوەی ئافرەتان و بزوتنەوەی ناوەندگیری، کە خەڵکی سەرانسەری 
سویدی لەخۆ گرت بوو.
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کەشوهەوا کاریگەری 
کەش وهەوا وا مەزەندە کراوە کە کاریگەری کرد بێتە سەر کەلتوری سویدی 

بە چەند شێوازێکی جیاواز. بەهۆی زستانی درێژ و وشک، خەڵک زۆر لە 
دەرەوە بەیەک ناگەن. لە برى ئەوە، زۆربەیان لەماڵەوە بۆ نانخواردنی ئێوارە 

بەیەک دەگەیشتن )قاوە یان چا لەگەڵ لەفە(. بەاڵم بۆ زۆربەیان، زستان 
بە شێوەیەکی سادە واتە کە خەڵک ئەوەندە لەگەڵ برادەران یەکتر نابینن 

لە زستان بەراورد بە هاوین کە زیاترە. کاتێک هاوین دێت، شتەکان زۆر 
دەگۆڕێن. خەڵکانی کاتێکی زیاتر لە دەرەوە بەسەر دەبەن و لەگەڵ برادەران 

یەکتر دەبینن بە شێوەیەکی زۆر زیاتر بەراورد بە زستان.

سروشت
زۆربەی خەڵک لە سوید لە شتێکدا هاوبەشن کە نزیکی و حەزە لە سروشتدا. 

مافی دەسگەیشتنی گشتی یاسایەکە کە ماف بە گشت کەسێک دەدات بۆ 
گەشت کردن بۆ دەرەوەی شارەکانی سویدی بە شێوەیەکی سەربەخۆ، بێ 

گوێدانە ئەوەی کێ خاوەنی زەویەکەیە. سروشت و مافی دەسگەیشتنی 
گشتی هێمایەکی گرنگی ناسنامەی سویدیە. هەروەها سوید ڕۆڵێکی گرنگ و 

بەرچاو دەگێڕێت لە چاالکیە ژینگەییە جیهانیەکان.

Colourbox :وێنە
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خـۆ دوورگرتن لە ناکۆکی
شتێکی باوە بۆ خەڵکی سویدی کە کۆشش بکەن بۆ کۆدەنگی، واتە کە 

دەیانەوێت بگەنە چارەسەرێک کە گشت الیەک پێی خۆشحاڵ بێت و خۆی 
لە ناکۆکی دوور بگرێت. زۆربەیان ناڕازین کاتێک بارودۆخێکی ناکۆکی سەر 
هەڵدەدات و نازانن چۆن چارەسەری بکەن. بۆ خۆ دوورگرتن لە ناکۆکیەکان 

و مانەوە بە هێمنی لە کاتی مامەڵەکردن لەگەڵ کەسانی تر، لە الیەن 
زۆربەی خەڵکەوە بە دەستەواژەیەکی تێگەیشتن و ڕێزگرتن لێک دەدرێتەوە.

لە سوید ئاین 
ئاینی مەسیحیەت لە سوید بۆ ماوەیەکی درێژ بەهێز بوو و کۆمەڵگای 

سویدی لە سەر بەهاکانی مەسیحیەت، لەسەری بنیاتنراوە. بەهایەک بریتیە 
لە چەمکێک بۆ ئەو شتەی ڕاستە یان هەڵەیە لە ژیاندا. زۆربەی بۆنە و 

پشووە سویدیەکان لە ئاینەوە سەرچاوە دەگرن، وەک دڵنیاکردن، باپتیزم، 
زەماوەند و مردوو ناشتن. ئەمڕۆ، سوید یەکێکە لە عەلمانیترین واڵتەکانی 
جیهان. کۆمەڵگایەکی عەلمانی بە شیوەیەکی گشتی بەوە جیا دەکرێتەوە 

کە یاساکانی واڵت لە سەر بنەمای ئاین یان بیروباوەڕ بنیات نەنراون، بەاڵم 
بێ الیەنن بۆ بابەتەکانی بیروباوەڕ. عەلمانیەت واتە کۆمەڵگا لە سەر بەها 
مرۆییەکان بنیات نراوە و کە بیروباوەڕی ئاینیی پێویستە بە تەنها بابەتێکی 

تایبەت بێت.

نزیکەی لە سەدا 70ی سویدیەکان ئەندامی کەنیسەی مەسیحی سویدین. 
هەرچۆنێک بێت، بە شێوەیەکی ڕێژەیی کەمێکیان دەچنە کەنیسە. ئەو 

مندااڵنەی لە سوید لە دایک دەبن، لە سەدا 60یان لە کەنیسەی سوید باپتایز 
دەکرێن. زیاتر لە نیوەی دانیشتوانی سویدی هەڵبژاردەی ئەوە دەکەن لە 

دەرەوەی کەنیسە هاوسەرگیری بکەن. نزیکەی لە سەدا 80ی ناشتنەکان لە 
کەنیسە ئەنجام دەدرێن.

لە سوید، چەندین بیروباوەڕی تری ئاینیی جگە لە مەسیحیەتی پرۆتێستانت 
هەن. کە هەریەک لە ئیسالم، هیندۆسی، یەهودیەت، باهای و شامانیزم و 

کۆمەڵگاکانی کاسۆلیک و ئۆرسۆدۆکس دەگرێتەوە.

بێ باوەڕی جۆرێکە لە بیروڕا کە لە سەر ئەو تیۆرە بنیاتنراوە کە هیچ 
هێزێکی سەرووتر نیە، وەک خواکان. ئەگنۆتیسیزم بیروڕایەکە وا مەزەندە 
دەکات کە ئەستەمە بزانیت کە خوایەک هەبێت. زۆربەی بێ باوەڕەکان و 

ئەگنۆتیکەکان عەلمانی بە شتێکی پۆزەتیڤ لەقەڵەم دەدەن.

کحولیەکان خواردنەوە 
سوید کەلتورێکی درێژی خواردنەوەی هەیە. لەوەتەی چەرخی بەردینەوە، 
خەڵک لە سوید خواردنەوە کحولیەکانیان دروستکردووە، بە تایبەتی ئارەق. 

کەشوهەوای سوید زۆر ساردە بۆ ڕوواندنی میوەی ئارەق، بەاڵم زۆر باشە 
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بۆ چاندنی پەتاتە و دانەوێڵە، کە پێکهاتەی باون بۆ خواردنەوە کهولیەکان. 
لە ناوەڕاستی سەدەی نۆزدەمدا، نزیکەی 50 لیتری ئارەق لە الیەن یەک 

کەس لە ساڵێکدا دەخورایەوە. وەک کاردانەوەیەک بۆ بەکارهێنانی زۆری 
خواردنەوە کهولیەکان، بزوتنەوەیەکی ناوەندیەتی لەو کاتەدا دروستکرا. 
خەڵکێکی زۆر لەوە گەیشتن کە خواردنەوە کهولیەکان دەبنە هۆکارێکی 

زیانێکی زۆر، بۆیە بەیەکەوە کاریان کرد بۆ دوورخستنەوەی خەڵک لە 
خواردنەوەی خواردنەوە کهولیەکان. ئەو بزوتنەوەیەیان پێکهێنا کە بە 
بزوتنەوەی ناوەندیەتی ناسراو بوو. لەو کاتەوە، خواردنەوە کهولیەکان 

بابەتێکی سیاسی گرنگ بووە لە سوید.

بە کات پەیوەندی 
لە سوید، گرنگە لە کاتی خۆتدا بگەیت. ئەگەر دیمانەیەکت داناوە چاوت 
بە کەسێک بکەوێت لە کاتژمێر 2:00 دوای نیوەڕۆ، ئەو کەسە پشت بە تۆ 
دەبەستێت کە کاتژمێر 2:00 لەوێ بیت. خەڵکێکی زۆر بەالیەنەوە شتێکی 

بێ ڕێزیە کە دوا بکەویت.

 داب و نەریت و پشووەکان لە سوید
داب و نەریت ئەو شتەیە کە کەسێک دەیکات یان ئەو شتەیە دووبارە 

دەبێتەوە. پشوو پێشهاتێکی تایبەت و گرنگە کە زۆرجار یاد دەکرێتەوە، وەک 
ئیستەر. زۆربەی داب و نەریت و پشووەکان کە لە سوید یادیان دەکرێنەوە 

لە ئاینەوە سەرچاوەی گرتووە. هەندێک لە داب و نەریتەکان باکگراوندی 
ئاینی مەسیحیەتی هەیە. هەندێکیان لەو کاتەوە سەرچاوەی گرتووە کاتێک 
خەڵک لە سوید چەندین خوایان هەبووە. ئەمڕۆ، داب و نەریت و پشووە 

ئاینییەکان بە شێوەیەکی سەرەکی پشوون کاتێکى خێزان و برادەران بەیەک 
دەگەن.

لە کاتی ئیستەردا، زۆربەی 
خەڵکی لق و پۆپی ئیستەر 

دادەنێن.

Colourbox :وێنە
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هەندێـک لـە داب و نەریتە گرنگەکان
دووەم كانونی 

ڕۆژی ساڵی نوێ لە 1 ی کانونی دووەم پشووە. ئەمە واتە زۆرینەی خەڵک 
ناچنە کار. شەوی بەر لە سەری ساڵ پێی دەوترێت شەوی سەری ساڵی نوێ، 
کە ئەو کاتەیە زۆربەی خەڵک لە سوید ئاهەنگ دەگێڕن بە بۆنەی سەرەتای 

ساڵی نوێ.

شوبات
لە شوبات، قوتابخانەکانی سوید پشووی شوبات یان پشووی وەرزشیان هەیە. 

ئەمە کاتێکە کە مندااڵن بۆ یەک هەفتە ناچننە قوتابخانە. لە شوبات یان 
ئادار، زۆربەی خەڵکی سوید “سێملۆر” دەخۆن. سێلمۆر کێکی بە کرێمە 

کە مرەبای باوی و کرێمی پێداکراوە. ئەمە داب و نەریتێکی ئەو کاتەیە کە 
خەڵکی سوید بە ڕۆژوو بوونە. بەر لە دەستپێکردنی ڕۆژووەکە، خەڵکی 

خواردنی چەور دەخۆن. بۆ نموونە ئەو کەسەی بەڕۆژوو دەبێت هیچ شتێک 
ناخوات لە ماوەیەکی دیاریکراودا و بۆ مەبەستی ئاینیی.

ئادار و نیسـان
ئیستەر لە مانگی ئادار و نیسان یادی دەکرێتەوە. ئیستەر گرنگترین پشوو 

مەسیحیەتە بۆ یادکردنەوەی یادەوەری مەرگی و زیندوو بوونەوەی پێغەمبەر 
عیسا. ئەمڕۆ، ئیستەر پشوویەکە کە زۆرینەی خەڵک لە سوید بەیەکەوە یادی 

دەکەنەوە لەگەڵ برادەران و خێزان. ماوەیەک لەمەوبەر، وا باو بوو 40 ڕۆژ 
بەر لە ئیستەر بە ڕۆژوو بیت. کاتێک ئیستەر دەهات، خەڵکی ئاهەنگی کۆتا 

هاتنی ڕۆژوو گرتنیان دەگێڕا. بۆ نموونە، وەک بەشێک لەمە، خەڵک ڕاهات 
بوون هێلکە بخۆن، بۆیە هێشتا سویدیەکان لە کاتی ئیستەر بڕێکی زۆر لە 

Colourbox :وێنە

ئاگری ڤالبۆرگ، هەروەها 
بە ئاگری بەهاریش 

ناسراوە.
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هێلکە دەخۆن. لە کاتی ئیستەر، مندااڵن یەک هەفتە پشوو وەردەگرن و 
ناچنە قوتابخانە. ئەمە پێی دەوترێت پشووەكانی ئیستەر. بەر لە ئیستەر، 

زۆربەی مندااڵن وەک جادووکەری ئیستەر جل دەپۆشن. لە دەرگاری خەڵک 
دەدەن و هیوای  ئیستەرێکی خۆشیان بۆ دەخوازن.

لە کاتی ئیستەردا، زۆربەی سویدیەکان باڵندەی چیکادی زەرد، هێلکە و 
لق و پۆپی ئیستەر دادەنێن. زۆرینەی لق و پۆپەکان لە داری دارەسپی 

وەردەگیرێن. بە چەندین پەڕەمووچەی ڕەنگاوڕەنگ دەڕازێنرێنەوە. 
شەوی واڵپوریگ، یان شەوی ڕۆژی ئایار، لە 30 نیسان یادی دەکرێتەوە بۆ 

بەخێرهاتنی بەهار. خەڵکی لە دەوری ئاگری گەورە کۆ دەبنەوە و گۆرانی بۆ 
بەهار دەڵێن.

نەورۆز

نەورۆز یادکردنەوەی ساڵی نوێیە بۆ فارس، کورد و ئەفغانیەکان. لە سوید، 
نەورۆز زۆرجار پێی دەوترێت ساڵی نوێی فارسی یان کوردی. بەهار بە 

نەورۆز پێشوازی لێدەکرێت. بە شێوەیەکی گشتى پشووەکە لە کاتی یەکسان 
بوونی شەو و ڕۆژی بەهاری لە 20، 21، و 22ی ئادار یادی دەکرێتەوە. 

ئەمەش ئەم کاتەیە کە شەو و ڕۆژ تیایدا یەکسان دەبن لە درێژیدا. ئەمە بە 
شێوەیەکی گشتى لە کۆتا ئاداردایە. نەورۆز 18 ڕۆژ دەخایەنێت بە ئاهەنگ 
گێڕان و خواردن و کات بەسەربردن. ئاگری بچووکیش دەکرێتەوە کە خەڵک 

بەسەریدا باز دەدەن.

.)Nääs(ناوەڕاستی هاوین لە ناس)Bianca Rösner(وێنە: بیانکا ڕۆسنەر
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ئایار
ڕۆژ ئایار، لە 1ی ئایار، پشووی کرێکارانە. لەوەتەی سەدەی نۆزدەیەمەوە 
لە چەندین واڵتدا یادی دەکرێتەوە. ڕۆژی ئایار پشووە و زۆرینەی خەڵک 
ناچنە سەر کار و قوتابخانەکانیش داخراون. زۆربەی خەڵک پەیوەندی بە 

خۆپیشاندان دەکەن بۆ مافی کرێکاران. 

ڕۆژی بەرز بوونەوە 39 ڕۆژ دواى یەك شەمەی ئیستەر ئەنجام دەدرێت. 
بۆ یادکردنەوەی کاتی بەرز بوونەوەی پێغەمبەر عیسایە بۆ ئاسمان لە دوای 

مردنی. ڕۆژی بەرز بوونەوە پشووە. زۆرینەی خەڵک ناچنە سەر کار و 
زۆرینەی دوکانەکانیش داخراون. دە ڕۆژ دواى ڕۆژی بەرز بوونەوە بریتیە لە 

ویتسون، کە پشووێکی مەسیحیە.

حوزەیران
ڕۆژی نیشتیمانی سوید 6ی حوزەیرانە و پشووە. هەندێک خەڵک جلی 
کەلتوری لە ڕۆژی نیشتیمانی دەپۆشن. جلەکان هەمەجۆرن بەگوێرەی 

شوێنی خەڵکەکە.

Colourbox :وێنە

 یادکردنەوەی لوسیا 
لە 13 کانونی یەکەم.
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پشووی هاوینەی مندااڵن لە سەرەتای حوزەیران دەستپێدەکات. بەر لە 
دەستپێکردنی پشووی هاوینە، ئاهەنگێکی داخستن لە قوتابخانەکان ئەنجام 

دەدرێت. ئاهەنگێکە بە بۆنەی کۆتای ساڵی قوتابخانە و دەستپێکردنی 
پشووەكانی هاوین. باوان ئامادەی ئاهەنگەکە دەبن کاتێک منداڵەکان 

بچووکن.

ناوەڕاستی هاوین پشووێکی باوە. گشت كاتێك لە هەینی نێوان 19 و 25 
ی حوزەیران یادی دەکرێتەوە. ناوەڕاستی هاوین ماوەیەکی زۆر لەمەوبەر 

لەالیەن سویدیەکان یادی کراوەتەوە و بووەتە شتێکی مەسیحیەت. 
بە شێوەیەکی گشتى خەڵکی لە دەوری ستوونی مایس لە ئێوارەی 

ناوەڕاستی هاوین سەما دەکەن. ئەمە ستونێکە کە بە گەاڵ و تاجە گوڵینە 
دەڕازێننرێتەوە. خەڵکێکی زۆر تاجە گوڵینە دەکەنە سەریان. لە ناوەڕاستی 
هاوین، بە شێوەیەکی گشتى خەڵک ماسی هێرینگ و سەلەمۆن، پەتاتە و 

فەراولەی نوێ دەخۆن.

و ئاب تەمووز 
لە سوید، خەڵکێکی زۆر لە تەمووز و ئاب پشوو وەردەگرن. قوتابخانە 

دووبارە لە 20ی ئاب دەست پێدەکاتەوە. لە کۆتای مانگی ئابدا، ئامادەی 
ئاهەنگەکانی کرایفیش دەبن. لەم ئاهەنگەدا کرایفیشی کواڵو دەخورێت 

و پەرداخی بچووکی ئارەق زۆرجار لەگەڵ خواردن باوان. بە زمانی سویدی 
پێیان دەوترێت شناپس، یان “نەبل” یان “سناپ”. لە هەمان کاتدا، 
گۆرانیەکانی خواردنەوە پێیان دەوترێت “سناپسڤایسۆر” دەوترێن.

وێنە: Colourboxسانتا و خانووی بچکۆاڵنەکە بەشێکن لە کریسمس.
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ئەیلول و تشـرینی یەکەم
هیچ پشووێکی گرنگ لە ئەیلول نیە. لە کۆتایی تشرینی یەکەم یان سەرەتای 
تشرینی دووەم، قوتابخانەکان دادەخرێن و منداڵەکان یەک هەفتە پشوویان 

هەیە. ئەمە پێی دەوترێت پشوی پایز یان بە سویدی پێی دەوترێت 
“هۆستلۆڤ”. پشووی هالۆوین لە 31ی تشرینی یەکەم ئەنجام دەدرێت. 

بە شێوەیەکی گشتى مندااڵن جلی تایبەت دەپۆشن و لە دەرگاکان دەدەن 
و داوای شیرینی دەکەن. زۆربەیان کوولەکەی زەرد دەکڕن و مۆم دەخەنە 

ناویان. هالۆوین نەریتێکی تا ڕادەیەک نوێیە لە سوید.

نەریتەکە لە ئیرلەند سەرچاوەی گرتووە و کەوتۆتە ویالیەتە یەکگرتووەکان 
دواى ئەوەی کۆچبەرە ئیرلەندیەکان بردوویانە.

دووەم تشرینی 
ڕۆژی گشت قەشەکان لە شەمەی نێوان 31ی تشرینی یەکەم و 6ی تشرینی 

دووەم یادی دەکرێتەوە. پشووێکی مەسیحیەتە و بۆ یادکردنەوەی مردووەکان 
تەرخانکراوە. زۆربەی خەڵک لە سوید سەردانی گۆڕی مردووەکانی خێزان و 

برادەران دەکەن بۆ هەڵکرنی مۆم.

یەكەم كانونی 
کانونی یەکەم مانگی کریسمسە. کریسمس جەژنێکی مەسیحیەتە کە لە 

یادەوەری لە دایک بوونی پێغەمبەر عیسا یاد دەکرێتەوە.

ڕۆژی لوسیا لە 13ی کانونی یەکەمە. لە سوید، ڕۆژی لوسیا بۆ ئەوە ئەنجام 
دەدرێت تاوەکو ڕووناكی لەدوای زستان بگەڕێتەوە. مندااڵن لە قوتابخانە و 
دایەنگە/باچخەی ساوایان عەبای سپی دەپۆشن و گۆرانی تایبەت دەربارەی 

لوسیا و کریسمس دەڵێن.

قوتابخانەکان بۆ چەند ڕۆژێکی کەم بەر لە ئێوارەی کریسمس دادەخرێن. 
ئەمە سەرەتای پشووی کریسمسە و مندااڵن ناچنە قوتابخانە تا سەرەتای 
کانونی دووەم. ئێوارەی کریسمس لە 24ی کانونی یەکەمە. بۆ زۆرینەی 

خەڵکی سوید، کریسمس پشووێکە کاتێک یەکێک ناچێتە کار و لەگەڵ خێزان 
یادی دەکەنەوە. خەڵکی خواردنی تایبەتی کریسمسی وەک ماسی هێرینگ، 

سەلمونی برژارو، پەتاتە، ڕانی بەراز، تکە، لەگەڵ ساس و برنج دەخۆن. 
هەروەها خەڵک دیاری ئالوگۆڕ دەکەن )دیاریەکانی کریسمس(. زۆربەی 

خێزانەکان داری کریسمسیان هەیە. گلۆپ، تۆپ و ڕووناککەرەوە بە دارەکە 
هەڵدەواسرێت. دیاریەکانی کریسمس بە شێوەیەکی گشتى دەخرێنە ژێر 

دارەکە.

ئێپیفەنی لە 6ی کانونی دووەمە، کە پشووە. کریسمس لە 13ی کانونی 
دووەم کۆتایی دێت، کە ئەو کاتەیە گشت جوانکاریەکان و داری کریسمس 

هەڵدەگیرێن
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ڕەمەزان
ڕەمەزان بە ڕۆژوو بوونی موسڵمانانە و یەک مانگ دەخایەنێت. موسڵمانە 
پێگەیشتووەکان کە بە ڕۆژوو دەبن نابێت نان بخۆن، ئاو بخۆنەوە، جگەرە 

بکێشن یان سەرجێی بکەن لە خۆرهەاڵت تا خۆرئاوابوون. ڕەمەزان بە 
جەژنێکی گەورە کۆتایی دێت، جەژنی ڕەمەزان. ئافرەتى دوو گیان و ئەو 

دایکانەی شیر بە منداڵەکانیان دەدەن نابێت بە ڕۆژوو بن. بۆ دایك و 
منداڵەکە باش نیە. ئەوانە پیر و نەخۆشیشن پێویستە خۆیان لە بە ڕۆژوو بن 
بە دوو بگرن. ڕەمەزان دەکەوێت نۆیەم مانگی ڕۆژژمێری ئیسالمی. لە کاتی 

جیاوازی ساڵدا دەبێت بەهۆی ئەوەی لە ئیسالمدا پەیڕەوی ساڵی هەیڤیی 
دەکرێت.

خێزان یادی لە دایک بوون 
دەکاتەوە.

Colourbox :وێنە

وێنە: Colourboxزەماوەند
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لـە کاتی ژیاندا پشـووەکان یاد دەکرێنەوە
پتیزم با

لە سوید، نزیکەی لە سەدا 60ی گشت مندااڵن باپاتیز دەکرێن لە کەنیسەی 
سویدی. هەروەها شتێکی باوە کە دایبابان لە ئاهەنگەکە ناو لە منداڵەکانیان 
بنێن. ئەمە پێی دەوترێت ئاهەنگی بە مەسیحیکردن. لە ئاهەنگەکانی باپتیزم 

یان بە مەسیحیکرجن، زۆرینەی خەڵک لە ماڵەوە ئاهەنگێک بۆ خێزان و 
برادەران ئەنجام دەدەن. بە شێوەیەکی گشتى میوانەکان دیاری بە منداڵەکە 

دەدەن بۆ ئەوەی لە یادیان بمێنێتەوە.

دڵنیاکردنەوە
دڵنیاکردنەوە دەربارەی بیروباوەڕی مەسیحیەتە. ئاهەنگێکە لە کەنیسە بۆ 
مندااڵنی بچووک ئەنجام دەدرێت وەک دڵنیاکردنەوەی باپتیزم. زۆرینەی 

مندااڵن تەمەنیان 14 سااڵنە کاتێک دڵنیا دەکرێتەوە. وا باو بوو بۆ کەسانی 
هەرزەکار باوتر بێت کە دڵنیا بکرێن بەراورد بە ئەمڕۆ. دواى ئاهەنگی 

کەنیسە، زۆرینەی خێزانەکان ئاهەنگێک بۆ خێزان و برادەران ئەنجام دەدەن. 
ئەو کەسەی دڵنیاکردنەوە دەکات بە شێوەیەکی گشتى دیاری وەردەگرێت.

هاوسەرگیری
زۆربەی ئەوانەی هاوسەرگیری دەکەن ئاهەنگێک بۆ خێزان و برادەران 

ئەنجام دەدەن. بە شێوەیەکی گشتى میوانەکان ئامادەی زەماوەند دەبن. 
دواى زەماوەندەکە، ژەمێک خواردن هەیە لەگەڵ ئاهەنگ و سەماکردن. 

هاوسەرەکە بە شێوەیەکی گشتى لە الیەن میوانەکانەوە دیاریان پێدەدرێت.

ئاهەنگـی لە دایک بوون
زۆربەی خەڵک لە سوید ئاهەنگ بۆ لە دایک بوونیان دەگێڕن. ئەو 

مندااڵنەی لە دایک بوونیان هەیە ئاهەنگێک بۆ برادەرەکانیان ئەنجام 
دەدەن. لە ئاهەنگێکی لە دایک بوون، بە شێوەیەکی گشتى مندااڵن یاری 

دەکەن و کێک دەخۆن، و ئەو کەسەی ئاهەنگی لە دایک بوونی هەیە دیاری 
وەردەگرێت. ئاهەنگی لە دایک بوونی گەورانیش یادی دەکرێتەوە. برادەر و 
خزمە نزیکەکان بە شێوەیەکی گشتى دیاری بەو کەسانە دەدەن کە ئاهەنگی 
لە دایک بوونیان هەیە. زۆربەیان ئاهەنگی تری تایبەتان هەیە کاتێک دەبن 

بە ژمارەیەکی تایبەت، وەک 50.

شتن نا
کاتێک کەسێک دەمرێت، بە شێوەیەکی گشتى مەراسیمێکی ناشتن لە 

کەنیسە یان چاپڵ ئەنجام دەدرێت. چاپڵ باڵەخانە یان ژوورێکی بچووکە 
کە دەکرێت لە بری کەنیسە بەکاربێت. شتێکی باوە بۆ خێزان و برادەران بۆ 

ئامادەبوونی ناشتنەکە.
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پرسیارەکان بۆ گفتوگۆکردن، بەشی 1
بە بۆچوونی تۆ کێ بەرپرسیارە لە ئاوێتە بوون لە سوید؟

ئاخۆ گەورەترین کێشە بۆ کۆمەڵگا چیە، ئەگەر ئاوێتە بوون 
سەرکەوتوو نەبێت؟

گەورەترین ئاستەنگەکان چین کاتێک دێیتە واڵتێکی نوێ؟ 

ئاخۆ پێویستیمان بە چیە بۆ بەردەوام بوون لە ژیان لە واڵتێکی 
نوێ؟

پێشووتر چیت دەزانی دەربارەی مێژووی سوید؟

بە بۆچوونی تۆ کامە پێشهاتی مێژوویی بەشدار بووە لە 
دروستکردنی سویدی ئەمڕۆ؟

بۆچوونت چیە دەربارەی ئەوەی سوید واڵتێکی عەلمانی بێت؟

جیاوازی و لێکچووەکان چین لە نێوان پشووەكان و داب و 
نەریتی سویدی و واڵتانی تر؟

کام جۆرە جیاوازی و لێک چوو هەن لە نێوان پشوو و داب و 
نەریتەکانی سوید و واڵتانی تر؟
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ژیان لە سوید  .2

ناوەرۆک
جوگرافیا، بیزنس و ژێرخان

دانیشتوان

نیشتەجێکردن و شوێنی مانەوە 

ژینگە، سروشت و بەردەوام بوونی ژینگەیی

شارەوانیەکانت چۆن کار دەکەن

بەڕێوەبردنی داراییەکانت

ئاسایش و سەالمەتی

وێنە: Colourboxبنیاتنانی باڵەخانە
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نەخشەی سوید و واڵتانی دراوسێ.

جوگرافیا، بزنس وژێرخان
سوید دەکەوێتە باکوری ئەوروپا لە سەر بەشی خۆرهەاڵتی نیمچە دورگەی 
ئەسکەندیناڤیا. ناوچەی سوید، دانیمارک، نەرویج، ئایسلەند و فینالندە پێی 
دەوترێت ئەسکەندیناڤیا. سوید واڵتێکی الکێشەیی گەورەیە. بە 16000 کم 
لە باکور دەستپێدەکات بۆ باشور و بە 500 کم لە خۆرهەاڵتەوە بۆ خۆرئاوا. 

کۆی گشتی ڕووبەرەکەی 450000 کم دووجایە. سوید بە سەر سێ بەشدا 
دابەش بووە: گۆتاالند لە باشور، سڤیالند لە ناوەڕاست و نۆرالند لە بەشی 

باکوری واڵت. هەروەها سوید بەسەر 25 پارێزگا دابەش بووە، 21 هەرێم و 
290 شارەوانی.
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Ryssland
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Finland
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London
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Stockholm
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Göteborg
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Falun
Gävle
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Colourbox :وێنە
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شارەوانیەکان
گەورەترین شارەوانیەکان بریتین لە ستۆکهۆڵم، گۆتێنبێرگ و ماڵمۆ. هەروەها 
چەندین شارەوانی هەن بە 100,000 سەر دانیشتوان. لەوانەیە شارەوانیەکان 

پێیان بوترێت شار.

سروشـت و کەش وهەوا
سروشتی سوید لە باکورەکەی زۆر جیاوازە لە باشورەکەی. لە هەرێمەکانی 
باکوری سوید، شاخ و دارستان و دەریاچە هەن. چەندین ڕووباری نۆرالند 
بەکاردێن بۆ ووزە لە ڕێگەى هێزی هایدرۆ-کارەبایی. لە ناوەڕاستی سوید، 

بەشیکی زۆری زەوی و دارستان هەن. سێ دەریاچەی گەورە لێرە هەن: 
ڤانێن، ڤاتێرن و ماالرێن. لە باشوری سوید، بڕێکی زۆری کشتوکاڵ و دەشتایی 
هەیە. چەندین دورگە و ناچەی کەناری جوان لە کەناراوەکانی خۆرهەاڵت و 

خۆرئاوادا هەن. گەورەترین دوورگەکان پێیان دەوترێت ئۆالند و گۆتالند و 
دەکەونە خوارەوەی خۆرهەاڵتی کەناری باشوری ستۆکهۆڵم. بەرزترین چیای 

سوید دەکەوێتە باکوری سوید. پێی دەوترێت کێبنێکایس کە 2102 مەتر 
بەرزە.

سوید چوار وەرزی هەیە: بەهار، هاوین، پاییز، و زستان، لەگەڵ 
کەشوهەوایەک کە جیاوازی زۆری هەیە. کەشوهەوا لە سوید دەکەوێتە ژێر 

کاریگەری کەنداوی ستریم لە دەریای ئەتلەسی. بۆیە دواتر لە سوید گەرمتر 
دەبێت بەراورد بە شوێنەکانی تری هێڵەکانی پانی باکوور.

Colourbox :وێنە

دیمەنی چیا.
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وێنە: Maria Nobel )ماریا نوبل( ناوچەی پارێزراوی سروشتی لە هێرێستافیالیت .

ناوچە پارێزراوە سروشـتیەکان
ناوچەیەکی پارێزراوی سروشتی ناوچەیەکی فراوانە کە دەسەاڵتداران 

پاراستوویانە بەهۆی سروشت، ڕووەک، و ئاژەڵەکانی ناوچەکە کە هەستیارن، 
دەگمەنن یان جوانن. نزیکەی 3100 ناوچەی پارێزراوی سروشتی لە سوید 
هەن. دەشێت دارستانی کۆن، شاخی بەرز، کشتوکاڵ یان دوورگە بیت لە 

دەریا دوورگە زۆرەکان. گشت كاتێك هێما لە ناوچە پارێزراوە سروشتیەکان 
هەن کە دەڵێن چی بکەیت و چی نەکەیت لە ناوچەکە. دەشێت هەر یەک 

لە ناوچە پارێزراوە سروشتیەکان ڕێسای تایبەتی خۆی هەبێت.

مافی دەسگەیشـتنی گشتی
لە سوید، شتێک هەیە پێی دەوترێت “Allemansrätten” یان مافی 

دەسگەیشتنی گشتی. ماف بە گشت کەسێک دەدات بە سەربەخۆیی لە 
نێو سروشتدا گوزەر بکات، بەلەخۆگرتنی سەر زەویەک کە کەسێکی تری 

خاوەنداریەتی بکات. لە هەمان کاتدا، مافی دەسگەیشتنی گشتی واتە 
پێویستە چاودێری سروشت بکەین و بیپارێزین. “Allemansrätten” خراوەتە 

نێو یەکێک لە چوار یاسا دەستووریەکەی سوید و بڕیار لەسەر ئەو شتە 
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دەدات کە بیکەیت یان نەیکەیت. دەتوانیت زیاتر بخوێنیتەوە دەربارەی 
مافی دەسگەیشتنی گشتی لە سەر وێبسایتی ئاژانسی پاراستنی ژینگەیی 

سویدی www.naturvardsverket.se کە بە چەندین زمان بەردەستە.

مافی دەسگەیشـتنی گشـتی واتە کـە تۆ دەتوانیت 
ئەمانـەی خوارەوە لە سروشـتدا ئەنجام بدەیت.

دەتوانیت پیاسە بکەیت، پایسکل لێبخوڕیت و سواری ئەسپ بیت و لە  •
هەموو شوێنێکی سروشت بیت، بەاڵم زۆر لە باڵەخانەکان نزیک نەبیت. 

ئەگەر دەروازەیەک بکەیتەوە، پێویستە لە دوای خۆت دایبخەیت.

دەتوانیت پیاسە بکەیت، پایسکل لێبخوڕیت و سواری ئەسپ بیت لە  •
ڕێگە تایبەتەکان.

دەتوانیت بۆ یەک شەو لە خێمەیەک بمێنیتەوە. ئەگەر بتەوێت بۆ  •
ماوەیەکی زیاتر بمێنیتەوە، پێویستە داوا لەو کەسە بکەیت کە خاوەنی 

زەویەکەیە.

دەکرێ مەلە بکەیت، سواری بەلەمێک بیت و بچیتە ناو ئاو، بەاڵم نابێت  •
زۆر لە باڵەخانەکان نزیک بیت.

دەتوانیت گوڵ، توو و قارچکی خۆڕسک لێ بکەیتەوە. •

دەتوانیت بە قوالپێکی ماسیگرتن ماسی بگریت و قوالپ بخەیتە ناو ئاو لە  •
کەنارەکان و لە پێنج دەریاچە گەورەکەی سوید.

دەتوانیت ئاگرێکی بچووک بکەیتەوە ئەگەر هۆشداریت. بەاڵم وا باشترە  •
ئاگر لەو شوێنانە بکەیتەوە کە بۆ ئەم مەبەستە تەرخانکراوە. لە هاویندا 

ئاگر کردنەوە قەدەغەیە.

بەگوێـرەى مافـی دەسگەیشـتنی گشـتی ناتوانیت ئەمانەی 
خوارەوە لە سروشـتدا بکەیت

ناتوانیت بچیتە نێو باڵەخانەکان، باخچەکان، زەویە چاندراوەکانی وەک  •
کێڵگە کشتوکاڵیەکان.

لەوانەیە نەتوانیت ئۆتۆمبێل یان لۆری یان ماتۆڕ یان پایسکڵ لە سروشتدا  •
لێبخوڕیت.

و ناشتوانیت لە سەر ڕێگەکان، لە ناو پارکەکان یان لەسەر ڕێچکەکانی  •
مەشقکردن لێبخوڕیت.

ڕەنگە نەتوانیت ئاگر بکەیتەوە ئەگەر کەشوهەواکە زۆر ووشک بێت یان  •
بای بێت. ئەو کاتە لەوانەیە ئاگرەکە تەشەنە بکات.

ڕەنگە ڕاستەوخۆ ئاگر لەسەر بەردێک نەکەیتەوە لەبەرئەوەی لەوانە  •
بشکێت. لە هاویندا، زۆرجار قەدەغەیە ئاگر بکەیتەوە.

نابێت ئازاری درەختەکان و دارستان بدەیت یان نابێت لەگەڵ خۆت  •
بیانبەیتەوە ماڵەوە.
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نابێت میوە، توو، سەروز یان هیچ شتێکی تری گەشەکردوو لە باخچەکان  •
یان کڵگەکان ببەیت.

نابێت خاشاک فڕێ بدەیت یان لە دوای خۆت جێی بهێڵیت. •

نابێت ڕاو بکەیت، و ئاژەڵەکان بێزار بکەیت یان ئازار بدەیت. نابێت  •
هێلکەی باڵندەکان ببەیت یان دەستکاری هێالنەی ئاژەڵەکان یان 

بێچووەکانیان بکەیت.

نابێت ماسی بگریت بێ مۆڵەت لە دەریاچە و ناوچە ئاویەکان. •

 نابێت سەگێکی نەبەستراوەت ال بێت لە 1ی ئادار تا 20ی ئاب. •
ئەمە ئەو کاتەیە کە ئاژەڵەکانی دارستان بێچوویان دەبێت. سەگێکی 

نەبەستراوە دەشێت ببێتە هۆی چڕنووک لێدان یان بریندارکردنی ئاژەاڵن. 
گشت كاتێك وا باشترە سەگەکە پەتەکەی خۆی لە مل بێت.

نابێت ئەو گواڵنە لێبکەیتەوە کە بە یاسا پارێزراون. •

ئاژەڵ  پاراستنی 
لە سوید، یاسایەک هەیە بۆ پاراستنی ئاژەڵ )ماددەی خۆشگوزەرانی ئاژەڵ(. 

شێوازی چاودێری کردنی ئاژەڵی ماڵی دیاری دەکات. ئاژەڵی ماڵی ئەو 
ئاژەاڵنەن کە خەڵک خاوەنداریەتیان دەکەن. هەروەها فەرمانێکی پاراستنی 

ئاژەڵ هەیە کە ئاژەڵی ماڵی و ئاژەڵی کێوی دەگرێتەوە. پاراستنی ئاژەڵ 
دەربارەی مامەڵەکردنە لەگەڵ ئاژەڵ بە شێوەیەکی باش و پاراستنیان لە ئازار 

و نەخۆشی.

سروشتیەکان سەرچاوە 
سوید سەرچاوەی سروشتى بەرچاوی هەیە، بە تایبەتی بە شێوەی تەختە، 

ئاسن و هێزی هایدرۆ-کارەبا.

زیاتر لە نیوەی زەوی سوید بە دارستان داپۆشراوە، زۆرینەی داری تەنوب 
و سنۆبەرە. ووزە - کارەبا و گەرمایی - لە هێزی هایدرۆئەلیکتریەک، هێزی 

ناوەکی و نەوتی هاوردەکراو سەرچاوە دەگرێت. هەروەها هەندێک ووزەی 
باش بەکاردێت.

نزیکەی لە سەدا 7.5 ی زەوی لە سوید بۆ کشتوکاڵ بەکاردێت. کەمتر 
لە سەدا 5ی دانیشتوان لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا کشتوکاڵ دەکەن. ئەمڕۆ، 

دانەوێڵە، ئاش، پەتاتە، ڕووەکی ڕۆن چەوەندەری شەکر ئەو شتانەن کە زۆر 
دەچێندرێن. بەشێکی گرنگ لە کشتوکاڵی سویدی بەرهەمهێنانی شیرە.

بزنس
بۆ سوید، بازرگانی لەگەڵ واڵتە ئەوروپیەکان گشت كاتێك گرنگ بووە. بۆ 

نموونە، سوید تاکە هەناردەکاری ماددەی خامی ئاسن ە لە یەکێتی ئەوروپا. 
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کاتێک سوید دەستی کرد بە دروست کردنی پیشەسازی گەورە لە سەدەی 
هەژدەم، فرۆشتن بە واڵتانی تر بەرز بوویەوە. سوید بڕێکی زۆری تەختە، 

کاغەز، پۆاڵ و ئاسنی فرۆشت. کەمێک دواتر لە سەدەی بیستەم، سوید 
دەستی کرد بە فرۆشتنی کەلوپەلی دروستکراوی زیاتری وەک ئۆتۆمبێل، 

تەلەفۆن، لۆری، بۆلبەرین و چەندین ئامێری تر. لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا، 
ئەوەندە بەرهەمە لە سوید دروست ناکرێن. زۆرجار بەرهەمەکان لە واڵتانی 
تر دروست دەکرێن، بەاڵم لە الیەن کۆمپانیا سویدیەکان دەفرۆشرێن، وەک 

کەلوپەلی ناوماڵ و جلوبەرگ. هەروەها چەندین کۆمپانیا سویدی نوێ هەن 
لە بوارەکانی پەیوەندیە تەلدارەکان و تەکنەلۆژیای زانیاری.

ژێرخان
سوید تۆڕێکی بەرفراوانی ڕێگە و ڕێگەی ئاسنینی هەیە، بە شێوەیەکی 

سەرەکی لەو ناوچانەی خەڵکی زۆر دەژین. ڕێگە ئاسنینەکان زۆرینەیان 
لە دەوروبەری ستۆکهۆڵم، گۆتێنبێرگ، و باشوری سویدن. لە باکوری سوید 

شتێکی زۆر باوە بە پاس یان ئۆتۆمبێلی تایبەت گەشت بکەیت. ئەو 
کەسانەی لە سوید دەیانەوێت بۆ شوێنی دوور گەشت بکەن لەوانەیە لە 
ڕێگەی فڕۆکەوە ئەجامی بدەن. لە زۆرینەی شارە گەورەکان فڕۆکەخانە 

هەن. فڕۆکەخانەی ئارالندا لە دەرەوەی ستۆکهۆڵم گەورەترین فڕۆکەخانەیە 
لە سوید. گەورەترین فڕۆکەخانە لە گۆتێنبێرگ پێی دەوترێت الندڤێتەر. 
زۆرانێک لە باشوری سوید فڕۆکەخانە لە کۆپنهاگن، دانیمارک بەکاردێنن.

Colourbox :وێنە
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دانیشتوان
سوید شوێنی نیشتەجێبووونی نزیکەی 9.6 ملیۆن کەسە. دانیشتوانی سوید 

لە دەیەکانی ئەم دواییانە زیادی کردووە. ئەمە بەهۆی زیاد بوونی کۆچکردن 
و  ئەو ڕاستیەیە کە خەڵک زیاتر دەژین. بە شێوەیەکی گشتی، ئافرەتان 

84 ساڵ دەژین و پیاوانیش 80 ساڵ دەژین. زۆرینەی دانیشتوانی سوید لە 
شارەکان دەژین. 3.5 کەس لە ناوچەكانی دەوروبەریی ستۆکهۆڵم، گۆتێنبێرگ 

و ماڵمۆ دەژین.

 کەمینە نەتەوەییەکانی سـوید و 
کەمینەکان زمانی 

لە سوید، یاسایەک هەیە بۆ پاراستنی کەمینە نەتەوەییەکان. پێنج کەمینە 
نەتەوەییەکە لە سویدی بریتین لە جوولەکە، ڕۆما )قەرەج(، سامی، فین و 

تۆرنیدالەری سویدی. زمانی کەمینە مێژووییەکان بریتین لە ییدیش، ڕۆمانی 
چیب، سامی، فینالندی و میانکیلی.  حكومەت کار دەکات بۆ بەهێزکردنی 

مافەکانی مرۆڤی کەمینە نەتەوەییەکان.

)Maria Göransson(مۆنتاج: ماریا گۆرانسۆن
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هۆکارێکی باوی گروپە کەمینەکان ئەوەیە کە بۆ ماوەیەکی زۆرە  لە سوید 
نیشتەجێ بوونە و  گروپی خاوەن ناسنامەن. هەروەها خاوەن ناسنامەی 

ئاینیی، زمانەوانی و کەلتوری خۆیانن و ویستێکیان هەیە بۆ پاراستنی 
ناسنامەی خۆیان. سامیەکان تاکە خەڵک ڕەسەنی ناسراوەی سویدن. ئەوان 

لە سوید، نەرویج، فینالند و ڕووسیا دەژین. نزیکەی 20,000 سامی لە سوید 
هەن. بە شێوەیەکی تەقلیدی سامیەکان کاری ڕاوکردن، ماسیگرتن، کاری 

دەستی و بەخێوکردنی ئاژەڵی ڕەینیان کردووە. ئاژەڵی ڕەین جۆرە مامزێکە 
کە سامیەکان وەک ئاژەڵی ماڵی هەیان بووە.

بۆ نزیکەی 600 ساڵ، سوید و فینالندە هەمان واڵت بوون و فینالندیە 
سویدیەکان لە لەوەتەیی چەرخەکانی ناوەڕاستەوە لە سوید ژیاون. لە 

ڕۆژگاری ئەمڕۆدا نزیکەی 450,000 بۆ 600,000 فینالندی سویدی لە سوید 
هەن. تۆرنێدالین، کە بە زمانی میانکیلی قسە دەکەن، بە سەر دوو بەشدا 
دابەش بوو بوون لە ساڵی 1809 کە بەشی خۆرئاوا بوو بە سوید و بەشی 
خۆرهەاڵت بوو بە فینالندی. لە سەر الیە سویدیەکەی ئەمڕۆ کەمینەیەک 

دەژیان پێیان دەوترا تۆرنیدالیرس.

لەوەتەی سەدەی حەڤدەیەمەوە جووەکان لە سوید دەژین. نزیکەی 20.000 
جوو لە سوید هەن. نزیکەیی 3000یان بە ییدیش قسە دەکەن.

لەوەتەی سەدەی شازدەیەمەوە ڕۆماکان لە سوید دەژین. لە ڕۆژگاری 
ئەمڕۆدا نزیکەی 50,000 بۆ 100,000 ڕۆمایی لە سوید هەن. ڕۆماکان 

گروپێکی هەمەجۆرن کە چەندین الیەنی زمانەوانی، ئاینیی و کەلتوری 
جیاوازیان هەیە. ڕۆمانی چیب زمانی ڕۆماییەکانە.

واڵتی سامی - ساپمی

سامیەکان لە چوار واڵت 
دەژین: ڕووسیا, فینالند, 
نەرویج و سوید. ناوچە 

جوگرافیەکە وەک ساپمی 
ئاماژەی بۆ دەکرێت 

و لە ئیدر لە داالرنا لە 
باشورەوە درێژ دەبێتەوە، 

بۆ زەریای بەستەڵەکی 
باکور لە نەرویج لە الی 

باکور، بۆ نیمچە دورگەی 
کۆال لە ڕووسیا لە الی 

خۆرهەاڵت. 

samer.se - )Anders Suneson( ڕوونکەرەوە: ئاندرێس سونیسۆن
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نیشتەجێکردن و شوێنی مانەوە 
لە هەندێک لە شارەوانیەکان، شتێکی تا ڕادەیەک ئاسانە شوقەیەک 

بدۆزیتەوە لە هەندێکی تری قورسە. لە زۆربەی شارەوانیەکان، شوقەی کرێ 
زۆر کەمن.

دۆزینەوەی شـوێنی نیشـتەجێکردن لە ناو و 
دەوروبەری شارە گەورەکان 

لە ناو و دەوروبەری شارە گەورەکان، زۆر زەحمەتە شوقەیەکی کرێ 
بدۆزیتەوە. هەندێک لە قەزاکانی شارەکان زۆر بەناوبانگن. بۆیە، زۆر 

قورسترە خانوێک لەم شوێنانە بدۆزیتەوە. زۆربەی کۆچبەرە تازە هاتووەکان 
ئەوە هەڵدەبژێرن لە شارە گەورەکان بژین. لەم شارە گەورانە چەندین 

کەس هەن کە پێویستیان بە شوێنی نیشتەجێکردنە، کە پێشبڕکێیەکی گەورە 
دروست دەکات. شتێکی باوە ببیتە کرێچی یان بەشێکی شوقەیەک بەکرێ 

بگریت. لەوانەیە شتێکی ئاسانتر بێت شوقەیەک لە دەرەوەی شارە گەورەکان 
بدۆزیتەوە. لەم شوێنانە باشترین شەمەندەفەر و پاس هەن بۆ ئەو کەسانەی 

دەیانەوێت بچنە شاری سەرەکی.

چەندین شـێوازی ژیان
دەتوانیت شوقەیەک لە خاوەن مولکێک بەکرێ بگریت. ئەمە پێی دەوترێت 

شوقەی کرێ. دەتوانیت شوقەیەک بکڕیت. ئەمە پێی دەوترێت نیشتەجێ 
- مافەکانی خاوەن. ئەگەر خانوویەک بکڕیت، پێی دەوترێت مافی 

خاوەنداریەتی. تەنانەت دەتوانیت شوقەکە بەکرێش بدەیت. ئەمە واتە تۆ 
بە شێوەیەکی کاتی شوقەیەک لە کەسێک بە کرێ دەگریت کە خۆی کرێچیە 
یان خاوەنی شوقە یان خانووەکەیە. هەروەها دەتوانیت ژوورێک لە کەسێک 

بەکرێ بگریت کە خانوویەک یان شوقەیەک بەکرێ دەدات. ئەمە پێی 
دەوترێت بوون بە کرێچی.

کرێ  شوقەکانی 
ئەگەر لە شوقەیەکی کرێ بژیت، تۆ شوقەکە لە خاوەن مولکەکە بەکرێ 

دەگریت. خاوەن مولکەکە خاوەنی باڵەخانە )مولک(ەکەیە و زۆرجاریش 
کۆمپانیایەکە. دەکرێت کۆمپانیاکە لەالیەن خەڵک یان شارەوانی 

خاوەنداریەتی بکرێت. ئەگەر تۆ، یان کەسێک کە سەردانت دەکات، شتێک 
لە شوقەکە بشکێنێت، پێویستە تۆ پارە بدەیت بۆ چاککردنەوەی. هەرچۆنێک 
بێت، کاتێک شتێک بەهۆی تێک چوونی ئاساییەوە دەشکێت، ئەوە لە الیەن 

خاوەن مولکەکەوە چاک دەکرێتەوە یان دەگۆڕدرێت.  نمونەیەکی تێکچوونی 
ئاسایی ئەوەیە کە سۆبایەک کۆن بووە و لە کارکردن دەوەستێت.
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ئەگەر گرێبەستی یەکەم دەستت هەبێت )بەکرێدانی سەرەکی( شوقەکە، 
تۆ مافی ئەوەت هەیە چەندەت بوێت لە شوقەکە بژیت. ئەمە واتە، بۆ 

نموونە، تۆ پێویستە مانگانە لەکاتی خۆیدا کرێ بدەیت و دراوسێکان بێزار 
نەکەیت. کاتێک دەتەوێت بگوازیتەوە، تۆ زۆرجار پێویست دەکات تا سێ 

مانگ بەردەوام بیت لە دانی کرێ. ئەمە پێی دەوترێت ماوەی ئاگادار 
کردنەوە. ئەگەر گرێبەستی یەکەم دەستیت هەبێت بۆ شوقەیەک، دەتوانیت 

فالتەکانی نێوی لەگەڵ کەسێکی تر بگۆڕیتەوە. پێویستە سەرەتا خاوەن 
مولکەکە پەسەندی گۆڕینەکە بکات. هەروەها خاوەن مولکەکە بڕیار دەدات 
کەی فالتەکە یان باڵەخانەکە )مولکەکە( نۆژەن دەکرێتەوە. ئەگەر دەتەوێت 

فالتەکە نۆژەن بکەیتەوە کە خۆت تیایدا دەژیت، پێویستە سەرەتا خاوەن 
مولکەکە پەسەندی بکات.

دەسـتەی دادوەری کرێی هەرێمیی 
دەستەی دادوەری هەرێمیی جۆرێکە لە دادگا کە دەتوانێت یارمەتیدەر بێت 
ئەگەر ناکۆکیەک بکەوێتە نێوان کرێنشین و خاوەن مولک. لە سوید هەشت 

دانە دەستەیەکی دادوەری تایبەت بە کرێ هەن. دەکەونە ستۆکهۆڵم، 
ڤاستێراس، لینکۆپینگ، جۆنکۆپینگ، ماڵمۆ، گۆتێنبێرگ، سەندسڤال و ئومێیا. 

دەستەیەکی دادوەری تایبەت بە کرێ بڕیار لە سەر چەند شتێک دەدات 
کە کرێنشینێک و خاوەن مولکێک لەسەری ناکۆکن، وەک ئەوەی ئەگەر 
کرێنشینەکە بەشێکی بەکرێ بداتەوە. ئەگەر پێویستیت بە یارمەتی بوو، 

دەستەیەکی دادوەری تایبەت بە کرێ دەتوانێت وەاڵمی پرسیارەکانت 
بداتەوە دەربارەی ئەوەی کامە یاسا و ڕێسا جێبەجێ دەبن. دەتوانیت زیاتر 

بخوێنیتەوە دەربارەی لە وێبسایتی دەستەیەکی دادوەریی کرێ و کرێنشینی، 
www.hyresnamnden.se

Colourbox :وێنە

باڵەخانەی شوقە.

باڵەخانەیەک کە شوقەی 
کرێی هەبێت یان 

خاوەنداریەتی نیشتەجێی 
هەبێت پێی دەوترێت 

باڵەخانەی شوقە.
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مافی خاوەنی نیشـتەجێکردنەوە 
بۆ ئەوەی بتوانیت لە فالتی مافی خاوەنی نیشتەجێکردن بژیت، ئەوە 
پێویستە وەبەرهێنانێک بکەیت. ئەمە واتە تۆ پشکێک لە دەستەیەک 

دەکڕیت کە خاوەنی مولکەکەیە )باڵەخانەکە(. دەستەکە پێی دەوترێت 
هاریکاری نیشتەجێکردن. تۆ دەبیتە ئەندامێک لە دەستەکە و دەتوانیت 

فالتەکە بەکاربێنیت.

هەندێک لە هاریکارەکان سەر بە ڕێکخراوی گەورەن کە لە سەرانسەری 
سوید مولکیان هەیە، وەک HSB یان ڕیکسبیگین. دەستەکانی تر بچووکن. 

هەر یەک لە دەستەکان خاوەنی دارایی کەمترن. کاتێک لە فالتی مافی 
خاوەن نیشتەجێکردنەکە دەژیت، پێویستە مانگانە کرێیەک بە دەستەکە 

بدەیت. ئەگەر پارەت لە بانكێک بۆ فالتەکە قەرز کردووە، هەروەها پێویستە 
سوودەکەی و قستەکانی پارەدانەوە بدەیتە بانكەکە. لە فالتی مافی خاوەنی 

کەسی نیشتەجێ، تۆ خۆت بڕیار دەدەیت بۆ بۆیەکردن، نۆژەنکردنەوە 
و دانانی کەرەستە فالتەکە. ئەندامانی دەستە بەیەکەوە بڕیار دەدەن لە 

سەر چۆنیەتی چاودێری کردنی خانووەکە و کامە نۆژەنکردنەوەی سەرەکی 
پێویستن ئەنجام بدرێن.

مافەکانـی خاوەنداریەتی 
فالتێکی زۆر نین بە مافی خاوەنداریەتی لە سوید. زۆرینەی فالتەکان ئی 

خاوەنەکەیانن یان فالتی کرێن. مافەکانی خاوەنداریەتی کاتێک باو دەبیت 
کە لە خانوەکە یان هەیوانەکەی بژیت. ئینجا خۆت دەبیت بە خاوەنی 

خانووەکە و بەرپرسیاریەتیەکەی لە ئەستۆ دەگریت. لەو شوێنانەی خانووی 
هەیوان هەن، ئەوە دەستەیەک پێکدەهێنرێت. ڕەنگە دەستەکە بەرپرسیار 
بێت لە ناوچە باوەکان، وەک ڕێگەکان، شوێنەکانی یاری و پاوانەکان. هەر 

کەسێک لە ناوچەکە بژیت ئینجا تێچووەکان هاوبەش دەکەن.

Colourbox :وێنە
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چۆنیەتی دەستخسـتنی فالت
ئاژانسێکی نیشتەجێکردن یان خزمەتگوزاری نیشتەجێکردن لە زۆربەی 

شارەکاندا هەیە. بە شێوەیەکی گشتى خزمەتگوزاری نیشتەجێکردن 
وێبسایتێکە لە سەر ئینتەرنێت کە تیایدا دەتوانیت خۆت تۆمار بكەیت و 

بەدوای فالتی بەردەست بگەڕێێت.

کاتێک خۆت تۆمار دەکەیت، پێویستە زۆر بچیتە سەر وێبسایتەکە بۆ زانینی 
ئەوەی ئەگەر هیچ فالتێکی نوێ بەردەست بێت. ئەگەر ڕیکالمێک دەربارەی 

فالتێک ببینیت، دەتوانیت داواکاری بۆی پێشکەش بکەیت.

کاتێک بەرواری پێشکەش کردن بۆ فالتەکە بەسەر دەچێت، خاوەن مولکەکە 
ئەو کەسە دەسنیشان دەکات کە دەتوانێت بێت و سەیری فالتەکە بکات. 

کاتێک سەیری فالتەکە دەکەیت، پێویستە خاوەن مولکەکە ئاگادار بکەیتەوە 
کە دەتەوێت یان نا. خاوەن مولکەکە پەيوەندىت پێوە دەکات ئەگەر 

گرێبەستی دەستی یەکەمی فالتەکەت پێبدات.

ئەگەر چەند کەسێک داواکاریان پێشکەش کرد بێت بۆ هەمان فالت، خاوەن 
مولکەکە مافی ئەوەی هەیە یەکێکیان دەسنیشان بکات. ئەو کەسەی یان 

کۆمپانیایەی خاوەنی فالت یان باڵەخانەکەیە ) خاوەن مولکەکە( گشت 
كاتێك بڕیار لە سەر ئەوە دەدات کێ گرێبەستی ئەو فالتە دەست دەخات. 
خزمەتگوزاری نیشتەجێکردن ناتوانێت بڕیار بدات. لە شارەوانیە گەورەکان 

لە سوید زۆرجار کاتێکی  زۆر دەخایەنێت بەرلەوەی فالتێکت پێبدرێت 
لەبەرئەوەی پێویستیەکی زۆر هەیە بۆ نیشتەجێکردن.

زانیاری بـۆ ئەوانەی بەدوای فالت دەگەڕێن
هەندێک جار، گەڕان بەدوای فالت لە ڕێگەی خزمەتگوزاری نیشتەجێکردن 

بەس نیە. هەروەها لەوانەیە شتێکی باش بێت ئەگەر خاوەن مولکەکە 
ڕاستەوخۆ بزانێت تۆ پێویستیت بە فالتە. زۆرینەی خاوەن مولکەکان 

وێبسایتی خۆیان هەیە کە دەتوانیت لەوێوە پێویستی خۆت تۆمار بکەیت. 
هەروەها دەتوانیت پرسیار لە برادەر و خزمانت بکەیت، بۆ دەسخستنی 

زانیاری دەربارەی فالتە بەردەستەکان.

ڕێگەیەکی تر بۆ دۆزینەوەی فالت دەکرێت بە شێوەی دانانی ئاگاداریەکی 
بچووک بێت لە فرۆشگاکان، کتێبخانەکان، ستونی قادرمەکان یان شوێنەکانی 

تر بێت کە تەختەی ئاگاداری هەیە.

هەروەها دەتوانیت ڕیکالمی فالتە بەردەستەکان لە چەندین ڕۆژنامەی 
ڕۆژانە و لە سەر ئینتەرنێت بدۆزیتەوە. لەوێ، دەتوانیت فالتی بە شێوەی 

بەکرێی دووبارە بدۆزیتەوە، بەو واتایەی تۆ لە کرێنشینێکی تر بە کرێی 
دەگریت، نەوەک ڕاستەوخۆ لە خاوەن مولکەکە.
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ئەگەر زۆر زەحمەت بێت شوقەیەک لە شارەوانیەک بدۆزیەوە، ڕەنگە 
هەلێکی باشترت هەبێت ئەگەر بگوازیتەوە بۆ شارەوانیەکی تر.

ناونیشان  گۆڕێنی 
کاتێک ماڵ دەگوازیتەوە، پێویستە بەگوێرەى یاسا ناونیشانە نوێیەکەت لە 

الیەن ئاژانسی باجی سویدی تۆمار بکەیت. بەم شێوەیە دەسەاڵتداران 
زانیاری دەربارەی ناونیشانە نوێیەکەت وەردەگرن. تۆماركردنی گۆڕانکاریەک 

لە ناونیشان لە ڕێگەی ئاژانسی باجی سویدی بەخۆڕاییە. ئەگەر دەتەوێت 
پۆستەکەت بۆ ناونیشانە نوێیەکەت بنێردرێت )ڕەوانە کردنی پۆستەیی(، 

ئەوەی تێچووی زیاتری تێدەچێت.

دەتوانیت گۆڕانکاری ناونیشان تۆمار بکەیت داواری ڕەوانە کردنی 
پۆستەیی بکەیت لە سەر وێبسایتی گۆڕینی ناونیشانی سویدی، 

.www.adressandring.se

دووبـارە بەکرێدانەوە و بوونی کرێنشـین
دووبارە بەکرێدانەوە واتە کەسێک گرێبەست دەستی یەکەمی هەیە 

)بەکرێ گرتنێکی ڕاستەوخۆ لە خاوەن مولکەکە( هەڵدەستێت بە بەکرێدانی 
فالتەکەی بە کەسێکی تر. پێویستە خاوەن مولکەکە ڕازی بێت بە دووبارە 

بەکرێدانی فالتەکە. ئەگەر خاوەن مولکەکە نەیەوێت بەکرێ بدرێتەوە، 
دەتوانیت هەوڵ بدەیت مۆلەتی لە دەستەی دادوەری بەکرێدان وەربگریت. 

ئەگەر فالتەکەت بێ مۆڵەتی خاوەن مولکەکە بەکرێ بدەیتەوە، لەوانەیە 
ناچار بکرێیت فالتەکە چۆڵ بکەیت. هەروەها دەتوانیت ژوورێک یان زیاتری 

وێنە: Maria Nobel )ماریا نوبل( 
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شوقەکە یان خانووەکە بەکرێ بدەیت لە کاتێکدا خۆشت لەوێ دەژیت. 
ئەمە پێی دەوترێت کرێنشین. بۆ بوونی کرێنشین پێویست ناکات داوا لە 

خاوەن مولکەکە بکەیت بۆ مۆڵەت، بەاڵم ڕێپێدراو نیە خەڵکێکی زۆر بخەیتە 
فالتێکی بچووک. ڕەنگە تەنها کرێنشینت هەبێت ئەگەر گرێبەستی دەستی 

یەکەمت هەبێت.

ئەگەر گرێبەستی دەستی یەکەمت هەیە و دەتەوێت فالتەکەت بەکرێ 
بدەیتەوە، ئەوە پێویستە هۆکاری سەلمێنراوت هەبێت. ئەمە دەشیت ئەوە 

بێت کە تۆ لە شارێکی تر کار بکەیت یان بتەوێت هەوڵ بدەیت لەگەڵ 
دۆستەکەت بژیت. بە شێوەیەکی گشتى خاوەن مولکەکە سااڵنە یەک جار 

پەسەندی بەکرێدانەوەی فالتەکە دەکات.

بە شێوەیەکی گشتی هەمان ڕێسا جێبەجێ دەبن ئەگەر فالتی خاوەنی 
کرێنشینەکەت هەبێت کە دەتەوێت بەکرێی بدەیت.

 بەکرێدانی شـتێکی دووبـارە بەکرێگیراو 
بەکرێدانەوە( )دووەم 

ئەگەر دەتەوێت فالتێک بەکرێ بدەیت کە خۆی بەکرێ دراوەتەوە، گرنگە 
ئەوە بزانیت کە خاوەن مولکەکە ڕێگەی بە بەکرێدانەوەی یەکەم دابێت. 

ئەوەت لە بیر بێت گرێبەستێک واژۆ بکەیت کاتێک شتێکی بەکرێدراو 
دووبارە بەکرێ دەدەیتەوە. گرێبەستەکە لەالیەنى ئەو کەسەوە واژۆ دەکرێت 
کە فالتەکە بەکرێ دەدات وەک بەکرێدانی دووەم و ئەو کەسەی بەکرێدانی 

سەرەکی فالتەکەی الیە. ئەگەر گرێبەستێک واژۆ نەکەیت، ئەوە دەشیت 
ناچار بکرێیت چۆڵی بکەیت ئەگەر ئەو کەسەی گرێبەستی سەرەکی الیە 

داوای چۆڵکردنت لی بکات. ئەو کەسەی بەکرێدانی سەرەکی الیە مەترسی 
لە دەستدانی فالتەکەی هەیە مەگەر خاوەن مولکەکە خۆی بەکرێدانەوەی 

پەسەند کرد بێت.

کرێنشـینی سەرەکی بەرپرسـیاریەتیەکە لە 
دەگرێت ئەستۆ 

ئەوانەی گرێبەستی دەستی یەکەمی فالتیان هەیە )بەکرێگرتنی ڕاستەوخۆ 
لە خاوەن مولک(، ئەوانیش پێیان دەوترێت کرێنشینی سەرەکی )هەڵگرانی 
مافی بەکرێدان(. وەک کرێنشینی سەرەکی، تۆ بەرپرسیاریت لە زامنکردنی 

ئەوەی ئەو کەسەی دەیکەیتە کرێنشین کرێکان دەدات. دەشێت گرێبەستی 
دەستی یەکەمت لە دەست بدەیت ئەگەر ئەو کەسەی دەتەوێت بەکرێ پێی 

بدەیتەوە کرێکان نەدات یان دراوسێکان بێزار بکات.
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وەک بەکرێدانـەوە دەتوانیـت داوای چ کرێیەک 
بکەیت؟

ئەگەر گرێبەستی دەستی یەکەم یان مافی خاوەنت هەبێت و فالتەکە بەکرێ 
بدەیتەوە، چەند ڕێسایەک هەن دەربارەی ئەوەی دەتوانیت داوای چەندە 

کرێ بکەیت. تۆ شایستەی وەرگرتنی کرێیەکیت وەک قەرەبوکردنەوەی 
تێچووەکانت بۆ فالتەکە. شتێکی شیاوە کە لە سەدا 10-15ی کرێکە 

وەربگریت ئەگەر فالتێکی فەرشکراو بەکرێ بدەیت. ئەگەر فالتێک بەکری 
بدەیتەوە و پارەی زیاتر بدەیت لەوە کرێی ڕاستەقینە، ئەوە دەتوانیت پەنا 

ببەیتە بەر دەستەی دادوەری تایبەت بە کرێ. دەستەی دادوەری تایبەت 
بە کرێ دەتوانێت یارمەتیت بدات لە دەسخستنەوەی پارەکەت. دەستەی 

دادوەری تایبەت بە کرێ لە هەر یەک لە حاڵەتەکان هەڵسەنگاندن دەکات.

فالت گۆڕینی 
ئەگەر گرێبەستی دەستی یەکەمت هەبێت )بەکرێدانی سەرەکی( شوقەکە، 
تۆ مافی  گۆڕینی فالتەکەت هەیە ئەگەر هۆکارێکی سەلمێنراوت هەبێت. 
لەوانەیە هۆکاری سەلمێنراو ئەوە بێت تۆ پێویستیت بە فالتێکی گەورەترە، 
فالتێک کرێی کەمتری هەبێت یان فالتێک لە کارەکەت نزیک بێت. ئەگەر 

دەتەوێت فالتەکە لەگەڵ کەسێک بگۆڕیت، پێویستە خاوەن مولکەکە 

Colourbox :وێنە
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سەرەتا گۆڕینەکە پەسەند بکات. ئەگەر فالتەکە بگۆڕیت بێ ڕەزامەندی 
خاوەن مولکەکەت، دەشیت بەکرێگرتنی سەرەکیت لەدەست بدەیت. ئەگەر 

کرێنشینیت، مافی گۆڕینی فالتەکەت لە زووترین کاتدا کە بەکرێگرتنی 
سەرەکیت هەبێت )گرێبەستی دەستی یەکەم(.

گرێبەستە ڕەشـەکان )نایاسایی( 
گرێبەستێکی ڕەش )نایاسایی( بەکرێدانێکی سەرەکیە بۆ بەکرێدانی فالت 
کە بۆ مەبەستی پارە کڕاوە یان فرۆشراوە. شتێکی نایاساییە کە بەکرێدانی 
سەرەکی )گرێبەستی دەستی یەکەم( بفرۆشیت. هەرکەسێک بەکرێدانی 

سەرەکی بفرۆشێت دەکرێت تاوانبار بکرێت و بخرێتە بەندیخانە بۆ ماوەی 
دوو ساڵ. شتێکی نایاسایی نیە ئەگەر گرێبەستی دەستی یەکەم بکرێت 

)بەکرێدانی سەرەکی(، بەاڵم خۆت دەخەیتە مەترسیەکی گەورە ئەگەر ئەمە 
بکەیت. خاوەن مولکێک مافی ڕەتكردنەوەی بەکرێدانی هەیە ئەگەر فالتەکە 

بە نهێنی بەکرێ بدرێت.

فالت  پشکنینی 
بەرلەوەی بچیتە نێو فالتەکە، دەتوانیت داوای ئەمە بکەیت بپشکنرێت. 

ئەمە واتە کە خاوەن مولک پشکنینی ئەوە دەکات کە هیچ کەموکوڕیەک لە 
فالتەکەدا نیە. ئەگەر فالتەکە کەموکوڕیەکی کرێنشینی پێشووتری هەبێت، 

پێویستە بنووسرێت تاوەکو تۆ پارەکەی نەدەیت.

ڕەتکردنـەوەی گرێبەسـتی بەکرێدان/بەکرێگرتن
ئەگەر دەتەوێت بچیتە نێو فالتەکە، گشت كاتێك ماوەی ئاگاداریت هەیە بۆ 
گواستنەوە. ماوەی ئاگاداری ئەو کاتە دەستپێدەکات کە تۆ خاوەن مولکەکە 
ئاگادار دەکەیتەوە کە دەتەوێت بگوازیتەوە. زۆر کات ماوەیەکی ئاگاداری 

سێ مانگ هەیە بۆ بەکرێدانی فالت. ئەمە واتە پێویستە تۆ کرێکە بدەیت بۆ 
سێ مانگ تەنانەت ئەگەر زووتریش بگوازیتەوە.

خاوەن مولکەکە  مافی ڕەتكردنەوەی بەکرێدانی کرێنشینی هەیە کە 
پەیڕەوی ڕێساکان ناکات. ئەمە ڕەنگە نەدانی کرێ لە کاتی خۆی بگرێتەوە 

یان کردنی شتێک بگرێتەوە کە باش نین بۆ فالتەکە یان باڵەخانەکە.

بابەتـە کرداریـەکان لەکاتی ژیان لە فالت
گشت باڵەخانەکانی سوید وت دروست کراون کە لە زستاندا گەرم بن. 

باڵەخانەکان هەستیارن بۆ شێداری. دەکرێت فالتەکە بە ئاسانی تێک بچێت 
ئەگەر بە دروستی چاودێری نەکرێت. کاتێک فالتەکە پاک دەکەیتەوە، 

پێویستە تەنها کەمێک ئاو بەکاربێنیت. پێویستە دڵنیا بیت کە گشت 
نهۆمەکان و ڕووپۆشەکانی تر ووشک کراونەتەوە. ئەگەر بەلوعەیەک یان 
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بۆڕیەکی ئاوت بینی کە ئاوی لێدەچێت یان تکە دەکات، پێویستە گشت 
كاتێك خاوەن مولکەکە ئاگادار بکەیتەوە. فالت دەرچەی هەواگۆڕکێی هەیە 
بۆ دەرکردنی هەوای شێدار. بۆیە گرنگە کە دەرچەکان بە درێژای ساڵ کراوە 

بن.

باوەکان شوێنە 
گشت کرێنشینانی نێو باڵەخانەیەکی کرێ بەرپرسیاریەتی هاوبەشیان هەیە 

بۆ ژوورەکان کە هەموو کەسێک بەکاری دێنێت، وەک ستونی قادرمە، 
ژووری لۆندری و ناوچەی دەوروبەری باڵەخانەکە. پێویستە زۆرجار پارە 

بدەیت بۆ پاككردنەوە، بۆ نموونە، پەیژەکان، ژێرزەمین، و ژووری سەرەوە، 
لە کاتی دانی پارەی کرێ. هەرچۆنێک بێت، هەروەها بەرپرسیاریشیت لە 

پاككردنەوەی دوای خۆت. نابێت شت لە ستونی قادرمە دابنێیت لەبەرئەوەی 
لەوانەیە شوێن بۆ خەڵک هەبێت بۆ دەرچوون ئەگەر ئاگرکەوتنەوە یان هەر 

ڕووداوێکی تر لە باڵەخانەکە هەبێت. پێویستە پەیڕەوی ڕێساکان بکەیت 
سەبارەت بە حجزکردنی ژووری لۆندەری و دەربارەی پاككردنەوەی ژووری 

لۆندەری دوای ئەوەی بەکاری دێنیت.

خانوو  بیمەی 
گرنگە کە بیمەی خانووت هەبێت لەبەرئەوەی ئاسایشیی بنەڕەتیت 

پێدەدات. چەندین کۆمپانیای جیاواز هەن کە بیمەی خانوو دەفرۆشن. 
لە کاتی کڕینی بیمە، ئەو کۆمپانیایەی بیمە بەراورد بکە و هەڵبژێرە کە 

شیاوترینە بۆ پێویستیەکانت. بیمەی خانوو قەرەبوکردنەوە دابین دەکات 
بۆ شتە دزراوەکان یان تێک چووەکان، بۆ نموونە، ئاگرکەوتنەوە یان الفاو. 

بیمەی خانوو ڕووماڵی گشت شتێکی ماڵەکەت دەکات. هەروەها ڕووماڵی 
هەموو کەسێکی لیستکراوی سەر سیاسەتی بیمە دەکات کە لە هەمان 

ماڵدا دەژین. ئەگەر خاوەنداری ماڵەکەی خۆت بکەیت، دەتوانیت بیمەی 
خانووەکەت پتەوتر بکەیت بە بیمەی کرێنشین یان بیمەی خاوەن ماڵ.

بیمەی خانوو بۆ چەندین بەش دەکرێت:

ڕووماڵی مولک - دەتوانێت پارە بداتەوە بۆ بانگەشەی شتەکان کە  •
دەشکێن یان دەدزرێن.

ڕووماڵی تێچووە یاساییەکان - دەتوانیت یارمەتی وەربگریت لە دانی  •
تێچووی نواندنە یاساییەکان ئەگەر دووچاری ناکۆکی بیت لەگەڵ کەسێک.

ڕووماڵی هێرشکاری - دەتوانێت قەرەبو کردنەوەی دارایی پێشکەش بکات  •
ئەگەر بریندار بیت بەهۆی لێدان یان دەستدرێژی سێکسی.

بیمەی بەرپرسیاریەتی - دەتوانێت پارە دابین بکات ئەگەر پێویست بێت  •
پارە بدەیتەوە بۆ زیانی کەسێک.
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بیمەی گەشتیار بۆ 45 ڕۆژ لە کاتی گەشتکردن بۆ واڵتێکی تر. •

هەروەها جۆری تر بیمە هەن کە پاراستنت پێدەبەخشن.

بیمەی گشتگیر - پاراستنی زیاتر دەبەخشێت بۆ شتەکانت. بە سەر ئەو  •
شتانە جێبەجێ دەبێت کە پێی دەوترێت لەناکاو یان پێشبینی نەکراو، بۆ 

نموونە، ئەگەر تەلەفۆنەکەت لێ بکەوێتە ناو دەریاچە.

بیمەی نەخۆشی و ڕووداو - ڕووماڵی تێچووی پزیشکی دەکات ئەگەر لە  •
ڕووداوێکدا بریندار بیت. ئەگەر ببیتە پەککەوتە، ئەوە دەتوانیت جارێک 

بڕێکی گەورەتر پارە وەربگریت.

ژینگە، سروشت و بەردەوام بوونی 
ژینگەیی بەردەوامی ژینگەیی

بەردەوامی ژینگەیی یان پەرەپێدانی بەردەوام واتە کە کۆمەڵگا شان بە 
شانی سروشت پێشدەکەوێت. کە خەڵک و بزنز بە شێوەیەک هەڵسوکەوت 

دەکەن کە ژینگە تێک نادات. پەرلەمانی سوید، ڕیکسداگ، بڕیار لە سەر 
ئەوە دەدات کە کۆی سوید پێویستە کار بۆ کامە ئامانجی ژینگەیی بکات. 

پێویستە ژینگە بپارێزرێت، بەو واتایەی کە دەرچوونی گازەکان زیان بە 
خەڵک نەگەیەنێت و پێویستە جیاوازی بایلۆجى بپارێزرێت. بەکارهێنانی 

ووزە و سەرچاوە سروشتیەکان پێویستە سنووردار بکرێت و ڕێک بکرێت بۆ 
کەمکردنەوەی هەڕەشەی گۆڕانکاری کەشوهەوا.

شارەوانیەکان بەرپرسیارن لە کارە ژینگەییە ناوخۆییەکان. بۆ نموونە، ئەمە 
بابەتێکە کە چۆن شارەوانی چاودێری پاشەڕۆ دەکات یان چۆن دەتوانین 

ووزە بە شێوەیەکی باش بەکاربێنین. هەر هاواڵتیەک لە سوید بەرپرسیاریەتی 
ئەوەی هەیە بە شێوەی دۆستی ژینگە بژیێت.

بەڕێوەبردنی خاشاک و ڕیسـایکڵینگ
سوید سااڵنە بڕێکی زۆر خاشاک بەرهەم دێنێت، کە هەر ماڵێکی سویدی 

ڕێژەی 350 کگم خاشاک بەرهەم دێنێت. ئاگادار بوون لە تێچووەکانی گشت 
خاشاک کارێکی گرنگە. شتێکی گرنگە کە بە شێوەیەکی دۆستانەی ژینگە 

خاشاک بەڕێوە ببەیت.

زۆرێک لەو شتانەی ئێمە فڕێی دەدەین دەکرێت ڕیسایکڵ بکرێتە و دووبارە 
بەکاربێتەوە. بەم شێوەیە، سەرچاوە سروشتیەکان دەپارێزین. شتێکی یاساییە 

کە هەموو ئەوانەی لە سوید دەژین پێویستە خاشاکیان ڕێک بخەن، و 
سیستەمێک هەیە بۆ سوود بینین و ڕیسایکڵ کردنی ماددەکان و ووزەی نێو 

خاشاکەکە.
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وێستگە یان ژووری خاشاک لە نزیک زۆرینەی باڵەخانەکان هەن کە 
دەتوانیت تێیدا خاشاکەکە ڕێک بخەیت.

ئەمە واتە کە پێویستە پاشەڕۆی خۆراک، کانزا، کاغەز، شووشە و پالستیک 
بخەیتە نێو کۆنتەینەری جیاواز.

زۆربەی خاوەن مولکەکان عەالگەی تایبەت بە کرێنشینەکانیان دەدەن بۆ 
پاشەڕۆی خۆراک. پاشەڕۆی خۆراک شی دەبنەوە و دەبن بە خۆڵ.

هەروەها شوێنی تر هەیە کە تێیدا دەتوانیت خاشاکەکەت فڕی بدەیت:

 وێستگەکانی ڕیسایکڵ کردن •
لێرە، دەتوانیت پاکەت، ڕۆژنامە و پاتری جێبهێڵیت.

 وێستگەی ژینگەیی، کە زۆرجار لە بەنزینخانەکان هەیە. •
لێرە، دەتوانیت گشت خاشاکێک جێبهێڵیت کە مەترسیدارە بۆ ژینگە.

 ناوەندی ڕیسایکڵ کردن •
لێرە، دەتوانیت خاشاکی گەورە و ئایتمی گەورەتر و خاشاکی مەترسیدار 

جێبهێڵیت، وەک ماددەی کیمیایی و ئەلیکترۆنی.

ڕێکخسـتنی پاشەڕۆی خۆراک
پاشەڕۆی خۆراک کە ڕێکی دەخەیت شی دەبنەوە و دەبنە ماددەی ئەندامی 
دەوڵەمند لە خاکدا. ڕێکخستنی پاشەڕۆی خۆراک دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی 

خاشاک کە پێویستە بسووتێنرێت.

ئەمانەی خوارەوە پاشەڕۆی خۆراکن دەکرێت شی ببنەوە:

پاشەڕۆی ماسی و پولەکەی ماسی، پاشەڕۆی گشت، بەرگی هێڵکە، میوە و 
سەوزە، نان، چا، قاوە و فلتەری قاوە، کلینکس، گوڵ، ڕووەک و خاک.

وێنە: بەشی ژینگەیی لە شاری گۆتێنبێرگ )Hanna Sjöstedt( وێنە: هانا سجۆستێد

 وێستگەی ژینگەیی و 
ناوەندی ڕیسایکڵ کردن.
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ڕێکخسـتنی پاکـەت، ڕۆژنامە و پاتریەکان
لە گشت شارەوانیەکان، وێستگەی ڕیسایکل کردن هەن کە دەتوانیت تێیدا 

پاکەت، ڕۆژنامە و پاتری جێبهێڵیت. کاتێک پاکەتەکان لە وێستگەکانی 
ڕیسایکڵ کردن دادەنرێن، پێویستە پاک و وشک بن.

لە وێستگەیەکی ڕیسایکڵ کردن، حاویە بۆ ئەم شتانە هەن:

ڕۆژنامە •

کاغەزی پێچانەوە •

پالستیکی پێچانەوە •

کانزای پێچانەوە •

شووشەی ڕوونی پێچانەوە •

شووشەی ڕەنگاوڕەنگی پێچانەوە •

پاتری  •

ڕۆژنامە
کاتێک ڕۆژنامە ڕیسایکڵ دەکەین، ئەوە ووزەیەکی زۆر دەپارێزین لە کاتی 
دروستکردنی ڕۆژنامەی نوێ، لەبەرئەوەی چاپی نوێ دەکرێت لە ڕۆژنامە 

كۆنەکانەوە بەرهەم بهێنرێت.

کاغـەزی پێچانەوە
کاغەزی پێچانەوەی وەک مقەبای کارتۆنی بەتاڵ دەکرێت ڕیسایکڵ بکرێت و 

بەکاربێت بۆ دروستكردنی پاکەتی نوێ.

پێچانەوە پالسـتیکی 
هەردووک جۆر پالستیکی ڕەق و نەرم دەکرێت ڕیسایکڵ بکرێن. لە حاویەی 

پالستیک، بۆ نموونە دەتوانیت پاکەتی پالستیکی و ستیرۆفۆوم دابنێیت. 
ئایتمە دروستکراوەکان لە پالستیک کە ناپێچرێنەوە، وەک فڵچەی قاپ 

شوشتن و یاری، وەک خاشاکی ئاسایی هەژمار دەکرێن و نابێت بخرێنە 
ئەوێ.

کانـزای پێچانەوە
کانزا دەکرێت چەندین ڕیسایکڵ بکرێتەوە و بڕێکی زۆر ووزە دەپارێزێت.

لە حاویەی تایبەت بە کانزا، دەتوانیت پاکێجە دروستکراوەکان لە ستیل، 
ڕووپۆش و ئەلەمنیۆم فڕێ بدەیت.

لەم حاویەیە، نابێت پاکێتی کانزایی دابنێیت کە بۆیە یان سیکۆتینی تێدا 
بێت، کە خاشاکێکی مەترسیدارە و پێویستە بخرێتە وێستگەیەکی ژینگەیی. 

ناشبێت قووتوی سپرا لێرە فڕێ بدەیت - ئەوانیش خاشاکی مەترسیدارن.
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پاکێجی شووشـە
قووتوی شووشەش دەکرێت چەندین جار ڕیسایکڵ بکرێنەوە. ئێمە ووزە و 
ماددەی خام دەپارێزین ئەگەر شووشە ڕیسایکڵ بکەین. نزیکەی لە سەدا 

40ی شووشەی ڕیسایکڵکراو بۆ دروستكردنی ئایتمی نوێی شووشە بەکاردێت، 
وەک بوتڵ. لە کاتی ڕێکخستنی شووشە، پێویستە شووشەی ڕەنگاوڕەنگ و 

سادە لەیەک جیا بکەیتەوە.

پاشماوەیی خاشاکی 
ئەو خاشاکەی ناکرێت جیا بکرێتەوە پێویستە فڕێ بدرێتەوە حاویەی ئاسایی 

لە ژووری عەمباری خاشاک. ئەمە بە شێوەیەکی گشتى لە دامەزراوەی 
سووتاندنی گەورەدا دەسووتێنرێت. لە کاتی سووتاندنی خاشاکی پاشماوەیی، 

بە شێوەیەکی گشتى گەرمایی کۆ دەکرێتەوە. بۆ نموونە، ئینجا دەکرێت 
بەکاربێت بۆ گەرمکردنی ماڵەکان. پێی دەوترێت گەرمکردنەوەی ناوچە.

ئەلیکترۆنیات
خاشاکی ئەلیکترۆنی هەموو ئایتمێکی ئەلیکترۆنی دەگرێتەوە کە فڕێ 

دەدرێت. گشت خاشاکی ئەلیکترۆنی پێویستە لە شوێنی ڕیسایکڵ کردن 
بهێڵدرێتەوە. ئەمە گلۆپ، شەمعە و هەر شتێکی تر دەگرێتەوە کە وایەر 
یان پاتری تێدا بێت. پێویستە پاتری دەربهێنرێت و بە شیوەی جیاواز جیا 

بکرێتەوە.

گەورە خاشاکی 
بۆ نموونە، خاشاکی گەورە دەکرێت کەلوپەلی ناوماڵ یان پایسکلی شکاو 

بێت. ئەگەر لە شوقەیەکی کرێ دەژیت، دەتوانیت یارمەتی لە خاوەنی 
مولکەکە وەربگریت بۆ چارەسەرکردنی خاشاکە گەورەکە. ئەگەرنا، لە 

ناوەندێکی ڕیسایکڵ کردن جێی بهێڵە.

 وێنە: کریستەر ئڵیرینگ
)Christer Ehrling( 

 وێنە: کریستەر ئڵیرینگ
)Christer Ehrling( 

خاشاکی مەترسیدار لە 
وێستگەیەکی ژینگەیی 
جێ بهێڵە یان لە 
بارهەڵگرێکی تایبەت کە 
خاشاکی مەترسیدار کۆ 
دەکاتەوە.
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مەترسیدار خاشاکی 
خاشاکی مەترسیدار ئەو ئایتمانە دەگرێتەوە کە دەکرێت ژەهراوی، تەقاوە، 

سووتاو یان ژەنگکەر بێت. خاشاکی مەترسیدار تەنانەت دەکرێت ببێتە هۆی 
زیانی بچووک.

بۆیە زۆر گرنگە ئەوەت لە یاد بێت خاشاکی مەترسیدار لەگەڵ خاشاکی 
ئاسایی فڕێ نەدەیت.

خاشاکی مەترسیدار پێویستە  لە وێستگەیەکی ژینگەیی، ناوەندی ڕیسایکڵ 
کردن یان لە بارهەڵگرێکی تایبەت کە خاشاکی مەترسیدار کۆ دەکاتەوە جێ 

بهێڵرێت.

نمونەکانی خاشـاکی مەترسـیدار:
پاتری ئۆتۆمبێل، سووتەمەنی و ڕۆن، بۆیاغ و پاشەڕۆی سیکۆتین، کلۆرین، 

شەمعە، گلۆپ و گلۆپی وزە نزم، توێنەرەوەکان، خواردنەوە کانزاییەکان، 
سوککەر، تێرپێنتین، پارافین/کیرۆسین و ئەسیتۆن، سووتەمەنی سووککەر، 

پاتری بارگاویکراو و هەندێک کەرەستەی چەورکردن و پاککەرەوە.

خاشاک 
کێشەیەکی سەرەکی ئەم هەموو خاشاکەیە کە فڕی دەدرێتە نێو سروشت، 

گەرچی قەدەغە کراوە. سااڵنە چەندین ملیۆن کرۆنی تێدەچێت بۆ 
پاککردنەوەی.

بە نزیکەیی هەموو کەسێک خاشاکی مەترسیداری لە 
ماڵەوە هەیە. ئەمە لەوانەیە ئەسیتۆن، سووتەمەنی 

سووککەر، پۆلیشی نینۆک یان ئەالرمی ئاگر بێت. پاتری 
ئۆتۆمبێل، پاشەڕۆی نەوت، کلۆرین، سیکۆتین و شەمعە 

نمونەی ترن. 

)Bo Kågerud( وێنە: بۆ کاگێرود

داودەرمان کە بەکار نەهاتووە پێویستە لە 
دەرمانخانەیەک جێ بهێڵرێت. لە دەرمانخانەکان، عەالگە 

هەن بۆ فڕێدانی دەرمان. 

)Christer Ehrling( وێنە: کریستەر ئڵیرینگ
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ئاو و ئاوەڕۆ
ئاوێکی زۆر لە سوید هەیە. ئاوی بەلوعەکانمان کواڵیتیان زۆر بەرزە. زۆرجار 

لەو ئاوە باشترە کە لە بوتڵەکان دەیکڕیت. تەنها ئاوی ساردی بەلوعە پاکە. 
دەکرێت ئاوی گەرم پیس ببێت بەهۆی ئەو بۆڕیەی دەیگوازێتەوە. بۆیە 
نابێت نابێت ئاوی گەرمی بەلوعە بخۆیتەوە یان بۆ چێشت لێنان بەکاری 

بێنیت. ئاوی جۆگە و توالێت دەچێتە وێستگەیەکی چارەسەری ئاوەڕۆ. 
لەوێ، ئاوەکە دەپاڵێورێت و ئینجا دەچیتە نێو زەریا. هەر شتێک کە نەکرێت 

بپاڵێورێت ئەوە البردنی پێکهاتە ژەهراویەکانی زەحمەتە. بۆیە پێویستە 
گشت کەسێک ئاگاداری ئەو شتانە بێت کەی دەیخانە نێو ئاوەڕۆ.

چـی دەچێتە نیو زێراب؟ 
تاکە شت کە لەوانەیە بچێتە نێو توالێت ئەوە کلێنکسی توالێت و پاشەڕۆی 

جەستەییە. کلێنکسی توالێت کاغەزێکی تایبەتە کە دەکرێت لە ئاودا 
بتوێتەوە. کاغەزی تر، وەک کاغەزی خاولی، سڕەوەی تەڕ و کلینکسی 

کاغەزی، دەشێت ببێتە هۆی گرتنی ئاوەڕۆ. هەر دەشێت کێشە لە 
وێستگەکانی چارەسەرکردنی ئاوەڕۆ دروست بکات.

بۆ خۆ دوور گرتن لە بوونی ماددەی ژەهراوی لە زێراب، دەتوانیت بەرهەمی 
دۆستی ژینگەیی بکڕیت. بۆ نموونە، ئەمانە پاککەرەوەی لۆندەری و قاپ 

)Hanna Sjöstedt( وێنە: هانا خو اسِتد تەنیا ئاوی ساردی بەلووعەکان، ئاوی خواردنەوەیە.
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شوشتنی دۆستی ژینگەن )هێمای قاز یان هەڵبژاردەی ژینگەیی باشیان 
لەسەرە(. نابێت بە هیچ شێوەیەک دەرمان بخرێتە نێو ئاوەڕۆ یان تێکەڵی 

خاشاک بکرێت. پێویستە لە دەرمانخانەیەک خۆمانی لێ ڕزگار بکەین. 
دەرمانخانەکان عەالگەی تایبەتیان هەیە بۆ دەرمان بۆ ئەوەی فڕێ بدرێتە 

ناوی.

ووزە
گشت ووزە و کارەبایەک کە بەکاری دێنین کار دەکاتە سەر ژینگە. بڕێکی 

زۆری ووزە لە گواستنەوە، گەرمکردنی باڵەخانەکان و لە پیشەسازی 
بەکاردێت. زۆرجار ووزە لە نەوت، غاز، خەڵوز سەرچاوە دەگرێت و بۆ ژینگە 

باش نیە. بۆ کەمکردنەوەی گۆڕانکاری کەشوهەوا، پێویستە وزەی کەمتر 
بەکاربێنین و وزەی هایدرۆ-ئەلێکتریک، با و وزەی خۆر بەکاربێنین، کە بۆ 

ژینگە باشترە.

بۆ کەمکردنەوەی دەرهاوێشتەکان، دەتوانیت گواستنەوەی گشتی 
بەکاربێنیت. ئەمە واتە تۆ ترام، میترۆ، شەمەندەفەر یان پاس لە بری 

ئۆتۆمبێلی خۆت بەکاردێنیت. هەروەها دەتوانیت هەڵبژاردنی ئەوە بکەیت 
بە شەمەندەفەر گەشت بکەیت لە بری فڕۆکە. هەر شتێکی باشە بیر لەو 
شتانە بکەیتەوە کە لە فرۆشگا دەیانکڕیت. دەتوانیت هەوڵ بدەیت ئەو 

ئایتمانە بکڕیت کە لە شوێنی ژیانت نزیکن. هەروەها دەتوانیت هەڵبژاردنی 
ئەوە بکەیت گۆشتی کەمتر بخۆیت، لەبەرئەوەی بەرهەمی گۆشت پێویستی 

بە وزەی زۆرە. هەروەها دەتوانیت لە ماڵی خۆشت ووزە بپارێزیت.

لـە ماڵی خۆت ووزە بپارێزە
لە ماڵی خۆت ووزە بپارێزە بۆ نموونە ئەگەر کەلوپەلی ناوماڵ نەخەیتە 
بەردەم ڕادێتەر. ئەمە ڕێگە بە گەرمایی دەدات لە سەرانسەری ژوورەکە 

بە شێوەیەکی ئاسانتر باڵو بێتەوە. ئامێرە کارەباییەکان زۆرجار بە نەگۆڕی 
لەسەر ستاندبای دەبن. ووزەیەکی زۆر دەپارێزیت ئەگەر گشت كاتێك 

ئامێرە کارەباییەکان بکوژێنیتەوە. هەروەها تۆ بڕێکی زۆر دەپارێزیت ئەگەر 
سەرقاپێک بخەیتە سەر مەنجەڵێک لە کاتی چێشت لێنان لە سەر تەباخ.

هەروەها، ئەو گلۆپانە بەکاربێنە کە ووزەی کەمی پێویستە، یان لەو کاتانەی 
لە ماڵ نیت گلۆپەکان بکوژێنەوە.

هەڵبژاردەی ژینگەیی باش قاز
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ئاخـۆ کارەبا لە کوێوە دێت؟
کارەبا لە سوید زۆرینەی لە هایدرۆ-ئەلیکتریک و ووزەی ناوەکیەوە دێت. 
ووزەی هایدرۆ-ئەلیکتریک بریتیە لە وزەی کارەبا کە بە وێستگەی ووزەی 
هایدرۆ-ئەلیکتریک لە چەندین ڕووباری سویدەوە دروست دەکرێت. لە 

سوید سێ وێستگەی تەزووی ناوەکی چاالک هەن کە دە مەفاعیلی هەیە. 
وێستگەکانی تەزووی ناوەکی کارەبای بۆ نیوەی پێویستیەکانی کارەبای 

سویدی تەرخان دەکەن. بەشێکی کەمی کارەبا لە سووتەمەنی بایۆ، نەوت و 
غازەوە سەرچاوە دەگرن. بۆ نموونە سووتەمەنی بایۆ بریتیە لە دار و تەختە. 
لە سەدا حەوتی ووزە لە هێزی باوە وەردەگیرێت. وزەی هایدرۆ ئەلیکتریک 

و وزەی با باشترینن بۆ ژینگە بەهۆی ئەوەی ووزە لەو سەرچاوانەوە دروست 
دەکەن کۆتاییان نایەت.

هەلبـژاردەی کۆمپانیاکانی ووزە
دەتوانیت پارەیەکی زۆر بپارێزیت لە ڕێگەی گۆڕینی کۆمپانیاکانی ووزە. 

ئەگەر لە شوقەیەک بژیت، دەتوانیت لە نێوان 400 بۆ 1000 کرۆنی سویدی 
بگەڕێنیتەوە. ئەگەر لە خانوویەک دەژیت، دەتوانیت هەزاران کڕۆن 

پاشەکەوت بکەیت.

Elpriskollen - بـەراوردی نرخەکانـی کارەبا و 
بکە  مەرجەکانـی خزمەتگوزاری 

لە سەر وێبسایتی “Elpriskollen”، دەتوانیت نرخەکانی کارەبا و مەرجەکانی 
خزمەتگوزاری هەر یەک لە کۆمپانیاکانی وزەی 

 سوید ببینیت. بڕۆ بۆ نێو
www.elpriskollen.se بۆ ئەوە بزانیت 

کامە کۆمپانیا باشترینە بۆ تۆ.

گۆڕینی کۆمپانیاکانی ووزە شتێکی ئاسانە. لە 
زۆرینەی حاڵەتەکان، یەک پەیوەندی تەلەفۆنی 

بەسە بۆ ئەنجامدانی. بەاڵم پێویستە سەیری 
ڕێکەوتننامەکەت بکە لەبەرئەوەی دەکرێت 

گۆڕین لە ناوەڕاستی ماوەیەک گران بەها بێت.

جیاوازەکانی  جۆرە 
کارەبا  ووزەی  ڕێکەوتننامەکانـی 

نرخـی جێگیری کارەبا:

نرخی کارەبا بۆ ماوەیەکی کاتی جێگیرە. 
ئەم جۆرە ڕێکەوتننامەیە دەکرێت باش بێت 

لەبەرئەوەی تۆ پارێزراویت ئەگەر نرخی کارەبا 
وێنە: Colourboxوێستگەکانی تەزووی با
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بەرز بێتەوە. بەاڵم لە هەمان کاتدا، کارەبای هەرزانتر وەرناگریت کاتێک 
نرخەکان دادەبەزن.

نرخـی کارەبای گۆڕاو:

نرخی کارەبا بەگوێرەى بازاڕ دەگۆڕێت. کارەبای هەرزانترت دەست 
دەکەوێت کاتێک نرخەکە دادەبەزێت. نرخی کارەبا دەکرێت بەرز بێتەوە 

دابەزێت لە ماوەى ڕێکەوتننامەکە.

کاتیی: نرخی 

نرخێکە  بە شێوەیەکی خودکار وەریدەگریت ئەگەر هیچ هەڵبژێرەیەک 
نەکەیت. نرخەکە گۆڕاو دەبێت و سااڵنە سێ جار دەگۆڕێت. نرخێکی کاتیی 

زۆرجار گرانترە لە نرخی جێگیر یان گۆڕاو.

کارەبـای ناونراوی ژینگەیی )کارەبای سـەوز(

کارەبای ناونراوی ژینگەیی واتە ئەو کارەبایەی پارەی بۆ دەدەیت لە 
سەرچاوەی دۆستانەی ژینگەییەوە بەرهەم هاتووە، وەک با و تەزووی 

هایدرۆ ئەلیکتریکی.

شارەوانیەکەت چۆن کار دەکات
هەر کەسێک لە سوید دەژیت ئەوە لە شارەوانیەک دەژیت. لە سوید 290 
شارەوانی هەن. لە سوید، شارەوانیەکان خۆیان بڕیار دەدەن چەند هاواڵتی 

پێویستە باج بدەن و پارەکەش بۆ چی بەکاربێت. ئەمە پێی دەوترێت 
ئۆتۆنۆمی شارەوانی. لێژنەیەک گروپێکە لە سیاسەتمەدەران کە بڕیار لەسەر 

 بابەتەکانی ناوچەیەکی دیاریکراوی ناو شارەوانیەکە دەدەن، 

گشت مندااڵن لە سوید 
مافی ئامادە بوونی و 

وەرگرتنی وانەیان هەیە 
کاتێک تەمەنیان دەبێتە 6 

سااڵن.

Colourbox :وێنە
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وەک قوتابخانە. بوارەکانی تر بریتین لە چاودێری منداڵ، چاودێری 
بەسەاڵچووان، خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەكان، هاتووچۆ، ژینگە، چاالکیەکانی 
کات بەسەربردن و کەلتور. لێژنەکان لە سیاسەتمەداران دروستکراون. زۆرجار 

بەشێکن لە سیاسەتمەداران. ئەمە واتە بە لێژنە کار دەکەن بەگوێرەی 
پیشە یان لێکۆڵینەوەکان. هەر لێژنەیەک بڕی جیاوازی پارە وەردەگرێت. 

بڕەکە بەگوێرەی ئەو بوارەیە کە بڕیاری لەسەر دەدەن. هەر لێژنەیەک 
بەڕێوەبردنێکی هەیە. کارگوزارە مەدەنیەکان لەوێ کار دەکەن لەسەر 
پالندانان و کارکردن لەسەر ئەو شتانەی لێژنەکە بڕیاری لەسەر دەدات.

زۆر شارەوانیە کە بەرپرسیارە لە بابەتە پەیوەستەکان بە ژیانی ڕۆژانەت.

لە خوارەوە دەتوانیت دەربارەی هەندێک لەو بوارانە بخوێنیتەوە کە 
شارەوانیەکان لێی بەرپرسیارن:

منداڵ  چاودێری 
چاودێری منداڵ ناوێکی باوە بۆ چاالکیە پەروەردەییەکان بۆ مندااڵنی بچووک. 
بۆ نموونە، لە چاودێری منداڵ دایەنگە/باچخەی ساوایان، ناوەندەکانی خێزان 

و کات بەسەر بردن هەیە.

ئەگەر بخوێنیت، کار بکەیت یان بەدوای کار بگەڕێیت، مافی ئەوەت هەیە 
كە منداڵەکەت لە دایەنگە/باچخەی ساوایانی ناوچەکەت جێ بهێڵیت. 

دایەنگە/باچخەی ساوایان بۆ ئەو مندااڵنەیە کە تەمەنیان لە یەک بۆ پێنج 
سااڵنە.

ناچاری  قوتابخانەی 
لە گشت شارەوانیەکان، قوتابخانەی شارەوانی ناچاری بۆ مندااڵنی تەمەن 6 

بۆ 12 هەن. لەوانەیە قوتابخانەی سەربەخۆ و قوتابخانەی تەواو ئەهلیش 
هەبن. پێویستە کرێیەک بدرێت بۆ چوونە قوتابخانەی ئەهلی. قوتابخانەکانی 

شارەوانی و سەربەخۆکان لە ڕێگەی داهاتەکانی باجەوە پارەیان دەدرێت. 
ئەو کاتەی تەمەنیان دەبێتە شەش سااڵن، دەتوانن شوێنێکیان هەبێت 
لە پۆلێکی وەرگرتن یان باخچەی ساوایان. دەتوانیت ئەوە هەڵبژێریت 
منداڵەکەت بچێتە پۆلی وەرگرتن. زۆرینەی مندااڵن لە سوید ئەم شتە 

دەکەن. پێویستە مندااڵن لە تەمەنی حەوت سااڵن دەست بکەنە بۆ چوونە 
قوتابخانە. ئەمە پێی دەوترێت چوونە قوتابخانەی ناچاری. قوتابخانەی 
ناچاری بەخۆڕاییە، هەردووک لە قوتابخانەکانی شارەوانی و قوتابخانە 

سەربەخۆکان. دەتوانیت لە سەر وێبسایتی شارەوانی بزانیت کامە قوتابخانە 
لە شارەوانیەکەتن.
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بەسااڵچووان چاودێری 
کەسانی بەسااڵچوو زۆرجار پێویستیان بە یارمەتییە بۆ شتە کردارییەکان 
لە ژیانی ڕۆژانە. بەگوێرەى یاسای سویدی، کەسانی بەتەمەن شایستەی 

وەرگرتنی پشتیوانی و یارمەتین لە کۆمەڵگا.

زۆربەی خەڵکانی یارمەتییە دەیانەوێت لە ماڵەوە لە ژیان بەردەوام بن. 
شارەوانی دەتوانێت یارمەتی پێشکەش بکات لە دابینکردنی چاودێری و 
خزمەتگوزاری لە ماڵەوە یارمەتییە کەسانی بەتەمەن بتوانن لە ماڵەکانی 

خۆیان بمێننەوە. ئەمە پێی دەوترێت خزمەتگوزاری یارمەتی ماڵەوە. 
هەروەها کەسانی بەتەمەن دەتوانن یارمەتی یان شتی تر بەدەست بێنن کە 

وا دەکات مانەوە لە ماڵەوە ئاسانتر بێت. بۆ نموونە، ئاسانکەری ڕۆیشتن، 
خانەی گەرماوی گەورەتر یان لێوارێکی نزمتر.

ئەگەر ژیان لە ماڵەوە زەحمەت بێت، دەتوانیت بچیتە شوێنێکی مانەوەی 
شیاو بۆ کەسانی بەتەمەن. چەندین جۆری خانەی بەسااڵچوانی شارەوانی 

هەن کە تیایدا کەسانی بەتەمەن دەتوانن بمێننەوە لە ئەپارتمانەکانی 
خۆیان. لە شوێنی مانەوە لەوێ کەسانی پسپۆر هەن کە دەتوانن یارمەتی 

کەسانی بەتەمەن بدەن لەڕێگەی چاودێری و خزمەتگوزاری وەک خۆراک و 
پاككردنەوە.

چاودێری بەسااڵچووان 

Colourbox :وێنە
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نووسـینگەی خزمەتگوزاریـە کۆمەاڵیەتیەکان/ 
خۆشـگوزەرانی کۆمەاڵیەتی 

هاوشێوەی شوێنەکانی تری جیهان، باوان لە سوید بەرپرسیارن لە 
مندااڵن و هەرزەكارانیان. بەاڵم ئەگەر ئەمە کارا نەبوو، خزمەتگوزاریە 

کۆمەاڵیەتیەیکانی شارەوانی بەرپرسیاریەتیەکی گەورەتر لە ئەستۆ دەگرن. 
خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەكان ڕێنوێنی پێشکەش بە مندااڵن و خێزانەکان 

دەکەن کە کێشەی جیاوازیان هەیە. ئەمە لەوانەیە خێزانێک بێت کە پارەی 
پێویستی نیە. یان کەسانێکن کە هیچ شوێنێکیان نیە بۆ ژیان. یان کەسانێک 
کە کێشەی ماددەی هۆشبەر و خواردنەوە کهولیەکانیان هەیە. یان ئافرەت 

کە دووچاری خراپەکاری و هەڕەشە بوونەتەوە. یارمەتی خزمەتگوزاریە 
کۆمەاڵیەتیەکان هەریەک لە قسەکردن، کۆرس بۆ دایبابان، کەسانی 

پەيوەندى بۆ هەرزەکاران یان هەموو خێزان دەگرێتەوە. کەسی پەيوەندى 
وەک برادەرێک یان خزمێکی زیادەیە بۆ قسەکردن لەگەڵی یان یاری کردن 
لەگەڵی. ئەگەر ڕاپۆرتێک وەربگیرێت کە منداڵێک لە ماڵەوە بە شێوەیەکی 

خراپ مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت، یاسا دەڵێت کە پێویستە خزمەتگوزاریە 
کۆمەاڵیەتیەكان لێکۆڵینەوە ئەنجام بدەن.

ئەگەر کێشەی سەرەکی لە دەوروبەری منداڵ هەبێت، خزمەتگوزاری 
کۆمەاڵیەتی دەتوانێت بڕیار بدات کە پێویستە منداڵەکە لە باوان جیا 

بکرێتەوە.

لە نووسینگەکانی خۆشگوزەرانی کۆمەاڵیەتی، دەتوانیت ئەمانەت دەست 
بکەوێت:

ئامۆژگاری و ڕێنوێنی بۆ هەرزەکاران و ئەو خێزانانەی منداڵیان هەیە. •

ئامۆژگاری و یارمەتی ئەگەر کێشەی لێدانی جەستەیی هەبێت. •

ئامۆژگاری و یارمەتی دەربارەی کار و لێکۆڵینەوەکان. •

پشتیوانی داهات  •

داهات پشتیوانی 
هەروەها پشتیوانی داهاتیش وەک یارمەتی کۆمەاڵیەتی یان یارمەتی دارایی 

ئاماژەی بۆ دەکرێت. ئەمە یارمەتیەکە بۆ ئەوانەی پارەی پێویستیان نیە. 
ئەگەر کەسەکە بەدوای پشتیوانی داهات دەگەڕێت دەتوانێت کار بکات، 

پێویستە ئەو لە هەمان کاتدا کەسە بەدوای کار بگەڕێت. پێویستە کەسێک 
بەشدار بێت چاالکیەکانی تر کە لەالیەن خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەكان 

ڕێکخراوە. ئەگەر کەسێک بەشدار نەبێت لە چاالکیە ڕێکخراوەکان لەالیەن 
خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەكان، لەوانەیە پشتیوانی داهات ڕەت بکرێتەوە. تۆ 
زۆر جار شایستەی پارەی خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەكان نابیت ئەگەر پارەت 

لە بانك هەبێت یان شتێی گرن بەهات هەبێت، وەک ئۆتۆمبێل.
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پشتیوانی داهات بەسەر دوو بەش دابەش دەکرێت. یەک بەش )ڕێسای 
نیشتیمانی( لەالیەن حكومەتەوە دیاری دەکرێت و لە سەرانسەری واڵت 

هەمان بڕە. بەشەکەی تر ڕووماڵی تێچووەکانی هەر کەسێک دەکات.

کات بەسـەربردن و کلتور 
شارەوانیەکانی سوید خزمەتگوزاری جیاوازیان هەیە لە بواری کات 

بەسەربردن و کلتور. شارەوانیەکان کتێبخانەیان هەیە کە تیایدا دەتوانیت 
بەخۆڕایی کتێب بخوازیت. لەوانەیە قوتابخانەی کلتوریان هەبێت کە تیایدا 

مندااڵن و کەسانی گەنج بە کرێیەکی کەم دەتوانن ئامرازی جیاواز بژەنن، 
وێنە بکێشن یان شانۆ بکەن. زۆرجار شارەوانیەکان پشتیوانی بۆ ڕێکخراوەکان 

دابین دەکەن.

نە کتێبخا
گشت شارەوانیەکانی سوید کتێبخانەیان بۆ دانیشتووانیان هەیە. 

گەورەترینیان پێی دەوترێت کتێبخانەی شار و زۆرجار دەکەوێتە ناوەندی 
شار.

هەروەها بە شێوەیەکی گشتى کتێبخانەی بچووک لە بەشە جیاوازەکانی 
شارەوانیدا هەن. لە کتێبخانەکە، دەتوانیت کتێب بخوازیت، ڕۆژنامە و گۆڤار 
بخوێنیتەوە، گوێ لە مووزیك بگریت و کۆمپیۆتەر بەکاربێنیت. کتێب، گۆڤار، 

و ڕۆژنامەکان بە چەندین زمانی جیاواز هەن. هەندێک کتێبخانە ڕاهێنانی 
زمان و یارمەتی ئەركی ماڵەوەیان هەیە.

دەتوانیت کتێب، گۆڤار، ڕۆژنامە و سی.دی بخوازیت. بۆ ئەوەی بتوانیت 
بیخوازیت، پێویستیت بە کارتی کتێبخانەیە، کە دەتوانیت لە کتێبخانە 

دەستت بکەوێت.

Colourbox :وێنە
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لێژنـەی کاروباری بەکاربەر
لە زۆرینەی شارەوانیەکان، بە شێوەیەکی ئاسایی لێژنەیەکی کاروباری 

بەکاربەر هەیە. لەوێ، دەتوانیت یارمەتی دەست بخەیت ئەگەر شتێکت 
کڕی بێت کە عەیبدارە یان تۆ پێی ڕازی نیت. دەتوانیت بزانیت چ مافێکت 

هەیە وەک بەکاربەرێک و چۆن دەتوانیت داوای پارە وەرگرتنەوە لە 
کڕیارەکە بکەیت یان ئایتمە عەیبدارەکە بگەڕێنیتەوە.

پەيوەندى لەگەڵ دەسـەاڵتداران
شێوازی جیاواز هەیە بۆ پەيوەندى کردن بە دەسەالتێک لە سوید. ئەگەر 

پرسیاری بنەڕەتیت هەبێت، وا باشە وێبسایتی ئینتەرنێتی دەسەالتەکە 
بەکاربێنیت. بە شێوەیەکی ئاسایی دەسەاڵتەکان زانیاریەکانیان بە زمانی جیاواز 

هەیە. بۆ نموونە، ئاژانسی زەمانی كۆمەاڵیەتی زانیاری بە 22 زمان هەیە، 

تۆ مافی بوونی 
وەرگێڕێکت هەیە.

Colourbox :وێنە
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بەلەخۆگرتنی عەرەبی، سۆمالی، فارسی و کوردیی سۆرانی. هەروەها دەتوانیت 
بچیتە نووسینگەی دەسەالتەکە. نووسینگەکان بۆ گشت كەسێك كراوەن.

مافـی هەبوونی وەرگێڕ
ئەگەر لە زمانی سویدی ناگەیت، مافی ئەوەت هەیە كە وەرگێڕێکت هەبێت. 
تۆ شایستەی هەبوونی وەرگێڕێکیت لە خزمەتگوزاری کاری حکومی سویدی، 
ئاژانسی زەمانی كۆمەاڵیەتی، خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەكان و نەخۆشخانە. 

پێویستە ئەوە بڵێیت کە وەرگێڕێکت پێویستە یان نا کاتێک دیمانەیەک 
دیاری دەکەیت.

بەڕێوەبردنی داراییەکانت
بانكـەکان، ئەژمێرەکان و کارتەکان

زۆرینەی خەڵک ئەژمێرێکی بانك و کارتی دێبیتی بانكیان هەیە. بە 
کارتی دێبیتەکە، دەتوانیت پارە لە ئەژمێرەکەت دەربهێنیت لە ئامێرێکی 

پارەی نەختی )ATM(. هەروەها دەتوانیت کارتەکە لە کاتی بازاڕكردن لە 
دوکانەکان بەکاربێنیت. پێویستە قسە لەگەڵ بانكەکە بکەیت بۆ دەسخستنی 

ئەژمێرێکی بانكی و کارتی دێبیت.

جۆری جیاوازی کارت هەن:

•  .ATM کارتی دێبیت - دەکرێت بەکار بێت بۆ ڕاکێشانی پارە لە ئامێرێکی
هەروەها کارتەکە دەکرێت بۆ پارەدان بەکاربێت. پارەکە ڕاستەوخۆ لە 

ئەژمێرەکەت ڕادەکێشرێت.

کارتی چارج دەکرێت بۆ پارەدان بەکاربێت. پارەکە ڕاستەوخۆ لە  •
ئەژمێرەکەت ڕاناکێشرێت. لە برى ئەوە، مانگانە یەک جار پسوولەیەک یان 

وەسلێک وەردەگریت. کارتەکانی چارج زۆرجار گرانترن لە کارتی دێبیت.

کرێدیت کارت - کرێدیت کارت ئەو جۆریە کە دەکرێت بۆ قەرزکردنی  •
پارە بەکاربێت. کاتێک بە کرێدیت کارت پارە دەدەت، تۆ پارە لە بانكەکە 

وەردگریت. تۆ زۆرجار ڕێژەی سوودی زیاتر دەدەیت کاتێک پارە بە 
کرێدیت کارت قەرز دەکەیت.

زۆرینەی خەڵک پارە لە بانك قەرز دەکەن کاتێک خانوو یان ئۆتۆمبێل 
دەکڕن. بۆ ئەوە بتوانیت پارە لە بانك قەرز بکەیت، پێویستە داهاتێکی 

جێگیرت هەبێت.

Colourbox :وێنە
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دانی پسـوولەکان لە ڕێگـەی ئینتەرنێت یان بە 
ڕاستەوخۆ. دێبیتی 

بۆ ئەوە بتوانیت پارەی پسوولەکان بدەیت و بزانیت چەندە پارەت 
لە ئەژمێری بانكت ماوە لە ڕێگەی ئینتەرنێت، پێویستە سەرەتا بچیتە 

بانكەکەت. لەوێ، ئەوان دەتوانن زانیاریت پێبدەن دەربارەی ئەو شتانەی 
پێویستە بکرێن.

دێبیتی ڕاستەوخۆی خودکار واتە پارەکە بدرێت بۆ پسوولە دووبارە 
بووەوەکان کە ڕاستەوخۆ لە ئەژمێرەکەت وەردەگیرێت.

قـەرزی کەلوپەلی ماڵ 
قەرزێکی کەلوپەلی ناوماڵ قەرزێکە بۆ ئەو پەنابەر و کۆچبەرانەی بەم 

دواییانە گەیشتوون بۆ کڕینی کەلوپەلی ناوماڵ و شتەکانی ماڵ.

تۆ شایستەیت بۆ پێشکەشکردنی داواکاری بۆ قەرزی کەرەستەی ناوماڵ 
ئەگەر مۆڵەتی نیشتەجێ بوونت پێدرا بێت لەبەرئەوەی تۆ پەنابەریت، 

پێویستیت بە پاراستنە یان خزمی کەسێکی لەم شێوەیەیت. پێویستە داواکاری 
پێشکەش بکەیت بۆ قەرزەکە لە یەکەم دوو ساڵی دواى ئەوەی وەک 

مەدەنی لە شارەوانی تۆمار دەکرێیت.

ئەگەر دەتەوێت داوای قەرزێکی کەلوپەلی ماڵ بکەیت، پێویستە قسە 
لەگەڵ بەڕێوەبەرەکەت لە شارەوانی یان بەڕێوەبەری دامەزراندنت بکەیت 

لە خزمەتگوزاری کاری حکومی سویدی. تۆ داواکاریەکەت بۆ لێژنەی ناوەندی 
یارمەتی دارایی)گرانتی( قوتابی )CSN( دەنێریت.

قەرزی کەلوپەلی ماڵ بریتیە لە قەرزێک. ئەمە واتە پێویستە پارەکە بدەیتەوە 
بە CSN لەگەڵ سوود. ئەو بڕەی دەتوانیت قەرزی بکەیت بەگوێرەی ئەوە 
دەبێت چەند کەس لە خێزانەکەتدا هەن و ئەگەر ماڵێک بەکرێ بگریت کە 
فەرش نەکراوە. دەتوانیت زیاتر بخوێنیتەوە دەربارەی قەرزەکانی کەلوپەلی 

:CSN ماڵ بە چەندین زمان لە وێبسایتی 
www.csn.se/hemutrustningslan

تۆماری پارە نەدان 
ئەگەر پارەی پسوولەو قەرزەکانت لەکاتی خۆیدا نەدەیت، ئەوە وەبیرهێنەر 
بۆ پارەدان وەردەگریت. ئەگەر هێشتا سەرکەوتوو نەبیت لەە پارەدان، ئەوە 
پسوولەکە بۆ کۆمپانیایەکی کۆکردنەوەی قەرز دەنێردرێت. ئەگەر شکست 
بێنیت لە پارەدانی پسوولەی کۆمپانیای کۆکردنەوەی قەرز، ئەوە بابەتەکە 
دەچێتە الی دەسەاڵتی جێبەجێکردنی یاسای سویدی و تۆماری پارە نەدان 

دەچێتە نێو ڕاپۆرتی کرێدیتی تۆ.
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تۆمارێکی پارە نەدان هێمایەکە کە تۆ ئاگاداری پارەدانەکانت نەبوویت. 
دەکرێت دەرەنجامی گەورەی بۆ تۆ وەک تاکە کەسێک هەبێت. لەوانەیە 

مانای ئەوە بێت کە تۆ ناتوانێت قەرز وەربگریت، شوقە بەکرێ بدەیت، یان 
کارێک یان بەشداربوونی تەلەفۆن دەست بخەیت.

کۆمپانیا هەن کە کار دەکەن بۆ دابینکردنی زانیاری دەربارەی دۆخی کەسێک 
یان داراییەکانی کۆمپانیا. پێیان دەوترێت ئاژانسەکانی ڕیزبەندی کرێدیت. 

بۆ نموونە ئەگەر بتەوێت تەلەفۆنێکی مۆبایل بە قست بکڕیت، فرۆشیارەکە 
پەیوەندی بە ئاژانسێکی ڕیزبەندی کرێدیت دەکات. ئەو کات دەتوانن 

زانیاری پێشکەش بکەن ئایا تۆمارت وەک پارەنەدەر هەیە یان نا. تۆمارێکی 
پارە نەدان بۆ سێ ساڵ دەمێنێتەوە بۆ کەسێکی تایبەت و پێنج ساڵیش بۆ 

کۆمپانیایەک.

دەسـەالتی جێبەجێکردنی یاسای سویدی 
دەسەالتی جێبەجێکردنی یاسای سویدی زۆرجار لە سوید پێی دەوترێت 

“Kronofogden” . دەسەالتی جێبەجێکردنی یاسای سویدی چاودێری 
قەرزەکان دەکات کە نەدراون. ئەگەر کەسێک پارەی تۆ قەرزارت بێت، 
دەسەالتی جێبەجێکردنی یاسای سویدی  دەتوانێت یارمەتیدەر بێت لە 

وەرگرتنەوەی پارەکەت. دەسەالتی جێبەجێکردنی یاسای سویدی  هەروەها 
کار لە سەر ڕێکخستنەوەی قەرز دەکات. ئەمە واتە دەسەاڵتی جێبەجێکردنی 

یاسای سویدی یارمەتی ئەوانە دەدات کە قەرزی زۆریان هەیە بۆ ئەوەی 
داراییەکەیان بە ڕیزبەندی وەربگرنەوە.

ئاسایش و سەالمەتی
تا بتوانیت لە ژیانێکی پارێزراو لە سوید بژیت، ئەوە دەسەاڵت هەن کە 

تایبەتمەندن لە سەالمەتی. شتگەلێک هەن دەتوانیت خۆت بیانکەیت لە 
بوارەکانی سەالمەتی.

ڕزگارکردن  خزمەتگوزاری 
خزمەتگوزاری ڕزگارکردن ئاگر دەکوژێنێتەوە و یارمەتیدەرە لە ڕووداوەکان 

لە هاتووچۆ و دەریا. هەروەها خزمەتگوزی ڕزگارکردن کار دەکات لە ڕێگری 
کردن لە ئاگر کەوتنەوە. بۆ نموونە ئەمە دەکرێت شتی وەک ڕوونکردنەوەی 

چۆنیەتی کارکردنی ئەالرمی ئاگرکەوتنەوە و ئاگرکوژێنەوە بگرێتەوە. 
هەروەها خزمەتگوزاری ڕزگارکردن پێشی دەوترێت بەشی ئاگر و سەر بە 

شارەوانیە.
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لـە ڕووداوی ئاگرکەوتنەوە چی بکرێت
پاراستن - ژیانی ئەو کەسانە بپارێزە کە لە مەترسیدان، بەاڵم هیچ  •

موجازەفەیەک مەکە. ئەوەت لە یاد بێت کە دووکەڵی ئاگر شتێکی 
ژەهراویە. لە سەر زەوێکە گاگۆڵکێ بکە بۆ دەرچوون. پەنجەرە و 

دەرگاکان دابخە.

ئاگادار کردنەوە - ئاگاداری گشت کەسێک بکەوە کە هەڕەشەی ئاگری  •
لەسەرە.

ئەالرم - ئەالرمی ئاگر هەڵبکە ئەگەر دانەیەک هەبێت یان پەیوەندی بە  •
112 بکە لە شوێنێکی سەالمەت. بگە بە خزمەتگوزاری ڕزگارکردن کاتێک 

دەگەن.

کوژاندنەوە - ئەگەر ئاگرکوژێنەوەت هەیە،  دەتوانیت دەست بکەیت  •
بە کوژاندنەوەی ئاگرەکە. بە ئاگرکوژێنەوەکە بپرژێنە سەر سەرچاوەی 

ئاگرەکە - نەوەک بڵێسەی ئاگرەکە.

گرنگترین شت بیکەیت لەکاتی بینینی ئاگر بریتیە لە پەیوەندی کردن بە 
112! پێویستە ئەو شتە بڵێیت کە ڕوویداوە و چ جۆرە زیانێک دەبینیت. 

هەروەها پێویستە بڵێیت لە کوێ یارمەتی پێویستە و تۆ کێیت کە پەیوەندی 
دەکەیت.

پۆلیس
ئەگەر دەتەوێت پرسیارێک لە پۆلیس بکەیت یان هەواڵی تاوانێک بدەیت، 

پێویستە پەیوەندی بە 14 114 بکەیت. لە هەموو سوید هەمان ژمارەیە. 
ئەگەر باری لەناکاوە، ئەوە پێویستە پەیوەندی بە ژمارەی فریاکەوتن 112 

بکەیت. پێویستە پەیوەندی بە 112 بکەیت ئەگەر گەواهیدەری تاوانێکیت، 
ئەگەر کەسێک بریندار بووە و پێویستی بە یارمەتیە، یان ئەگەر ئاگرێک 

کەوت بێتەوە.

هاتوچۆ سەالمەتی 
بەڕێوەبردنی گواستنەوەی سویدی )Trafikverket( دەسەالتی بەرپرسیارە 

لە سەالمەتی ڕێگا لە سوید. ئامانجی دەسەاڵتی سویدی ئەوەیە نابێت هیچ 
کەسێک بکوژرێت یان بە سەختی بریندار بێت لە هاتوچۆدا. بەشیکی گرنگی 
ئەوەیە کە بەکارهێنەرانی ڕێگاوبان خێرایی دروست بەکاربێنن، مەست نەبن، 

و هەموویان گێری پارێزەر بەکاربێنن. بە پێی یاسا، هەر کەسێک سواری 
ئۆتۆمبێل دەبێت پێویستە قایشی سەالمەتی ببەستێت. مندااڵن پێویستیان بە 

پاراستنی تایبەتە، وەک کورسی تایبەت. بە پێی یاسا، مندااڵنی ژێر تەمەنی 15 
سااڵن پێویستە کاڵوەزرێ بکەنە سەریان لەکاتی پاسكلسواری.
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لە سوید، پێویستە پایکسل و ئۆتۆمبێڵ لە الی ڕاستی ڕێگا لێبخوڕیت. ڕێگەی 
پایسکل بەکاربێنە ئەگەر هەبوو. پێویستە لە شوێنی ڕۆیشتن بڕۆیت یان لە 
شوێنپێکان ئەگەر دانەیەک هەبوو. هەروەها دەتوانیت لە سەر الی چەپی 
ڕێگایەک یان شەقامێک بڕۆیت. شوێنی پەڕینەوەی پیادە بەکاربێنە ئەگەر 

دەتەوێت لە شەقام بپەڕیتەوە. ئۆتۆمبێل و پایسکل پێویستە ڕێگەت پێبدەن 
بپەڕیتەوە.
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پرسیارەکان بۆ گفتوگۆکردن، بەشی 2
کامە گروپی کەمینە لە واڵتەکەی تۆدا هەن/ یان واڵتی تر هەن 

کە تۆ دەزانیت؟ 

بۆچوونت چیە دەربارەی مافی دەسگەیشتنی گشتی؟

دەکرێت کامە ڕێگە بەکاربێنیت بۆ دۆزینەوەی فالتێک؟

چی دەکرێت باش بێت لە یادت بێت لە کاتی بەکارهێنانی ناوچە 
باوەکان لە شوێنی نیشتەجێ بوونت؟

بۆچی گرنگە شت یان خاشاکی مەترسیدار فڕێ نەدەیت؟

لەگەڵ کامە خزمەتگوزاری شارەوانی لە پەیوەندی دایت؟

چی ڕوودەدات ئەگەر تۆمارێکی پارە نەدان وەربگریت؟

بۆچوونت چیە دەربارەی ڕێنماییەکانی سەالمەتی هاتووچۆی 
سویدی بۆ پاراستنی مندااڵن؟
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پشتیوانیکردنی کەسێک و   .3
پەرەپێدان لە سوید 

ناوەرۆک 
بازاڕی کار لە سوید

خرابێتە سەر کار

دۆزینەوەی کار

دەستپێکردن بە کۆمپانیای خۆت

بیمەی بێکاری

دانی باج

تۆمارکردنی مەدەنی

بیمەی کۆمەاڵیەتی

فێرکردن بۆ گەوران

ژیانی کات بەسەربردن و دەستەیی

وێنە: Colourboxبنیاتنەرانی ڕێگە
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بازاڕی کار لە سوید 
بازاڕی کار دەکرێت بۆ کەرتی تایبەت و کەرتی حکومی دابەش بکرێت. 

کەرتی تایبەت کۆمپانیا قازانج ویست دەگرێتەوە کە خاوەنی تایبەتیان هەیە. 
ئەم کۆمپانیایانە جیاوازن، بۆ نموونە دەشێت دوکانی بچووک یان کاروکاسبی 
بچووک، پیشەسازیەکانی دروستکردن، بنیاتنان، یاسا و دارایی، گواستنەوە و 

چێشتخانە بگرێتەوە. نزیکەی %70ی کارمەندان لە کەرتی تایبەت کار دەکەن.

کەرتی حکومی لە الیەن دەوڵەت، شارەوانیەکان و ئەنجومەنەکانی واڵتەوە 
خاوەنداریەتی دەکرێت. لە کەرتی حکومی، خەڵکێکی زۆر لە بوارەکانی 

چاودێری تەندروستی، پەروەردە، پۆلیس، چاودێری کۆمەاڵیەتی، پاراستنی 
ژینگەیی، بەڕێوەبردنی خاشاک، ئاو و ئاوەڕۆ، خزمەتگوزاریەکانی فریاکەوتن 

کار دەکەن.

ئەو پیشـانەی پێویسـتیان بە کارمەندە - ئەمانە 
پیشـەکانن کە پێویسـتیان بە تۆیە

ئەو پیشانەی کە مەزەندە دەکرێت ستافی کەم بێت لە ئایندەدا پێیان 
دەوترێت کەمیی پیشەکان.

بۆ ئەوە بتوانیت لەم جۆرە پیشانە کار بکەیت، پێویستە بە شێوەیەکی گشتى 
پەروەردەی پیشەییت سەرووی ئاستی ناوەندی یان ئامادەییت هەبێت. 

زۆرجار خوێندنی بااڵ خوێندن دوای قوتابخانەی ئامادەیی دەگرێتەوە، زۆرجار 
لە زانکۆیەک یان کۆلێژێکی زانکۆیی.

Colourbox :وێنە سەرتاشەکان زۆرجار خاوەن كاری خۆیانن.
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پەروەردە شتێکی گرنگە بۆ دەستکەوتنی کار لە سوید و پەروەردەی چڕ 
هەلی کاری زیاتر دەخاتە بەردەست. زۆربەی خاوەنکارەکان داوای ئەوە 

دەکەن کە ئەو کەسەی بەدوای کار دەگەڕێت پێویستە بڕوانامەی سەرووی 
قوتابخانەی ناوەندی هەبێت. ئەمە واتە تۆ سەرووی ناوەندیت تەواو 

کرد بێت. دەرچوون لە قوتابخانەی ناوەندیش پێویستە تا شایستە بیت بۆ 
پێشکەشکردنی داواکاری بۆ خوێندنی بااڵ.

ئەمەی خوارەوە لیستەیەکی هەلەکانە کە خزمەتگوزاری کاری حکومی 
 پۆلینی کردووە وەک کەمیی پیشەکان لە ئایندەی نزیکدا. 

)Public Employment Service, 2015 :سەرچاوە(

ئـەو پیشـانەی پێویسـتی بـە خوێندنی دواناوەندی هەیـە کە تێیدا 

زۆرتریـن کەمیـی لە داواکار هەیـە )کە تێیدا دەسـتکەوتنی کار 

ئاسـانە( لە ساڵی 2015.

ئەندازیاران و تەکنیکاران، ئەندازەی کانەکان و کانزاسازی •

 پەرستارو چاودێری فریاکەوتن •

پزیشکەکان  •

پێشخەرانی نەرمامراز و سیستەم •

پەرستاران، چاودێری نەخۆشی دەروونی •

فێرکارە تایبەتەکان •

ئەندازیاری شارستانی،  بنیاتنان و دروستکردن •

تەکنیکارانی ئەندازیاری شارستانی •

ئەندازیاری شارستانی، ئەندازیاری کانەکان و کانزاسازی •

ئەندازیاری شارستانی، هێزی کارەبا •

تەالرسازی تەکنەلۆژیای زانیاری •

•  HVAC ئەندازیاری

پەرستاری نەشتەرگەری •

پەرستاری ناوچە •

پەرستارانی کەسانی بەتەمەن •

مامان •

تاقیکار و بەڕێوەبەرانی تاقیکردنەوە •

پەرستاری مندااڵن •

مامۆستایانی دایەنگە/باچخەی ساوایان •

ئەندازیاری شارستانی، ئەلیکترۆنی و پەیوەندیە تەلدارەکان •
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ئـەو پیشـانەی پێویسـتی بە ئاسـتی تری خوێندن هەیـە کە تێیدا 

زۆرتریـن کەمیـی لە داواکار هەیـە )کە تێیدا دەسـتکەوتنی کار 

ئاسـانە( لە ساڵی 2015.

چێف •

وەستای بینا  •

پلەیتەری گشتی  •

جامچی  •

فیتەری بارهەڵگر  •

وەستای عەزل •

وەستای عەردی •

کارەباچی  •

بۆڕیچی •

فیتەری ئۆتۆمبێل •

کرێکاری سەبە  •

ئامراز دروستکەر  •

نانەوا / حەڵواچی  •

کرێکاری بینا •

تەکنیکاری کۆنترۆڵ و ڕێکخستن •

وەستانی ئامێر  •

سکرتێری پزیشکی •

دابەشکردنی کارەبایی  •

بازاڕکاری تەلدار •

تەکنیکاری بنیاتنان •

لە ئایندەدا پیشـەکان لەكوێ دەبن؟
 خزمەتگوزاری کاری حکومی پێشبینی ئەوە دەکات کە کەمیی لە چەند 

پیشەیەک لە ئایندەدا دەبێت، لە پێنج بۆ دە ساڵ. ئەم کەمییە تا ڕادەیەک 
قەرەبو دەکرێتەوە لە ڕێگەی ئەو کەسانەی دێنە سوید. ئەمە خوارەوە 

لیستێکی پیشە و گروپەکان کە تێیدا ستاف لە پێنج بۆ دە ساڵی داهاتوودا 
پێویست دەبێت.

ئـەو پیشـانەی پێویسـتی بە خوێندنـی دواناوەندی هەیە

پیشە پەیوەستەکان بە تەکنەلۆژیای زانیاری •

مامۆستایانی دایەنگە/باچخەی ساوایان و قوتابخانە  •
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مامۆستایانی قوتابخانەی ناچاری •

مامۆستایانی قوتابخانەی دواناوەندی بۆ بابەتە پیشەییەکان •

پزیشکەکان  •

پەرستاران  •

فێرکارە تایبەتەکان •

پزیشکی ددان  •

پسپۆری تەکنیکی •

ئەو پیشـانەی پێویسـتی بە ئاسـتی تـری خوێندن هەیە

فیتەری ئۆتۆمبێل  •

• CNC کارپێکەری

چەندین جۆری پسپۆری بیناکردن •

فیتەری بارهەڵگر •

یاریدەدەری ددان •

پەرستاری یاریدەدەر  •

میکانیکی  •

ئامراز دروستکەر •
)Arbetsförmedlingen(سەرچاوە: خزمەتگوزاری کاری حکومی

یەکسـانی ڕەگەزی لە بازاڕی کاردا 
یەکسانی ڕەگەزی واتە ئافرەت و پیاو هەمان ماف، ئەرک و دەرفەتیان هەیە 
لە بوارە گرنگەکانی ژیان. حكومەت ئامانجی دیاریکردووە بۆ بەرزکردنەوەی 

یەکسانی ڕەگەزی لە سوید. کاتێک کۆمەڵگا سوود لە کارامەیی و تواناکانی 
پیاوان و ئافرەتان وەردەگرێت، لە نێو شتەکانی تر، ئەمە دەبێتە هۆی 

بەرزکردنەوەی گەشەی ئابوری.

لە چەندین ڕێگە، سوید واڵتێکی یەکسانی ڕەگەزیە. نزیکەی لە سەدا 80ی 
ئافرەتان لە سەدا لە نێوان تەمەنی 20 و 64 لە دەرەوەی ماڵ کار دەکەن، 

کە ڕێژەیەکی بەرزە بەراورد بە چەندین واڵتی تر. بەاڵم لە بازاڕی کاردا 
نایەکسانی ڕەگەزی هەیە. ئەو ئافرەتانەی لە هەمان پیشەی پیاوان کار 

دەکەن بە شێوەیەکی گشتى مووچەیەکی کەمتر لە پیاوان وەردەگرن گەرچی 
هەمان کاری پیاوانیش دەکەن. ئافرەتی کەمتر لە پیاوان هەن لە بەڕێوەبردنی 

کۆمپانیاکان. هەروەها لێکۆڵینەوەکان ئەوە نیشان دەدەن کە جیاوازی هەیە 
لە نێوان دەرفەتەکانی پیاوان و ئافرەتان لە لێکدانی ژیانی کار و خێزان. 

ئافرەتان زۆرینەی کاری ماڵەوە دەکەن، تەنانەت ئەگەر وەک پیاویش کار 
بکەن. ئافرەتی زیاتر لە پیاوان مۆڵەتی دایکایەتی/باوکایەتی وەردەگرن بۆ 

ماوەی درێژتر.
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حكومەت لە چەندین بواردا کار لە سەر یەکسانی ڕەگەزی زیاتر دەکات. 
بۆ نموونە، ئامانجەکە بریتیە لەوەی کە نابێت ئافرەتان و پیاوان پیشەکان 
لە سەر بنەمای ڕەگەز هەڵبژێرن، بەڵکو بەپێی لێهاتویی، کارامەیی و حەز 
دەبێت. بۆ نموونە لە سوید دابەش بوونێک هەیە کە تێیدا ئافرەتی زیاتر 

لە بواری چاودێری تەندروستی و كۆمەاڵیەتی کار دەکەن و پیاوی زیاتریش 
لە ئەندازیاری و پیشەسازی بیناکردن کار دەکەن. هەروەها پیاوی زیاتر لە 

ئافرەت هەن کە بزنزی خۆیان دەست پێدەکەن و وەک بەڕێوەبەر لە شوێنی 
کار کاردەکەن.

وێنەکە دابەشبوونی ڕەگەز لە باوترین سی پیشەکانی سوید نیشان دەدات. تەنها 
30 لە گەورەترین پیشەکان هاوسەنگیەکی ڕەگەزی یەکسانان هەیە، بەو 

واتایەی لە سەدا 40-60ی بۆ هەر یەک لە ڕەگەزەکان.

SCB سەرچاوە: ناوەندی ئاماری سوید
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 پەرستاری یاریدەدەر، 
یاریدەدەری پزیشکی، هتد.

فرۆشیار، تاک فرۆشی تایبەتی

کۆمپانیای فرۆشیارەکان

ستافی تری نووسینگە

 مامۆستایانی قوتابخانەی ناچاری

پاککەرەوەکانی ئوتێل و نووسینگە، هتد.

فرۆشیار، بەقال

یاریدەدەری ڕێکخەری ژمێریاریی و ژمێریاریی
یاریدەدەرە کارگێڕیەکان

 دروستکردنی کرێکاری 
درەخت، لێکدەر، هتد.

کارپێکەری ئامرازی بزوێنەر

پزیشکان

فیتەر و چاککەرەوەی 
ئۆتۆمبێل

 یاریدەدەری پەرستار، 

کارمەندانی چاودێری کەسیی، هتد

مامۆستای دایەنگە/باچخەی ساوایان و ڕابەری 

کات بەسەربردن

شیکارکار و پرۆگرامەری سیستەم

ئامادەبووان و چاودێریکاران

یاریدەدەری چێشتلێنان و پێشکەشکردنی خواردن
شوفێری لۆری و بارهەڵگرتریلی

یاریدەدەر کۆگار، هتد.

بەڕێوەبەرانی کارگێریی گشتی

پەرستارانی تر
تەکنیکارانی کۆمپیۆتەر

بەردەستی خانو
چێف و چێشتلێنەر

مامۆستایانی زانکۆ و کۆلێژ
کارمەندانی تری خزمەتگوزاری 

کارپێکەر و لێکدەری تری ئامێرئۆتۆمبێل
ئەندازیاری میکانیکی و تەکنیکاری ئامێر

کارمەندانی چاودێری منداڵ، هتد

پێکهێنانی بەرابەری 
رەگەزایەتی لە سی بابەت 
لە باوترین پیشەکانی سوید
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کـۆدە کۆمەاڵیەتیەکان لە بازاڕی کار.
چەندین کۆدی کۆمەاڵیەتی هەن کە دەکرێت بە نمونەیی وەربگیرێت بۆ 

بازاڕی کاری سویدی.

شتێکی زۆر باوە کە ڕێکخستنی شوێنی “تەخت” بێت. ئەمە واتە بەڕێوەبەری 
زۆر بوونی نیە. ئەمە هەروەها واتە کە بەڕێوەبەر و کارمەندان چەندین بڕیار 

بەیەکەوە دەدەن. ئەم چەشنە بڕیاردانە لەوانەیە کاتی زیاتری بوێت، بەاڵم 
زۆرجار هەستێکی باشتری بەشداریکردن و بەرپرسایەتی دروست دەکات. 

زۆرجار کارمەندان پێشبینکراون بەرپرسیاریەتی بۆ کار بگرنە ئەستۆ.

زۆر جار کەشوهەوای لە شوێنی کار ناڕەسمیە. دەربارەی ئەو رێگەیەیە 
خەڵکی قسە لەگەڵ یەکتر دەکەن و چۆن جل دەپۆشن. شتێکی باوە 

جلوبەرگی ئاسایی بۆ کار بکەیتە بەر.

کات بابەتێکی گرنگە لە چەندین شوێنی کاری سویدی. شتێکی گرنگە لە کاتی 
خۆت بگەیت.

پشووی قاوە خواردنەوە کاتێکی گرنگە لە ڕۆژی کارکردندا کاتێک کەسەکان 
یەکتر دەبینن، قسە لەگەڵ یەکتر دەکەن و قاوە یان چا دەخۆنەوە.

کارمەنـد و خاوەنکار 
بازاڕی کار  بەسەر دوو بەش دابەش دەکرێت: خاوەنکار و کرێکار.

کرێکاران وەک کارمەندانیش ناسراون.  دەستە/ڕێکخراوی کرێکاران و 
خاوەنکارەکان هەن. دەست یان ڕێکخراو هەیە کە تێیدا خاوەنکار و 

کارمەندان هاریکاری یەکتر دەکەن و کار بۆ بەرژەوەندیەکانیان لە بازاڕی کار 
دەکەن. پێویستە گشت ئەندامانی دەست یان ڕێکخراویک بەشدار و کاریگەر 

بن لە بڕیاردان.

ڕێکخراوەکانی خاوەنکارەکان نوێنەرایەتی بەرژەوەندی خاوەنکارەکان دەکات.

گەورەترین ڕێکخراوەکانی خاوەنکاران ئەمانەن:

کۆنفیدراسیۆنی ڕێکخراوی بازرگانی سویدی بۆ کۆمپانیایە تایبەتەکان •

ئاژانسی سویدی بۆ خاوەنکارانی حکومەت و دەستەی سویدی بۆ  •
دەسەالتە ناوخۆییەكان و هەرێمەکان )SKL( بۆ کارمەندانی حكومەت

یەکێتییە بازرگانیەكان نوێنەرایەتی بەرژەوەندیەکانی کرێکاران )کارمەندان( 
دەکەن.

گەورەترین یەکێتییە بازرگانیەكان ئەمانەن:

•   LO ،کۆنفیدراسیۆنی یەکێتی بازرگانیی سویدیی

• TCO ،کۆنفیدراسیۆن سویدیی بۆ کارمەندە پسپۆرەکان
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• SACO ،کۆنفیدراسیۆن سویدیی بۆ دەستە پسپۆرەکان

یەكێتیە بازرگانیە نیشتیمانیەکان لە چەندین یەکێتی بچووکتر پێک دێت کە 
نوێنەرایەتی چەندین بازرگانی و پیشەسازی دەکەن.

لە سوید لەوەتەی ساڵی 1880ەوە یەکێتی هەبووە و زۆربەی کارمەندان 
بوونەتە ئەندام تێیدا. پەیوەندیکردن بە یەکێتیەک کارێکی خۆبەخشانەیە. 

ئەندامانی یەکێتییە بازرگانی ئابوونەی ئەندامیەتی دەدەن. شتێکی باوە 
ئەندامی یەکێتییەکی بازرگانی و کۆمەڵگایەکی سوودی بێکاری بیت 

)A-kassa(. کۆمەڵگای سوودەکانی بێکاری دەستەیەکی ئابوریە کە پارە بە 
ئەندامانی دەدات ئەگەر بێکار بکەون. چەندین کۆمەڵگای سوودی بێکاری 

جیاواز هەن و زۆرجار پەیوەستکراون بە یەکێتی بازرگانی کە تێیدا ئەندامیت.

یەكێتیە بازرگانیەكان و کۆمەڵگاکانی سوودەکانی بێکاری بە شێوەیەکی 
ئاسایی کۆدەبنەوە بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ڕێساکان کە لە بازاڕی کار جێبەجێ 
دەبێت. بۆ نموونە بابەتی دانووستان ئەمانە دەگرێتەوە؛ مووچە و مافەکانی 
تر و ئەرکەکان لە شوێنی کار. مافی دانوستان لە یاسای بەیەکەوە-دیاریکردن 

)MBL( دیاری دەکرێت.

کار یاسای 
چەندین یاسا و ڕێکەوتننامە هەن کە کۆنتڕۆلی کار دەکەن لە سوید. یاسا و 

ڕێساکانی کە لە نێوان خاوەنکار و کارمەندان جێبەجێ دەبێت پێی دەوترێت 
یاسای کار.

Colourbox :وێنە چەندین یاسا و ڕێکەوتننامە هەن کە کۆنتڕۆلی بازاڕی کاری سویدی دەکەن.
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 )MBL( یاسـای دیاریکردنی هاوبەش
یاسای دیاریکردنی هاوبەش )MBL( یاسایەکی گرنگ لە یاسای کار. ڕێسای 

تێدایە دەربارەی مافی ڕێکخستنی یەکێتییەکان لە شوێنی کار. یاساکە 
دەسنیشانی ئەوە دەکات کە پێویستە خاوەنکار کارمەندان لە بابەتە گرنگەکان 

دەربارەی شوێنی کاریان ئاگادار بکاتەوە. هەروەها پێویستە خاوەنکارەکە 
دانوستان لەگەڵ ڕێکخراوی کارمەند بکات بەرلەوەی بڕیار لەسەر گۆڕانکاریەک 

لە شوێنی کار بدات.

 )LAS( یاسـای پاراستنی کار
یاسای پاراستنی کار )LAS( پارێزگاری لە کارمەند دەکات لە ئەگەری کۆتایی 

هاتنی کار.

یاساکە بەسەر ئەوانە جێبەجێ دەبێت کە کاری هەمیشەییان هەیە. یاساکە 
ئەوە دیاری دەکات کە ناکرێت کاری کەسێک کۆتایی بێت بێ هۆکاری 

ڕاستەقینە. هۆکاری ڕاستەقینە دەکرێت کەمی کار بێت یان ئەگەر کەسێک بە 
باشی کار نەکات.

هەروەها یاسای پاراستنی کار ئەوەش دیاری دەکات کامە کارمەند یەکەم 
جار کارەکەی کۆتایی دێت بەهۆی کەمیی کار. ئەم ڕێسایانە پێیان دەوترێت 
ڕیزبەندی ئەولەویەت. ڕێسا گشتیەکە ئەوەیە کە ئەوانەی ماوەیەکی کەمترە 

دامەزراون لە کارەکە الدەبرێن بەرلەوانەی بۆ ماوەیەکی درێژتر کاریان کردووە.

کار  ڕێککەوتننامەکانـی 
یەکێتی ڕێکەوتننامەیەکی کار بریتیە لە ڕێکەوتننامەیەکی نووسراو لە نێوان 

خاوەنکار و یەکێتیەک. بۆ نموونە، ڕێکەوتننامەیەکی کار ڕێسای تێدایە 
دەربارەی کاتژمێرەکانی کارکردن، پشوو و مووچە. زۆرجار موچەکەت لە ڕێگەی 

ڕێککەوتننامەی کارەوە کۆنترۆڵ دەکرێت.

زۆرجار ڕێککەوتننامەی کار ڕێسای دەربارەی ئەم شتانە تێدایە:

جۆرەکانی کار •

ئۆڤەرتایم  •

کرێ و مووچەکان •

کاتژمێرەکانی کار  •

جێهێشتن •

کۆتایی هێنان •

خانەنشینی و بیمەی ڕووداو •

کەمترین مووچەی کارمەند کە پێویستە چەند بێت ئەوە لە ڕێکەوتننامەی کار 
دیاریکراوە. هەروەها ڕێکەوتننامەکە بەسەر ئەو کارمەندانەش جێبەجێ دەبێت 
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خزمەتگوزاری کاری حکومی نمایشی کار ڕێکدەخات کە ئەوانەی بەدوای 
کاردان دەرفەتی چاوکەوتنیان بە خاوەنکارەکان و پرسیارکردنیان هەیە.

)Björn Tesch(وێنە: بیۆن تێچ
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کە ئەندام نین لە یەکێتیەکە، بەاڵم لە شوێنی کار کار دەکات کە ڕێکەوتننامەی 
کاری هەیە. لە سوید هیچ یاسایەک نیە دەربارەی ئەوەی پێویستە کەمترین 

مووچە چەند بێت.

تەنانەت ئەگەر خاوەنکار ڕێکەوتننامەی کاریشی هەبێت، دەتوانیت دانوستان 
لەگەڵ خاوەنکارەکەت بکەیت باسی مووچەکەت بکەیت. دەتوانیت 

مووچەی جیاواز وەربگریت بەگوێرەی ئەوەی کارەکەت چەندە زەحمەتە و 
چەندە باشیش ئەرکەکانت ئەنجام دەدەیت. زۆرینەی ڕێکخراوە گەورەکان 

ڕێککەوتننامەی کاریان هەیە لەگەڵ یەکێتیەکی بازرگانی، بەاڵم هەروەها 
خاوەنکاریش هەن کە ڕێککەوتننامەی کاریان نییە.

ناکۆکیەکانـی شـوێنی کار دادگای کار
ناکۆکیەک یان مشتومڕێک لە شوێنی کار پێویستە بە زووترین کات چارەسەر 

بکرێت. بەرپرسیاریەتی خاوەنکار یان بەڕێوەبەرە کە دڵنیای ئەوە بکات 
ناکۆکیەکان چارەسەرکراون. ئەگەر دووچاری ناکۆکی بوویت، پێویستە 

قسە لەگەڵ بەڕێوەبەرەکەت )خاوەنکار( بکەیت. ئەگەر ناکۆکیت لەگەڵ 
بەڕێوەبەرەکەت هەیە و ئەندامێکیشی لە یەکێتیەک، دەتوانیت پشتیوانی لە 

یەکێتیەکەت وەربگریت. کاتێک خاوەنکار و کارمەند ناتوانن لەسەر شتێک 
ڕێک بکەن لە شوێنی کار، لەوانەیە دووچاری ناکۆکیەک ببن. ئەگەر وا بوو، 

دەتوانیت پەيوەندى بە دادگای کاری سویدی )AD( بکەیت. ئینجا دادگا 
لێکۆڵینەوە لە ناکۆکیەکە دەکات و ئەو الیەنە دیاری دەکات کە ڕاستە.

خرابێتە سەر کار
کاتێک خرا بیتە سەر کار، گرنگە بزانیت چ ماف و ئەرکێکت هەیە لە 

پەیوەندیت بە خاوەنکار. لێرە دەتوانیت ئەو شتانە بخوێنیتەوە کە گرنگە 
بیانزانیت لەو کاتەی دەچیتە کارێک.

کار جۆرەکانی 
دوو جۆری کار هەن:

کاری هەمیشەیی  •

کاری کاتیی  •

کاری هەمیشەیی پێشی دەوترێت کار تا ئاگادار کردنەوەیەکی تر. کارەکە تا 
ئاگادار کردنەوەیەکی تر جێبەجێ دەبێت. ئەمە واتە هیچ بەروارێکی کۆتایی 

نیە.

کاری کاتیی بریتیە لە کار بۆ ماوەیەکی دیاریکراو.
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نمونەکانـی کاری کاتیی:
چەند جۆرە کارێکی کاتیی جیاواز هەن.

کاری کاتیی گشـتی

کاری کاتیی گشتی واتە کە تۆ ماوەیەکی دیاریکراو دەخرێیتە سەر کار، لە 
بەروارێک بۆ بەروارێکی تر، یان تۆ بۆ ماوەیەک کارەکەت پێدەدرێت بۆ 
ئەرکێکی تایبەت. بۆ نمونە، کاری کاتیی دەکرێت بەو مانایە بێت کە تۆ 

لە پرۆژەیەکی کاتیی کار دەکەیت. دەتوانیت کاری کاتیی گشتیت هەبێت 
کاتێک خاوەنکار پەیوەندیت پێوە دەکات و تۆش بۆ ئەو کاتژمێرانە پارەت 

پێدەدرێت کە تێیدا کار دەکەیت. هەندێک جار پێی دەوترێت کار کردن بە 
گوێرەی کاتژمێر.

  جێگۆڕیـن

ئەگەر وەک جێگرەوەیەک دامەزرا بیت، تۆ لە برى کەسێکی تر کار دەکەیت، 
وەک ئەوەی کەسێک مۆڵەتی دایکایەتی/باوکایەتی وەرگرت بێت.

 دامەزراندنـی تاقیکردنەوە

بەر لە دەسکەوتنی کارێکی هەمیشەیی، شتێکی باوە کە کارەکە بە ماوەیەکی 
تاقیکردنەوە دەست پێبکات. دامەزراندنێکی تاقیكردنەوە ڕێگەیەکە 
بۆ خاوەنکار تا تۆ تاقی بکاتەوە وەک کارمەندێک. بیرۆکەکە ئەوەیە 

کە دامەزراندنی تاقیکردنەوە دواتر دەبێتە کاری هەمیشەیی. لەوانەیە 
دامەزراندنی تاقیکردنەوە لە شەش مانگ زیاتر نەخایەنێت، بەاڵم دەکرێت 

زووتر تەواو بێت.

ئەگەر چەندین دامەزراندنی کاتیت لەگەڵ هەمان خاوەنکار هەبوو، 
دەتوانیت بە یاسا شایستەی کارێکی هەمیشەیی بیت. ئەمە جێبەجێ دەبێت 
ئەگەر تۆ، لە ماوەى پێنج ساڵ، زیاتر لە دوو ساڵ کارت بۆ خاوەنکارەکە کرد 

بێت. ئینجا کارەکەت دەبێتە کاری هەمیشەیی. ئەمە پێی دەوترێت “گۆڕدراو 
بۆ”. ئەم ڕێسایانە لە یاسای پاراستنی کار )LAS( شرۆڤە کراون.

مووچە 
مووچەیەکی جێگیر ئەوەیە کە مانگانە دەدرێت و پێی دەوترێت مووچەی 
مانگانە. ئەگەر کرێی کاتژمێرانە وەربگریت، ئەوە بڕێکی دیاریکراو بۆ هەر 

کاتژمێرێک کە کار دەکەیت وەردەگریت.

کارکردن  گرێبەستی 
کاتێک کارێک دەدۆزیتەوە، پێویستە ڕێکەوتننامەیەکی کار یان گرێبەستێکی 

کارکردن واژۆ بکەیت.
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ڕێکەوتننامەی کار یان گرێبەستی کارکردن پێویستە ئەم زانیاریانەی تێدا بێت:

ناو و ژمارەی ناسنانەی کەسیت •

ئەرکەکان و ناونیشانی کارت •

ناوی خاوەنکار و شوێنی کار  •

بەرواری دەستپێکردنی کار •

چ جۆرە دامەزراندنێکت هەیە •

ماوەی ئاگادارکردنەوە، واتە ئەو کاتەی دوای ئەو ڕۆژەی پێویستە واز  •
بهێنیت یان ئەوە ڕابگەیەنیت کە واز دەهێنیت، تا ئەو ڕۆژەی کارەکە 

کۆتای دێت 

 ئەو مووچەیەی وەریدەگریت بەر لە باج -  مووچەی ماوە •

چەندە شایستەی پشووی بە موچەیت •

کاتژمێرەکانـی کارکردن
لەوانەیە کاتژمێرە ئاساییەکانی کارکردن زۆرترینەکەی 40 کاتژمێر بێت لە 

هەفتەیەک و لەهەمان شوێنی کار. ئەگەر ڕۆژانە 40 کاتژمێر کار دەکەیت، 
ئەوە کارێکی فول تایمە. ئەگەر لە کاتی جیاواز کار دەکەیت، بۆ نموونە، 
لە شەو، ئینجا کاری فول تایم دەکرێت لە 40 کاتژمێر کەمتر بێت. کاتێک 

کەسێک کارێکی فول تایمی هەیە و زیاتر لە کاتژمێرەکانی کارکردنی ئاسایی 
کار دەکات، ئەوە پێی دەوترێت ئۆڤەرتایم. تۆ شایستەی قەرەبو کردنەوەی 

زیاتریت بۆ کارکردنی ئۆڤەرتایم.

یاسـای پشووی سااڵنە 
بە گوێرەی یاسای پشووی سااڵنە، تۆ بە الیەنی کەم شایستەی 25 ڕۆژ 
پشوویت لە ساڵێک، بێ گوێدانە جۆری ئەو دامەزراندنەی هەتە، یان 

ئەگەر فول تایم یان پارت تایم کار بکەیت. هەرچۆنێک بێت، بەسەر کاری 
کاتیی جێبەجێ نابێت کە بەپێی کاتژمێر پارە وەردەگرن. کارمەندانی کاتیی 
کە بەپێی کاری کاتژمێر پارە وەردەگرن لەبری ئەوەی زیادەیەکی لە سەدا 

دوازدەی کۆی مووچەکەیان وەردەگرن )مووچە بەر لە باجەكان(. ئەمە وەک 
دانی مووچەی پشوو ناسراوە.

دەتوانیت لە برى پشوو پارە وەربگریت ئەگەر واز لە کارەکە بێنیت و 
نەتوانیت پشووەکەت وەربگریت. لەم حاڵەتەدا، لە سەدا 12ی مووچە 

دەسکەوتوو لە ماوەى ساڵەکە وەردەگریت.

ئەگـەر لە کاتی دامەزراندنتـدا نەخۆش بکەویت
ئەگەر دامەزراو بیت و نەخۆش بکەویت، پێویستە لە یەکەم ڕۆژی نەخۆش 
کەوتنت خاوەنکارەکەت لە نەخۆشیەکەت ئاگادار بکەیتەوە. خاوەنکارەکە 

مووچەی نەخۆشیت بۆ ماوەی 14 ڕۆژی یەکەم پێدەدات. یەکەم ڕۆژ کە 
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نەخۆش دەکەویت ڕۆژێکی جیاکاریە. ئەمە واتە هیچ مووچەیەک بۆ ئەم 
ڕۆژە وەرناگریت. لە سەرەتای ڕۆژی دووەم کە نەخۆشیت، ئەوە لە سەدا 

80ی مووچەکەت وەردەگریت. ئەگەر نەخۆش بکەویت و نەیەیتە سەر کار 
بۆ زیاتر لە حەوت ڕۆژ، پێویستە بەڵگەیەکی پزیشکت هەبێت بۆ بەراورد 

بوون لە وەرگرتنی مووچەی نەخۆشی. ئەمە پێی دەوترێت بەڵگەی پزیشکی.

دۆزینەوەی کار
گەڕان بەدوای کار دەکرێت کاتێکی بخایەنێت و چەندین شت هەیە بەهەند 
وەربگیرێن. لێرە چەند زانیاریەک هەن دەربارەی چۆنیەتی گەڕان بەدوای کار.

دەتوانیت بچتە خزمەتگوزاری کاری حکومی و بەدوای کار بگەڕێیت لە  •
ڕێگەى باڵوکراوە بەردەستەکانی کاریان.

دەتوانیت پەيوەندى بە کۆمپانیای ستافکردن بکەیت کە ستاف بۆ  •
چەندین کۆمپانیا دابین دەکات.

دەتوانیت پەيوەندى بە ئاژانسێکی دامەزراندن بکەیت کە خەڵک بۆ  •
کۆمپانیایەک دەدۆزێتەوە کە دەیەوێت ستافی نوێ دابمەزرێنێت.

دەتوانیت وەاڵمی ڕیکاڵمی کار لە ڕۆژنامەی ڕۆژانە یان سەر ئینتەرنێت  •
بدەیتەوە.

دەتوانیت ڕاستەوخۆ پەيوەندى بە خاوەنکارێک بکەیت. •

دەتوانیت پرسیار لەو کەسانە بکەیت کە دەیان ناسیت - تۆڕی کەسیی  •
خۆت بەکاربێنە. خەڵکێکی زۆر لە ڕێگەى پەیوەندیە کەسیەکانی خۆیان 

کار دەدۆزنەوە.

خزمەتگـوزاری کاری حکومی
خزمەتگوزاری کاری حکومی ئاژانسێکی حکومییە لە سەرانسەری سوید 

بوونی هەیە. خزمەتگوزاری کاری حکومی دەتوانێت ڕێنماییت بکات 
بۆ چۆنیەتی دۆزینەوەی کار و زانیاری دەبەخشێت دەربارەی پسپۆریە 

جیاوازەکان و پرۆگرامە پەروەردەییەکان. خزمەتگوزاری کاری حکومی ڕیکالم 
 www.arbetsformedlingen.se دەربارەی کارە بەردەستەکان لە سەر

باڵو دەکاتەوە.

کاتێک مۆڵەێکی نیشتەجێ بوون وەردەگریت، گرنگە وەک کەسێک کە 
بەدوای کار دەگەڕێێت خۆت تۆمار بكەیت لە خزمەتگوزاری کاری حکومی.

سەرەتا  سوودی 
ئەگەر شایستەی سوودێکی ناساندن بیت، ئەفسەرێکی خزمەتگوزاری کاری 

حکومی پالنێکی سەرەتا لەگەڵ تۆدا بەیەکەوە دەکێشێت. پالنی سەرەتا 
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بریتیە لە پالنێک بۆ تۆ تا بچیتە نێو بازاڕی کار و ڕووماڵی دوو ساڵ دەکات، 
لەم ماوەیەدا شایستەی وەرگرتنی سوودی ناساندنیت.

پشـتیوانی بـۆ ئەو کەسـانەی بەدوای کار دەگەڕێن
خزمەتگوزاری کاری حکومی چەندین جۆری پشتیوانی پێشکەش بەو کەسانە 

دەکات کە بە دوای کار دەگەڕێن. پشتیوانی تایبەت بۆ کەسانی تازە هاتوو 
بەردەستە بۆ یارمەتیدانیان لە دۆزینەوەی کار.

هەروەها دەرفەتی ڕاهێنانی ئەزموونی کاریش هەیە. لە ماوەى ڕاهێنانێک 
تۆ لە شوێنی کار کاردەکەیت، هەروەها لە هەمان کاتدا قەرەبوو لە ئاژانسی 

زەمانی كۆمەاڵیەتی وەردەگریت. تۆ لە الیەن خاوەنکارەکەت پارەت 
پێنادرێت.

ڕاهێنەرەکان هەلی چوونە ناو بازاڕی کارت لە سوید پێدەبەخشێت و هەلێکە 
بۆ نیشاندانی زانیاری و کارامەییەکانت. ئەزموونی ئەوەت پێدەدات لە سوید 

کار بکەیت و دەتوانیت هەلەکانت بۆ دەستکەوتنی کار بەرز بکەیتەوە. 
ئەگەر بە شێوەیەکی باش بڕوات لە کاتی ڕاهێنانەکە، دەتوانیت داوای ئەوە 
بکەیت خاوەنکارەکەت وەک ڕێفرنس بەکاربێنیت لە کاتی پێشکەشکردنی 

داواکاری بۆ کارێک. واتە خاوەنکارەکەت ڕەنگە پەیوەندیان پێوە بکات 
و پرسیار لە ڕاهێنانەکەت بکات. شتێکی باشە کەسانێکت وەک ڕێفرنس 

هەبێت. بە شێوەیەکی گشتی گشت خاوەنکارەکان داوای ڕێفرنس دەکەن لە 
کاتی دامەزراندنی کەسێک.

خزمەتگوزاری کاری حکومی ڕاهێنان بۆ چەندین پیشە پێشکەش دەکات 
کە کارمەندی کەمە. ئامانجەکە بریتیە لەوەی کە ڕاهێنانەکە ببێتە هۆی 

دۆزینەوەی کار.

Colourbox :وێنە

ڕاهێنانەکان 
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بەڵگەنامەکانـی پێشـکەش کردنی داواکاری
کاتێک داواکاری پێشکەش دەکەیت بۆ کارێک، پێویستە ئەو بەڵگەنامانە 

بنێریت کە خاوەنکارەکەت داوای دەکات. زۆرجار خاوەنکارەکە داوای ئەوە 
دەکات نامەی کەسیی و سی ڤیەک )CV( بنێریت.

ڤی  سی 
وشەی )CV( وشەیەکی التینیە و بە مانای بەسەرهاتی ژیان دێت. لە سی 

ڤی ، پێویستە باسی ئامانجەکانی کارت، ئەزموونی کار، خوێندن و کارامەیی 
و زانیاریەکانی تری خۆت بکەیت. هەروەها پێویستە کەمێک باس لە خۆت 

بکەیت تۆ چۆنیت وەک کەسێک.

دەکرێت سی ڤیەک ئەم شتانەی تێدا بێت:

ناو، ناونیشان، ژمارەی تەلەفۆن و ناونیشانی ئیمەیڵ. •

مێژووی خوێندن: لیستێکی پرۆگرامە پەروەردەییەکان کە ئامادەی بوویتە. •

ئەزموونی کار: لیستەیەک لە ئەزموونی کارت. •

کارامەیی و ئەزموونەکانی تر، وەک زانیاری زمان و کارامەییەکانی  •
کۆمپیۆتەر.

 ڕیفرێنس: ناوی خاوەنکارەکانی پێشووتر یان ئەو کەسانەی باش تۆ  •
دەناسن.

کورتە زانیاریی شەخسی: حەزەکان، چاالکیەکانی خێزان و کات  •
بەسەربردن.

لە سی ڤی، هەروەها دەتوانیت بە کورتی باسی ئەو کارانە بکەیت کە 
پێشووتر کردووتە لەگەڵ ناوەرۆکی خوێندنەکەت. نامەکانی پشتگیری و 

وەسفی ئامانجەکانی 
کارت، ئەزموونی کار، 
خوێندن و زانیاری و 
کارامەییەکانی تری خۆت 
بکە. هەروەها پێویستە 
کورتەیەکیش لە زانیاری 
کەسیی باس بکەیت.

Colourbox :وێنە
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تۆمارەکانی خزمەتگوزاری دەکرێت پێشکەش بکرێن ئەگەر خاوەنکارەکە 
داوایان بکات یان کاتێک چاوپێکەوتنت لەگەڵ دەکرێت.

نووسـراوی داواکاری/ نووسراوی کەسیی
لە نووسراوێکی داواکاری یان نووسراوی کەسیی، باسی ئەوە دەکەیت بۆ 

حەزت لەم جۆرە کار یان کۆمپانیایە. هەروەها ئەوە ڕوون دەکەیتەوە بۆچی 
تۆ بۆ کارەکە شیاویت و چ ئەزموونێکی پێشووتریشت هەیە. گرنگە کە 

نووسراوی کەسیی بۆ ئەو کارە نووسرا بێت کە داواکاریت بۆی پێشکەش 
کردووە.

پێویستە نووسراوەکە کورت بێت، نزیکەی نیو الپەڕەی A4 بەسە.

ویست  نووسراوی 
ئەگەر حەزت لە کارێکی دیاریکراوە، بەاڵم هیچ ڕیکالمێکی کار نیە، 

دەتوانیت نامەیەکی ویست بنێریت. سی ڤی خۆت و نووسراوێک بنێرە کە 
بڵێیت بۆچی دەتەوێت لەم شوێنە کار بکەیت و لە چ شتێکیش باشیت.

Colourbox :وێنە

لە ماوەى چاوپێکەوتنی 
کار، بۆ نموونە، وەاڵمی 

ئەو پرسیارانە دەدەیتەوە 
کە لەبارەی ئەوەن بۆچی 
داواكارییت بۆ ئەم کارە 

پێشکەشکردووە.
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چاوپێکەوتنـی دامەزراندن 
چاوپێکەوتنێکی دامەزراندن گفتوگۆیەکە کە تێیدا خاوەنکار چاوپێکەوتن 

لەگەڵ کەسێک دەکات داواکاری کاری پێشکەش کردووە. چەند شتێکی 
گرنگ هەن کە بیری لێ بکەیتەوە لە کاتی چوونی بۆ چاوپێکەوتنێک. شتێک 

سوودبەخشە دەربارەی کۆمپانیاکە بخوێنیتەوە و کە تۆ بە ووردی جەخت 
بکەیتە سەر ئەو ئەزموونانەی هەتە کەوا دەکات تۆ بۆ کارەکە بگونجێیت. بۆ 
نموونە، دەتوانیت لە ئینتەرنێت لە زانیاری بگەڕێیت. ئەوە نیشان دەدات کە 

تۆ حەزت لە کارەکەیە کە داواکاریت بۆی پێشکەشکردووە.

باوەكان پرسیارە 
بیرۆکەیەکی باش دەبێت بیر لەوە بکەیتەوە چۆن پرسیارە جیاوازەکان لە 

چاوپێکەوتنێک وەاڵم دەدەیتتەوە. وا دەکات هەست بە باشی بکەیت کاتێک 
چاوت بە خاوەنکارێک دەکەوێت.

پرسیار و داواکاریە باوەكان:

باسی خۆتم بۆ بکە! تۆ چ جۆرە کەسێکیت؟ •

باسی کار و خوێندنی پێشووتمان بۆ بکە. •

ئاخۆ لە گروپێکدا باش کار دەکەیت؟ •

ئاخۆ تایبەتمەندیە بەهێز و پۆزەتیڤەکانت چین کە وا دەکات بۆ ئەم کارە  •
شیاو بیت؟

ئاخۆ تایبەتمەندیە الواز و نێگەتیڤەکانت چین؟ )لەوانەیە شتێکی باش  •
بێت ئەو نیشان بدەیت کە الوازی خۆت دەزانیت(.

بۆ داواکاریت پێشکەشکردووە بۆ ئەم کارە؟ چی سەرنج ڕاکێشایت بۆ  •
ئەمە؟

بۆ چی پێویستە تۆ دابمەزرێنین؟ چی وا دەکات بۆ گونجاو بیت بۆ ئەم  •
کارە؟

پالنەکانت بۆ داهاتوو چین؟ •

شـتەکانی تـر تا لـە چاوپێکەوتنـی کار لە یاد بێت
کاریگەری یەکەم گرنگە لە کاتی چاوکەتن بە خاوەنکارێک. پێشووتر بزانە 

ئەگەر شوێنی کار پێویستی بە جلوبەرگی تایبەت یان کۆدی پۆشاکی تایبەت 
هەبێت. جلەکانت با نە زۆر سەرنج ڕاکێش و نە زۆریش ناسەرنج ڕاکێش بێت.

زۆربەی خاوەنکارەکان پێشبینی ئەوە دەکەن ساڵویان لێ بکەیت لە ڕێگەی 
تۆقە کردن.

شتێکی گرنگە بۆ چاوپێکەوتن لە کاتی خۆت بگەیت. ئەگەر دوا بکەویت، 
ئەوە ڕەنگە هەلەکانی خۆت بۆ دەستکەوتنی کارەکە لە دەست بدەیت.
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دەستپێکردن بە کۆمپانیای خۆت
لە ساڵی 2014، 514,600 کەس لە سوید پیاوی کار بوون. ئەمە هاوتایە 

لەگەڵ لە سەدا 9.7ی خەڵکی نێو بازاڕی کار.

ئەگەر دەتەوێت دەست بە کۆمپانیای خۆت بکەیت، دەتوانیت یارمەتی 
و ڕاوێژ لە ڕێکخراو و ئاژانسی جیاواز وەربگریت، وەک ALMI یان 

خزمەتگوزاری کاری حکومیی. چەندین زانیاری لە سەر ئینتەرنێت هەیە 
 دەربارەی دەستپێکردن بە کۆمپانیای خۆت، بۆ نموونە:

www.verksamt.se یان www.tillvaxtverket.se

ALMI Företagspartner AB  لە الیەن واڵتەوە خاوەنداریەتی دەکرێت. 
ALMI کار دەکات بۆ دەسپێکردنی کۆمپانیای زیاتر، بەاڵم لەگەڵ  

 ALMI .پەرەپێدانی گەشەی کۆمپانیایە قەبارە بچووک و مامناوەندەکان
یارمەتی پێشکەش دەکات بە زانیاری و بۆ پەرەپێدانی پالنی بزنس. پالنێکی 

بزنس وەسفێکە دەربارەی چۆنیەتی کارکردنی کۆمپانیاکەت.

 ڕاوێژکارانی IFS بەشێکن لە ALMI و بۆ ئەو کۆچبەرانەن کە دەیانەوێت 
کۆمپانیایەک دەست پێبکەن. IFS Rådgivning ڕاوێژی بەخۆڕایی بە 

چەندین زمان پێشکەش دەکات. دەکەونە چەندین بەشی سوید. زانیاری 
زیاتر لە وێبسایتی www.almi.se بخوێنەوە.

پارە بۆ دەسـپێکردنی کۆمپانیایەک
کاتێک دەتەوێت دەست بە کاری خۆت بکەیت، زۆرجار دارایی )پارە( 

پێویستە. هەندێک جار لەوانەیە پێویستیت بە یارمەتی کەسێکی تر بێت. 
بە شێوەیەکی گشتى شتێکی ئاسانتر دەبیت الیەنی دارایی بزنسەکەت ڕێک 

بخەیت ئەگەر بیرۆکەی بزنسێکی باش و پالنێکی داڕێژراوی بزنسی باشت 
هەیە. شێوازی جیاواز هەن بۆ دەستخستنی دارای بۆ دەسپێکردنی بزنس:

 قەرزی بانكی •
ئەگەر بچیتە بانكێک، بانكەکە هەڵسەنگاندنێک بۆ دۆخی داراییت ئەنجام 

دەدات ئەوە دیاری دەکات ئەگەر بشێت پارە قەرز بکەیت، و ئەگەر وا 
بێت، دەتوانیت چەندە پارە قەرز بکەیت. قەرزی بانكی بە سوودەوە 

دەدرێتەوە.

 سەرمایەی وەبەرهێنان •
سەرمایەی وەبەرهێنان ئەو پارەیەیە کە کەسی خاوەن دارایی 

وەربەرهێنانی پێدەکات لە بزنسەکەی تۆ تا بتوانێت لە ئایندەدا پارە قازانج 
بکات. هەر ئەمە پێویستی بە پالن و بیرۆکەی زۆر باش هەیە و زۆرجار 
واتە تۆ دەچیتە نێو ڕێکەوتننامەیەک بۆ خاوەنداریەتی لە کۆمپانیاکەت.

گرانتەکان یان قەرز لە ڕێگەى دارایی حکومی، بۆ نموونە، خزمەتگوزاری  •
.Almi کاری حکومی یان
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بیمەی بێکاری
نزیکەی نیوەی خەڵکی سوید کارێکی بە مووچەیان هەیە. ڕێژەی بێکاری 
نزیکەی لە سەدا 7.2ـە. ڕێژەی بێکاری بۆ کەسانی گەنجی تەمەن 24-15 

بەرزترە و نزیکەی لە سەدا 22ە.

لە سوید بیمە هەیە کە کەسانی بێکار دەپارێزێت. ئەم بیمەیە، وەک 
بیمەی بێکاری ناسراوە، پێویستە وا بکات کەسێکی بێکار داهاتێکی هەبێت 

لەو کاتەی بەدوای کاردا دەگەڕێت. دەتوانیت ببیتە ئەندام لە کۆمەڵگای 
سوودەکانی بێکاری )A-kassa(، کە دەستەیەکی ئابوریە کە پارە بە ئەندامە 
بێکارەکانی دەدات. ئەگەر دەتەوێت ببیتە ئەندامی کۆمەڵگایەکی سوودی 

بێکاری، پێویستە ئابوونەیەکی مانگانەی ئەندامیەتی بدەیت.

مەرجەکانی دەسخسـتنی سـوودەکانی بێکاری
ئەگەر بە الیەنی کەم یەک ساڵ ئەندامی کۆمەڵگایەکی سوودی بێکاری 

بوویت و شەش مانگی ساڵەکە کارت کرد، تۆ شایستەی قەرەبو کردنەوەیت 
کە لە سەر بنەمای مووچەی پێشووترتە. قەرەبو کردنەوەکە لە سەدا 80ی 
مووچەی پێشووترتە بۆ 200 ڕۆژی یەکەم. زۆرترین بڕی قەرەبو کردنەوە 
کە دەکرێت وەریبگریت 680 کرۆنی سویدییە بۆ هەر ڕۆژێک. بۆیە لە 

ڕۆژی 201دا و دواتر تا ڕۆژ 300، ڕێژەی لە سەدا 70ی مووچەی پێشووترت 
وەردەگریت.

تەنها بۆ ماوەیەکی دیاریکراو دەتوانیت سوودەکانی بێکاری وەربگریت بۆیە 
پێویستە لەم ماوەیەدا بە جددی بەدوای کاردا بگەڕێیت.

وێنە: اداره کاریابی
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ئەگەر تۆ ئەندام نیت لە کۆمەڵگایەکی سوودەکانی بێکاری و ناتەوێت ببیتە 
ئەندام، دەتوانیت داواکاری پێشکەش بکەیت بۆ سوودەکانی بێکاری لە 

کۆمەڵگایەکی تەواوکەری سوودەکانی بێکاری )Alfa-kassan(. بڕی بنەڕەتی 
دراو لەالیەن Alfa-kassan  بڕی 320 کرۆنی سویدیە بۆ هەر ڕۆژێک.

 بڕی بنەڕەتی ئەو قەرەبو کردنەوەیەیە تۆ وەریدەگریت ئەگەر ئەندام 
نەبیت لە کۆمەڵگایەکی سوودەکانی بێکاری یان ئەگەر بۆ ماوەیەکی کورت 
ئەندام بوو بیت. بڕی بنەڕەتی بەو کەسانە دەدرێت کە تەمەنیان 20 ساڵ 

یان زیاترە. دەتوانیت بڕی بنەڕەتی لە کۆمەڵگایەکی سوودەکانی بێکاری یان 
کۆمەڵگایەکی تەواوکەری سوودەکانی بێکاری )Alfa-kassan( وەربگریت.

دانی باجەکان
سیستەمی باجی سویدی بنەمای سیستەمی خۆشگوزەرانی سویدیی 

پێکدەهێنێت. لە ڕێگەى باجەكان، واڵت دەتوانێت هەمان دەرفەت بە 
گشت کەسێک بدات لە بوارەکانی پەروەردە و ژیانی باش لە سوید. بەشێکی 

گەورەی سیستەمی خۆشگوزەرانی سویدی لە ڕێگەی باجەكانەوە پارەکەی 
دابین دەکرێت. بۆ نموونە باجەكان بۆ چاودێری تەندروستی، چاودێری 

ئاسایشی کۆمەاڵیەتی 
41.90  کرۆنی سویدی

پەروەردە
60.13 کرۆنی سویدی

چاودێری تەندروستی
13.60 کرۆنی سویدی

کارگێری گشتی
 12.50 کرون

بزنس
9 کرۆنی سویدی

بەرگری
3.40 کرۆنی سویدی

سیستەمی گشتی و 
سەالمەتی

2.80 کرۆنی سویدی

کەلتوور و کاتی بەسەربردن 
و خۆشگوزەرانی

2.10 کرۆنی سویدی

خانووبەرە و پەرەسەندنی 
شارەکان

0.80 کرۆنی سویدی
پاراستنی ژینگە
0.30 کرۆنی سویدی

100 کرۆنی سویدی
وێنە: خزمەتگوزاری کاری حکومی

100 کرۆنی سویدی
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منداڵ، خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەكان و چاودێری بەسااڵچووان دەدرێن. 
بەاڵم هەروەها ڕێگاوبانەکان، گواستنەوەی گشتی، وەرگرتنی پەنابەر و کاری 
ژینگەیی هاوبەشیش لە ڕێگەی باجەكانەوە پارەی دابین دەکرێت. زۆرینەی 

خەڵک کە لە سوید دەژین متمانەیان هەیە کە ئەو پارەیەی ئێمە لە باج 
دەیدەین بۆ بنیاتنانی کۆمەڵگا هاوبەشەکەمانە.

کاتێک کار دەکەیت، لە مووچەکەت باج دەدەیت. ئەمە پێی دەوترێت 
باجی داهات. ئەو مووچەیەی وەریدەگریت بەر لە دانی باج پێی دەوترێت 

مووچەی گشتی. مووچەکە دواى دانی باج پێی دەوترێت مووچەی سافی. 
مووچەی سافی ئەو پارەیەیە کە ماوەتە تا لە سەری بژیت. سیستەمی باجی 

سویدی وا داڕێژراوە کە ئەو کەسانەی پارەی زیاتریان دەست دەکەوێت 
باجی زیاتر بدەن. ئەوانەی پارەی پێویستیان نیە بۆ گوزەرانی ژیان دەتوانن 

یارمەتی لە کۆمەڵگا وەربگرن.

باج لە هەر یەک شارەوانیەکان جیاوازە. بە شێوەیەکی گشتى نزیکەی لە 
سەدا 29-35 ی مووچەی گشتیتە. ئەگەر بڕێکی زۆرت دەست بکەوێت 

ئەوە پێویستە باج بە واڵت بدەیت. ئەگەر دەتەوێت زیاتر بزانیت دەربارەی 
 باجەكان، دەتوانیت لە وێبسایتی ئاژانسی باج بەدوای زانیاری بگەڕێیت:

www.skatteverket.se

 باجی داهات کە تۆ دەیدەیتداهاتی سااڵنە

لە سەدا 35-29 باجی شارەوانیزیاترلە 602,600 کرۆنی سویدی

+ %20 باجی دەوڵەت 

+ %5 باجی دەوڵەت

بۆ داهاتی زیاتر لەم سنوورداریە

لە نێوان 420,800 کرۆنی سویدی و 
602,600 کرۆنی سویدی

لە سەدا 35-29 باجی شارەوانی 

+ %20 باجی دەوڵەت 

بۆ داهاتی زیاتر لەم سنوورداریە

لە سەدا 35-29 باجی شارەوانیکەمتر لە 420,800 کرۆنی سویدی

پێویست ناکات باج بدەیت.کەمتر لە 18,782 کرۆنی سویدی

سکاتیڤیرکیت: کاال

ئەگەر مووچەی نەخۆشی یان خانەنشینی وەربگریت، ئەوە پێویستە 
باجی داهات بدەیت. هەروەها باجی ئەو سوودانەش دەدەیت کە لە کار 

وەریاندەگریت. بۆ نموونە سوود دەکرێت ئەو کاتە بێت ئۆتۆمبێلی کار بە 
شێوەی تایبەت بەکار دێنیت یان کۆبۆنی خۆراک وەردەگریت بۆ کڕینی نانی 

نیوەڕۆ یان ئێوارە لە چێشتخانەیەک.

خشتەکە ڕێژەی جیاوازی باجی 
 بۆ باجی داهات تێدایە. 
)ژمارەکانی ساڵی 2014(
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باج  گەڕاندنەوەی 
سااڵنە، هەر یەكێک کە داهاتی هەیە و باج دەدات پێویستە گەڕاندنەوەی 

باج پێشکەش بە ئاژانسی باج بکات. گەڕاندنەوەی باج زانیاری دەربارەی 
ئەوەی چەندت دەستکەوتووە و چەندت باج داوە لە ساڵەکە دەگرێتەوە. 

ئاژانسی باج گەڕاندنەوەی باجت بۆ دەنێرێتە ناونیشانی ماڵەکەت. پێویستە 
سااڵنە گەڕاندنەوەی باجی ئاژانسی باجی سویدی بەر لە سەرەتای ئاخۆر پڕ 

بکڕێتەوە.

ئاژانسی باج زانیاری لە خاوەنکارەکەت، کۆمپانیای بیمەت، و بانكت 
وەردەگرێت دەربارەی ئەوەی لە ماوەى ساڵەکە چەندت پارە وەرگرتووە. بە 

شێوەیەکی گشتى ئەم زانیاریە لە نێو گەڕاندنەوەی باجە کە بۆ ناونیشانی 
ماڵەکەت ڕەوانکراوە. ئینجا پێویستە ئەوە بپشکنیت کە گشت زانیاریەکان 

دروستن. ئینجا دەتوانیت گەڕانەوەکە پەسەند بکەیت و واژۆ بکەیت بە پێنج 
شێوەی جیاواز:

فۆرمەکە واژۆ بکە بە پێنوسێک و بینێرە یان بیدە بە ئاژانسی باجی  •
سویدی.

لە مۆبایلەکەتەوە کورتەنامەیەک بنێرە. •

تەلەفۆن بۆ ئاژانسی باجی سویدی بکە. •

گەڕانەوەکە لە ڕێگەی ئینتەرنێت بکە بەو کۆدەی لە سەر فۆرمی  •
گەڕاندنەوەی باجەکەت چاپکراوە.

گەڕانەوەکە لە ڕێگەی ئینتەرنێت بە ناسنامەیەکی ئەلیکترۆنی ئەنجام بدە. •

فۆرمی گەڕاندنەوەی 
باج، زانیاری بە چەندین 
زمان بەردەستە لە سەر 

وێبسایتی ئاژانسی باجی 
سویدی.

وێنە: فەرمانگەی باج
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)VAT( باجی زێدەبەها
باجی زێدەبەها زۆرجار پێی دەوترێت ڤات. ڤات باجێکە لە سەر شت و 

خزمەتگوزاریەکان، و هەموو کەسێک ڤات بۆ هەموو شت و خزمەتگوزاریەک 
دەدات کە دەیکڕێت. ڤات بەشێکە لەو نرخەی دەیدەین. ڕێژەی جیاوازی 

ڤات هەیە، بەگوێرەی ئەو شتەی دەیکڕیت، لە سەدا 6 بۆ 25. هەروەها 
چەند شت و خزمەتگوزاریەک هەن بەدەرن لە ڤات، بۆ نموونە، چاودێری 

تەندروستی و پەروەردە. حکومەت ڤات وەک ئامرازێکی سیاسەتێک 
بەکاردێنێت و باجی کەم دەخاتە سەر ئایتمەکان کە مەزەندە دەکرێت باش 

بێت بۆ خەڵک تا بیکڕن.

ڕسومات باجی 
 باجی ڕسومات بریتیە لە باجێکی دیکە لە سەر چەند ئایتمێک، وەک 

خواردنەوە کحولیەکان، بەنزین، کارەبا و جگەرە. واڵت بڕیار دەدات کامە 
کەلوپەل پێویستە باجی ڕسوماتی هەبێت. زیاتر ئەو شتانەن کە مەترسیدارن  

بۆ ژینگە یان بۆ تەندروستی.

بەشـداری ئاسایشی کۆمەاڵیەتی 
 خاوەنکارەکان پارەی بەشداریەکانی ئاسایشی کۆمەاڵیەتی بۆ کارمەندەکانیان 
دەدەن. بەشداری ئاسایشیی کۆمەاڵیەتی بریتین لە بەشدار بوونی خاوەنکار، 

بەشداری ئاسایشی کۆمەاڵیەتی ئەو کەسانەی خاوەن کاری خۆیانن لەگەڵ 
بەشدار بوونەکانی خانەنشینی گشتی. بەم شێوەیە، جگە لە مووچەی 

کارمەندان، پێویستە خاوەنکار باجی داهات و بەشدرابوونەکانی خاوەنکار 
بۆ گشت کارمەندان بە واڵت بدات. ئەمە مانگانە یەکجار بە ئاژانسی 

باج دەدرێت. هەر کەسیک کە خاوەن کۆمپانیای خۆیانن ئەوە بەشداری 
ئاسایشی کۆمەاڵیەتی خاوەنکاری خۆی دەدات لە برى بەشدار بوونی 

خاوەنکار.

کارکردن بێ ئاشـکراکردنی داهاتەکان
کارکردن بێ ئاشکراکردنی داهاتەکانی یەکێک واتە کە کارمەند و خاوەنکار 
باج یان بەشداربوونی ئاسایشی کۆمەاڵیەتی نادەن. ئەگەر کارمەندێک یان 

خاوەنکارێک باج نەدات یان داهاتی ئاشکرا نەکات، ئەوە پێشێلی یاسا 
دەکەن. کۆمەڵگا لە سەر ئەو کەسانە بنیاتنراوە کە کار دەکەن و باج دەدەن. 
باجەكان بۆ دروست کردنی ڕێگاوبانەکان، دابینکردنی چاودێری تەندروستی، 

چاودێری بەسااڵچووان و خۆشگوزەرانیەکانی تری گشت هاواڵتیان بەکاردێت. 
ئەگەر باج نەدەیت، ئەوە دەکرێت سزا بدرێیت.

کاتێک بێ ئاشکراکردنی داهاتەکانت کار دەکەیت تۆ شایستەی هیچ 
مووچەیەکی نەخۆشی نابیت کاتێک نەخۆش دەکەویت، و شایستەی 

قەرەبووکردنەوەش نابیت ئەگەر لە کار بریندار بیت. سوودی باوانی کەمتر، 



99 © شـاری گۆتێنبێـرگ و دەسـتەی بەڕێوەبردنـی ناوچەی ڤاسـترا گۆتاالند  | دەربارەی سوید 

خانەنشینی کەمتر وەردەگریت و هیچ تۆمارێکی کارکردنیشت نابێت. 
ئەگەر کارێک بکەیت کە باجی نادرێت، لەوانەیە زەحمەت بێت بەکرێدانی 

سەرەکی شوقەیەک وەربگریت یان کڕین بە قست بکەیت. خاوەن مولک 
و بزنسەکان زۆرجار دەیانەوێت تۆ بتوانیت گرێبەستێکی کارکردن پێشکەش 

بکەیت.

تۆمارکردنی شارستانی 
تۆمارکردنی شارستانی واتە تۆ لە ئاژانسی باجی سویدی تۆمارکراویت وەک 
هاواڵتیەکی شارەوانیەک لە سوید. هەموو کەسێک کە لە سوید تۆمار کراوە 

ژمارەیەکی ناسنامەی کەسیی وەردەگرێت. ئەمە ژمارەیەکە دەسەاڵتداران 
بەکاری دێنن تا بتوانن تۆ بناسنەوە. شتێکی گرنگە لە کوێ دەژیت لەوێ 
تۆمار کرا بیت لەبەرئەوەی تۆ لەو شارەوانیە باج دەدەیت کە تێیدا تۆمار 
کراویت. هەر شارەوانیەک پالن بۆ چاالکیەکانی خۆی دادەنێت بەگوێرەى 

ژمارەی ئەو کەسانەی لەوێ دەژین. ئەگەر ماڵ بگوازیتەوە یان منداڵت 
هەبێت، پێویستە ئاژانسی باجی سویدی ئاگادار بکەیتەوە.

بەڵگەی تۆماری شارسـتانی 
بەڵگەی تۆماری شارستانی پەڕەیەکە کە ئەوە نیشان دەدات تۆ تۆمارکراویت 

)تۆماری شارستانی( لە ئاژانسی باجی سویدی. پێویستیت بە بەڵگەیەکی 
تۆمارکردنی شارستانیە، بۆ نموونە، لە کاتی پێشکەشکردنی داواکاری بۆ 

دەرماڵەی نیشتەجێکردن لە ئاژانسی زەمانی كۆمەاڵیەتی سویدی و لە کاتی 
پێشکەشکردنی داواکاری بۆ مۆڵەتی شوفێری.

ئەگەر پێویستیت بە بەڵگەی تۆماری شارستانی بوو، دەتوانیت داوای 
دانەیەک بکەیت لە وێبسایتی ئاژانسی باجی سویدی یان بچیتە نووسینگەی 

خزمەتگوزاری ئاژانسی باجی سویدی. شتێکی ئاسانە بەڵگەی تۆماری 
شارستانی وەربگریت کاتێک پێویستیت پێی دەبێت.

ناسنامە  کارتی 
ئەوانەی لە سوید تۆمار کراون کە تەمەنیان لە سەرووی 13 ساڵیە دەتوانن 

داواکاری پێشکەش بە ئاژانسی باجی سویدی بکەن بۆ کارتێکی ناسنامە. 
پێویستیت بە کارتێکی ناسنامەیە بۆ نیشاندانی تەمەن و ناساندنی خۆت. 

بۆ پێناسکردنی خۆت واتە تۆ بەڵگەیەک پێشکەش دەکەیت دەربارەی 
ناسنامەت، ئەوە نیشان دەدەیت کە ئەتوو خۆتی. پێویستە پێناسکردن نیشان 

بدەیت بۆ نموونە کاتێک تۆ دەرمانێک لە دەرمانخانەیەک وەردەگریت یان 
لە بانک کارێک دەکەیت. کارتەکە بۆ ماوەی پێنج ساڵ کاری پێدەکرێت. بۆ 

پێشکەشکردنی داواکاری بڕی 400 کرۆنی سویدی تێدەچێت.

وێنە: ئاژانسی کارتی ناسنامە
باجی سویدی
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ئەگەر تەمەنت لە ژێر تەمەنی 18 ساڵیە، پێویستە ڕێپێدانی بەخێوکارت 
هەبێت بۆ وەرگرتنی کارتێکی ناسنامە. ئەگەر دوو بەخێوکارت هەیە، 

پێویستە هەردووکیان ڕەزامەندیان نیشان بدەن بۆ داواکاریەکە. بەخێوکار ئەو 
کەسەیە کە بەرپرسیاریەتی یاسایی هەیە بۆ کەسێکی ژێر تەمەنی 18 ساڵی. 
پێویستە بتوانیت ناسنامەت بسەلمێنیت، واتە، پێویستە ئەوە نیشان بدەیت 
کێیت تاوەکو کارتی ناسنامە وەربگریت. دەتوانیت ئەمە بە چەند شێوەیەک 

بکەیت:

بەڵگەنامەیەکی ناسنامەی پەسەندکراو نیشان بدە یان •

کەسێک  لەگەڵ خۆت ببە کە دەتوانێت بسەلمێنێت تۆ کێیت •

کەسێک کە دەتوانێت بسەلمێنێت تۆ کێیت پێویستە کەسێک بێت کە تۆ 
باش دەناسێت. پێویستە کەسە تەمەنی لەسەرووی 18 ساڵی بێت و پێویستە 
بتوانێت بەڵگەنامەیەکی ناسنامەی پەسەندکراو بنوێنێت. بۆ نموونە کەسەکە 

دەکرێت هاوسەرت بێت، باوانێک بێت، برا/خوشک یان کوڕ یان کچێکی 
گەورە بێت. هەندێک جار، خاوەنکارێک یان کەسێکی دەسەاڵتدار کە تۆ باش 

دەناسێت دەکرێت کەسی سەلمێنەر بێت.

ئەگەر کارتی ناسنامەکەت وون بکەیت، پێویستە پەيوەندى بە ئاژانس باج 
بکەیت. ئەگەر کارتی ناسنامەکە دزرا، سەرەڕای ئاگادارکردنەوەی ئاژانسی 
باجی سویدی، هەروەها پێویستە پەيوەندى بە پۆلیسیش بکەیت و پێیان 
بڵێیت کە کەسێک کارتی ناسنامەی دزیویت. ئەو کات هیچ کەسێکی تر 

ناتوانێت کارتی ناسنامەت بەکاربێنێت.

بەڵگەنامە سـەلمێنراوەکانی ناسـنامە لە سوید

ئەم جۆرە ناسـنامانە پەسەندکراون:
کارتێکی ناسنامەی دەرکراو لەالیەن ئاژانسی باجی سویدی •

مۆڵەتێکی لێخوڕینی سویدی •

کارتێکی ناسنامەی سویدی SISی دەرکراو لەالیەن بانكێک دەسەاڵتێکی  •
حكومەتی نیشتیمانی

تۆمارێکی خزمەتگوزاری دەرکراو لەالیەن دەسەاڵتێکی حكومەتی  •
نیشتیمانی

کارتێکی ناسنامەی سویدی •

پاسەپۆرتێکی سویدی بە کەڤەری سووری شەرابی •

پاسەپۆرتێکی بیانی یەکێتی ئەوروپای دەرکراو لە دوایی 1ی ئەیلولی 2006 •

پاسەپۆرتێکی نەرویجی، ئایسلەندی، سویسرایی یان لیختنشتاینی دەرکراو  •
لە دوایی 1ی ئەیلولی ساڵی 2006
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ئەگەر شـێوەی ناسـنامەیەکی پەسەندکراوت نیە، 
بـەاڵم مۆڵەتی نیشـتەجێ بوونت هەیە

ئەگەر شێوەی ناسنامەیەکی پەسەندکراوت نیە، بەاڵم مۆڵەتی نیشتەجێ بوونت 
لە سوید هەیە، یان کەسێکت هەیە کە دەتوانێت تۆ بسەلمێنێت، دەتوانیت 

داواکاری پێشکەش بکەیت بۆ کارتێکی ناسنامە.  ئینجا ئاژانسی باجی سویدی 
ووردەكاریەكانی تۆ لە داواکاریەکە بەراورد دەکات لەگەڵ زانیاری ئاژانسی 

کۆچی سویدی بۆ ناو، بەرزی، وێنە، واژۆ، بەڵگەنامەی گەشت و بەڵگەی 
مۆڵەتی نیشتەجێ بوون. پێویستە پاسەپۆرت و بەڵگەی نیشتەجێ بوونت 

نیشان بدەیت. ئەگەر پاسەپۆرتت نیە، دەتوانیت بەڵگەی نیشتەجێ بوونت 
نیشان بدەیت. ئەگەر دەتەوێت ناسنامەت بەم شێوەیە بسەلمێنیت، پێویستە 

ئاماژەی پێبکەیت لە کاتی پێشکەشکردنی داواکاری بۆ کارتی ناسنامە.

بیمەی کۆمەاڵیەتی 
بیمەی کۆمەاڵیەتی بەشێکە گرنگە لە کۆمەڵگای سویدی. پاراستنی دارایی بۆ 

خێزان و مندااڵن، کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت، بەسااڵچووان، و ئەوانەی 
نەخۆشن یان بریندارن دابین دەکات. ئاژانسی بیمەی کۆمەاڵیەتیی سویدییە 

کە بڕیار دەدات ئەگەر تۆ شایستەی بیمەی کۆمەاڵیەتی بیت یان نا. ئاژانسی 
بیمەی کۆمەاڵیەتی دەسەالتێکی حكومەتی نیشتیمانییە. هەروەها ئاژانسی 

بیمەی کۆمەاڵیەتیە کە پارە دەدات.  ئاژانسی خانەنشینیی سویدی خانەنشینیی 
و یارمەتی دارایی دەداتە بەسااڵچووان.

یەکەم جار کە داواکاری پێشکەش دەکەیت بۆ دەرماڵە، ئاژانسی بیمەی 
کۆمەاڵیەتی هەڵسەنگاندن بۆ ئەوە دەکات ئاخۆ شایستەیت یان نا. ئەمانە 

چەند نمونەیەکی کەمی دەرماڵەکانن کە دەتوانیت داواکاری پێشکەش بکەیت 
بۆیان لە ئاژانسی بیمەی کۆمەاڵیەتی:

دەرماڵەی نیشـتەجێکردن 
ئەگەر داهاتی کەمت هەیە یان لە سوید تۆمار کراویت، ڕەنگە شایستەی 

یارمەتی بیت بۆ کرێت لە ئاژانسی بیمەی کۆمەاڵیەتی. پێی دەوترێت 
دەرماڵەی نیشتەجێکردن. ئەگەر منداڵت هەیە ئەوە مافی ئەوەت هەیە 

داواکاری پێشکەش بکەیت بۆ دەرماڵەی نیشتەجێکردن. ئەگەر شایستە بیت، 
و، ئەگەر وابێت، ئەو بڕەی وەری دەگریت بەگوێرەی ئەوە دەبێت چەند 
کەس لە خێزانەکەتدا هەیە. هەروەها بەگوێرەی بڕی کرێ دەبێت لەگەڵ 

چەندە پارە ئیش دەکەیت. ئەگەر تەمەنت لە نێوان 18 و 28 بێت، هەروەها 
ڕەنگە شایستەی دەرماڵەی نیشتەجێکردنیش بیت. گرنگە کە ئاژانسی بیمەی 

کۆمەاڵیەتی ئاگادار بکەیتەوە ئەگەر داهاتەکەت گۆڕاوە. ئەگەرنا، لەوانەیە 
پێویست بکات پارەکە بگەڕێنیتەوە.
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باوان دەرماڵەی 
جۆری دەرماڵە هەیە وەک باوان بۆ تۆ دەبێت، یان ئەگەر ببیت بە دایك/

باوك. تۆ شایستەی دەرماڵەی دوو گیانیت ئەگەر پێشبینی منداڵێک بکەیت و 
کارەکەت قورس بێت و نەتوانیت ئەرکەکانت بگۆڕیت.

کاتێک منداڵێک دەبێت تۆ شایستەی سوودی باوانی و سوودی باوانی کاتیی 
دەبیت. سوودی باوانی شایستەی وەرگرتنی پارەت دەکات بۆ ئەوەی لەگەڵ 
منداڵەکە لە ماڵ بیت بۆ ماوەی 480 ڕۆژ. هەروەها مافی ئەوەت هەیە پارە 

وەربگریت ئەگەر نەچیتە کار تاوەکوو ئاگاداری منداڵەکەت بیت کاتێک 
منداڵەکەت نەخۆشە. ئەمە تا منداڵەکە دەبێتە 12 ساڵ جێبەجێ دەبێت.

گشت باوانەکان شایستەی دەرماڵەی منداڵن. دەرماڵەیەکەکە بڕەکەی 1,050 
کرۆنی سویدیە کە مانگانە یەکجار دەدرێت تا تەمەنی 16 سااڵن. ئەگەر زیاتر 
لە منداڵێکت هەبێت، دەتوانیت پارەی زیاترت دەست بکەوێت لە پشتیوانی 

منداڵ. پێی دەوترێت پشتیوانی خێزان.

ئەگەر منداڵەکەت کەم ئەندام بێت، تۆ شایستەی کۆمەڵێک دەرماڵەیت. 
باوانی مندااڵن کە پەککەوتەن لەوانەیە داواکاری پێشکەش بکەن بۆ 

دەرماڵەی چاودێری.

ئەگـەر نەخۆش بکەیـت یـان پەککەوتەییت هەبێت
ئەگەر نەخۆش بکەویت و نەتوانیت کار بکەیت، خاوەنکارەکەت مووچەی 

Colourbox :وێنە
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نەخۆشیت بۆ ماوەی 14 ڕۆژی یەکەم پێدەدات. ئینجا قەرەبو کردنەوە لە 
ئاژانسی بیمەی کۆمەاڵیەتی وەردەگریت. پێی دەوترێت دەرماڵەی نەخۆش 

کەوتن.

ئەگەر ناتوانیت فوڵ تایم کار بکەیت بەهۆی نەخۆشی، یان ئەگەر برینداری 
یان پەککەوتەییت هەیە، دەتوانیت پارە لە ئاژانسی بیمەی کۆمەاڵیەتی 

وەربگریت.

پەیوەندیکردنـی بە ئاژانسـی بیمەی کۆمەاڵیەتی 
سویدی

ئاژانسی بیمەی کۆمەاڵیەتی سویدی نووسینگەی خزمەتگوزاری هەیە کە 
دەتوانیت سەردانیان بکەیت ئەگەر بتەوێت پرسیارێک بکەیت. هەندێک 

جار، پێویستە دیمانەیەک دیاری بکەیت. هەروەها دەتوانیت زانیاری زیاتر 
 لەسەر ئینتەرنێت بدۆزیتەوە لە:

.www.forsakringskassan.se

ئەگەر هەست دەکەیت ئاژانسی بیمەی کۆمەاڵیەتی سویدی 
بڕیارێکی هەڵەی داوە، دەتوانیت داوا تێهەڵچوونەوە بکەیت. پێویستە 

تێهەڵچوونەوەکە بە شێوەی نووسراو بێت و پێویستە لە ماوەی دوو 
مانگ لە دەرچوونی بڕیارەکە پێشکەش بکرێت. تۆ تێهەڵچوونەوەکە بۆ 

دادگای ئیداری دەنووسیت، بەاڵم سەرەتا نووسراوەکە بۆ ئاژانسی بیمەی 
کۆمەاڵیەتی سویدی دەنێریت. پێویستە سەرەتا ئاژانسی بیمەی کۆمەاڵیەتی 

دەرفەتێکی هەبێت بۆ گۆڕینی بڕیارەکەی. ئەگەر بڕیارەکەی خۆیان نەگۆڕی، 
تێهەڵچوونەوەکە ڕەوانەی دادگای ئیداری دەکەن.

پشـتیوانی درێژەپێدان 
پشتیوانی درێژەپێدان هەروەها پێشی دەوترێت یارمەتی دارایی. زۆرجار 

پێی دەوترێت یارمەتی کۆمەاڵیەتی و دەتوانیت داواکاری پێشکەش بکەیت 
لە نووسینگەی خۆشگوزەرانی کۆمەاڵیەتی شارەوانی بۆ ئەم یارمەتیە. ئەمە 

یارمەتیەکە بۆ ئەوانەی هیچ پارەیەکیان نیە.

چەندین جۆر داواکاری هەیە کە پەیوەستە بە پشتیوانی درێژەپێدان. ئەگەر 
دەتوانیت کار بکەیت، پێویستە بەدوای کار بگەڕێیت بۆ وەرگرتنی پشتیوانی 
درێژەپێدان. هەروەها پێویستە بەشدار بیت لە چاالکیەکانی تر وەک لەالیەن 

خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەكان داواکراوە.

ئەگەر تۆ بەشدار نەبیت لە چاالکیەداواکراوەکان لەالیەن خزمەتگوزاریە 
کۆمەاڵیەتیەكان، لەوانەیە داواکاریەکەت ڕەت بکرێتەوە و هیچ پارەیەک 

وەرنەگریت. بە شێوەیەکی گشتى تۆ شایستەی پارەی خزمەتگوزاریە 
کۆمەاڵیەتیەكان نابیت ئەگەر پارەت لە بانك هەبێت یان شتێی گران بەهات 

هەبێت، وەک ئۆتۆمبێل.
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فێرکردن بۆ گەوران
شتێکی ئاساییە وەک کەسێکی گەورە لە سوید بخوێنیت. زۆربەی خەڵک 
دەخوێنن لەبەرئەوەی دەیانەوێت لە کارامەیی پسپۆریەکەیان بەرەوپێش 

بچن یان گۆڕانکاریەک لە پیشە بکەن. هەروەها زۆربەیان دەخوێنن 
لەبەرئەوەی شتێکی سەرنج ڕاکێش و خۆشە شتی نوێ فێڕ ببیت. بۆیە 

خوێندن بە درێژایی ژیان وەک شتێکی پۆزەتیڤ سەیری دەکرێت - پێی 
دەوترێت دەوترێت فێربوون بە درێژایی ژیان.

خوێندن  ڕێنوێنی 
ئەگەر دڵنیا نیت لەوەی چی بخوێنیت، دەتوانیت لە نیو ڕێنوێنی خوێندن 
بگەڕێیت. نووسینگەیەکی ڕێنوێنی خوێندن ئەو شوێنەیە کەسانی گەورە 

دەتوانن زانیاری تێدا بەدەست بێنن دەربارەی پرۆگرام و کارە پەروەردەییە 
جیاوازەکان. ڕێنوێنی خوێندن بە شێوەیەکی گشتى لە قوتابخانەکان 

پێشکەشی کەسانی گەورە دەکرێت لە شارەوانیەکەت. بۆ زانیاری زیاتر، 
پەیوەندی بە شارەوانی خۆت بكە.

لە نووسینگەیەکی ڕێنوێنی خوێندن، هەروەها دەتوانیت یارمەتی دەربارەی 
ئەمانە دەست بخەیت:

داواکردنی بڕوانامە •

پێشکەشکردنی داواکاری بۆ وەرگرتن لە پرۆگرام و کۆرسە پەروەردەییە  •
جیاوازەکان

زانیاری دەربارەی ئەو شتانەی پێویستتە بۆ وەرگرتن لە پرۆگرامێک یان  •
کۆرسێک

زانیاری تر دەربارەی خوێندن •

چەندین جۆر دەرفەتی 
جیاوازی خوێندن هەن بۆ 
کەسانی گەورە لە سوید.

Colourbox :وێنە
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ڕێنوێنی  ناوەندی 
ئەگەر تەمەنت لە ژێر تەمەنی 20 سالی بێت، دەتوانیت ڕاوێژی ڕێنوێنی 
خوێندن لە ناوەندی ڕێنوێنی وەربگریت. لەوێ، دەتوانیت یارمەتیت لەم 

بوارانە دەست بکەوێت:

گفتوگۆکردنی ئەوەی دەتەوێت کامە پرۆگرامی پەروەردەیی یان کار  •
هەڵبژێریت

گەڕان بەدوای زانیاری دەربارەی پرۆگرام و کارە پەروەردەییەکان •

زانیاری دەربارەی لێکۆڵینەوەکان لە واڵتانی تر •

 SFI – سـویدی بۆ کۆچبەران
سویدی بۆ کۆچبەران )SFI( خوێندنێکی بنەڕەتیە بۆ زمانی سویدی بۆ 

کەسانی گەورە کە زمانی دایكیان سویدی نیە. دەتوانیت وەک پارت تایم یان 
فوڵ تایم ئامادەی SFI بیت. پرۆگرامەکە بەخۆڕاییە.

لە نێو SFI ئاڕاستەی جیاواز هەیە بەگوێرەی ئەوەی کامە خوێندنت هەیە. 
بۆ نموونە، SFI پیشەیی و SFI بۆ ئەو کەسانە هەیە کە خوێندنی زانکۆ یان 

قوتابخانەی دواناوەندیان هەیە.

Colourbox :وێنە
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تۆ مافی بەشداری کردنت هەیە لە زمانی سویدی بۆ کۆچبەران لەو کاتەی 
دەبیتە 16 ساڵ. هەرچۆنێک بێت، شتێکی زۆر باوترە بۆ ئەوانەی تەمەنیان 

لە ژێر 18 ساڵیە خوێندنیان لە قوتابخانەی دوای ناوەندی سویدی وەربگرن. 
کاتێک خۆت بۆ SFI تۆمار دەکەیت، پێویستە بەڵگەیەکی تۆماری شارستانی 
ئاژانسی باجی سویدی و کارتی ناسنامەت، مۆڵەتی لێخوڕین یان پاسەپۆرتت 

لەگەڵ خۆت ببەیت.

خوێندنـی گەورانی تایبەت بە شـارەوانی - 
Komvux

Komvux قوتابخانەیەکە کە تێیدا کەسانی گەورە دەتوانن هەمان شت 
بخوێنن هاوشێوەی قوتابخانەیەکی ئیلزامی. پێی دەوترێت خوێندنی بنەڕەتی 

گەوران ئەگەر خوێندنێکی هاوتای قوتابخانەی ناچاری سویدیت نیە، مافی 
ئەوەت هەیە بچیتە خوێندنی بنەڕەتی گەوران. پێویستیت بە بڕوانامەیەکە 

لە SFI D بۆ فێربوونی زمانی سویدی لە ئاستی سەرەتایی.

لە کۆمڤوکس هەروەها دەتوانیت هەمان ئەو شتانە بخوێنیت وەک ئەوانەی 
قوتابخانەی دواناوەندی سویدی. پێی دەوترێت خوێندنی دواناوەندی 
گەوران. ئەگەر خوێندنێکی هاوتای قوتابخانەی دواناوەندی سویدییت 

نەبێت، تۆ شایستەی خوێندنیت لە پرۆگرامی دواناوەندی گەوران. پێویستە 
ئاستی بنەڕەتی سویدیت وەک زمانی دووەم )SAS( خوێند بێت، SAS G، بۆ 

فێربوونی سویدی لە ئاستی سەرووی دواناوەندی.

هەروەها کۆمڤوکس پرۆگرامی پەروەردەیی پێشکەش دەکات، تۆ دەتوانیت 
دوای قوتابخانەی سەرووی دواناوەندی بخوێنیت. بۆ نموونە، پرۆگرامی 

تەواوکەری پەروەردەیی هەن. ئەمە ڕاهێنانی پیشەییە بۆ گەوران. ئەگەر 
قوتابخانەی سەرووی دواناوەندی لە کۆمڤوکس تەواو بکەیت، دەتوانیت 

داواکاری پێشکەش بکەیت بۆ زانکۆ یان کۆلێژی زانکۆیی. خوێندن لە 
کۆمڤوکس خێراترە لە قوتابخانەی ئیلزامی ئاسایی و قوتابخانەی سەرووی 

دواناوەندی. پێویستە بڕیار بدەیت سەربارەی بەوەی چۆن پالن بۆ خوێندنی 
خۆت دادەنێیت. دەتوانیت لە ڕۆژ یان ئێواران بخوێنیت. خوێندن لە 

کۆمڤوکس بەخۆڕاییە، بەاڵم پێویستە خۆت پارەی کتێب و پێداویستیەکانی 
تری خوێندن بدەیت. ئەگەر تەمەنت لە سەرووی 20 سااڵن بێت و بە الیەنی 

کەم لە سەدا 50ی کات کاتەکەت بخوێنیت، دەتوانیت داواکاری پێشکەش 
بکەیت بۆ یارمەتی دارایی)گرانت( و قەرزی قوتابیان لە لێژنەی ناوەندی 

.)CSN( گرانتەکانی قوتابی

هەروەها بۆ نموونە پرۆگرامی خوێندنی گەوران هەە بۆ ئەو کەسانەی 
کێشەی گەشە یان کێشەی عەقڵیان هەیە. ئەم جۆرە خوێندنە پێی دەوترێت 

.)särvux(خوێندنی تایبەت
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گەل ئامادەیی 
ئامادەیی گەل قوتابخانەیەکە بۆ قوتابیە گەورەکان. لەوێ دەتوانیت کۆرسی 

ئیلزامی و ئاستی قوتابخانە سەرووی دواناوەندی وەربگریت. هەروەها 
قوتابیان دەتوانن لە قوتابخانەکان بژین لە کاتی خوێندن. لە قوتابخانەیەکی 

ئامادەیی گەل، دەتوانیت ئامادەی چەندین کۆرسی جیاواز بیت:

دەکرێت بچیتە کۆرسە گشتیەکان لە برى قوتابخانەی سەرووی دواناوەندی  •
و هەندێک جار لە برى قوتابخانەی ئیلزامی. دەتوانیت بۆ ماوەی یەک ساڵ 
تا چوار ساڵ بخوێنیت، بەگوێرەی خوێندنی پێشووترت. لێرە، بە شێوازێکی 

لەسەرخۆتر دەخوێنیت بەراورد بە کۆمڤوکس.

کۆرسی تایبەت ئەو کۆرسانەن بابەتی تایبەتیان هەیە. بۆ نموونە، دەتوانیت  •
مووزیك یان هونەر بخوێنیت. هەروەها دەتوانیت پیشەیەکی تایبەت فێر 

ببیت، وەک کرێکاری گەنج یاریدەدەر چارەسەرکردن.

 زمانی سویدی بۆ کۆچبەران. قوتابخانە ئامادەییەکانی گەل دەتوانن کۆرسی  •
SFI پێشکەش بکەن.

هەر قوتابخانەیەکی گەل بڕیار دەدات کێ لە قوتابخانەکە وەردەگیرێت. 
قوتابخانەی گەل سیستەمی قۆناغداری خۆیان هەیە. قوتابخانەی ئامادەیی 

گەل دەکرێت بڕوانامە ببەخشن کە دەکرێت ئەو شتە بگرێتەوە کە پێی 
دەوترێت پێویستیەکانی چوونە زانکۆ و کۆلێژی زانکۆیی. ئەمە واتە تۆ گشت 

زانیاریەکت هەیە کە پێویستە بۆ ئەوەی بتوانیت لە زانکۆ یان کۆلێژی زانکۆیی 
بخوێنیت.

)YH-utbildning( خوێندنی پیشـەیی کۆلێژ 
خوێندنی پیشەیی جۆرێکی خوێندنە کە تێیدا دەتوانیت ڕاهێنان وەربگریت 

بۆ ئەوەی ببیتە پیشەگەر لە بوارێکی دیاریکراودا. خوێندنی پیشەیی کۆلێژێک 
جێگرەوەیەکە بۆ پرۆگرامی خوێندنی درێژتر لە زانکۆ یان کۆلێژی زانکۆیی. 
خوێندنەکە بەخۆڕاییە. لە کاتی پرۆگرامەکە، پێویستە قوتابیەکە پەپوەیندی 

زۆر لەگەڵ کۆمپانیاکان هەبیت لە ڕێگەى ڕاهێنانی ئەزموونی کار.

پرۆگرامەکانی خوێندنی پیشەیی پەيوەندى نزیکیان بە بازاڕی کار هەیە. 
مەبەستەکە ئەوەیە قوتابیان بتوانن بە خێرایی دوای دەرچوون کارێکیان 

دەست بکەوێت. هەندێک کۆرسی ناو پرۆگرامەکانی خوێندنی پیشەیی زمانی 
سویدی بۆ بواری پیشەیی وەک پشتیوانیەکی زێدەکی پێشکەش دەکەن. 

یاریدەدەرێکە بۆ ئەوانەی زمانی خۆیان زمانی سویدی نیە. ئەگەر دەتەوێت 
زانیاری زیاتر بزانیت دەربارەی پرۆگرامەکانی خوێندنی پیشەیی، دەتوانیت 

پەيوەندى بە ئاژانسی نیشتیمانی سویدی بۆ خوێندنی بااڵی پیشەیی بکەیت، 
.www.myh.se
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تاوەکوو لە پرۆگرامێکی خوێندنی پیشەیی بخوێنیت، پێویستە پێویستیە 
گشتیەکانی وەرگرتنت بۆ زانکۆ و کۆلێژی زانکۆیی تێدا بەدی بێت. واتە 

پێویستە تۆ لێهاتووییت لە بابەتە پێویستەکانی بۆ چوون بۆ زانکۆ و کۆلێژ تێدا 
بێت.

 )KU-utbildning( ڕاهێنانـی تەواوکەر
ڕاهێنانی تەواوکەر لە الیەن کارپێکەرە تایبەتەکان پێشکەش دەکرێت. 

هەندێک لە پرۆگرامەکان لە ئاستی سەرووی دواناوەندیین و هەندێکیان 
لە دوای ئاستی دواناوەندیین. پرۆگرامەکانی ڕاهێنان لە بوارە جیاوازەکان 

بەردەستە، وەک هونەر، فاشن، دیزاین، فڕۆکەوانی، کاری دەستی و لەش ڕێکی 
و چاودێری پێست. زۆربەی ئەم کۆرسانە قوتابیان بۆ خوێندنی تر لە کۆلێژ یان 

پرۆگرامی ڕاهێنانی پیشەیی ئامادە دەکەن. زۆرینەی پرۆگرامەکانی ڕاهێنانی 
KU پێیویستیان بەوەیە پارەی تێچوو ڕاهێنان بدەیت تا بتوانیت ئامادە بیت.

زانکـۆ و کۆلێژی زانکۆیی
لە سوید، زانکۆ و کۆلێژی زانکۆیی هەن. جیاوازیەکە ئەوەیە کە پێویستە 

زانکۆیەکیش پرۆگرامی پەروەردەیی خوێندنی بااڵی هەبێت. پرۆگرامە 
پەروەردەییەکان لە زانکۆ و کۆلێژە زانکۆییەکان هەمان ژمارە کرێدیت و نمرە 

پێشکەش دەکەن. بە الیەنی کەم یەک زانکۆ یان کۆلێژی زانکۆی لە هەموو 
هەرێمێک هەیە.

پرۆگرامـی پەروەردەیی یان کۆرسـی جیاواز
پرۆگرامێکی پەروەردەیی چەندین کۆرسی تێدایە کە لە بەرامبەردا دەبێتە هۆی 

وەرگرتنی پلە. دەستخستنی پلەیەک واتە کەسێک لە گشت تاقیکردنەوەکان 
دەرچووە و پرۆگرامێکی پەروەردەیی تەواو کردووە. پێویستە زۆرینەی 
کۆرسەکانی پرۆگرامێکی پەروەردەیی تەواو بکەیت. هەرچۆنێک بێت، 

هەندێک کۆرس هەن دەتوانیت خۆت هەڵیان بژێریت. بۆ ئەوەی پلەیەکی 
وەک دکتۆرا، لێکۆڵەری کۆمەاڵیەتی، پارێزەر یان دەرچووی ئەندازیاری 

بەدەست بێنیت، پێویستە پرۆگرامی پەروەردەیی ئەو شوێنە تەواو بکەیت. 
ئەگەر بچیتە کۆرسی جیاواز، کۆرسەکانی خۆت هەڵدەبژێریت و ئەو 

ڕیزبەندیەی کە تێیدا وەریاندەگریت. خوێندنی فول تایم 60 کرێدیتی زانکۆییە 
لە ساڵێکدا.

چـی پێویسـتە بۆ زانکـۆ و کۆلێژی زانکۆیی
تاوەکو بچیتە پرۆگرامێکی خوێندنی زانکۆیی، پێویستە پێداویستیە گشتیەکانی 

وەرگرتنت تێدا بێت. هەندێک جار، پێویستە پێداویستی تایبەت بەدی بێت. 
ئەمە واتە پێویستە چەند کۆرسێکی دوای دواناوەندیت تەواو کردبێت تاوەکو 

لە پرۆگرامێکی دیاریکراو لە زانکۆ یان کۆلێژی زانکۆیی وەربگیرێیت.
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هەر کەسێک پێداویستیە گشتیەکانی وەرگرتنی تێدا بێت، پێویستە:

بڕوانامەیەکی تەواوکردنی قوتابخانەی سەرووی دواناوەندی هەبێت کە  •
نمرەکانی بە الیەنیکەم لە سەدا 90 بێت بۆ پرۆگرامە پەروەردەییەکە

بڕوانامەیەکی تەواوکردنی خوێندنی گەورانی سەرووی دواناوەندی هەبێت  •
کە نمرەکانی بە الیەنیکەم لە سەدا 90 بێت بۆ پرۆگرامە پەروەردەییەکە

خوێندنێکی سویدی یان بیانی هاوتای قوتابخانەی سەرووی دواناوەندی  •
سویدی یان خوێندنی گەورانی سەرووی دواناوەندی، وەک

بڕوانامەیەک لەسەر پۆلێنی کورسەکانی قوتابخانەی  -
ئامادەیی نیشتمان 

ئەگەرنا زانیاری بەدەست هێنابێت کە هاوتای قوتابخانەی  -
سەرووی دواناوەندی سویدی یان خوێندنی گەورانی 

سەرووی دواناوەندی بێت

بڕوانامەی بەدەست هاتوو کە پێداویستیە گشتیەکانی  -
وەرگرتن لە دانیمارک، فینالندە، ئایسلەندە یان نەرویجی 

تێدا بێت

)Matilda Karlsson(وێنە: ماتیلدا کالرسۆن

باڵەخانەی سەرەکی زانکۆی 
گۆتێنبێرگ. 
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زانیاری دەستکەوتوو لە ڕێگەى خوێندنی سویدی یان  -
بیانی یان لە ڕێگەى ئەزموونی کرداری تا بتوانیت بچیتە 

پرۆگرامێکی بنەڕەتی زانکۆ

ئەگەر خوێندنێکی بیانیت هەیە، هەروەها داواکاریەک هەیە کە پێویستە 
زانیاری پێویستت هەبێت دەربارەی سویدی و ئینگلیزی.

پێداویستیە تایبەتەکانی وەرگرتن دەکرێت هەمەجۆر بن بەگوێرەی 
ئەو پرۆگرامە پەروەردەییەی هەیە. زانیاری دەربارەی ئەوە پێداویستیە 

تایبەتەکانی وەرگرتن چین لە زانکۆ یان کۆلێژی زانکۆییەکە بەردەن کە تێیدا 
پرۆگرامەکە پێشکەشکراوە.

تێچـووی خوێندنی بااڵ
چاالکیەکانی زانکۆ و کۆلێژە زانکۆییەکان تا ڕادەیەکی زۆر لەسەر بودجەی 

گشتین.

بۆیە، گشت خوێندنی بااڵ بەخۆڕاییە، بەاڵم پێویستە خۆت پارەی کتێبەکانی 
خۆت و پێداویستیەکانی تری خوێندن بدەیت.

قوتابیانی میوان کە ماوەیەکی سنووردار دەخوێنن و لە دەرەوەی یەکێتی 
ئەوروپاوە دێن پێویستە کرێی خوێندن بدەن.

ئەگەر بە الیەنی کەم پارت تایم دەخوێنیت، یان لە سەدا 50 دەخوێنیت، 
مافی ئەوەت هەیە كە داواکاری پێشکەش بکەیت بۆ یارمەتی دارایی)گرانتی( 

قوتابی و قەرزی قوتابی الی بۆردی نیشتیمانی سویدی بۆ یارمەتی قوتابی 
.)CSN(

زیاتر زانیاری 
دەتوانیت زانیاری زیاتر دەربارەی خوێندن لە زانکۆ بە زمانی جیاواز لەم 

سایتە بخوێنیتەوە: www.studera.nu. ئەگەر دەتەوێت زیاتر بزانیت 
 دەربارەی ڕێساکانی وەرگرتن، دەتوانیت لەسەر ئەم وێبسایتە بیخوێنیتەوە:

www.antagning.se

یەکسانکردن
یەکسانکردن واتە هەڵسەنگاندنی شتێک کە پێوانەکردنی بە وردی زەحمەتە. 

کاتێک خوێندنی خۆت یان زانیاری خۆت لە پسپۆریەکی دیاریکراو 
هەڵسەنگێنراوە، ئەمە پێی دەوترێت یەکسانکردن. یەکسانکردنی خوێندنی 

پێشووترت یان ئەزموونەکانی پسپۆریت لەوانەیە ئەوە نیشان بدات تۆ 
زانیاری هاوتات هەیە وەک ئەوەی لە کۆرسەکان لە سوید دەدرێت. لەوانەیە 

پێویستیت بە دەسخستنی هەڵسەنگاندنێکی پسپۆرانە بێت کە تێیدا 
کارامەییەکانت هەڵدەسەنگێنرێن لە ماوەى گفتوگۆیەک و تاقیکردنەوەیەکی 
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کرداری. دەکرێت یەکسان کردن بۆ بکرێت لە پیشەکانی دروستکردن، 
چاودێری تەندروستی، پیشەسازی، گواستنەوە و چێشتخانە.

هەڵسـەنگاندنی بڕوانامەی بیانی
ئەگە لە دەرەوە پرۆگرامێکی زانکۆییت تەواو کردووە، دەتوانیت 

هەڵسەنگاندنی بۆ بکەیت لە ڕێگەی ئەنجومەنی سویدی بۆ خوێندنی بااڵ. 
 www.uhr.se هەڵسەنگاندنەکە بەخۆڕاییە. زانیاری زیاتر لە وێبسایتی

بخوێنەوە.

هەندێک بوار بە یاسای سویدی ڕێکخراون کە ڕێسای تێدایە بۆ ئەو شتەی 
پێویستە تاوەکوو لە بوارێک کار بکەیت، بۆ نموونە، پلەیەکی دیاریکراو یان 
ناسنامەیەک. تاوەکو لەم بوارانەدا کار بکەیت پێویستە داواکاری پێشکەش 

بە الیەنی بەرپرسیار بکەیت بۆ مۆڵەتی بوارەکە. بۆ بوارەکانی نێو چاودێری 
تەندروستی وەک پزیشک یان پەرستار، الیەنی بەرپرسیار بۆردی نیشتیمانیە 

بۆ تەندروستی و خۆشگوزەرانی، و بۆ بوارەکانی پەروەردە، ئەوە ئاژانسی 
نیشتیمانی سویدی بۆ پەروەردە بەرپرسیارە.

وەرگێڕانی بڕوانامـە بیانیەکان
ئەگەر پێویست بوو بڕوانامە بیانیەکان وەربگێڕدرێن، پێویستە سەرەتا 

بیانکەیتە سویدی. پێویستە وەرگێڕانەکە لەالیەن وەرگێڕی پسپۆرەوە ئەنجام 
بدرێت. دەکرێت خزمەتگوزاری کاری حکومی هەندێک جار یارمەتیت بدات 
لە وەرگێڕانی بڕوانامەکانت. ئەگەر بڕوانامەکان بە زمانی ئینگلیزی، فەرەنسی، 

ئەڵمانی، ئیسپانی، یان یەکێک لە زمانەکانی ئەسکەندیناڤی نووسراون، ئەوە 
پێویست ناکات وەربگێڕدرێن.

یارمەتی/دەرماڵـەی قوتابی 
هاریکاری قوتابی قەرز و یارمەتی دارایی)گرانت( دەگرێتەوە کە دەتوانیت لە 
کاتی خوێندنت وەریبگریت. دەتوانیت هاریکاری قوتابی بۆ خوێندنی زانکۆ، 
کۆلێژی زانکۆیی و هەندێک پرۆگرامی خوێندنی دوای سەرووی دواناوەندی 
وەربگریت. لە هەمان وەرز کە تەمەت دەبێتە 20 ساڵ، هەروەها دەتوانیت 

هاریکاری قوتابی وەربگریت کاتێک لە قوتابخانەیەکی ئامادەیی گەل، 
خوێندنی گەورانی تایبەت بە شارەوانی - Komvux دەخوێنیت یان هەر 

خوێندنێکی تری ئیلزامی سەرووی دواناوەندی.

لێژنەی ناوەندی یارمەتی دارایی)گرانتی( قوتابی )CSN( ئەو الیەنەیە کە 
هاریکاری قوتابی دەدات. ئەگەر بتەوێت، دەتوانیت تەنها داواکاری بۆ 

گرانت پێشکەش بکەیت کاتێک دەخوێنیت. سنوورداریەکی سەرووی بڕی 
قەرزی قوتابی هەیە کە دەتوانیت وەریبگریت لە مانگێکدا، بەاڵم هەروەها 

دەتوانیت کەمتریش وەربگریت، ئەگەر بتەوێت. ئەگەر منداڵت هەیە، تۆ 
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شایستەی پارەی یارمەتی دارایی)گرانتی( زیاتریت لەو کاتەی دەخوێنیت. 
شەش مانگ دواى وەرگرتنی دوا هاەیکاری دەست دەکەیت بە دانەوەی 
قەرزەکە. زانیاری زیاتر دەربارەی هاەیکاری قوتابی لە سەر وێبسایتەکە 

www.csn.se .بەردەستە

ژیانی کات بەسەربردن و ڕێکخراو
 ماوەی کات بەسەربردن ئەو کاتەیە کە کەسێک لە کار و لە قوتابخانە نیە. 

داب و نەریتێکی زۆر بەهێز هەیەی ڕێکخراوی لە سوید هەیە خەڵکێکی 
زۆر لە سوید لە یەکێک لەم ڕێکخراوانەن. ئەگەر حەزێکی تایبەتت هەیە لە 

کاتی کات بەسەربردنت، ئەوە دەرفەتی ئەوەت هەیە تۆڕی فراوانتر دروست 
بکەیت و برادەری زیاتر لە کۆمەڵگا بدۆزیتەوە. بۆ ئەوانەی لە سوید نوێن، 

چاالکیەکانی کات بەسەربردن چەند ڕێگەیەکن بۆ ئەوەی برادەری نوێ 
بدۆزیتەوە و بە خێرایی فێری سویدی بیت. بە ئەندام بوون لە کۆمەڵەیەک، 

هەروەها دەتوانیت کار لە سەر بابەتی کۆمەاڵیەتی گرنگیش بکەیت.

سوید سەربەخۆیی دروستکردنی کۆمەڵەی هەیە. ئەمە بەشێکی گرنگە لە 
کۆمەڵگای دیموکراتی. ئازادی کۆمەڵە دروستکردن واتە مافی دەسپێکردنی 

کۆمەڵەیەک. گروپێک کەس ئارەزووی هاوبەشیان هەیە یان باکگراوندی 
هاوبەشیان هەیە دەتوانن کۆمەڵەیەک دروست بکەن.

کۆمەڵەی جیاواز هەن، وەک کۆمەڵە وەرزشیەکان، کەلتوریەکان و 
موزیکییەکان و ئایینییەکان. کار کردن لە کۆمەڵەکان زۆرجار بەخۆڕاییە.

Colourbox :وێنە کۆرسی گۆرانی لەگەڵ ئافرەتانی بە تەمەن.
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کۆمەڵەیەک دامەزراندنی 
لەکاتی دەسپێکردنی کۆمەڵەیەک، پێویستە یەکێک ببێتە بۆرد. بۆردەکە 
پرۆپۆزەل بۆ ڕێساکان ئامادە دەکات کە لە کۆمەڵەکە جێبەجێ دەبێت. 

ئەمانە پێیان دەوترێت بەپێی یاساکان. زۆرجار کۆمەڵەکان لە ئاژانسی باجی 
سویدی تۆمار دەکرێن و ژمارەیەکی پێناسی کۆمپانیایان هەیە. بە شێوەیەکی 

گشتى کەسیک ئەژمێرێکی بانكی بۆ کۆمەڵەکە دەکاتەوە.

پەيوەندى لەگـەڵ کۆمەڵە جیاوازەکان
ئەگەر دەتەوێت پەيوەندى بە کۆمەڵەیەک بکەیت، دەست بە کۆمەڵەیەک 

بکەیان داواکاری پێشکەش بکە بۆ فەند بۆ کۆمەڵەکەت، دەتوانیت پەيوەندى 
بە شارەوانی بکەیت. لە شارەوانی، بۆ نموونە، لەوانەیە بەشی کات 

بەسەربردن بێت کە یارمەتی کۆمەڵەکەت دەدات.

کۆمەڵەکانـی کۆچبەران
کۆمەڵەی کۆچبەران بریتیە لە کۆمەڵەیەک کە کار دەکات بۆ یارمەتیدانی 

ئەوانەی لە هەمان واڵتدا هاتوون دۆزینەوەی یەکتر لە واڵتە نوێیەکە. 
کۆمەڵەکانی کۆچبەران دەکرێت زۆر یارمەتیدەر بن تازە هاتووان لە 

تێگەیشتنی کۆمەڵگای سویدی.

کۆمەڵـە کەلتوریەکان
کۆمەڵەیەکی کەلتوری دەکرێت کۆمەڵەیەک بێت کە ئارەزوومەندە لە چەند 
جۆرە سەمایەک، شانۆ یان مووزیك. ئەمە لەوانەیە کۆمەڵەیەک بێت کە تێیدا 

خەڵکی هەمان ئەتنیک و باکگراوندی کەلتوری بەیەک دەگەن.

ڕێکخراوە خۆبەشـخەکان
ڕێکخراوە خۆبەشخەکان هەوڵدەدەن کۆمەڵگا پێش بخەن و بگۆڕن.

ڕێکخراوە خۆبەشخەکان هەروەها پێشیان دەوترێت ڕێکخراوە ناحکومیەکان 
)NGO(. زۆرێک لەم ڕێکخراوانە لە سوید لە چەندین شوێنی واڵتدا چاالکن. 

هەندێکیان دەکرێت لە واڵتانی تریش هەبن.

ئەمانە چەند ڕێکخراوێکی ناحکومین لە سوید:

خاچی سوور ڕێکخراوێکی جیهانیە کە لە هەموو جیهان کارایە، هەندێک جار 
بە ناوی مانگی سوور. خاچی سوور دەتوانیت یارمەتیت بدات لە دۆزینەوەی 
ئەندامانی خێزانەکەت ئەگەر پەيوەندىت پێیانەوە نەماوە لە ماوەى جەنگ، 

ناکۆکی یان کارەسات.

خاچی سوور کاری ناوخۆییشی هەیە لە شارەوانیە جیاوازەکان. دەشیت 
یارمەتی لە بواری کاری ماڵەوە و ڕێکخستنی چاالکیەکان بۆ ئەوانەی لە سوید 
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نوێ پێشکەش بکات. خاچی سووری سویدی ناوەندی چارەسەری لە چەندین 
شارەوانی هەیە بۆ کەسانی بریندار لە جەنگ و ئەشکەنجە.

ڕێکخراوی منداڵپارێزی ڕێکخراوێکی نێودەوڵەتیە کە لە بواری مافەکانی 
مندااڵن لە سوید و واڵتانی تر کار دەکات.

YMCA Sweden  بەشێکە لە ڕێکخراوی YWCA-YMCAی نێودەوڵەتی. 
زۆرجار چاالکیان بۆ ئەو گەنجانە هەیە کە تازەهاتوون. کەسانی گەنج 

بەیەکەوە کۆدەبنەوە لەگەڵ سەرکردەیەک، بۆ نموونە، چوون بۆ سینەما، 
وەرزشکردن یان سەردانیکردنی شانۆ.

IM، Individuell människohjälp، ڕێکخراوێکی نێودەوڵەتیە کە لە سوید 
کار دەکات، جەخت دەکاتە سەر یەکخستن و تێکەڵبوون بۆ نێو کۆمەڵگا.

کۆمەڵە سیاسـیەکان
ئەگەر حەزت بە سیاسەتە، دەتوانیت پەیوەندی بە پارتێکی سیاسی یان 

ڕێکخراوێکی تری سیاسی بکەیت. گروپی گەوران و گەنجان هەن لە پارتە 
سیاسیەکان.

)Mikael Lindahl(وێنە: میکایل الندال
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کۆمەڵەکانـی تر
چەندین کۆمەڵەی تر هەن کە دەشێت ئارەزووت تێیدا هەبێت. کۆمەڵەی 

سروشتی و ئاژەڵی، ژینگەیی یان ئاینیی هەن. هەروەها کۆمەڵەی 
بەندکراوانیش هەن کە کار لەسەر حەزی بەتەمەنەکان دەکات.

بزوتنـەوە باوەکان - نەریتێک لە سـوید
بزووتنەوەیەکی باو ئەوەیە کاتێک گروپێکی گەورەی خەڵک بەیەکەوە کار بۆ 

شتێک دەکەن، وەک ناوەندیەتی و ژینگە. بزووتنەوە باوەکان بۆ ماوەیەکی 
دێرینە لە سویدن. بزووتنەوەیەکی باو زۆرجار ڕێکخراوێکە لە سەرانسەری 

سوید بوونی هەیە. بزووتنەوە باوەکان لە سوید لە سەدەی نۆزدەم و 
سەرەتای سەدەی بیستەم زۆر گرنگ بوون. زۆربەی بزووتنەوە باوەکان لە 

پێناو مافەکانی مرۆڤ و کۆمەڵگایەکی دیموکراتی تر جەنگاون.

 بزووتنەوەکانی ناوەندیەتی، بزووتنەوەی کەنیسەی سەربەخۆ و بزووتنەوەی 
کرێکاری بزووتنەوەی گەورەی باو بوون. بزووتنەوەی ناوەندیەتی یەکەم 

بوو. کۆششی کرد لە پێناو خواردنەوەی خواردنەوە کهولیەکان بە شێوەیەکی 
کەمتر. بزووتنەوەی کەنیسەی سەربەخۆش بزووتنەوەیەکی باو بوو. بۆ 
نموونە، پێشووتر بۆ گشت کەسیک دەکۆشا بۆ ئەوەی مافی دەنگدانی 

پێبدرێت. زۆربەی بزووتنەوە باوەکان بۆ گشت کەسێک کۆششیان دەکرد 
تابتوانن بخوێنن و پەروەردە بەدەست بێنن. ئەمڕۆ، زۆربەی بزووتنەوە 
باوەکان کار لە سەر بوارە سیاسیەکان دەکەن. هەروەها لە کاتی ئێستا 

بزووتنەوەی باو هەن کە وەک دەسەاڵتدار کار دەکەن، وەک کۆمەڵگاکانی 
بیمەی بێکاری و سوودەکانی بێکاری. نەریتی کارکردن بەیەکەوە بۆ 

گۆڕانکاری لە کۆمەڵگای سویدی شتێکی زیندووە. ئەمە ئەمڕۆ هەمان شێوەی 
کاری زۆربەی کۆمەڵەکانە.

فۆلکابایندینـگ – پەروەردەی گەورانـی بنیاتنەر 
فۆڵکبیلدنینگ واتە کە کەسانی گەورە خوێندنێکی گشتی وەردەگرن. 

گشت پەروەردە لە کۆمەڵەکانی خوێندن و قوتابخانەکانی ئامادەیی گەل 
پێی دەوترێت فۆڵکبیلدنینگ . لە سوید فۆڵکبیلدنینگ زیاتر لە 100 ساڵ 

لەمەوبەر دەستی گەشە کردووە. لە ڕێگەى فۆڵکبیلدنینگ ، هاواڵتیان 
زانیاریان دەستکەوت دەربارەی ئەوەی چۆن بتوانن چاالک بن و بەشدار لە 

کاری کۆمەڵگایەکی دیموکراتی.

کۆمەڵەکانـی خوێندن 
کۆمەڵەیەکی خوێندن ڕێکخراوێکە کە ڕاهێنان پێشکەش بە گەوران دەکات. 

چەندین کۆمەڵەی خوێندن هەن کە بازنەی خوێندن، پرۆگرامی کەلتوری 
و ڕاهێنانی تر بۆ گەوران ڕێکدەخەن. بازنەیەکی خوێندن گروپێکە کە 



© شـاری گۆتێنبێـرگ و دەسـتەی بەڕێوەبردنـی ناوچەی ڤاسـترا گۆتاالند دەربارەی سوید  |  116

بەیەکەوە شتێک دەخوێنن، وەک هونەر، مووزیك، زمان یان کەلتور. ئەمانە 
 Studieförbundet و ABF, Medborgarskolan, Folkuniversitetet

Vuxenskolan چەند جۆرێکی کۆمەڵەی خوێندنن. هەموو ساڵێک، 
کۆمەڵەکانی خوێندن نزیکەی 300,000 بازنەی خوێندنیان هەیە. زیاتر لە 

دوو ملیۆن بەشداربوویان هەیە.

ڕێنمایـی و خزمەتگوزاریە هاوشـێوەکانی پەنابەر
زۆربەی شارەوانیەکان و ڕێکخراوە خۆبەشخەکان کار دەکەن بۆ یارمەتیدانی 

ئەو پەنابەر و کۆچبەرانەی تازە هاتوون بۆ دروستکردنی پەيوەندى لەگەڵ 
سویدیەکان. بیرۆکەکە ئەوەیە کۆچبەران و سویدیەکان لە کاتی کات 

بەسەربردنیان یەکتر ببینن و تا یەکتر بناسن و ئالوگۆڕی ئەزموون بکەن. 
ڕەنگە چەندین چاالکی ڕێک بخەن، وەک باولینگ یان چوونە مۆزەخانە یان 
شوێنەکانی تری ئارەزوویان. بۆ زانیاری زیاتر، پەیوەندی بە شارەوانی خۆت 

بكە دەربارەی ئەو شتانەی بەردەستن.

چاالکیەکانـی کات بەسـەربردن بۆ مندااڵن و 
گەنج  کەسانی 

ناوەندەکانـی کات بەسـەربردنی دواى قوتابخانە 
بە شێوەیەکی گشتى ناوەندەکانی کات بەسەربردنی دواى قوتابخانە بۆ 
مندااڵنی تەمەن 12 - 16 ساڵی لە شارەوانیەکان هەن. هەروەها ڕەنگە 

ناوەندەکانی کات بەسەربردن بۆ کەسانی بە تەمەنتریش هەبێت. لە 

Colourbox :وێنە
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Colourbox :وێنە

ناوەندەکانی کات بەسەربردن، کەسانی گەنج دەتوانن سەیری فیلم بکەن و 
برادەران ببینن. هەندێک جار، چەند کۆرسێک ڕێکدەخرێن کە تێیدا دەتوانن 

فێری سەما بن، شانۆ بکەن یان کار بە ئامێری مووزیک بکەن. بۆ زانیاری 
زیاتر، پەیوەندی بە شارەوانی خۆت بكە دەربارەی ئەو شتانەی بەردەستن. 

یان زانیاری زیاتر لە سەر وێبسایتی شارەوانی بخوێنەوە.

چاالکیەکانـی گەنجان
سەرەڕای ناوەندەکانی کات بەسەربردن، زۆربەی شارەوانیەکان چاالکی 

گەنجانی تایبەتیان هەیە. لەوانەیە ئەمانە ناوەندەکانی گەنجان یان 
شوێنەکان یەکتر بینین بێت کە تێیدا گەنجان دەتوانن یەکتر ببینن و 

دەرفەتێکیان هەبێت بۆ دەستپێکردنی پرۆژە و گروپی هەمەجۆر. بۆ زانیاری 
زیاتر، پەیوەندی بە شارەوانی خۆت بكە دەربارەی ئەو شتانەی بەردەستن. 

یان زانیاری زیاتر لە سەر وێبسایتی شارەوانی بخوێنەوە.

کۆمەڵە وەرزشـیەکان
کۆمەڵە وەرزشیەکان بۆ چەندین منداڵ و گەنج لە سوید گرنگن. لەوێ 
دەتوانن وەرزشی جیاواز بکەن وەک تۆپی پێ، سواربوونی ئەسپ یان 

مەلەکردن. لێکۆڵینەوەکان ئەوە نیشان دەدەن کە گەنجامی بەشدار لە 
وەرزش باشتر و پۆزەتیڤترن بۆ ئایندە. کەمتر تووشی سترێس دەبن و 

برادەری زیاتریان دەبێت.
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پرسیارەکان بۆ گفتوگۆکردن، بەشی 3
چ واتەیەکی بۆ کۆمەڵگا هەیە، ئەگەر بێ ئاشکراکردنی 

داهاتەکانت کار بکەیت و باج نەدەیت؟

سوودەکان و زیانەکانی ئەندامبوون لە یەکێتییەکی بازرگانی چین؟

سوودەکان و زیانەکانی ئەندام بوون لە کۆمەڵگایەکی بیمەی 
بێکاری )A-kassa( چین؟

زۆرینەی کارەکان لە ڕێگەى پەیوەندی تۆڕی کۆمەاڵیەتیەکان 
دەست دەخرێن. چۆن دەتوانیت لە سوید تۆڕێک دروست 

بکەیت؟

بە بۆچوونی تۆ پێویستە باج بۆ چی بێت؟

ئاخۆ ئاستەکانی باج لە سوید زۆر بەرزە یان زۆر نزمە؟

چۆن دەتوانیت سوود لە ئەزموونی ڕابردووت ببینیت لە کاتی 
پێشکەشکردنی داواکاری بۆ کارێک لە سوید؟

پێویستی چی بە بایەخ وەربگریت لەکاتی هەڵبژاردنی خوێندن؟

دەتەوێت لە کاتە زیادەکانت چی بکەیت؟

ئارەزووت لە چ جۆرە کارێکە لە سوید؟

پالنت هەیە زیاتر بخوێنیت؟

ئاخۆ لەگەڵ هیچ کۆمەڵەیەکدا لە پەیوەندیدا بووی کە ئارەزووت 
تێیدا هەبووە؟
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مافی تاکەکەسی و ئەرکەکان  .4

ناوەرۆک 
یەکسانی و مافی مرۆڤ 

پاراستن بەرامبەر جیاکاری

خێزان و تاکەکەسی

مافەکانی مندااڵن

 توندوتیژی پیاوان لە دژی ئافرەتان 
و توندوتیژی لە خزمە نزیکەکان

Colourbox :وێنە
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یەکسانی و مافی مرۆڤ
“Jämlikhet” یەکسانی مرۆڤایەتی واتە کە گشت خەڵکی یەکسانن لە شکۆ 

و پێویستە بە یەکسانی مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت.

وشەی “Jämlikhet” )یەکسانی مرۆڤایەتی( ئەسلی لە جاڕنامەی نەتەوە 
یەکگرتووەکانی بۆ مافەکانی مرۆڤی ساڵی 1948 هەیە. جاڕنامەکە دەربارەی 

ئەوە هەموو خەڵک لە شکۆ و مافەکان یەکسانن. هەموو کەسێک مافی 
ئەوەی هەیە ئەو شتە بڵێت کە بیری لێدەکاتەوە، بڕوای بە هەر خوایەک 

بێت کە خۆی دەیەوێت و هەر هاوسەرێکی بوێت هەلێبژێرێت تا لەگەڵیدا 
بژیت.

جاڕنامەی جیهانی مافەکانی مرۆڤ پێویستە بەسەر گشت خەڵکی جیهان 
جێبەجێ ببێت. دیموکراسیەتێکی مۆدێرن باش کار ناکات ئەگەر مافەکانی 

مرۆڤ ڕێزیان لێنەگیرێت. پێویستە واڵت هاواڵتیانی خۆی لە جیاکاری و 
چەوساندنەوە بپارێزێت. لە سوید، مافەکانی مرۆڤ بە سێ یاسای دەستووری 

پارێزراون: ئامرازی حكومەت، قانونی ئازادی ڕۆژنامەوانی، و یاسای بنەڕەتی 

Colourbox :وێنە
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ئازادی ڕادەربڕین. یاساکان دەڵێن پێویستە واڵت و شارەوانیەکان کار بکەن بۆ 
زامنکردنی مافی کارکردن، نیشتەجێکردن و خوێندن بۆ گشت هاواڵتیان.

دەتوانیت زانیاری زیاتر دەربارەی مافەکانی مرۆڤ لە وێبسایتی مافەکانی 
www.manskligarattigheter.se :مرۆڤی حكومەت بخوێنیتەوە

 ریککەوتننامـەی ئەوروپی بـۆ مافەکانی مرۆڤ
لەوەتەی ساڵی 1950ەوە، ڕێکەوتننامەیەکی ئەوروپیی بەرپاکراوە بۆ 

مافەکانی مرۆڤ. بە شێوەیەکی گشتى بە ڕێکەوتننامەی ئەوروپی ئاماژەی 
پێدەکرێت. ڕێکەوتننامە بریتیە لە ڕێكەوتنێک لە نێوان چەندین واڵت. 

هەندێک نمونەکانی مافەکان لە ڕێکەوتننامەکە ئەمانەن:

مافی سەربەخۆیی و ئاسایشی تاکە کەس •

مافی دادگاییکردنی دادپەروەرانە  •

مافی ڕێزگرتن لە تایبەتمەندیەتی و ژیانی خێزان •

لە ساڵی 1995، بوو بە یاسای سویدی. دەوڵەت، حكومەت و شارەوانیەکان 
پێویستە پابەند بوون ڕێکەوتننامەی ئەوروپی لە سوید دڵنیا بکەن.

پاراستن بەرامبەر جیاکاری
پاراستن لە جیاکاری مافێکی مرۆڤە. جیاکاری واتە چەند کەسێک یان گروپێک 

خەڵک بە شێوەیەکی خراپتر لە کەسانی تر مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت و 
پێشێلکاریەکی مافەکانی مرۆڤە.

یەکسـانی ناوبژیوانی 
یەکسانی نابژیوانی )DO( ئاژانسێکی حكومەتە کە کار بۆ ماف و ئەرکە 

یەکسانەکان بۆ گشت الیەک دەکات.  پێویستە نابژیوانی یەکسانی زامنی 
پابەندبوون بە قانونی جیاکاری بکات.

بەگوێرەی قانونی جیاکاری شتێکی قەدەغەکراوە بۆ کۆمپانیا و ڕێکخراوەکان 
بە شێوازێکی خراپتر مامەڵە لەگەڵ کۆمەڵێک خەڵک بکەن بەراورد بە 

کۆمەڵێکی تر لە سەر بنەمای ڕەگەز، ناسنامەی ڕەگەزی، ئایین، یان بیروڕای 
تر، تەمەن، باکگراوندی ئەتنیکی، پەککەوتەیی یان ئاڕاستەی سێکسی.

پێویستە شوێنی کار و قوتابخانە پالنیان هەبیت دژی جیاکاری. دەتوانیت 
پەيوەندى بە نابژیوانی یەکسانی بکەیت ئەگەر جیاکاریت بەرامبەر کرابێت. 
www.do.se ،زانیاری زیاتر لە سەر وێبسایتی نابژیوانی یەکسانی بەردەستە
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ڕەگەزی یەکسانی 
“Jämställdhet” یان یەکسانی ڕەگەزی دەربارەی مافە یەکسانەکانە بۆ 

پیاوان و ئافرەتان. پیاوان و ئافرەتان هەمان ماف و دەرفەتیان هەیە. پێویستە 
بڕێکی یەکسانی هێزیان بۆ کارکردنە سەر کۆمەڵگا و ژیانیان. کاتێک کەسێک 

بە شێوەیەکی خراپتر مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت لە سەر بنەمای ئەوەی پیاو 
یان ئافرەتن، ئەمە جیاکاریە لە سەر بنەمای ڕەگەز.

لە سەرەتای سەدەی بیستەم، جیاوازی بەرچاو هەبوو لە نێوان مافەکانی 
پیاوان و ئافرەتان لە سوید. تا ساڵی 1921 ئافرەتان مافی دەنگدانیان نەبوو. 

لە هەمان کاتدا، ئافرەتی هاوسەردار بە شێوەیەکی یاسایی بە کەسانی لێهاتوو 
دیاری دەکران. بۆ نموونە، ئەمە واتە کە ئەوان ڕێپێدراو بوون بۆ بڕیاردان 
لەسەر داهاتیان بۆ یەکەم جار. پێشووتر زۆرینەی ئافرەتە هاوسەردارەکان 

چاودێری ماڵ و منداڵیان دەکرد، بەاڵم لە ساڵی 1970، ناوەندی کات 
بەسەربردنی زیاتری دایەنگە/باچخەی ساوایان و دوای قوتابخانە بۆ مندااڵن 
دروستکراون. ئەمە وایکرد بۆ ئافرەتان شتێکی ئاسانتر بێت کە کار بکەن و 

پارەی خۆیان دەست بخەن.

پێشووتر، زۆربەی کارەکانی ماڵەوە لەالیەن ئافرەتەوە ئەنجام دەدرا. کارکردن 
لە ماڵەوە واتە، بۆ نموونە، چاودێری کردنی منداڵ، شوشتن، پاككردنەوە و 
قاپ شوشتن. ئەمڕۆ، کار کردن لە ماڵەوە بە یەکسانی دابەشكراوە، بەاڵم 

Colourbox :وێنە
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ئافرەتان هێشتا زیاتر لە پیاوان کار دەکەن. ئافرەتان نزیکەی 26 کاتژمێر لە 
ماڵەوە کار دەکەن، لە کاتێکدا پیاوان نزیکەی 21 کاتژمێر کار دەکەن.

کاتێک خێزان منداڵی هەیە، باوانەکان مافی ئەوەیان هەیە مۆڵەتێک 
وەربگرن تا لە ماڵەوە بن لەگەڵ منداڵەکە. ئەمە پێی دەوترێت مۆڵەتی 
دایکایەتی/باوکایەتی. کاتێک مۆڵەتی دایکایەتی/باوکایەتیت وەرگرتووە، 

دەتوانیت داواکاری پێشکەش بکەیت بۆ دەرماڵە لە ئاژانسی بیمەی 
کۆمەاڵیەتی. شتێکی باوە بۆ پیاوان و ئافرەتان نەچنە کار یان خوێندن بۆ 
ئەوەی لە ماڵەوە بن لەگەڵ منداڵەکانیان، بەاڵم هێشتا ئافرەتی زیاتر لە 

پیاوان هەن کە لە ماڵەوە لەگەڵ منداڵەکانیان دەمێننەوە. بۆ ئەوەی پیاوان 
زیاتر لە ماڵەوە بمێننەوە لەگەڵ مندااڵن، حکومەت بەخششێکی داهێنا. 

ئەمە واتە باوانەکان کە مۆڵەتی دایکایەتی/باوکایەتی بە یەکسانتر دابەش 
دەکەن دەتوانن داواکاری پێشکەش بکەن بۆ وەرگرتنی پارەی زیاتر.

Colourbox :وێنە
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ئافرەتان لە سیاسـەت.
ئەمڕۆ، بە نزیکەیی ئافرەتان و پیاوان بە هەمان ڕێژە لە پەرلەمانن، 

ڕیکسداگ. لە حكومەت، نزیکەی نیوەی وەزیرەکان پیاون و نیوەی ئافرەتن. 
لە نێو سیاسەتمەدارە هەڵبژێردراوەکان لە شارەوانیەکانی سوید، نزیکەی لە 

سەدا 43یان ئافرەتن.

یەکسـانی ڕەگەزی لـە کار و قوتابخانە 
لە سوید ئافرەتی زیاتر کار دەکەن بەراورد بە واڵتانی تر. نزیکەی لە سەدا 

80ی ئافرەتان لە نێوان تەمەنی 20 و 64 ساڵی کار دەکەن. بەاڵم کارەکە 
یەکسان نیە. بە شێوەیەکی گشتى ئافرەتان مووچە کەمتریان لە پیاوان هەیە. 
وە هەروەها ژمارەی بەڕێوەبەرەکانیش کە ئافرەتن ژمارەیەکی یەکسان نییە. 

هەر پیاوی زیاتر کۆمپانیای خۆیان دروست دەکەن.

لە قوتابخانەی ئیلزامی و قوتابخانەی سەرووی دواناوەندی، پەیڕەوێکی 
خوێندن هەیە. هەروەها پەیڕەوەکەی خوێندن بابەتەکانی یەکسانی ڕەگەزی 

دیاری دەکەن. ئەمە واتە پێویستە مامۆستاکان بە یەکسانی مامەڵە لەگەڵ 
کوڕان و کچان  بکەن.

یاسـاکانی یەکسـانی ڕەگەزی لە سوید
یەکسانی ڕەگەزی بەشێکی زۆرینەی یاساکانە لە سوید. یاسایەکی گرنگ 

یاسای دیاریکردنی لەباربردنە  کە مافی لەباربردنی سەربەخۆیە کە لە ساڵی 
1975 پەسەند کرا. ئەمە ئەگەر ئافرەتێک بیەوێت دوو گیان بێت، ئەوە مافی 

ئەوەی هەیە بڕیار بدات ئەگە بیتەوێت منداڵەکەی ببێت یان نا.

قەدەەغەی ئازاری جەستەیی مندااڵن لە ساڵی 1979 پێشکەشکرا. سوید 
یەکەم واڵت بوو لە جیهاندا کە ئەشکەنجەی جەستەیی مندااڵن قەدەغە 

بکات. قەدەغەکردنی ئەشکەنجەی جەستەیی منداڵ لە یاسای سزاکان دەقە 
باسکراوەکانی یاسای سزاکان ڕوون دەکاتەوە، لەبەرئەوەی خراپ مامەڵە 

کردن لەگەڵ مندااڵن لە کاتی پێشووتردا ڕێپێدراو بوو ئەگەر بۆ مەبەستی 
پەروەردەکرن بووایە. 

لە ساڵی 1982، یاسایەک پەسەندکرا، بەگوێرەى یاساکە توندوتیژی خێزانی 
وەک بابەتێکی تاوانی گشت ڕوونکرایەوە. ئەمە واتە هەموو کەسێک 

دەتوانێت هەواڵ بە پۆلیس بدات ئەگەر کەسێک لە نێوا خێزان توندوتیژی 
بەکاربێنێت. پێشووترد، تەنها قوربانی توندوتیژی دەیتوانی هەوڵێ تاوانەکە 

بدات.

لە ساڵی 1998، یاسایەکی تایبەت سەبارەت بە توندوتیژی دژی ئافرەتان 
پەسەندکرا کە پێی دەوترا قانونی توندوتیژی دژی ئافرەتان یاساکە ئەوە 
دیاری دەکات کە توندوتیژی دژی ئافرەتان لە ماڵەوە تاوانێکە سزاکەی 

بەندکردنەوە.



125 © شـاری گۆتێنبێـرگ و دەسـتەی بەڕێوەبردنـی ناوچەی ڤاسـترا گۆتاالند  | دەربارەی سوید 

قانونی دەرفەتە یەکسانەکان لە ساڵی 1980 پەسەندکرا. بە شێوەیەکی 
سەرەکی، جەختی کردە سەر یەکسانی لە کار و مووچەی یەکسان. لە وەتەی 

ساڵی 2009، قانونی دەرفەتە یەکسانەکان پارێزگاری لە خەڵک بەرامبەر 
جیاکاری لە سەر بنەمای ڕەگەز، ناسنامە یان دەربڕینی ڕەگەزی، ئەتنیک، 

ئایین یان بیروباوەڕی تر، پەککەوتەیی، ئاڕاستەی سێکسی یان تەمەن.

یەکسانی نابژیوانی )DO( هەیە کە ئەرکی زامنکردنی پابەندبوون بە یاسای 
هەیە.

ڕێسـاکان دەربارەی ڕەگەز و سێکسـوالێتی.
گشت کۆمەڵگایەک ڕێسای هەیە دەربارەی ئەوەی خەڵکەکەی چۆن بژین. 

ڕێساکان بریتین لە بیرۆکە و ڕێساکان دەربارەی ئەوەی چی ڕاستە و چی 
هەڵەیە، و پێویستە خەڵک هەڵسوکەوت بکەن. ئەو ڕێسایەی کە هەموو 

خەڵک حەزیان بە ڕەگەزی بەرامبەرە زۆر بەهێزە. لە زۆرینەی کۆمەڵگاکان 
ڕێسایەکی بەهێزە کە پێویستە پیاوان و ئافرەتان جیاواز بن و پێویستە ڕۆڵی 

جیاوازیان هەبێت.

لە سوید، هەموو کەسێک مافی ئەوە هەیە لەگەڵ هەر هاوسەرێک 
دەیەوێت بژیێت، بێ گوێدانە ڕەگەزی هاوسەرەکە. ئەو ڕەگەزەی تۆ دیاری 

دەکەیت بە شێوەیەکی گشتى پێی دەوترێت ناسنامەی ڕەگەز. ناسنامەی 
ڕەگەز پەیوەست نیە بە جەستەی خۆت، بەاڵم زیاتر پەیوەستە بەو ڕەگەزی 

تۆ بەشێکی تیایدا. هەموو کەسێک مافی ئەوەی هەیە ناسنامەی ڕەگەزی 
خۆی بڵێت کە دەیانەوێت. کاتێک کەسێک بە شێوەیەکی خراپتر مامەڵەی 

لەگەڵ دەکرد لەبەرئەوەی هاوڕەگەزبان، یان دووڕەگەزین یان بە شێوازێک 
باس لە خۆیان دەکەن کە ڕووبەڕوو بوونەوەی ڕێساکانە دەربارەی ئەوەی 

پێویستە پیاوان و ئافرەتان چۆن بن، پێی دەوترێت جیاکاری.

Colourbox :وێنە

ئااڵی شانازی
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ئـازادی هەڵبژاردنی ئایین
لەوەتەی ساڵی 1951ەوە سوید ئازادی ئایینیی هەیە. ئازادی ئایینیی واتە کە 

کەسێک مافی هەڵبژاردنی ئەو ئاینەی هەیە کە دەیەوێت پەیڕەوی بکات. 
ئازادی ئایینیی وەک یەکێک لە مافەکانی گرنگەکانی ناو دەستووری سویدی 

هەژمار دەکرێت. زانیاری دەربارەی ئازادی ئایینیی لە چەندین ڕێکەوتننامەی 
جیهانیدا دیاریکراوە، وەک جاڕنامەی جیهانی مافەکانی مرۆڤی نەتەوە 

یەکگرتووەکان و ڕێکەوتننامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مافەکان منداڵ. 
پێویستە واڵت ڕێز لە ئازادی ئایینیی بگرێت و پارێزگاری لێ بکات و کاری بۆ 

بکات.

هەموو کەسێک مافی هەڵبژاردن، گۆڕین یان جێهێشتنی ئاینی خۆیان  •
هەیە.

هەموو کەسێک مافی مومارەسەی ئاینی خۆیان هەیە. ئەمە واتە، بۆ  •
نموونە، کە هەموو کەسێک مافی دروستکردنی کۆمەڵەی ئایینیی هەیە.

هەموو کەسێک مافی نووسین و باڵوکردنەوەی ڕۆژنامەی زانیاری هەیە. •

هەموو کەسێک مافی فێرکردنی ئاینێک و ئاهەنگ گێڕانی بۆنە ئایینییەکان  •
هەیە.

نابێت هیچ کەسێک ڕێگری لێ بکرێت لە مومارەسەکردنی ئاینێک یان  •
بیروباوەڕێک.

نابێت هیچ کەسێک لە سەر بنەمای بیروباوەڕ جیاکاری بەرامبەری  •
بکرێت.

باوانەکان مافی ئەوەیان هەیە پەروەردەکرنی ئایینیی بە بیروباوەڕی  •
خۆیان بدەنە منداڵەکانیان.

 پێویستە خاوەنکاران کراوە بن بۆ پێویستیەکانی کارمەندان تا بتوانن  •
ئایینەکانیان لە شوێنی کاریان مومارەسە بکەن.

ڕەچەڵەک
ئەو خەڵکانەی لە سوید دەژین لە چەندین شوێنی جیاوازی جیهانەوە 
هاتوون. ڕەچەڵەک واتە کە هەموو کەسێک  ئەسلێکی لە کەلتورێک و 
گروپێکی ئەتنیکی هەیە. گشت خەڵکی یەک باکگراوندی ئەتنیکی یان 

زیاتریان هەیە. مامەڵەکردن بە خراپی بەهۆی ڕەچەڵەک جیاکاریە و 
پێشێلکاری مافەکانی مرۆڤە.

پەککەوتەیـی و توانای دەسپێگەیشـتن  
خەڵکێکی زۆر یەک پەککەوتەیی یان زیاتریان هەیە. پەککەوتەیی بۆ 

نموونە دەشێت؛ زەحمەتی بینین، قسەکردن، بیستن، تێگەیشتن، جووڵە 
یان تەرکیز کردن بگرێتەوە. پێویستە کۆمەڵگا ڕیز لە هەمووان بگرێت. 
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نابێت هیچ بەربەستێک هەبێت لە بەشداریکردن لە ژیانی کۆمەڵگا بۆ 
ئەوانەی پەککەوتەن. نمونەیەکی کاری تواناسی دەسگەیشتنی زیاتر بریتیە 

لە نۆژەنکردنەوەی باڵەخانە گشتیەکان تاوەکوو ئەو کەسانەی زەحمەتی 
سەرکەوتنی پەیژەیان هەیە بتوانن بێنە ژوورەوە و هاتوچۆ لە نێو بەشەکانی 

بکەن بێ بوونی هیچ کۆسپێک.

تەمەن
خراپ مامەڵەکردن بەهۆی ئەوەی کەسێک وا بیر دەکاتەوە تۆ زۆر 

بەتەمەنیت یان زۆر بچووکیت کارێکی جیاکاریە. یاسا و ڕێنمایی هەن کە 
ئەوە دیاری دەکەن لە هەندێک حاڵەت دەشێت کەسانی گەنجتر و بە 

تەمەنتر بە شێوەی جیاواز مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت. بۆ نموونە، چەندین 
سنوورداری تەمەن هەیە کاتێک کەسێک مۆڵەتی لێخوڕین وەردەگرێت یان 

خواردنەوە کهولیەکانی پێدەدرێت.

خێزان و تاکەکەسی
خێزان چیە؟ وەاڵمی ئەم پرسیارە لە کەلتور و کۆمەڵگا جیاوازەکان دەگۆڕێت؟ 

لە هەندێک بەشی جیهان، خێزان یان گرووپێکی تۆ وەک بەشێک لە خێزان 
سەیر دەکرێت. لە سوید، تەنها باوان، برا/خوشک، و مندااڵن زۆر جار وەک 

خێزان هەژمار دەکرێن. پێناسەی تاکیش لە کەلتور و کۆمەڵگا جیاوازەکان 
دەگۆڕێت. دوو شێوازی جیاوازی سەیرکردنی تاکەکان بریتین لە سەیرکردنی 

تاکە کەسییانە و سەیرکردنی گشتگیرانە.

سـەیرکردنی تتاکەکەسیانە
سەیرکردنی تاکەکەسیانە واتە کە هەر تاکێک زۆر گرنگترە لە گروپێک خەڵک. 

هەموو کەسێک هان دەدرێت بۆ ئەوەی بۆچوون و بیرۆکەی خۆی هەبێت. 
تاک خۆی بە کەسێکی سەربەخۆ وێنا دەکات لەگەڵ بوونی بەرپرسیاریەتی 
تاکەکەسی بۆ ژیان، خۆشبەختی و ئایندەی خۆی. سەرەتا و بەر لە هەموو 
شتێک ئەو کەسە سەربەخۆیە، و دواتریش بەشێکە لە گروپێکی هەمەجۆر.

سـەیرکردنی گشتگیرانە
سەیرکردنی گشتگیرانە واتە کە بەرژەوەندیەکانی گروپ زۆر گرنگترن لە 

بەرژەوەندیەکانی تاک. ئەو شتەی تۆ وەک تاک دەیکەیت کار دەکاتە 
سەر کۆی گروپەکە. لە کۆمەڵگایەکی گشتگیر، زۆرجار هەستێکی بەهێزی 

کۆمەڵگا هەیە. بەرپرسیاریەتێکی هاوبەش لە نێوان کەسەکانی ناو گروپێک 
هەیە. سەیرکردنی گشتگیرانە واتە کەسی زیاتر لە خێزانێکدا هەبن. تەنانەت 

خزمەکانیش وەک خێزان هەژمارکراون.
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سیسـتەمە کۆمەاڵیەتیە جیاوازەکان
سیستەمە کۆمەاڵیەتیە جیاوازەکان واتە خەڵکی بۆچوونی جیاوازیان هەبێت. 
سوید لە چەندین ڕوانگەوە کۆمەڵگایەکی تاکە کەسییە. ئەوەی تۆ دەیکەیت 

کار دەکاتە سەر خۆت و نەوەک خێزان یان خزمەکانت.

لە سوید، حکومەت بەرپرسیاریەتی دەگرێتە ئەستۆ بۆ زامنکردنی سەالمەتی 
خەڵک. بەم شێوەیە، خەڵکان پشت بە خزمەکانیان نابەستن بۆ پاراستن تا 
ژیانێکی ئارام بژین. لەو کۆمەڵگانیەی کە دەوڵەت بەرپرسیاریەتی ناگرێتە 

ئەستۆ بۆ دانیشتووانەکانی، خەڵک پشت بە خزمەکانیان دەبەستن بۆ 
سەالمەتی.

ئەگەر کەسێک لە سوید تاوانێک بکات، تەنها کەسی ئەنجامدەر سزا 
دەدرێت، نەوەک خێزان و خزمەکانی.

Colourbox :وێنە

پێویستە مندااڵن لە 
جیاکاری پارێزراو بن.
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مافەکانی مندااڵن
بە نزیکەیی هەموو واڵتێک یاسا و ڕێسای هەیە بۆ مەبەستی پاراستنی 

مندااڵنی کەسانی بچووک. مندااڵن و کەسانی بچووک لە سوید لە ڕێگەی یاسا 
نیشتیمانی و نێودەوڵەتیەکان پارێزراون. سوید زۆر بە جددی مافی مندااڵن 
دژی هەڕەشە و توندوتیژی دەپارێزێت. دەوڵەت و دەسەاڵتە ناوخۆییەکان 

کار دەکەن بۆ دڵنیاکردنی ئەوەی کە مندااڵن و هەرزەكاران پەروەردەکرنێکی 
باش وەردەگرن.

ڕێکەوتننامـەی مافەکانی منداڵ 
سوید واژۆی لە سەر ڕێکەوتننامەی نەتەوە یەکگرتووەکانی بۆ مافەکای 

منداڵ کردووە. ڕێکەوتننامەیەک بریتیە لە کۆمەڵێک ڕێسا کە چەندین واڵت 
لەسەری ڕێککەوتوون. ڕێکەوتننامەی مافەکانی منداڵ ڕێساکانی پاراستنی 

مافەکانی مرۆڤی تایبەت بە مندااڵن دیاری دەکات.

لەبەرئەوەی سوید ڕێکەوتننامەکەی واژۆ کردووە، ئێمە پەیمانمان داوە کە 
ڕێساکان بەسەر هەموو مندااڵن و هەرزەكارانی واڵت جێبەجێ دەبێت. 

ڕێکەوتننامەکە ڕێسای جیاوازی تێدایە کە پێیان دەوترێت ماددە. لە 
ڕێکەوتننامەکە 54 ماددە هەن دەربارەی مافەکانی منداڵ.

ئەمانە هەندێک لە گرنگترین مافەکانن:

پێویستە منداڵ لە جیاکاری پارێزراو بێت. ئەمە واتە نابێت خراپتر لە  •
کەسانی تر مامەڵەی لەگەڵ بکرێت.

 لە گشت بڕیارەکانی سیاسەتمەداران، دەسەاڵتداران و دادگاکان، باشترین  •
بەرژەوەندیەکانی منداڵ پێویستە بایەخدانی سەرەکی بێت.

پێویستە باوان منداڵەکە بەگوێرەی تەمەن و پێگەیشتووی منداڵەکە بەخێو  •
بکات.

منداڵەکە مافی ژیان و گەشەی هەیە. ئەمە واتە پێویستە دەوڵەت  •
منداڵەکە لە مەرگ بەهۆی جەنگ یان نەخۆشی بپارێزێت. مافی گەشە 

واتە منداڵەکە مافی منداڵیەکی باشی هەیە.

پێویستە منداڵەکە مافی دەربڕینی خۆی هەبێت و گوێی لێبگیرێت.  •
پێویستە دەسەاڵت و دادگاکان پرسیار لە منداڵ بکەن چی دەوێت.

منداڵەکە مافی ژیانی تایبەتی خۆی هەیە. بۆ نموونە، ئەمە دەکرێت  •
واتای وابێت دایک یان باوک نووسراو یان یادگاریەکانی منداڵەکە 

نەخوێننەوە.

منداڵەکە مافی پاراستنی هەیە بەرامبەر بە توندوتیژی خێزانی. پێویستە  •
مندااڵن لە دایک یان باوک و کەسانی تری گەورە بپارێزرێن کە توندوتیژن 

یان بە شێوازێکی باش چاودێری منداڵەکە ناکەن.
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قوتابخانەکانی سویدی زۆر بە ڕێساکانی ڕێکەوتننامەکە کار دەکەن وەک 
بنەمایەک. دەتوانیت زیاتر دەربارەی مافەکانی منداڵ لە سەر وێبسایتی 

www.barnkonventionen.se بخوێنیتەوە.

BRIS مافەکانی منـدااڵن لە کۆمەڵگا
BRIS “مافەکانی مندااڵن لە کۆمەڵگا” ڕێکخراوێکە کە یارمەتی مندااڵن و 

گەنجان دەدات کە لە کێشەکان نیگەرانن. تەلەفۆنکردن بە BRIS بەخۆڕاییە، 
ژمارە تەلەفۆنەکە 116111 یە. هەر کەسێکی تەمەن ژێر 18 ساڵی دەتوانێت 
تەلەفۆن بۆ BRIS بکات و قسە لەگەڵ کەسێکی گەورە بکات دەربارەی هەر 

شتێک بیەوێت. پەیوەندیەکە بەخۆڕاییە.

ژمارەی پەیوەندیکەرە لە الی BRIS دیار ناکەوێت. هەروەها پەیوەندیەکە لە 
سەر پسوولەی BRISیش دەرناکەوێت کە پەیوەندی پێوەکراوە.

هەروەها BRIS دەتوانێت یارمەتی گەوران بدات کە دەربارەی منداڵەکانیان 
نیگەرانن. گەورەکان دەتوانن تەلەفۆن بۆ مێزی یارمەتیی گەوران بەم ژمارەیە 

 www.bris.se 0771505050 بکەن. زانیاری زیاتر لە سەر وێبسایتی
بەردەستە.

توندوتیژی پیاوان لە دژی ئافرەتان و 
توندوتیژی لە خزمە نزیکەکان

توندوتیژی لە خزمە نزیکەکان ئەو کاتە کەسێک مومارەسەی هێز دەکات 
لە ڕێگەی کۆنترۆڵ کردن، لێدان یان هەڕەشەکردن لە کەسێکی تر. لە سوید، 

شتێکی قەدەغەکراوە هێز بەکاربێنیت لە دژی کەسێکی تر. پێشێلکاریەکە 
مافەکانی مرۆڤی کەسانی تر و تاوانیشە.

بۆیە بەکارهێنانی توندوتیژی لە ناو خێزانیش قەدەغەیە. توندوتیژی خێزانی 
گشت جۆرەکانی توندوتیژی خێزانی دەگرێتەوە کە دەکرێت لە نێوان کەسە 

پەیوەندیدارەکان ڕوو بدات. کەسە پەیوەندیدارەکان دەشێت پەیوەندی 
ڕەگەزی بەرامبەر یان هاوڕەگەزی بگرێتەوە، لەگەڵ پەیوەندیەکانی برا/

خوشک و پەیوەندیەکانی تری خێزان و خزمایەتی. ئەمە واتە کە ڕێپێدراو 
نیە لە منداڵ، هاوسەر، ژن یان هاوبەشێک بدەیت. سەرەڕای ئەوەش، 

توندوتیژی خێزانی بوونی هەیە. زۆرجار ئەو کەسانەی لێیاندەدرێت 
ئافرەتانن.  توندوتیژی خێزانی دەکرێت جەستەیی، دەروونی، دارایی، ماددی 

یان سێکسی بێت.
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بۆ ڕێپێدان بە مندااڵن تا ببینن باوانیان مامەڵەی خراپیان لەگەڵ دەکرێت 
ئەوە جۆرێکی لە ئەشکەنجەی دەروونی. شتێکی باوە توندوتیژیی خێزان 
نەمێنێت و نکۆڵی لێبکرێت لەالیەن ئەو کەسی لێیدراوە و ئەو کەسەی 
لێدانەکەی کردووە. بەاڵم مندااڵن دەبینن، دەبیستن و هەست دەکەن. 

هەروەها شتێکی باوە کە منداڵەکە خۆشی لێیبدرێت. پاڵەپەستۆی نەگۆڕی 
ترسان لە توندوتیژی دەکرێت دەرەنجامی جەستەیی و تەندروستی هەبێت. 

هەروەها مەترسیەکی زۆری کێشەی قوتابخانەشی تێدایە.

مامەڵەی خراپی جەستەیی دەکرێت ئەو کاتە بێت کەسێک لێیدەدرێت، 
پاڵیان پێوەبنرێت یان قژی ڕابکێشرێت. مامەڵەی خراپی دەروونی دەکرێت 

هەڕەشە لێکردن، تۆقاندن یان سووکایەتی پێکردن بگرێتەوە.  دەشێت 
ئەو کاتە بێت کەسێک قسەی ناشیرین دەربارەی کەسێکی تر دەڵێت. 

هەروەها دەشێت ئەو کاتە بێت کە کەسێک ڕێگری لێدەکرێت لە چاوکەتن 
بە برادەرەکانی. توندوتیژی دارایی دەکرێت ئەو کاتە بێت کە کەسێک لە 

پەیوەندیەکدا هەموو پارە کۆنترۆڵ دەکات و کەسەکەی تر پارەی پێویستی 
نیە بۆ ژیان. هەر دەکرێت توندوتیژی ماددی بێت، وەک ئەوەی کەسێک 

شتەکانت بشکێنێت. توندوتیژی سێکسی ئەو کاتەیە کەسێک هەوڵدەدات 
سێکست لەگەڵ بکات گەرچی تۆ ناتەوێت.

)Ida Edgren( وێنە: ئیدا ئێدگرین
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توندوتیژی پەیوەسـت بە شەرەف
شەڕەف دەربارەی  دەستپاکی ، راستگۆیی، بەها بەرزەکان و ئابڕوی باشە. 

پاراستنی شەرەفی کەسێک واتە دەستخستنی ڕێزگرتن و شەرمەزار نەکردنی 
کەسێک. شەرەفی خێزان و گروپێک بە داب و نەریت و ستاندەرەکان 

کۆنترۆڵکراوە کە دەیەوێت بیپارێزێت. توندوتیژی لە ناو خێزان و توندوتیژی 
دژی ئافرەت لە هەموو واڵتێک و هەموو کەلتورێک بوونی هەیە. توندوتیژی 

توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف بریتیە لە توندوتیژی دژی کەسێک داب و 
نەریتەکانی گروپێک دەشکێنێت.

گرنگترین بنچینەی پەیوەست بە شەرەف پەیوەستە بە سێکسیوالێتی 
ئافرەتان و کچان و ئەوەی کچێک بە کچی مابێتەوە لەو کاتەی شوو دەکات. 
نمونەکانی تاوانەکانی شەرەف شتی وەک ڕێگەنەدان بۆ پۆشینی ئەو جلەی 

حەزی پێدەکەیت و کۆنترۆڵ کردن دەربارەی ئەوەی پەیوندی لەگەڵ کێ 
دەبەستیت دەگرێتەوە. لەوانەیە تاوانەکانی شەرەف نەبوونی توانای بڕیاردان 

لەسەر ئەو کەسەی هاوسەرگیری لەگەڵ دەکەیت، هەرەشە جددیەکانی 
توندوتیژی جەستەیی و لە دۆخە زۆر توندەکان، تەنانەت توندوتیژی 

کوشندەش دەگرێتەوە.

زۆرجار کچان و ئافرەتانی گەنج قوربانی توندوتیژی پەیوەست بە شەرەفن، 
بەاڵم کوڕان دەکرێت بکرێنە قوربانی. هاوڕەگەزبازەکانیش گروپێکی 

بێهێزن.  توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف لە کۆمەڵگا گشتگیرەکان زۆر 
باوە یان لەو کۆمەڵگانەی کە پیاوان هێزیان لە ئافرەتان زیاترە. هەردووک 

پیاوان و ئافرەتان دەتوانن توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف لە دژی کەسێک 
بەکاربێنن کە پێشێلی ڕێسا و نەریتەکانی گروپەکەی کردووە. بڕیاری 

جێبەجێکردنی توندوتیژی بە هاوبەشی دەدرێت.

سوید پابەندی جاڕنامەی جیهانی مافەکانی مرۆڤە. ئەم مافانە بۆ گشت 
ئەوانەن کە لەسەرووی 18 ساڵین تا بتوانن بڕیار لە سەر ژیان و ئایندەی 

خۆیان بدەن. ئەمە واتە کە هەموو کەسێک دەتوانێت بڕیار لە سەر جەستە، 
الیەنی سێکسی و هەڵبژاردەی هاوسەری خۆیان بدەن.

یاسا چی دەڵێت
هەر کەسێک توندوتیژی بکات لە شێوەی پەیوەندی نزیک دەکرێت تاوانبار 

بکرێت بە توندوتیژی سەقامگیری ئافرەت ئەگەر توندوتیژیەکە لەالیەن 
پیاوێكەوە لەسەر ئافرەتێک ئەنجامدرابێت. لە پەیوەندیە نزیکەکانی تر، 

کەسێک توندوتیژی بکات دەکرێت تاوانبار بکرێت بە توندوتیژی بۆ تێکدانی 
سەقامگیری. ئەو کەسەی توندوتیژی لە پەیوەندی نزیک کردووە دەکرێت بە 

هەڕەشە یان هێرشکردن تاوانبار بکرێت.
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بەردەستە یارمەتی 
خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەكان بەرپرسیاریەتی تەواویان هەیە بۆ دابینکردنی 
پشتیوانی و یارمەتی بۆ مندااڵن، ئافرەتان، و پیاوان کە دووچاری توندوتیژی 
خێزانی دەبنەوە. هەر شارەوانی بەرپرسیاریەتی دابینکردنی پاراستنی هەیە 
بۆ ئافرەت و منداڵەکانی کە مامەڵەی خراپیان لەگەڵ دەکرێت تا دووچاری 

توندوتیژی تر نەبنەوە، بۆ نموونە، لە ڕێگەى شەلتەرەکان.

لە زۆربەی شارەوانیەکان ناوەندی قەیرانەکان هەن بۆ ئافرەتان و مندااڵن تا 
یارمەتی قوربانیانی توندوتیژی بدەن. هەروەها ناوەندی تایبەتی قەیران هەن 

کە یارمەتی پیاوان دەدات بۆ وەستاندنی بەکارهێنانی توندوتیژی. ئەگەر تۆ 
پیاوێكیت کە دووچاری توندوتیژی بوویتەوە، یارمەتی و پاراستن بۆ تۆش 

بەردەستە.

ئەگەر تۆ ئافرەتێکیت کە دووچاری هەڕەشە یان توندوتیژی بوویتەوە، 
دەتوانیت تەلەفۆن بۆ هێڵی یارمەتی توندوتیژی دژی ئافرەتان 

“Kvinnofridslinjen” بکەیت. Kvinnofridslinjen هەموو کاتێک کراوەیە. 
پەیوەندیەکە بەخۆڕاییە. پێویست ناکات ناوت بڵێیت لەکاتی پەیوەندی 

 Kvinnofridslinjen، کردن. زانیاری بە چەندین زمان بەردەستە لە وێبسایتی
www.kvinnofridslinjen.se. ژمارەی تەلەفۆن: 020505050

ئافرەتانیش دەتوانن پەیوەند بە Terrafem بکەن. ستافی Terrafem بە 50 
زمان قسە دەکەن. لە ماوەی ھەموو رۆژێک لە رۆژەکانی ھەفتە لە کاتژمێر 
8 بۆ 17 پەیوەندی بکەیت. پەیوەندیکردن هیچ تێچوویەکی تێناچێت. هەر 

دەتوانیت ناو و ژمارە تەلەفۆنت جێ بهێڵیت و Terrafem پەیوەندیت 
پێدەکەنەوە. ژمارەی تەلەفۆن: 020521010

ناوەندی قەیرانی ئافرەتان بریتیە لە ڕێکخراوێک کە پشتیوانی و پاراستن 
پێشکەشی ئافرەتان و مندااڵن دەکات کە قوربانی توندوتیژین لە پەیوەندیە 

نزیکەکان. زۆرینەی ئافرەتانی ناوەندی قەیران لە ڕێگەی ڕێکخراوی 
ناحکومیەکان کاردەکەن، بە یارمەتی خۆبەخشان. ناوەندەکانی قەیرانی 

ئافرەتان و تەنانەت ناوەندەکانی قەیرانی کچانیش لە سەرانسەری سوید 
هەن. دەتوانیت زانیاری زیاتر دەربارەی ناوەندەکان بخوێنێتەوە کە لەم 

.www.kvinnojouren.se :سایتە بەردەستە
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 لەشفرۆشـی و بازرگانـی بە مرۆڤ بۆ 
مەبەسـتە سێکسیەکان

حكومەتی سوید دەڵێت کە لەشفرۆشی و بازرگانی بە مرۆڤ بۆ مەبەستە 
سێکسیەکان توندوتیژین لە دژی ئافرەتان. بۆیە یاسادانان هەڵبژێردرا کە 

دادگایی کەسێک ناکات کە دووچاری لەشفرۆشی و بازرگانی بە مرۆڤ بۆ 
مەبەستە سێکسیەکان بۆتەوە. بەڵکوو، ئەو کەسانە دووچاری دادگا دەبنەوە 

کە لەشکڕن و کەسانی تر ناچار دەکەن سێکس بفرۆشن کە تاوان ئەنجام 
دەدەن و دەکرێت سزا بدرێن.

مێینە  خەتەنەی 
لە زۆربەی واڵتان کچان دووچاری خەتەنەی مێینە دەبنەوە. خەتەنەی مێینە 

دەکرێت بەو واتایە بێت کە بەشێکی بچووکی ئەندامی زاوزێی دەرەوەی 
مێینە لێ بکرێتەوە. هەروەها دەشێت بەو مانایە بێت کە هەموو شتێک 

لێدەکرێتەوە و ئەندامی زاوزێی مێینە دواتر دوراوەتەوە.

مەترسـیەکان بۆ سـەر تەندروستی

ئافرەتان و کچان دەکرێت دووچاری چەندین ئازار ببنەوە لەدوای 
خەتەنەکردن. زۆربەیان کێشەیان هەیە لە میزکردن لەبەرئەوەی دەکرێت 

ڕێڕەوی میز تێک بچێت. زۆربەیان تووشی ئازار و ئێشی ئەندامی زاوزێیان 
دەبنەوە لە ژیانیان و حەزی سێکسییان بە شێوەیەکی خراپ کاری دەکرێتە 

سەر. دەکرێت تووشی کێشەی مەترسیداری سووڕی مانگانە و نەخۆشی 
ببنەوە. هەروەها دەشێت کێشەیان هەبێت کاتێک دوو گیان دەبن و 

منداڵیان دەبێت.

هەوڵـەکان لە دژی خەتەنەکردن لە سـوید.
خەتەنەی مێینە لە سوید قەدەغەیە. یاسا دەڵێت کە خەتەنەی مێینە نابێت 

ئەنجام بدرێت تەنانەت ئەگەر کەسەکە خۆشی ڕازی بێت. هەر کەسێک 
خەتەنەکردنی مێینە ئەنجام بدات دەکرێت تاوانبار بکرێت و بخرێتە 

بەندیخانە. لە سوید دەکرێت تاوانبار بکرێت تەنانەت ئەگەر خەتەنەی مێینە 
لە واڵتێکی تریش ئەنجامدرا بێت. هەروەها لە دژی یاسایە کە زێی ئافرەت 

بدوردرێت لە دژی منداڵبوون.

هەموو کەسێک کە کار لەگەڵ مندااڵن و هەرزەكاران دەکات لە سوید 
پێویستە هەواڵ بە خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەكان بدات ئەگە بزانن کە 

کچێک خەتەنە دەکرێت یان لە داهاتوو بۆی دەکرێت.
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لە سوید، چەندین کۆمەڵە هەن کە کار لەدژی خەتەنەی مێینە دەکەن، وەک 
کۆمەڵەی نیشتیمانی بۆ کۆتای هێنان بە زیانگەیاندن بە ئەندامی زازوزێی 

 .)RFSU( و کۆمەڵەی سویدی بۆ پەروەردەی سێکسی ،)RISK( مێینە
هەردووکیان زانیاری دەربارەی خەتەنە مێینە بە چەندین زمان پێشکەش 

دەکەن.

چاودێـری و یارمەتـی بۆ ئافرەتان  کـە خەتەنەکراون 
ئەگەر پرسیارت هەیە یان پێویستیت بە یارمەتی یان چاودێری هەیە، 

دەتوانیت پەیوەندی بە پەرستاری قوتابخانەکەت، ناوەندی راوێژی گەنجان، 
کلینیکی پزیشکی ئافرەتان یان کلینیکی نەخۆشخانەیەکی ئافرەتان بکەیت. 
زۆربەی ئافرەتان یارمەتیان دەستکەوتووە و دەتوانن بە شێوەیەکی ئاسایی 

کار بکەن دواى وەرگرتنی چاودێری.
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پرسیارەکان بۆ گفتوگۆکردن، بەشی 4
بە بۆچوونی تۆ خێزان چیە؟

بە بۆچوونی تۆ دەستەواژەی “مافەکانی مرۆڤ” مانای چیە؟

چۆن ئافرەتان و پیاوان دەتوانن سوود لە یەکسانی زیاتر 
وەربگرن؟

بە بۆچوونی تۆ جیاکاری مانای چیە؟

بە بۆچوونی تۆ کامە گروپ دەکرێت جیاکاری بەرامبەر بکرێت 
لە کۆمەڵگاکۆمەڵگا؟

ئەزموونی تۆ چیە لە ئازادی ئایینی لە سوید؟

ڕێکەوتننامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مافەکانی منداڵ باس 
لەوە دەکات کە گشت كاتێك بەرژەوەندی مندااڵن لە پێش 

هەموو شتێکە. لەوانەیە بۆ هەموو خەڵک هەمان مانای نەبێت. 
بە بۆچوونی تۆ مانای چیە؟

وشەی “شەرەف” الی تۆ چی دەگەیەنێت؟

ئایا جیاوازی چیە لە نێوان کوڕان و کچان لە سۆنگەی 
چەوسانەوە پەیوەستەکان بە شەڕەف؟

چۆن دەتوانیت یارمەتی کەسێک بدەیت کە دووچاری توندوتیژی 
کەسانی نزیک بۆتەوە؟
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هەبوونی خێزانێک و ژیان   .5
لەگەڵ مندااڵن لە سوید

ناوەرۆک
شێوازە جیاوازەکانی بەیەکەوە ژیان

چاودێریکردنی مندااڵن و کەسە بچووکەکان

چاودێری منداڵ 

قوتابخانەی ئیلزامی

قوتابخانەی سەرووی دواناوەندی

قوتابخانە و دیموکراتیەت

پشتیوانی دارایی بۆ خێزانەکان

 Colourbox :وێنە
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شێوازە جیاوازەکانی بەیەکەوە ژیان
لە سوید، شتێکی باوە کە دوو کەس بەیەکەوە بژین و منداڵیان هەبێت 

بەرلەوەی هاوسەرگیری بکەن. هەروەها زۆربەیان ئەوە هەڵدەبژێرن 
هاوسەرگیری نەکەن. بەیەکەوە دەژین وەک هاوبەش یان “سامبۆ” بە زمانی 

سویدی.

هاوسەرگیری 
لە سوید، ئەو کاتەی دەبیتە 18 ساڵی دەتوانیت هاوسەرگیری بکەیت. ئەمە 

یاسایە. یاساکە بەسەر گشت ئەو کەسانە جێبەجێ دەبێت کە لە سوید 
دەژین، تەنانەت ئەگەر هاواڵتی سویدیش نەبن. لەوانەیە لە واڵتی تر ڕێسای 

تر هەبێت، بەاڵم دەسەاڵتدارانی سویدی تەنها ڕێگە بە هاوسەرگیری بیانی 
دەدەن کە بەپێی یاسا سویدیە.

بەرلەوەی هاوسەرگیری بکەیت، پێویستە وەاڵمی چەند پرسێک بدەیتەوە 
کە تەگەرن بۆ هاوسەرگیری. ئەمە واتە کە پێداچوونەوەیەک ئەنجام 

دەدرێت بۆ ئەوی ئاخۆ تەگەرە هەیە یان نا لەڕێگەی هاوسەرگیری کردن. 
پێداچوونەوەى تەگەرەی هاوسەرگیری لەالیەن ئاژانسی باجی سویدی لەو 
ناوچەیە ئەنجام دەدرێت کە تێیدا تۆمار کراویت. ئەگەر هیچ تەگەرەیەک 
نەبێت، ئەوە بەڵگەیەکی دروستت بۆ ماوەی چوار مانگ بۆ دەردەکرێت. 

بەڵگەکە لەگەڵ خۆت ببە بۆ الی ڕێپێدەرەکەی زەماوەندەکە. ئەگەر تۆ یان 
ئەو کەسەی هاوسەرگیری لەگەڵ دەکەیت لە سوید تۆمار نەکراوە، پێویستە 

پێداچوونەوەکە لەو واڵتە بکرێت کە کەسەی تێدا تۆمارکراوە.

بەگوێرەى یاسای سویدی، ئەمانە تەگەرەن لە هاوسەرگیری کردن:
ئەگەر خۆت یان هاوبەشەکەت تەمەنی لە 18 ساڵ کەمتر بێت •

 Colourbox :وێنە
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ئەگەر تۆ خزمێکی نزیکی ئەو کەسە بێت کە دەتەوێت هاوسەرگیری  •
لەگەڵ بکەیت

ئەگەر خۆت یان هاوبەشەکەت خۆی هاوسەرگیری کرد بێت و بە هاوسەر  •
تۆمار کرابێت.

یاسای سویدی ڕێگە بە هاوسەرگیری زۆرەملێ نادات. ئەمە واتە کەس 
ناتوانێت کەسێکی تر ناچار بکات هاوسەرگیری بکات. پێویستە هەموو 

کەسێک خۆیان بڕیار بدەن هاوسەرگیری لەگەڵ کێ دەکەن.

تۆ گشت كاتێك مافی ئەوەت هەیە هاوسەرگیری ڕەت بکەیتەوە.

دەسەاڵتدارە سویدییەکان دەتوانن هاوسەرگیریەکی بیانی ڕەت بکەنەوە 
ئەگەر کەسەکە ناچارکرا بێت هاوسەرگیری بکات.

زەماوەند ئاهەنگێکە کە تێیدا دوو کەس هاوسەرگیری دەکەن. دەتوانیت 
زەماوەندی کەنیسە یان زەماوەندەکی مەدەنی بکەیت. بۆ ئەوەی 

زەماوەندەکە پەسەندکراو بێت، پێویستە لە الیەن کارگێڕێکی هاوسەرگیری 
تۆمارکراو و ڕێپێدرا بکرێت. بۆ نموونە دەکرێت ئەو کەسە قەشە، مامۆستای 

ئایینی یان کارگێڕێکی هاوسەرگیری بێت. زەماوەندی مەدەنی یان دادگا 
لە الیەن کەسێکەوە ڕێکدەخرێت کە لە الیەن بۆردی ئیداری ناوچەکە 

هەڵبژێردراوە.  زەماوەندی مەدەنی ئاهەنگێکە بێ پەیوەست بوونی ئایینەوە 
بەڕێوەدەچێت. ئەگەر هاوسەرگیریەک بە ئاهەنگی ئایینیی ئەنجام بدرێت 
لەالیەن ڕێپێدراوێکی هاوسەرگیریەوە کە بە شێوەی یاسایی مۆڵەت نەدراو 

بێت کارەکە بکات، ئەوە هاوسەرگیریەکە یاسایی نا بێت. بۆ ئەم جۆرە 

 Colourbox :وێنە
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هاوسەرگیریانە تاوەکوو بە شێوەیەکی یاسایی پەسەند بێت، پێویستە ڕێ و 
ڕەسمێکی مەدەنی ئەنجام بدرێت.

لە سوید، هاوسەرگیری پەیوەست نیە بە ڕەگەز. ئەمە واتە کە دوو کەسی 
هەمان ڕەگەز دەتوانن هاوسەرگیری بکەن هاوشێوەی ئافرەت و پیاوێك. 
ڕێپێدەری زەماوەندی مەدەنی دەتوانێت ئەوە ڕەت نەکاتەوە ئەگەر دوو 

کەسی هەمان ڕەگەز بیانەوێت هاوسەرگیری بکەن. هەرچۆنێک بێت، 
ڕێپێدەرێک لە مەراسیمێکی ئاینیی، وەک قەشەیەک لە کەنیسەی سوید 

دەتوانێت هاوسەرگیریەکە ڕەت بکاتەوە. ئەگەر قەشەکە ڕەتیکردەوە 
زەماوەندێک بکات، دەتوانیت داوا لە قەشەیەکی تر بکەیت.

بۆ ئەوانەی هاوسەرگیریان کردووە، یاسایەک هەیە پێی دەوترێت یاسای 
هاوسەرگیری. بۆ نموونە یاسای هاوسەرگیری ڕێساکانی میراتگری لەخۆ 

دەگرێت، کە لە ڕێگەیەوە کەسی ماوە لە هاوسەرگیریەک، بەیەکەوە لەگەڵ 
منداڵەکان ئەگەر هەبن، دەبێتە میراتگری شتەکان.

لە بەشی هەشتەم زانیاری زیاتر دەربارەی میرات بخوێنەوە.

ئەو دۆسـتانەی بەیەکەوە دەژین 
ئەو دۆستانەی بەیەکەوە دەژین بریتین لە دوو کەس کە بەیەکەوە دەژین 

وەک هاوسەر بێ ئەوەی هاوسەرگیریان کرد بێت.

لە سوید و واڵتە ئەسکەندیناڤییەکان، شتێکی باوە وەک دۆست لەگەڵ یەک 
بژین. هەروەها شتێکی باوە بێ هاوسەرگیری منداڵ هەبێت. یاسایەک هەیە 

دەربارەی بەیەکەوە ژیان وەک دۆست، یاسا بەیەکەوەژیان. تایبەتە بەو 
ماڵە هاوبەشەی کە دوو دۆستەکە تێیدا بەیەکەوە دەژین لەگەڵ ئەو شانەی 

هەیانە. ئەگەر یەکێک لە دوو دۆستەکە مرد، ئەوەکەی تر مافی بەردەوام 
بوونی ژیانی لەو ماڵە هەیە کە هاوبەشیان کردووە. ئەو کەسەی دەمێنێتەوە 
شایستەی میراتگرتنی شتەکانی ماڵەکەی هەیە کە بەیەکەوە هەیان بووە. بۆ 
ئەوەی کەسەکە شایستەی میراتگرتنی هەر شتێکی تری هەبێت، وەک پارەی 

بانك، پێویستە وەسیەتێک بوونی هەبێت.

تەالق 
لە سوید، دەتوانیت پیاوەکەت یان ژنەکەت تەالق بدەیت تەنانەت ئەگەر 

ویستی هەردووکیشتان نەبێت. ئەگەر تەالقت دەوێت، پێویستە پەیوەندی بە 
دادگای ناوچەی ناو شارەوانیەکە بکەیت کە تێیدا تۆ تۆمارکراویت.

تۆ و هاوسه رەکەت دەتوانن بەیەکەوە سکااڵیەک پێشکەش بکەن. ئەگەر 
ڕازی نەبیت، دەتوانیت بەخۆت سکااڵیەکی تەالق پێشکەش بکەیت.

ئەگەر بەیەکەوە سکااڵ پێشکەش بکەن و هیچ منداڵێکتان نەبێت، دادگای 
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ناوچەکە دەتوانێت بە زووترین کاتی گونجاو بڕیارێک دەربکات. ئەگەر 
منداڵتان هەبێت، یان ئەگەر یەکێکتان تەالقی نەوێت، ئەوە کاتێکتان 

پێدەدرێت بۆ پێداچوونەوە. ئەمە واتە کە تۆ کاتت پێدەدرێت بۆ بیرکردنەوە 
ئەگەر بە ڕاستی بتانەوێت یەکتر تەالق بدەن. کەمترین کاتی پێداچوونەوە 

شەش مانگە و زۆرترینەکەشی یەک ساڵە.

ئەگەر هێشتا دواى شەش مانگەکە دەتەوێت جیا بیتەوە، پێویستە خۆت 
پەیوەندی بە دادگای ناوچە بکەیت. ئەمە پێی دەوترێت تەواوکردنی 

تەالقەکەت. ئەگەر نووسراوێک پێشكەش نەکەیت کە دەتەوێت لە 
تەالقەکەت بەردەوام بیت، ئەوە دادگای ناوچە کۆتایی بە سکااڵکەت دێنیت 

و چی تر کارا نابێت. ئەگەر دادگای ناوچەکە گومانی لە هەر یەکێکتان 
هەبێت کە بە ناچاری هاوسەرگیریتان کردووە، ئەوە دەکرێت ڕاستەوخۆ 

بڕیاری تەاڵقەکە بدرێت، بێ بوونی کاتی پێداچوونەوە

بەخێوکردنـی منداڵێک 
بەخێوکردنی منداڵێک واتە بەخێوکار، بە شێوەیەکی گشتى دایک یان باوک، 

لە ڕووی یاساییەوە بەرپرسیارن لە منداڵەکە. واتە کە تۆ ماف و ئەرکت هەیە 
بۆ چاودێریکردنی منداڵەکە. بە پێی یاسا، پێویستە مندااڵن تا تەمەنی 18 

ساڵی بەخێوکاریان هەبێت.

بەخێوکاری هاوبەش، واتە کە هەردووک باوانەکە بەرپرسیاریەتی منداڵەکە 
دەگرنە ئەستۆ. پێویستە بەیەکەوە بڕیار لە سەر بابەتە پەیوەستەکان بە 
منداڵەکاینان بدەن. هەردووک باوانەکە هەمان ئەرکیان هەیە، تەنانەت 

ئەگەر بەیەکەوەش نەژین. ئەگەر تۆ بەخێوکاری منداڵەکەیت، هەروەها 
هەروەها مافی ئەوەت هەیە زانیاری دەربارەی منداڵەکەت وەربگریت. 

ئەمە واتە تۆ مافی وەرگرتنی زانیاریت هەیە دەربارەی منداڵەکەت لە 
دایەنگە/باچخەی ساوایان، قوتابخانە، خزمەتگوزاری چاودێری تەندروستی، 

خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەكان، پۆلیس و دەسەاڵتەکانی تریش.

 )Maria Nobel( وێنە: ماریا نۆبڵ
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بەخێوکاری تاک الیەنە واتە کە تەنھا یەکێک لە دایک یان باوک 
بەرپرسیاریەتی منداڵەکە دەگرێتە ئەستۆ و بڕیاری پەیوەست بە منداڵەکە 

دەدات. ئەگەر هاوسەرگیریتان کردوە، ئێوە خودکارانە بەخێوکاری هاوبەشی 
منداڵەکەتان وەردەگرن. ئەگەر هاوسەرگیریتان نەکردووە، پێویستە فۆرمێک 

پڕبکەیتەوە لە بەڕێوەبردنی خۆشگوزەرانی کۆمەاڵیەتی )یەکەی یاسا خێزان( 
بۆ دیاریکردنی ئەوەی کێ باوکی منداڵەکەیە. ئینجا بەخێوکاری هاوبەش 

وەردەگرن.

ئەگەر جیا دەبیتەوە و ڕێکەوتنتان نیە لەسەر ئەوەی کێ دەبێتە بەخێوکاری 
منداڵەکە، دەتوانیت پەيوەندى بە یەکەی یاسای خێزانی شارەوانی بکەیت. 

یارمەتیت دەدات لە دۆزینەوەی چارەسەرێک. ئەگەر ناتوانن ڕازی بن، 
ئەوە دەبێتە بابەتێکی یاسایی لە دادگای ناوچەکە. دادگای ناوچەکە داوا لە 
یەکەی خێزان دەکات لێکۆڵینەوەیەک بکات بەرلەوەی دادگا بڕیار بدات کە 
کامە باوان بەخێوکردنی منداڵەکە دەگرێتەوە ئەستۆ و منداڵەکەش لە کوێ 

دەژیت.

چاودێریکردنی مندااڵن و کەسە 
بچووکەکان

باوان و بەخێوکاران بەرپرسیارن لە مندااڵن، بەاڵم کۆمەڵگاش یارمەتی 
پێشکەش دەکات. گشت مندااڵن و کەسانی گەنج شایستەی چاودێری 

تەندروستین لە سوید. دەوڵەت، هەرێمەکان و شارەوانیەکان چەندین هەل 
دەخەنە بەردەست بۆ چاودێری پارێزکار و پشتیوانی ئەوانەی دەبنە دایک 

یان باوک بۆ منداڵ و هەرزەکارەکانیان. زۆرینەی باوانە سویدییەکان بە 
شێوەیەکی گشتى پەيوەندى نزیکیان لەگەڵ خزمەتگوزاری تەندروستی منداڵ 
هەیە، لەو کاتەی مندااڵن گەشە دەکەن. بۆ نموونە، مامانی ڕاهێنراو، پەرستار 

و پزیشک هەن. خزمەتگوزاریەکانی تەندروستی منداڵ پشکنینی ئەوە 
دەکات ئاخۆ منداڵەکەت تەندروستە و بە شێوەی پێویست گەشە دەکات 

و گەورە دەبێت. هەروەها دەتوانیت ڕاوێژ و پشتیوانی دەربارەی چۆنیەتی 
باشتر چاودێری کردنی منداڵەکەت وەربگریت.

کلینیکەکانـی زانسـتی منداڵبوون و دایکایەتی 
)MVC(

کلینیکەکانی زانستی منداڵبوون و دایکایەتی )MVC کلینیکی تایبەتن 
بە ئافرەتی دوو گیان. تۆ دەچیتە کلینیکی لە دایک بوون لە کاتی دوو 

گیانیەکەت بۆ پشکنینی ئەوەی بزانیت خۆت و کۆرپەلەکەت تەندروستن.

سەردانیکردنی کلینیکی لەدایکبوون بەخۆڕاییە.
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کلینیکەکانی لەدایکبوون دیدەنگەی پزیشکیش ڕێکدەخەن کە تێیدا 
دەتوانیت زانیاری دەربارەی دوو گیانى، لەدایکبوونی منداڵ و شیردانی 

سروشتی وەربگریت. شتێکی باوە بۆ دایک یان باوکەکەی تر کە چاوەڕوانی 
منداڵن بۆ ئەوەی هاوڕێیەتی دایک بکەن بۆ دیمانە پزیشکیەکان. هەروەها 

شتێکی باوە بۆ پیاوان لە سوید لە کاتی منداڵ بوون ئامادە بن.

بنکە تەندروسـتیەکانی منداڵ 
بنکە تەندروستییەکانی منداڵ یارمەتی پێشکەش بە دایک یان باوکان 

دەکات لە تەندروستی منداڵ دەکۆڵێتەوە. لە بنکە تەندروستییەکانی منداڵ 
زانیاری دەربارەی گەشەی منداڵ، شیردان، خۆراک و نەخۆشی وەردەگریت. 
کاتێک دوای منداڵبوون دەگەڕێیتەوە ماڵەوە، دەتوانیت پەيوەندى بە بنکە 

تەندروستییەکانی منداڵ بکەیت و دیمانەی یەکەم دەسنیشان بکەیت. 
دیمانەی یەکەم هەندێک جار لە ماڵەوە ئەنجام دەدرێت. پەرستارەکە 

زانیاری زیاتر دەربارەی بنکە تەندروستییەکانی منداڵ پێشکەش دەکات 
و سەیری بارودۆخی منداڵەکە دەکات. هەروەها منداڵەکە لە الیەن 

پزیشکەوە پشکنینی بۆ دەکرێت. یەکەم دیمانە لەگەڵ پزیشک لە بنکە 
تەندروستییەکانی منداڵ بە شێوەیەکی گشتى ئەو کاتە دەبێت منداڵەکە 

تەمەنی شەش بۆ هەشت هەفتەیە، دواتر چەندین سەردانیکردن بۆ پشكنینی 
تەندروستی منداڵەکە بە شێوەیەکی سااڵنە تا منداڵەکە دەچێتە قوتابخانە.

بنکە تەندروستییەکانی مندال داوا لە دایک یان باوک دەکەن منداڵەکانیان 
بکوتن. لە سوید، پرۆگرامێکی کوتان هەیە لە دژی نۆ جۆرە نەخۆشی جیاواز، 

وەک ئيفليجى مندااڵن، کۆکە ڕەشە، دەردەکۆپان، کۆپانە، سوورێژە، ملەخڕە و 
سورێژەى ئەڵمانی. پرۆگرامی کوتان بۆ مەبەستی پێدانی پاراستنە بە منداڵ لە 

دژی نەخۆشيەکان و دڵنیا بوون لەوەی کە نەخۆشيەکە باڵو نابێتەوە. دایک 
یان باوکی منداڵەکە و بەخێوکارانی تر ئەو کەسانەن بڕیار دەدەن منداڵەکە 

بکوترێت یان نا.

خزمەتگوزاریەکانـی تەندروسـتی قوتابخانە 
کاتێک مندااڵن دەچنە قوتابخانە، دەچنە خزمەتگوزاری تەندروستی قوتابخانە 

بۆ چاودێری پارێزکار.

گشت ئەو قوتابیانەی دەچنە دایەنگە/
باچخەی ساوایان، قوتابخانەی ئیلزامی 

و قوتابخانەی سەرووی دواناوەندی 
دەسگەیشتنیان بۆ خزمەتگوزاری 

تەندروستی قوتابخانە هەیە.

قوتابیان سێ جار سەردانی چاودێری 
تەندروستیان پێشکەش دەکرێت لە ماوەی 

 وێنە: جێسپەر سڤێنسن 
 )Jesper Svensson(
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قوتابخانەی ئیلزامی و یەک جاریش لە قوتابخانەی سەرووی دواناوەندی. 
سەردانە تەندروستیەکان گفتوگۆی تەندروستی، کۆنترۆڵی بااڵ، کێش و بینایی 

و پشت دەگرێتەوە, لە قوتابخانەکان، ستافیش هەن کە بەیەکەوە کار دەکەن 
بۆ باشترکردنی تەندروستی قوتابی. ڕەنگە ڕاوێژکار، پەرستاری قوتابخانە، 

بەڕێوەبەری خوێندنگا، فێرکارە تایبەتەکان و مامۆستایان هەبن.

بـوون بە دایک یان بـاوک لە واڵتێکی نوێ
هاتن بۆ واڵتێکی نوێ گشت كاتێك گۆڕانکاریەکی گەورەیە بۆ گەوران و 
مندااڵن. هەندێک جار مندااڵن بەالیانەوە ئاسانترە لە گەورەکان کە ببنە 
بەشێک کۆمەڵگایەکی نوێ. ئینجا گەوران دەتوانن پشت بە منداڵەکانیان 

ببەستن بۆ پەيوەندى کردن لەگەڵ کۆمەڵگا. ئەمە دەکرێت ببێتە هۆی 
گۆڕانکاری ڕۆڵەکان لە خێزاندا.

بۆیە شتێکی گرنگە کە دایک یان باوک شت دەربارەی ئەو کۆمەڵگایە 
فێربن کە خێزانەکە تێیدا دەژیت. ئەمە دەبێتە بنەمایەک بۆ باوانەکان تا 

بەهێز بن و متمانەیان هەبێت و ژینگەیەکی سەالمەت بۆ مندااڵن دروست 
بکەن. ئەگەر کۆی خێزانەکە لە ڕێسا و بەهاکانی کۆمەڵگا نوێیەکە تێبگات 
و بتوانێت خاڵە لێکچوو و ناچوون یەکەکان ببینێت بەراورد بە ناسنامە و 

کلتووری خۆیان، مندااڵن دەرفەتێکی باشی ژیانێکی سەقامگیریان پێدەدرێت. 
لە ساڵەکانی هەرزەکاریدا، زۆربەی گەنجان دەست دەکەن بە جیاکردنەوەی 

خۆیان لە باوانیان. پێویستە چاودێری خۆیان بکەیت و بۆ قۆناغی گەورە 
بوون خۆیان ئامادە بکەن. باوانەکان بەرپرسیاریەتیان هەیە بۆ پشتیوانیکردنی 
مندااڵن لە قۆناغی گواستنەوەیان بۆ گەورەبوون. شتێکی گرنگە هاوسەنگیەک 

بدۆزیتەوە تا بتوانیت سنوورداریەکان بۆ منداڵەکەت دیاری بکەیت. لە 
هەمان کاتدا، پێویستە منداڵەکە بتوانێت لە واڵتە نوێیەکە گەشە بکات.

 Colourbox :وێنە
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خۆشەویسـتی و پەیوەندیەکان
ڕوانین بۆ خۆشەویستی و پەیوەندیەکان دەکرێت لە کلتوور و کۆمەڵگا 

جیاوازەکان شێوازی جیاوازی هەبێت. هەروەها پشت بەوە دەبەستێت تۆ 
وەک کەسێک کێیت. بۆ زۆربەی خەڵک لە سوید، بەیەکەوە بوون لەگەڵ ئەو 

کەسەی خۆشت دەوێت بێ هاوسەرگیری کردن یان بوونی منداڵ شتێکی 
ئاساییە. هەروەها پەسەندکردنی ئەوە هەیە کە گەنجان یەکتریان خۆش 
بوێت، و پەیوەندی سێکسیان هەبێت. زۆرینەی باوانە سویدییەکان ئەوە 

پەسەند دەکەن کە منداڵە گەنجەکانیان دۆستیان هەبێت لەو کاتەی گەورە 
دەبن.

قەدەغەکردنـی توندوتیژی لە دژی مندااڵن
لە یاسای سویدی، بەشێک هەیە پێی دەوترێت یاسای باوان. بەگوێرەى یاسای 

باوان، مندااڵن شایستەی چاودێری، ئاسایش و بەخێوکردنی باشن. بەشێک 
لە یاساکە پێی دەوترێت قانونی دژە ئەشکەنجەی جەستەیی و لەوەتەی 

ساڵی 1979ەوە کاری پێدەکرێت. “ئاگا” وشەیەکی کۆنی سویدیە بە واتای 
لێدانی منداڵە بە مەبەستی پەروەردەیی. قانونی دژە ئەشکەنجەی جەستەیی 

ئەوە دیاری دەکات کە بەکارهێنانی توندوتیژی جەستەیی و دەروونی لە 
پەروەردەکرنی مندااڵن قەدەغەیە. توندوتیژی جەستەیی واتە هەموو جۆرە 

توندوتیژییەکی سەر جەستە. توندوتیژی جەستەیی مستی سووك، قژڕاکێشان 
و نوقورچکە دەگرێتەوە.

هەرچۆنێک بێت، ڕەنگە منداڵێک لە شتێکی مەترسیدار دووربخەیتتەوە، 
وەک سۆپایەکی گەرم، پەنجەرەیەکی کراوە یان هەر شتێکی تر کە دەکرێت 

ئازار بە منداڵەکە بگەیەنێت.

 Colourbox :وێنە
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توندوتیژی دەروونی هەموو جۆرە هەڕەشە، تۆقاندن، وەستاندن یان 
بەندکردنی منداڵ لە ژوورەوە دەگرێتەوە. توندوتیژی دەروونی دەکرێت 
ئازاری ویستی منداڵ و گەشەی بدات هاوشێوەی توندوتیژی جەستەیی.

تێڕوانینـی پەروەردەکردنی منداڵ لە سـوید
بۆ زۆرینەی باوانەکان، خۆشویستنی منداڵ لە هەموو شتێک گرنگترە. گشت 
مندااڵن پێویستیان بە باوان و گەورەکانە. پێویستە کەسە گەورەکان ڕێنوێنی، 
هاندان و خۆشەویستیان پێبدەن. هەروەها پێویستە گەورەکان سنورەکانیش 
دیاری بکەن. چۆنیەتی گەورەکردنی منداڵ گرنگیەکی زۆری هەیە بۆ متمانە 

بەخۆ کردنی و هاندانی خودی منداڵ. ئەو مندااڵنەی گەورەکردنێکی 
پارێزراویان هەیە، ئەوە زۆر ئاسانتر قوتابخانە و ژیان بەڕێ دەکەن.

لە سوید، تێڕوانینی بەخێوکردنی منداڵ لە سەد ساڵی ڕابردوودا زۆر گۆڕاوە. 
لە سەرەتای سەدەی بیستەم، زۆربەی باوانەکان زۆر توند بوون و شتێکی 
گرنگ بوو کە منداڵەکان گوێڕایەڵی باوانیان بکەن. سزای جەستەیی، واتە 

ئەشکەنجەی جەستەیی، وەک بەشێکی ئاسایی لە بەخێوکردنی منداڵ سەیر 
دەکرا.

لە ساڵی 1950کان و ساڵی 1960ەکان، خەڵکی دەستیان بە پرسیار کرد 
دەربارەی شێوازە توندوتیژەکانی باوانەتی. زۆربەیان دەستیانکر بە گۆڕینی 

ڕێگەیان لە بەخێوکردنی منداڵ. زیاتر و زیاتر باسیان لە بەخێوکردنی منداڵ 
کرد لەگەڵ بوونی ڕێزگرتن.  بەاڵم هێشتا شتێکی باو بوو بۆ مندااڵن وەک 

سزایەک لە مندااڵن بدرێت.

لە ساڵی 1970، ڕێگەیەکی دیموکراتی تری پەروەردەکردنی منداڵ دەرکەوت. 
ئامانجەکە ئەوە بوو مندااڵن بیر لەخۆیان بکەنەوە، بەرپرسیاریەتی بگرنە 

ئەستۆ و ببنە بە خەڵکی سەربەخۆ و بوونی متمانە بەخۆ کردن.

خزمەتگوزاریـە کۆمەاڵیەتیەكان 
یەکێک لە گرنگترین ئەرکەکانی خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەكان بریتیە لە 
دڵنیابوون لەوەی کە مندااڵن و هەرزەکاران پەروەردەکرنێکی سەالمەتیان 

پێدەدرێت. ئەگەر لە ناو خێزان کێشەت هەیە، دەتوانیت پەيوەندى بە 
خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەكان یان ڕاوێژی خێزانی ناو شارەوانیەتەکەت 

بکەیت بۆ دەسخستنی یارمەتی. ئەگەر منداڵت لە قوتابخانە هەیە، هەروەها 
دەتوانیت قسە لەگەڵ تیمی تەندروستی قوتابیانی قوتابخانە بکەیت بۆ 

دەسکەوتنی یارمەتی. لە خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەکان، دەتوانیت یارمەتی 
هەمەجۆر وەربگریت، وەک کۆرسەکانی باوانایەتی، گفتوگۆ، بەردەنگێک بۆ 

هەرزەکاران، یان بەردەنگێکی خێزان بۆ مندااڵن.
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ئەگەر کارمەندانی قوتابخانە یان خزمەتگوزاری چاودێری تەندروستی لەو 
باوەڕەدا بن کە منداڵەکە بە شیوەی جەستەیی یان دەروونی مامەڵەی خراپی 

لەگەڵ دەکرێت، پێویستە خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەكان ئاگادار بکەنەوە. 
ئەمە پێی دەوترێت ئەرکی ناردنی هەواڵ. هەر کەسێک کە لە بواری مندااڵن 

و هەرزەکاران کار دەکات ئەرکی هەواڵدانی هەیە.

خزمەتگوزاریـە کۆمەاڵیەتیـەكان دەتوانێـت چی بکات؟
بە پێی یاسا، پێویستە خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەکان لێکۆڵینەوە بکات 

بەدواداچوون بکات ئەگەر ڕاپۆرتێک دەربارەی خراپ مامەڵەکردن لەگەڵ 
منداڵێک هەبێت. هەموو دەسەاڵتەکان و دامەزراوە حکومییەکان ڕاپۆرتێک 

پێشکەش بکەن ئەگەر منداڵێک مامەڵەی خراپی لەگەڵ بکرێت. هەموو 
کەسێک ئەرکی پێشکەش کردنی ئەم جۆرە ڕاپۆرتەیان نیە. بەاڵم شتێکی باشە 
ڕاپۆرتێک پێشکەش بکەیت ئەگەر ببینیت منداڵێک مامەڵەی خراپی لەگەڵدا 

دەکرێت. کاتێک وەک کەسێکی تایبەت هەواڵێک دەدەیت، دەکرێت بە 
نەناسراوی بمێنیتەوە. ئەمە واتە کە پێویست ناکات ناوت ئاشکرا بکەیت. 

پێویستە خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەكان بەیەکەوە لەگەڵ خێزانەکە هەوڵی 
چارەسەرکردنی هەر کێشەیەکی هەیە بدات. پێویستە منداڵەکە لەگەڵ باوانی 

خۆی بژیت. شتێکی ناباوە کە خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەکان منداڵەکە لە 
باوانەکە دوور بخەنەوە.

چاودێری منداڵ
چاودێری منداڵ ناوێکی باوە بۆ چاالکیە پەروەردەییەکان بۆ منداڵە 

بچووکەکان. بۆ نموونە چاودێری منداڵ ئەمانە دەگرێتەوە؛ دایەنگە/باچخەی 
ساوایان، شوێنی تایبەتی ڕۆژی خێزان و ناوەندەکانی رابواردنی دواى 

قوتابخانە. لەوێ، مندااڵن دەتوانن کات بەسەر ببەن لە کاتێکدا باوانەکان کار 
دەکەن یان دەخوێنن.

چاودێری مندااڵن لە هەموو شارەوانیییەکان هەیە. هەروەها دامەزراوەی 
سەربەخۆ و تایبەتی چاودێری منداڵ هەن کە لەالیەن کۆمپانیا و 

ڕێکخراوەکانەوە بەڕێوەدەربرێن. مندااڵنی تەمەن یەک بۆ پێنج سااڵن 
شایستەی چوونن بۆ دایەنگە/باچخەی ساوایان یان شوێنی تری هاوشێوە. 

ئەگەر بەدوای کار دەگەڕێیت یان لەگەڵ برا/خوشکێکی بچووکتر لە 
ماڵەوەیت، منداڵە گەورەکە شایستەی چاودێری منداڵە بۆ نزیکەی سێ 

کاتژمێر لە رۆژێک یان 15 کاتژمێر لە یەک هەفتەدا.
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دایەنگە/باچخەی سـاوایان )چاودێری-ڕۆژ( 
دایەنگە/باچخەی ساوایان هەروەها پێشی دەوترێت چاودێری-ڕۆژ شوێنێکە بۆ 
مندااڵنی تەمەن یەک بۆ پێنج سااڵن لە ڕۆژدا بەرلەوەی بچنە باخچەی ساوایان 

یان ببنە پۆلی یەک. زۆربەی دایەنگەکان ڕێگەی تایبەتیان هەیە بۆ چۆنیەتی 
فێرکردنی شتەکان. دایەنگە/باچخەی ساوایانیش پەیڕەوی خوێندنیان هەیە، 

کە دەقێکە ئەو شتانەی دیاری دەکات کە پێویستە مندااڵن فێری ببن. گشت 
دایەنگە/باچخەی ساوایان بەگوێرەى پەیڕەوی خوێندنی سویدی کار دەکەن.

دایەنگە/باچخەی سـاوایانی کراوە
دایەنگە/باچخەی ساوایانی کراوە شوێنێکی کۆبوونەوەیە بۆ مندااڵن و باوانەکان 

کە مۆڵەتی دایکایەتی/باوکایەتیان هەیە. لە دایەنگە/باچخەی ساوایانی کراوە، 
ستافی ڕاهێنراو هەن، و شوێنێکی باشە بۆ ناسینی باوان و منداڵەکانی تر. 

دایەنگە/باچخەی ساوایانی کراوە لە چەندین شارەوانی سوید هەن.

پرۆگرامی ناسـاندنی قوتابخانە بۆ تەمەن شـەش 
سـاڵەکان )وەرگرتن/باخچەی ساوایان(

هەموو مندااڵن شوێنێکیان پێدراوە لە پۆلی وەرگرتن یان باخچەی ساوایان 
لە هەمان ساڵ کە دەبنە شەش سااڵن. پۆلی وەرگرتن یان باخچەی ساوایان 
شوێنێکە کە تێیدا مندااڵن مومارەسەی چوونە قوتابخانە دەکەن بەرلەوەی 

دەست بە پۆلی یەکەمی قوتابخانەی ئیلزامی بکەن.

 Colourbox :وێنە
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ناوەندەکانـی کات بەسـەربردنی دواى قوتابخانە 
مندااڵنی تەمەن شەش بۆ 12 سااڵن مافیان هەیە بچنە ناوەندی کات 

بەسەربردنی دواى قوتابخانە هەم پێش قوتابخانە و هەمیش دواى قوتابخانە. 
پێویستە باوانەکان کار بکەن یان بخوێنن تاوەکوو منداڵەکان بتوانن بچنە 

ناوەندەکانی کات بەسەربردنی دواى قوتابخانە. زۆرجار ناوەندەکە هەمان 
باڵەخانەی قوتابخانەیە. مندااڵنی تەمەن 10 بۆ 12 ساڵی دەتوانن بچنە 

چاالکیە کەیفخۆشیە کراوەکان کە لە نزیک قوتابخانەن.

چاودێـری-ڕۆژی خێزان/چاودێری پەروەردەیی 
هەندێک جۆرەکانی چاودێری منداڵ پێی دەوترێت چاودێری پەروەردەیی 

یان چاودێری-ڕۆژی خێزان. فێركارێکی پسپۆر کە مندااڵن دەباتەوە 
ماڵەکانیان، چاودێریان پێشکەش دەکات و چاالکیە پەروەردەییەکانی بەر 
لە قوتابخانە ڕێکدەخات. ئەو مندااڵنەی دەچنە قوتابخانە دەتوانن بچنە 

چاودێری-ڕۆژی خێزان لە دواى قوتابخانە. لەم حاڵەتەدا، وەک ناوەندێکی 
کات بەسەربردن کار دەکات.

هاریـکاری لەگەڵ باوان
باوان گرنگن لە چاودێری مداڵدا. باوانان باش منداڵەکانیان دەناسن. کاتێک 

منداڵەکە دەست بە دایەنگە/باچخەی ساوایان دەکات، دایک یان باوک 
لەگەڵ منداڵەکە دەبێت تا منداڵەکە لێڕادێت. ئەمە پێی دەوترێت لێڕاهاتنی 

قوتابخانە و بە شێوەیەکی گشتى دوو تا چوار هەفتە دەخایەنێت. لە 
دایەنگە/باچخەی ساوایان و ناوەندەکانی کات بەسەربردن، کارمەندان بە 

شێوەیەکی گشتى بانگهێشتی باوانان دەکەن بۆ گفتوگۆی پەرەپێدان. لەوێ، 
ئەوان باس لە ڕاهاتنی منداڵەکە دەکەن. لەوانەیە باوانەکان بۆچوونی خۆیان 

دەربارەی بەرەوپێش چوونی منداڵەکەیان لە باغچەی ساوایان پێشکەش 
بکەن.

پێشکەشـکردنی داواکاری بۆ شوێنی چاودێری-ڕۆژ
بۆ دەسخستنی شوێنێک لە دایەنگە/باچخەی ساوایان و ناوەندی کات 

بەسەربردن، پێویستە پێشووتر داواکاری پێشکەش بکەیت. دەتوانیت ئەمە 
لە شارەوانی خۆت بکەیت. ڕێسای جیاواز لە شارەوانیە جیاوازەکان هەن، 

بەاڵم زۆرجار پێویستە چەند مانگێک زووتر داواکاری پێشکەش بکەیت 
بۆ شوێنێک. پێویستە منداڵەکەت بە الیەنی کەم یەک ساڵ بێت بۆئەوەی 

بتوانێت بێتە دایەنگە/باچخەی ساوایان.
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قوتابخانەی ناچاری 
گشت مندااڵنی سوید بۆ ماوەی نۆ ساڵ دەچنە قوتابخانەی ناچاری. ئەمە 

مەرجێکە لە قانونی پەروەردەی سویدی و پێی دەوترێت ئامادە بوونی 
قوتابخانە ئیلزامی. هەموو ساڵێکی قوتابخانە وەرزێکی پاییز و وەرزێکی 
بەهاری هەیە. ئامادە بوونی قوتابخانەی ئیلزامی ئەو کاتەیە لە سەرەتای 

وەرزی پایزی ساڵەکە منداڵەکە بووبێتە حەوت سااڵن یان ئەو کاتەی 
پۆلی 1 دەستپێدەکەن، و تا پۆلی 9 بەردەوام دەبێت. هەموو قوتابخانە 

ئیلزامیەکان پەیڕەوی مەنهەجێکی خوێندن دەکەن. پەیڕەوی خوێندن بریتیە 
لە دەقێک کە ئەو شتانە دیاری دەکات کە پێویستە مندااڵن فێری ببن و 
پێویستە قوتابخانەکە چۆن کار بکەن. ڕێنمایی و کتێبەکان بەخۆڕایین بۆ 

گشت مندااڵن لە قوتابخانە ئیلزامیەکان. هەروەها نانی نیوەڕۆی بەخۆڕایی 
وەردەگرن.

وەک باوانان، مافی ئەوەت هەیە قوتابخانەی منداڵەکەت هەڵبژێریت. 
گشت كاتێك منداڵەکە مافی ئەوەی هەیە بچێتە قوتابخانەی ئەو ناوچەیەی 
تۆ تێیدا دەژیت. ئەگەر دەتەوێت قوتابخانەیەکی تر هەڵبژێریت، داواکاری 

پێشکەش دەکەیت بۆ شوێنێک لە ڕێگەی پەیوەندیکردنی بە بەڕێوەبەری 
ئەو قوتابخانەیەی حەزت پێیەتی. منداڵەکە دەخرێتە ئەو قوتابخانەیە ئەگەر 

شوێن هەبێت.

 Colourbox :وێنە
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بۆ ئەو مندااڵنەی ناتوانن بچنە قوتابخانە ئیلزامی، قوتابخانەی تایبەت هەن 
لەگەڵ قوتابخانە بۆ ئەوانەی کێشەی عەقڵیان هەیە. قوتابخانە تایبەتەکان بۆ 
مندااڵنن، بۆ نموونە ئەوانەی کەڕن یان بیستنی ناتەواویان هەیە. قوتابخانەی 

ئەوانەی کێشەی عەقڵیان هەیە، پەککەوتەییەکی تێگەیشتنیان هەیە، وەک 
پەککەوتنی عەقڵى یان ئۆتیزم. لەم قوتابخانانە، قوتابیان پشتیوانی زیاتر 

لەوانە ووتنەوە وەردەگرن.

بابەتـەکان لـە قوتابخانەی ئیلزامی
بابەتەکان ئەو وانانەن کە تێیدا یەکێک ڕاهێنان وەردەگرێت، وەک بیرکاری و 
زمانی سویدی. هەموو بابەتێک لە قوتابخانە مەنهەجی کۆرسی هەیە کە ئەو 
شتانە دیاری دەکات کە قوتابیان دەتوانن بیکەن و بیزانن کاتێک قوتابخانەی 

ئیلزامی تەواو دەکەن.

پەروەردەی سێکسـی و پەیوەندی
لە قوتابخانە سویدیەکان، پەروەردە لە بواری سێکس و پەیوەندی بەشێکە 

لە پەیڕەوی خوێندن. زۆرێکی بابەتەکە دەربارەی خۆشەویستی و چۆنیەتی 
ژیانە بە ڕێزگرتنەوە، لەگەڵ پەیوەندی خۆشەویستی یەکسان لەگەڵ 

مرۆڤێکی تردا. زیاتر لە 50 ساڵە سوید پەروەردەی هەبووە لە سێکسە و 
پەیوەندیەکان.

نمرەکان 
مندااڵن نمرە یان پلە وەردەگرن لە سەرەتای پۆلی 6. دواى هەر وەرزێک، 

قوتابیان نمرەکان وەردەگرنەوە. مندااڵن بڕوانامەیەکی تەواوکردن یان دوای 
نمرەی قوتابخانە لە قوتابخانەی ئیلزامی لە دوا وەرزی پۆلی 9 وەردەگرن.

قوتابیانی قوتابخانەی ئیلزامی نمرەکانی A, B, C, D, E و F وەردەگرن. 
.A واتە قوتابیەکە لە بابەتەکە دەرنەچووە. بەرزترین پلە بریتیە لە F نمرەی

ئاژانسی نیشتیمانی بۆ پەروەردە بریاریداوە لەسەر ڕێساکان بۆ چۆنیەتی 
نمرەدانان. ئاژانسی نیشتیمانی بۆ پەروەردە دەسەاڵتێکە کە دڵنیای ئەوە 
دەکاتەوە گشت مندااڵن و قوتابیان لە قوتابخانەکانی سوید خوێندنێکی 

کواڵیتی باش لە ژینگەیەکی ئارامدا وەردەگرن.

زمان ڕاهێنانی 
ئەگەر یەکێک یان هەردووک باوان زمانێکی تری هەیە جگە لە زمانی سویدی 

وەک زمانی دایکیان، منداڵەکە شایستەی خوێندنە بەم زمانە )خوێندنی 
زمانی دایک(. بۆ ئەوەی شایستەی بەشداری کردن بیت، پێویستە منداڵەکەت 

زانیاری بنەڕەتی زمانەکەی هەبێت و ڕۆژانە لە ماڵەوە بەکاری بێنێت..
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ئەو قوتابیانەی زمانی دایکی جیاوازیان هەیە مافی خوێندنیان بە سویدی 
وەک زمانی دووەم هەیە. سویدی وەک زمانی دووەم بۆ دەست پێکەران و 
ئەو قوتابیانەیە کە خۆیان هەندێک سویدی دەزانن. بابەتی زمانی سویدی 

وەک زمانی دووەم هەمان ئاستی بابەتی سویدی هەیە، بەاڵم وانەکە 
گونجێنراوە بۆ ئەو قوتابیانەی زمانی دایکیان سویدی نیە.

ئامادەکاری  پۆلی 
بۆ ئەو مندااڵنەی بەم دواییانە گەیشتوونەتە سوید، شتێک هەیە پێی 

دەوترێت وانەی ئامادەکاری. لە پۆلێکی ئامادەکاری، قوتابیان ڕاهێنان بە 
زمانی سویدی خوێندنی بابەتی جیاواز وەردەگرن.  قوتابیان ڕادەهێنرێن تا 
بتوانن بە زووترین کاتی گونجاو لەسەر قوتابخانەی ئیلزامی ئاسایی ڕابێن. 

دەکرێت خوێندن بۆ هەر قوتابیەک هەمەجۆر بێت، بەگوێرەی تەمەن، زمانی 
دایک و زانیاری پێشووتر. پۆلی ئامادەکاری لە چەندین شارەوانی سوید هەن.

قوتابخانەی سەرووی دواناوەندی
کاتێک قوتابیان لە ساڵی کۆتایی قوتابخانەی ئیلزامین، دەتوان داواکاری 

پێشکەش بکەن بۆ وەرگرتن لە قوتابخانەی سەرووی دواناوەندی. دەتوانیت 
خۆت بڕیار بدەیت لەسەر بەردەوام بوون لە خوێندن لە قوتابخانەی 

سەرووی دواناوەندی لە سوید. خوێندن لە قوتابخانەی سەرووی دواناوەندی 
بەخۆڕاییە. گەنجانی تەمەن 16 بۆ 20 سااڵن دەتوانن بچنە قوتابخانەی 

سەرووی دواناوەندی ئەگەر لە قوتابخانەی ئیلزامی دەربچن. زۆربەی زۆری 
گەنجان بەردەوام دەبن لە خوێندن لە قوتابخانەی سەرووی دواناوەندی.

هاوشێوەی قوتابخانەی ئیلزامی، قوتابخانەی سەرووی دواناوەندیش 
پەیڕەوەکانی خوێندن و مەنهەجی هەیە کە لەالیەن ئاژانسی نیشتیمانی بۆ 

پەروەردە پەرەیپێدراوە. مەنهەجێک کە ئەو شتانە دیاری دەکات کە قوتابیان 
دەتوانن بیکەن و بیزانن کاتێک کۆرسێک تەواو دەکەن. سیستەمی نمرەدانان 
لە قوتابخانەی سەرووی دواناوەندی هاوشێوەی هەمان سیستەمی نمرەدانانە 

لە قوتابخانەی ئیلزامی.

قوتابیان قوتابخانەی سەرووی دواناوەندی و ئەو پرۆگرامە هەڵدەبژێرن 
کە تێیدا بەردەوام بن. لە داواکاریەکەیان، پێویستە قوتابیان چەندین 

قوتابخانە یان پرۆگرامی جیاواز هەڵبژێرن. شتێکی دڵنیاکەرەوە نیە کە لەو 
قوتابخانەیەی خۆی دەستنیشانی کردووە وەک هەلبژاردەی یەکەم شوێن 

هەبیت.
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چەندین پرۆگرام هەن تا لێیانە هەڵبژێرێت لە کاتی پێشکەشکردنی داواکاری 
بۆ قوتابخانەی سەرووی دواناوەندی. لە قوتابخانە ئیلزامیەکان، بە شێوەیەکی 
گشتى ڕاوێژکارێکی ڕێنوێنیەکی خوێندن هەیە کە دەتوانێت یارمەتیدەر بێت 

لە بڕیارەکە.

لە قوتابخانەی سەرووی دواناوەندی، قوتابیان زانیاری دەست دەخەن 
کە پێویستە بۆ خوێندنی زیاتر، وەک زانکۆ. چەندین پرۆگرامی جیاواز لە 

قوتابخانەی سەرووی دواناوەندی هەن.

تا بتوانیت بچیتە پرۆگرامێکی نیشتیمانی لە قوتابخانەی سەرووی 
دواناوەندی، پێویستە قوتابی نمرەی دەرچوونی لە زمانی سویدی یان زمانی 

سویدی وەک زمانی دووەم، بیرکاری، و ئینگلیزی لە قوتابخانەی ئیلزامی 
بەدەست هێنا بێت.

هەروەها پێویستە نمرەی دەرچوونیان بە الیەنی کەم لە پێنج بابەت  •
هەبێت تا بتواننن لە پرۆگرامی خوێندنی پیشەیی وەربگیرێن.

 Colourbox :وێنە

گشت مندااڵن بۆ ماوەی 
نۆ ساڵ دەچنە قوتابخانەی 
ناچاری.
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بۆئەوەی بتوانیت لە پرۆگرامی ئامادەکاری کۆلێژ وەربگیرێت، پێویستە  •
قوتابی نمرەی دەرچوونی بە الیەنی کەم لە نۆ بابەتی تر هەبێت.

ئەو قوتابیانەی نمرەی دەرچوونیان لەم بابەتانە نیە دەتوانن بچنە 
پرۆگرامێکی ئاشناکردن. پرۆگرامەکەی ئاشناکردن پێویستە یارمەتیان بدات 
بچنە قۆناغەکانی تری خوێندن. پێنج جۆر پرۆگرامی هاندان هەن. یەکێک 

لەم پرۆگرامانە بریتیە لە ئاشناکردنی زمان کە تایبەتە بۆ ئەو گەنجانەی تازە 
هاتوون. لەم پرۆگرامە، گەنجەکان زمانی سویدی دەخوێنن، کە لە هەمان 

کاتدا بابەتەکانی تریش دەخوێنن. پەیوەندی بە شارەوانی خۆت بکە بۆ 
زانینی ئەوەی کامە دەرفەت لە ناوچەکەت بەردەستن.

زانیاری زیاتر دەربارەی پرۆگرام و وەرگرتن لە قوتابخانەی سەرووی 
 www.utbildningsinfo.se :دواناوەندی لەم وێبسایتە بخوێنەوە

قوتابخانە و دیموکراتیەت
لە قوتابخانە سویدیەکان، خەڵکی زۆ رباسی دیموکراتیەت دەکەن. یەکیک لە 
ئامانجەکانی قوتابخانە بریتیە لەوەی کە قوتابیان گەشە بکەن گەورە بن کە 

بەشدار و بەرپرسیار بن لە کۆمەڵگا.

پێویستە فێری ئەوە ببن لە دیموکراتیەت بژین و ماف و ئەرکەکانی خۆیان 
بزانن. بۆیە، زۆرجار پەیڕەوی خوێندن مەشق و ڕاهێنانی تێدایە کە تێیدا 

قوتابیان ڕاهێنان لەسەر دیموکراتیەت وەردەگرن.

 )Mikael Jönsson( وێنە: مایکل جۆنسۆن
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قوتابخانە لە سـاڵەکانی ڕابردوو
قوتابخانەکانی سوید گۆڕانکاریەکی زۆریان بەسەرداهاتووە لەوەتەی 

ناوەڕاستی سەدەی بیستەم. قوتابخانەکان ڕێسای توندیان هەبوو. مامۆستا 
مافی ئەوەی هەبوو لە قوتابی بدات. ئەمە لەوەتەی ساڵی 1958ەوە قەدەغە 

کراوە.

قوتابیان وشە سویدیە باوەکە “du”یان بەکارنەدەهێنا یان ئەوە مامۆستایان 
بە ناوی یەکەمی خۆی بانگ نەدەکرد. لە برى ئەوە، دەیانووت “خاتوو” یان 

“گەورەم”. لە ساڵەکانی سەرەتای قوتابخانە، قوتابیان بە پێی ڕەفتاریان لە 
قوتابخانە نمرەیان پێدەدرا. ئەو قوتابیەی لە دوو بابەت یان زیاتر نمرەی 

دەرچوونی نەبوایە ناچار دەکرا هەمان ساڵ دووبارە بکاتەوە.

قوتابخانـە لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا
لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا، قوتابخانەیەکی دیموکراتیمان هەیە کە تێیدا قوتابیان 

پێویستە فێری ئەوەبن سەربەخۆیان بیر بکەنەوە و بڕیار لەسەر بابەتە 
پەیوەستەکان بە خوێندنیان بدەن. مامۆستا سەرکردەی گروپەکەیە، بەاڵم 

پەيوەندى نێوان قوتابی و مامۆستا زۆر یەکسانترە.

قوتابخانەی سویدی کۆمەڵێک بەهای هەیە کە لە سەر بنەمای جاڕنامەی 
جیهانی مافەکانی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتووەکان بنیاتنراوە. کۆمەڵێک بەهای 

بنەڕەتی دەربارەی ئەوەن چۆن مامەڵە لەگەڵ یەکتر دەکەن وەک منداڵ، 
گەنج و گەورە. ئەم واتە نابێت هیچ کەسێک مامەڵەی خراپی لەگەڵ بکرێت 

لە قوتابخانەکانی سوید. کچان و کوڕان پێویستە هەمان دەرفەتیان هەبێت 
بۆ هەڵبژاردن و گەشەکردن. قوتابیان دەتوانن کاری بکەنە سەر خوێندنی 
خۆیان لە ڕێگەی ئامادەبوون لە کۆبوونەوەکانی پۆلی و ئەنجومەنی پۆل.

قوتابخانـە و خێزان
لە سوید، وا پێشبینیکراوە کە باوانەکان بەشدارن لە کاری قوتابخانەی 
منداڵەکانیان. باوانەکان، مامۆستایان، و قوتابیان بەیەکەوە کار دەکەن 

تاوەکوو قوتابخانە بۆ منداڵەکان بە باشترین شوە بێت. ستافی قوتابخانە 
دەیانەوێت دایک یان باوکەکان لە ژیانی منداڵەکانیان چاالک بن و بۆ دایک 

یان باوکەکانە ئاگاداری ئەو شتانە بن کە منداڵەکانیان لە قوتابخانە دەیکەن و 
لە شتەکان بگەن.

هەر وەرزێکی خوێندن، قوتابخانە گفتوگۆی پەرەپێدان بەیەکەوە لەگەڵ 
قوتابیان و باوانیان دەبەستێت. لە ماوەى گفتوگۆکانی پەرەپێدان، باوان 

دەتوانن بە هێمنی چاویان بە مامۆستا بکەوێت. ئەمە دەرفەتێکە بۆ 
قسەکردن دەربارەی ئەو جۆرە یارمەتیانەی منداڵەکە پێویستی پێی هەیە و 
منداڵەکە چۆن گەشەدەکات و فێردەبێت. لە ماوەى گفتوگۆکانی پەرەپێدان، 
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مامۆستا پالنێکی پەرەپێدانی تاکە کەسی دەنووسێت )IUP(. ئەگەر زمانی 
دایکت سویدی نیە، مافی ئەوەت هەیە وەرگێڕێکت هەبێت بۆ گفتوگۆیەکە.

هەروەها قوتابخانەکە کۆبوونەوەی “دایک یان باوکان” ئەنجام دەدات کە 
تێیدا باوانان دەتوانن کاریگەری بخەنە سەر قوتابخانە.

وەک باوانێک، هەروەها دەکرێت هاوەڵی منداڵەکەت بکەیت بۆ هاتنە 
قوتابخانە بۆ زانینی ئەوەی دۆخی منداڵەکەت چۆنە. هەروەها دەتوانیت 

تەلەفۆن لەگەڵ مامۆستا یان بەڕێوەبەری قوتابخانە بکەیت و پرسیار بکەیت 
یان باسی منداڵەکەت بکەیت.

 Colourbox :وێنە
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پشتیوانی دارایی بۆ خێزانەکان
ئەو خێزانانەی منداڵیان هەیە دەتوان داوای دەرماڵەی نیشتەجێکردن، 

دەرماڵەی باوانی و پشتیوانی نەفەقە، و دەرماڵەی چاودێری لە ئاژانسی 
بیمەی کۆمەاڵیەتی سویدی بکەن. لە سوید هەموو ئەو خێزانانەی منداڵیان 

هەیە دەرماڵەی منداڵ وەردەگرن. دەرماڵەی نیشتەجێکردن بەو کەسانە 
دەدرێت کە داهاتیان کەمە و کرێی زۆر دەدەن. دەرماڵەی چاودێری کردن 

بەو کەسانە دەدرێت کە منداڵی کەم ئەندامیان هەیە. ئەگەر تەاڵق دراویت 
و منداڵەکانت تەنها الی تۆ دەژین، پێویستە هاوسەرەکەی تر نەفەقەی 
منداڵ بە تۆ بدات. ئەم پارەیە بۆ پێدانی هەندێک لە تێچووەکانە کە بۆ 
منداڵەکە خەرجی دەکەیت. ئەگەر هاوسەرەکەی تر پارەکە نەدات، یان 

داهاتی زۆر کەم بێت، دەتوانیت لە برى ئەمە داواکاری پێشکەش بکەیت 
بۆ وەرگرتنی پارە لە ئاژانسی بیمەی کۆمەاڵیەتی. پێی دەوترێت پشتیوانی 
نەفەقە. دەتوانیت لە وێبسایتی ئاژانسی بیمەی کۆمەاڵیەتی زانیاری زیاتر 

.www.forsakringskassan.se :دەست بخەیت

باوان دەرماڵەی 
 دەرماڵەی باوان واتە کە باوان دەتوانن نەچنە سەر کار بۆ چاودێری 

کردنی منداڵەکانیان. دەرماڵەی باوان یارمەتی داراییە کە دایک یان باوک 
وەریدەگرێت بۆ ئەوەی لە ماڵەوە الی منداڵەکەی  بمێنێتەوە لە سەرەتادا.

دەتوانیت دەرماڵەی باوان بۆ ماوەی 480 ڕۆژ وەربگریت. لە یەکەم 390 
رۆژدا، بڕی لە سەدا 80ی مووچەکەت وەردەگریت. لە 90 ڕۆژەکەی تردا، بڕی 

180 کرۆنی سویدی بۆ هەر رۆژێک وەردەگریت.

ئەو باوانانەی مووچەی کەمیان هەیە یان بێ مووچەن شایستەی 225 کرۆنی 
سویدین بۆ هەر ڕۆژێک بۆ 480 رۆژ. باوک یان باوانەکەی تری منداڵی تازە 
لە دایک بوو شایستەی مانەوەیە لە ماڵەوە و وەرگرتنی پارەیە لە ئاژانسی 

بیمەی کۆمەاڵیەتی بۆ دە ڕۆژ لە کاتی پەیوەست بە لە دایک بوونی 
منداڵەکە.

ئەو باوانانەی بە یەکسانیی دەرماڵەی باوان هاوبەش دەکەن و بە کاتێکی 
یەکسان لە ماڵەوەن لەگەڵ منداڵەکە شایستەی بەخششی یەکسانن. 

مووچەیەکی زێدەیە.

ئەگەر کار بکەیت، هەروەها دەتوانیت دەرماڵەی باوان وەربگریت ئەگەر  
منداڵەکەت نەخۆش بێت و پێویست بێت لە ماڵەوە بێت نەچێتە دایەنگە/
باچخەی ساوایان یان قوتابخانە. ئەمە پێی دەوترێت دەرماڵەی کاتیی باوان 

یان بە سویدی پێی دەوترێت “vård av barn”. ئینجا بری لە سەدا 80ی 
مووچەکەت وەردەگریت. ئەوپەڕی دەتوانیت 120 ڕۆژ لە ساڵێک وەربگریت 

بۆ هەر منداڵێک.
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کاتژمێـری کورتتری کارکردن
ئەوانەی منداڵی ژێر تەمەنی هەشت سااڵنیان هەیە یان منداڵیان هەیە 

کە یەکەم ساڵی قوتابخانەیان تەواو نەکردووە شایستەی کاتژمێری کورتتری 
کارکردنن. ئەمە واتە دەتوانیت ڕۆژانە شەش کاتژمێر کار بکەیت لە برى 

هەشت کاتژمێر.

کار ئاسایشی 
شتێکی نایاساییە بۆ خاوەنکارەکان دەرفەتی خراپتر بە کارخوازێکی دوو گیان 

بدەن بەراورد بەوانی تر. هەروەها شتێکی نایاساییە کەسێک بەهۆی دوو 
گیانیەوە لە کار دەربکەیت.

دەرماڵەی منـداڵ و یارمەتی دارایی)گرانتی( 
خوێندن

 ئاژانسی بیمەی کۆمەاڵیەتی سویدی دەرماڵەی منداڵ بۆ کشت مندااڵن 
دەدات. یەکەم دەرماڵەی منداڵ یەک مانگ دواى لە دایک بوونی منداڵەکە 

دەدرێت، یان یەک مانگ دوای ئەوەی منداڵەکە دێتە سوید. دەرماڵەی منداڵ 
تا منداڵەکە دەبێتە 16 ساڵ دەدرێت. دەرماڵەی تەواوکەری منداڵ بەوانە 
دەدرێت کە دەرماڵە منداڵ بۆ دوو منداڵ یان زیاتر وەردەگرن. قەبارەی 

دەرماڵەی تەواوکەری منداڵ بەگوێرەی ژمارەی منداڵەکانت دەبێت. دەرماڵەی 
منداڵ دەوروبەری 20ی هەموو مانگێک دەدرێت. هیچ باجێک بۆ دەرماڵەی 

منداڵ یان دەربارەیی تەواوکەری منداڵ نادەیت.

دەرماڵەی منداڵ تا چارەگی گەیشتن بە تەمەنی 16 ساڵی وەردەگریت. 
گەنجانی تەمەن 16 و 20، کە لە قوتابخانەی سەرووی دواناوەندی دەخوێنن، 

گرنتی خوێندن  وەردەگرن. بۆ ئەو گەنجانە تەمەنیان 16 بۆ 18 ساڵە، 
یارمەتی دارایی)گرانتی( خوێندن  بە باوانەکان دەدرێت. کاتێک گەنجەکە 
تەمەنی دەبێتە 18 ساڵ، گەورە دەبێت و ڕاستەوخۆ گرانتەکە وەردەگرێت.

لێژنەی ناوەندی یارمەتی دارایی)گرانتی( قوتابی )CSN( بەرپرسیارە لە 
گرانتەکانی خوێندن.

هاواڵتیانی بیانی ئەوانەی لە قوتابخانەی سەرووی دواناوەندی دەخوێنن 
پێویستە داواکاری پێشکەش بکەن بۆ مافە بنەڕەتیەکان بۆ وەرگرتنی 

گرانتەکانی خوێندن. زانیاری زیاتر لە وێبسایتی www.csn.se بخوێنەوە.
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دەرماڵەی نیشـتەجێکردن بـۆ ئەو خێزانانەی 
هەیە  منداڵیان 

ئەگەر منداڵێکت هەیە، تۆ شایستەی پێشکەشکردنی داواکاریت بۆ دەرماڵەی 
نیشتەجێکردن. پێویستە لە سوید بژیت و تۆمارکرا بیت بۆئەوەی بتوانیت 

دەرماڵەی نیشتەجێکردن وەربگریت.

قەبارەی دەرماڵەی نیشتەجێکردن کە وەریدەگریت و ئەگەری ئەوەی 
شایستەیت یان لە سەر بنەمای ئەوە دەبێت خێزانەکەت لە چەند کەسی 

پێکهاتووە. هەروەها بەگوێرەی بڕی کرێیەکەت و داهاتەکەت دەبێت.

گرنگە کە ئاژانسی بیمەی کۆمەاڵیەتی ئاگادار بکەیتەوە ئەگەر داهاتەکەت 
گۆڕا. ئەگەرنا، لەوانەیە پێویست بکات پارەکە بگەڕێنیتەوە.
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پرسیارەکان بۆ گفتوگۆکردن، بەشی 5
بۆچوونت چیە دەربارەی ئەوەی هاوسەرگیری لە سوید 

پەیوەست نیە بە ڕەگەز؟

بۆچوونت چیە دەربارەی ژیان بەیکەوە، بەو واتایەی ژیان 
بەیەکەوە بێ هاوسەرگیری کردن؟

چۆن دەتوانیت بڵێیت نەخێر و سنوورداریەکان بێ 
هەڕەشەکردن، بەرتیلدان، یان سووکایەتی پێکردن الیەنی 

بەرامبەر دیاری بکەیت؟

ئاخۆ خاڵی چونیەک و جیاواز لە بۆچوونەکان هەیە دەربارەی 
باوانایەتی لە نێوان سوید و پەروەردەکرنی خۆت؟

هیچ زیانێک هەیە بۆ مندااڵن لە کلتووری جیواز گەشە بکەن؟ 
هیچ سوودێکی هەیە؟

کە دەتوانیت ڕوو بکەیتە خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەكان بۆ ڕاوێژ 
و پشتیوانی؟

لە چ دۆخێک شتێکی یارمەتیدەر دەبێت خزمەتگوزاریە 
کۆمەاڵیەتیەكان تەدەخول بکەن و منداڵ بگرنە ئەستۆ؟ 

بۆچوونت چیە دەربارەی ئەو ڕاستیەی کە زۆرینەی مندااڵن 
لە سوید بەر لە دەسپێکردنی قوتابخانەی سەرەتایی دەچنە 

دایەنگە/باچخەی ساوایان؟

بۆچوونت چیە دەربارەی بەهاکانی قوتابخانەی سویدی؟

وەکوو باوانێک چۆن دەتوانیت پشتیوانی فێربوونی منداڵەکەت 
بکەیت؟
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Riksdag پەرلەمانی سوید یا)Melker Dahlstrand(وێنە: ملکر دالستراند

هەبوونی کاریگەری   .6 
لە سوید

ناوەرۆک
دیموکراتیەت چییە؟

باکگراوندی دیموکراتیەت

پەرەسەندنی دیموکراتیەت لە سوید

سیستەمی دیموکراتی لە سوید

چوار یاسا دەستوورییەکەی سوید

بیرۆکە و پارتە سیاسیەکان

سیستەمی هەڵبژاردن لە سیستەمی سویدی

دیموکراتیەت لە نێوان هەڵبژاردنەکان و چاالکیەکانی ڕۆژانە
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دیموکراتیەت چییە؟
وشەی دیموکراتی لە وشەیەکی التینی وەرگیراوە کە بە مانای “حوکمکردن لە 
خەڵکەوە” دێت. بیرۆکەکانی دیموکراتی بۆ چەندین هەزاران ساڵ باسکراون، 

بەاڵم هیچ پێناسەیەکی ڕوونی چەمکی دیموکراتیەت نیە کە هەموو 
کەسێک لە جیهاندا پێی ڕازی بێت. لە نێو شتەکانی تر، ئەمە بەهۆی ئەوەیە 

دیموکراتیەت شتێکە کە بەردەوام لە گەشە و گۆڕانکاریدایە. هەرچۆنێک 
بێت، چەند شتێک هەن کە زۆرێک لەسەر ڕازین بۆ ئەوەی پەیوەستی 
دیموکراتیەت بکرێت، وەک شکۆداری و مافەکانی یەکسانی مرۆڤەکان، 

ئازادی بۆچوون، ئازادی ڕۆژنامەوانی و ئازادی ڕادەربڕین، کە هەموو الیەک 
بەرامبەر یاسا یەکسانن لەگەڵ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی سەربەخۆ.

لە کۆمەڵگایەکی دیموکراتی کە چەندین هەڵبژاردنی گشت و ئازادانە ئەنجام 
دەدات، ئەو خەڵکەی مافی دەنگدانیان هەیە بۆ پارتەکە و سیاسەتمەدارەکان 

کە دەیانەوێت نوێنەرایەتیان بکات لە بڕیاردان لە سەر ئاستی نیشتیمانی، 
هەرێمی و ناوخۆیی. سیاسەتمەدارەکان یان الیەنەکان کە زۆرترین دەنگ 

بەدەست دێنن، بەو واتایەی زۆرینەی مافەکانی دەنگەکان، ئەوانەن کە 
زۆرترین بڕیار دەدەن.

سیاسەتمەداری هەڵبژێردراو نوێنەرایەتی دەنگدەران دەکات. ئەمە 
پێی دەوترێت نوێنەرایەتیکردنی دیموکراتی. لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا 

نوێنەرایەتیکردنی دیموکراتی شێوازێکی باوە لە حكومکردنی لە جیهان، و ئەم 
سیستەمەمان لە سوید هەیە.

گەرچی لە دیموکراتیەتدا زۆرینە بڕیار دەدات، زۆرینە مافەکانی هەیە کە 
ناکرێت بە ئاسانی زۆرینە بەدەست بێت. بنەمایەکی بنەڕەتی کۆمەڵگایەکی 

دیموکراتی ئەوەیە کە هێز لەگەڵ ڕێزگرتنی مافەکانی مرۆڤ مومارەسە 
دەکرێت. واتە کە ئەوانەی بڕیار دەدەن نابێت خەڵک یان گروپ 

بچەوسێننەوە کە بۆچوونیان لەوان جیاوازە. گشت ئەندامانی کۆمەڵگا مافی 
ئەوەیان هەیە ئەو شتە بڵێن کە بڕوایان پێیەتی.

هەڵبژاردنە گشتیەکان ئامرازی سەرەکی دانیشتووانن بۆ کاریگەری کردنە 
سەر ئەوەی پێویستە چۆن واڵت حوکم بکرێت. بۆ ئەوەی دیموکراتیەت 
لە واڵتیک سەرکەوتوو بێت، پێویستە دانیشتووانی واڵتەکە بەشدار بن و 
کارا بن لە دیموکراتیەت. دیموکراتیەت ئەو کاتە بەهێزە زۆرترین خەڵک 

دەنگ دەدەن لە هەڵبژاردنە گشتیەکان، بەاڵم کاتێک پەیوەندی بە کۆمەڵە 
خۆبەخشەکان دەکەن یان بەشدار دەبن لە گفتوگۆ سیاسیەکان لەگەڵ 
برادەران و هاوکاران ئەمەش وادەکات دیموکراتیەت بەهێز بێت. یان 

کاتێک پەیوەندی بە سیاسەتمەداران دەکەن لە ڕێگەی جیاواز و بیروڕاکانی 
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خۆیان دەگەیەنن. ئەگەر دانیشتووانێکی زۆری واڵت دەنگ بدەن، ئاسانترە 
دڵنیا بیت کە سیاسـەتە جێبەجێکراوەکان زۆرینەی ئەو شـتانەن خەڵک 

دەیانەوێت.

بۆ ئەوەی کۆمەڵگا دیموکراتی بێت، بە تەنها بەشداری کردنی دانیشتووانی 
لە هەڵبژاردنە گشتیەکان بەس نیە. ئەوەی لە نێوان هەڵبژاردنەکانیش ڕوو 

دەدات گرنگە بۆ دیموکراتیەت.

دیموکراتیەت پێویستی بە گفتوگۆیەکی ڕێزدارانە هەیە ئەمە هەردووک گوێ 
گرتن لە بیروڕای ئەوانی تر و دەربڕینی بۆچوونەکانی تاکێک دەگرێتەوە. 

شتێکی گرنگە بۆ ئەوەی دیموکراتیەت کارا بێت کە دانیشتووان وا هەست 
بکەن بەشێکن لە کۆمەڵگا. پێویستە بتوانن کاریگەریان لەسەر هەڵبژاردنە 

گشتیەکان هەبێت، بەاڵم هەروەها هەست بکەن کە دەرفەتی ئەنجامدانی 
جیاوازیان هەیە لە ژیانی ڕۆژانەیان - لە قوتابخانە، کار، گەڕەک و خێزان.

گفتوگۆکردن لەگەڵ کەسانی تر دەربارەی ئەوەی چی دیموکراتیەتە و چیش 
دیموکراتی نیە خۆی شتێکی گرنگە لە کۆمەڵگایەکی دیموکراتی. ئەگەر 

گفتوگۆکە بوەستێت، لەوانەیە ئاماژە بێت بۆ ئەوەی چەندین کەس هەست 
دەکەن کە دیموکراتیەت چی تر گرنگ نیە، کە دەکرێت هێمایەک بێت کە 

دیموکراتیەت الواز بووە.

بابەتی ئەوەی ئاخۆ دیموکراتیەت باشە یان خراپە لەوەتەی دەرکەوتنی 
چەمکەکەوە گفتوگۆی لەسەر دەکرێت. کەسانێک هەن گفتوگۆی ئەوە 

دەکەن کە سیستەمێکی دیموکراتی گشت کاتێک وەک دیکتاتۆرێتی خێرا 
و چوست نیە کە تێیدا ئەو کەسەی بڕیارەکان دەدات دەتوانێت بەخێرایی 

جێبەجێیان بکات. لە دیموکراتیەتدا، پێویستە دەنگی هەموو کەسێک 
ببیسترێت. پێویستە خەڵک سازش بکەن و دەنگ بدەن تاوەکوو بگەنە 
بڕیارێک. بۆیە، لە حاڵەتە سەختەکان بڕیار دەدرێت، تەنانەت لە واڵتە 

دیموکراتیەکان، کە لەوانەیە دیموکراتیەت پاشەکشە بکات لە پێناو خێرایی 
بڕیاردان. لە بارودۆخە لەناکاوەکان، دەکرێت بە سادەیی بۆ سەرکردەکان 

پێویست بێت بڕیارێکی خێرا بدەن بۆ ڕێگری کردن لە خراپ بوونی دۆخەکە.

چەندین نمونەی سامناکی حکومەتی نا دیموکراتی هەن کە خەڵکیان 
چەوساندۆتەوە و تۆقاندوە. لە دیکتاتۆریەتدا، خەڵکی دەکرێت بەند بکرێن 

یان بخرێنە کۆمەڵگای زۆرەملێوە بەهۆی بۆچوونیان یان بەهۆی ئەوەی 
سەر بە گروپێکی دیاریکراوی خەڵکن. مێژوو ئەوە نیشان دەدات کە شێوازی 

دیموکراتی حكومەت بە باشترین شێوە پارێزگاری لە ئازادی تاکەکان و 
مافەکانی مرۆڤ دەکات. و زۆرجار کە دیموکراتیەت و ئاشتی ئەو کاتە باڵ 

دەکێشن کە خەڵکی واڵتە جیاوازەکان پەيوەندیان بەیەکەوە هەیە بازرگانی 
لەگەڵ یەک دەکەن.
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باکگراوندی دیموکراتیەت
وشەی “دیموکراتیەت” لە وشەی یۆنانی “دیمۆ” سەرچاوەی گرتووە کە بە 
واتای خەڵک دێت و “کراتێین” کە بە مانای ڕێسا دێت. یەکەم سیستەمی 

دیموکراتی لە نزیکەی ساڵی 500 پ.ز لە یۆنانی کۆن دروستکرا. شاری ئەسینا 
ی یۆنانی لە دیکتاتۆریەتەوە بۆ جۆرێک لە دیموکراتی گۆڕا. بەاڵم هێشتا تەنها 

پیاوە ئازادەکان بوون کە ڕێپێدراو بوون لە بڕیاردان بەشدار بن. ئافرەتان، 
کۆیلەکان، و بیانیەکان هیچ کاریگەریەکیان لە سەر بڕیارەکان نەبوو. بۆیە، لە 

ڕۆژگاری ئەمڕۆدا بڵێین ئەسینای یۆنانی کۆن دیموکراتی بووە.

لە زەمانی کۆنەوە تا ڕۆژگاری ئەمڕۆ، مێژووی ئەوروپا زۆر لە دیموکراتی 
دوور بووە، وەکو ئەوەی ئەمڕۆ لە سوید دەیبنین. لە شێوازە جیاوازەکان، 

دیموکراتیەت لەالیەن خەڵکەوە پەرەی پێدراوە کە بەرەنگاری دابەشکردنی 
نادادپەروەرانەی دەسەاڵت بوونە لە کۆمەڵگا.

بۆ نموونە، لە کاتی دوای زەمانی کۆن، کەنیسە بۆ چەندین سەدە زۆرێک لە 
دەسەاڵتەکانی زەوت کرد بوو. پادشا تاکە فرمانرەواکان و ئیمپراتۆرەکان ئەو 
کاتە بانگەشەی ئەوەی کردووە کە دەسەاڵتیان لە خوداوەندەوە وەرگرتووە، 
نەوەک لە خەڵک. بەاڵم لە سەدەی شازدەم، دەسەاڵتی کەنیسە دەستی بە 

الواز بوون کرد، زۆربەی بەهۆی ئەوەی خەڵکێکی زۆر ویستیان کەنیسە 
بگۆڕن. لەو باوەڕەدا بوون کە کەنیسە چی تر نوێنەرایەتی بیروباوەڕی 

مەسیحیەت ناکات، بەاڵم زیاتر بۆ پارە و دەسەاڵت بوو. ئەم گۆڕانکاریە 
پێی ووتر چاکسازی. چاکسازیەکە بووە هۆکاری دابەش بوون و الواز بوونی 
 کەنیسەی مەسیحی. سوید لە سەدە شازدەم کەنیسەی کاسۆلیکی جێهێست 

و بوو بە پڕۆتستانت.

لە ناوەراستی سەدەی هەژدەمدا، بزووتنەوەیەک لە ئەوروپا دەستیپێکرد 
بەناوی ڕۆشنگەری. خەڵکی ئیلهامبەخش بوون بە پێشکەوتنی زانست 

و بەردەوام بوون لە ڕەخنە گرتن لە کەنیسە و ئەوانەی دەیانوت کە 
دەسەاڵتی حوکمکردنیان لە خوداوەندەوە وەرگرتووە. فەیلەسوفێکی ئەو 

کات، کە بیرۆکەکانی گرنگیەکی زۆریان هەبوو لە تێگەیشتنی چۆنیەتی 
بەڕێوەبردنی واڵتێک لەڕووی سیاسیەوە، فەیلەسوفی فەرەنسی چارلس لویس 
دیمۆنتیسکویان بوو. بڕوای وابوو کە دابەشکردنی دەسەاڵت بۆ چەند بەشێک 

زامنی هاوسەنگیەکی باش دەکات. سێ بەشەکە بریتی بوون لە دەسەاڵتی 
یاسادانان، دەسەاڵتی جێبەجێکار و دەسەاڵتی دادوەری.

ڕووداوێکی گرنگ گەشەسەندنی دیموکراتیەت لە ئەوروپا شۆڕشی فەرەنسی 
بوو لە ساڵی 1789. لە ماوەى شۆڕشی فەرەنسی، خەڵکی فەرەنسا لە دژی 

پادشا شۆڕشیان کرد. دواى شێوازی شۆڕشەکە، فەرەنسا یاسایەکی پەسەندکرد 
کە کاریگەری ڕۆشنگەری لەسەر بوو، دیاریکردنی ئەوەی کە پێویستە 

دەسەاڵت لە خەڵکەوە سەرچاوە بگرێت کە هیچ پیاوێک لە کەسێکی تر 
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باشتر نیە. بەاڵم تەنها هاواڵتیە پیاوەکان دەیانتوانی دەنگ بدەن لە سەر 
ئەوانەی بڕیار بەدەست بوون.

سەدەی نۆزدەم سەرەتای سۆشیالیزم بوو، و گرنگترین کەس ئەم رێبازە کارل 
مارکس بوو. بەگوێرەى سۆشیالیزم، یەکسانی و دادپەروەری لە نێو خەڵک 

بااڵدەست بوو. ئەم بیرۆکانە بەگشتی باڵو بوونەوە، بوو بە هۆی دامەزراندنی 
یەكێتیە بازرگانیەكان، کۆمەڵەکان و پارتە سۆسیالیستەکان لە سەرانسەری 

ئەوروپا. لە کۆتایی سەدەی نۆزدەمدا، دەنگەکان دەستیان کرد بە بەرز 
بوونەوە بۆ داواکردنی یەکسانی و دادپەروەری بۆ ئافرەتانیش.

پەرەسەندنی دیموکراتیەت لە سوید
چەندین ڕووداو لە سوید کاریکردە سەر پەرەسەندنی دیموکراتیەت و 

چۆنیەتی ڕواڵەتی سویدی ئەمڕۆ. هەندێک ڕووداو لە سەدەی نۆزدەم و 
سەرەتای سەدەی بیستەم گرنگی تایبەتیان هەبوو. بوونە بناغەیەک بۆ 

سویدێکی مۆدێرن و دیموکراتی.

ئامرازی حكومەت لە سـاڵی 1809  
سوید لەوەتەی سەدەی 14ەمەوە یاسا دەنووسێتەوە. یاسای دەستووری کە 
خاڵی دەستپێک بوو بۆ دیموکراتیەتی سوید پێی دەوترا ئامرازی حكومەت. 

ئامرازی حكومەت لە ساڵی 1809 گرنگیەکی گەورەی هەبوو بۆ پەرەسەندنی 
دیموکراتیەت. ئاوای دیاری کردوو کە پادشا چی تر تاکە کەس نەبوو 

دەسەاڵتی هەبێت، و لە برى ئەوە دەسەاڵت بەسەر چوار بەش دابەشکرا بوو.

دەسەاڵتی حوکمکردن )جێبەجێکار( الی پادشا مایەوە. •

دەسەاڵتی سەر باجەكان الی ڕیکسداگ مایەوە. •

خۆپیشاندان بۆ ئازاری 
ئافرەتان لە ساڵی 1918 لە 

گۆتێنبێرگ.

Anna Backlund, © Nordic Museummuseet :وێنە
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دەسەاڵتی دروستکردنی یاساکان لە نێوان پادشا و ڕیکسداگ دابەشکرا. •

دەسەاڵتی دەرکردنی حوکمەکان الی دادگاکان مایەوە. •

گەرچی بە پێی یاسا نوێیەکە دەسەاڵت بە سەر بەش دابەشکرا بوو، بەاڵم 
هێشتا پێویست بوو لە سوید دیموکراتیەت گەشە بکات. یاسا نوێیەکە بناغەی 

دانا بۆ پەرەسەندنێکی بەردەوامی دیموکراتیەت.

ئازادی ڕۆژنامەگـەری، ڕادەربڕین و ئایین
ئامرازی حكومەت لە ساڵی 1809 زنجیرەیەک لە ماف و ئازادیە بنەڕەتیەکانی 

بەهێزکرد. لە نێو شتەکانی تر، سوید یاسایەکی لە ساڵی 1766 پەسەند کرد 
دەربارەی ئازادی ڕۆژنامەگەری و ئازادی ڕادەربڕین، کە باسی لەوە دەکرد 

کە هەموو کەسێک مافی دەربڕینی بیرۆکە، بۆچوون، و هەستەکانی خۆیان 
هەیە بە وتن و نووسین. ئامرازی حكومەت لە ساڵی 1809 ئەوەی دیاریکرد 
کە هەموو هاواڵتیەک مافی هەڵبژاردنی ئەو ئایینەیان هەیە کە دەیانەوێت 

پەیڕەوی بکەن.

قوتابخانەی سـەرەتایی گشتی
لە ساڵی 1842 قوتابخانەی سەرەتایی گشتی لە سوید دامەزرێنرا. ئەمە 

واتای وابوو کە گشت مندااڵن پێویست بوو بچنە قوتابخانە. خەڵکێکی زیاتر 
فێری نووسین و خوێندنەوە بوون. مەرجێکی پێشوەختەی گرنگ بوو بۆ 

پەرەسەندنی دیموکراتیەت لە سوید.

بزووتنەوەکانی خەڵک ئازادی دروسـتکردنی 
کۆمەڵە

بزووتنەوەکانی خەڵکی وەک بزووتنەوەی ناوەندیەتی، بزووتنەوەی کەنیسەی 
سەربەخۆ، بزووتنەوەی کرێکاری و پارتە سیاسیەکان لە کۆتایی سەدەی 

نۆزدەم لە سوید دەرکەوتن. ئەمە گرنگ بوو بۆ دیموکراتیەت. لە ڕێگەی 
ڕێکخستنی گروپەکان خەڵک توانیان گۆڕانکاریە خوازراوەکانی ناو کۆمەڵگا 

بە شێوەیەکی زۆر ئاسانتر بەدی بێنن. بزووتنەوە باوەکان خەڵکیان فێری 
چۆنیەتی ڕێکخستن و چۆنیەتی ئەنجامدانی کۆبوونەوە کرد لەگەڵ ئەو 

شتانەی پێویستن بۆ بەهێزکردنی گۆڕانکاری. چەندین ڕێکخراو کاریان لە 
سەر بابەتی جیاواز کرد. بۆ نموونە، بزووتنەوەی کار داواکاری پێشکەشکرد بۆ 

دۆخی باشتری کارکردن و مافی دەنگدان بێ گوێدانە ڕەگەز و داهات.

لە ساڵی 1909، زۆرینەی پیاوان لە سوید مافی دەنگدانیان پێدرا. لە 
ساڵی 1919، بڕیار درا کە ئافرەتان مافی دەنگدانیان لە هەڵبژاردنەکانی 
شارەوانیانەکان هەبێت. لە ساڵی 1921ەوە، هەموو گەوران، ئافرەتان و 
پیاوان، مافی دەنگدانیان لە هەموو هەڵبژاردنە گشتیەکان سوید پێدرا.
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سیستەمی دیموکراتی لە سوید
سوید نوێنەری دیموکراتیەتە کە لە سەر بنەمای پێکهاتەیەکی دیموکراتی لە 
سەر ئاستە جیاوازەکانی کۆمەڵگا پێکهاتووە. هەروەها سوید پادشایەتیشە. 

ئەمە واتە پادشا یان شاژنمان هەیە کە سەرۆکی دەوڵەتە. هەرچۆنێک بێت، 
سەرۆکی دەوڵەت هیچ دەسەاڵتێکی سیاسی نیە، بەاڵم تەنها ئەرکەکانی 
مەراسیم جێبەجێ دەکات. سیاسەتمەدارە هەڵبژێردراوەکانن بە شێوەی 

دیموکراتی کە حوکمی واڵت دەکەن.

ئامرازی حکومەت، یاسای دەستووری کە ئەوە دیاری دەکات سوید چۆن 
حوکم دەکرێت، بە ڕستەی “گشت دەسەاڵتی گشتی لە سوید لە خەڵکەوە 
دێت” دەستپێدەکات. ئەمە واتە کە گشت بڕیارە دراوەکان لە سەر ئاستە 

جیاوازەکانی کۆمەڵگا پێویستە لە سەر بنەمای بۆچوون و بەرژەوەندیەکانی 
دانیشتووانی سوید بێت.

لە سوید، بڕیارەکان لە سەر سێ ئاستی سیاسیەوە دەدرێن. سێ ئاستەکە 
بریتین لە شارەوانی، ئەنجومەن/هەرێمەکانی ناوچەکان و واڵت. بەهۆی 

ئەو ڕاستیەی کە سوید لە یەکێتی ئەوروپایە، هەر ئاستی بڕیاردانی سەرووی 

باڵەخانەی پەرلەمانی 
خۆرئاوا لە سترۆمێن 

ڕەنگیدانەوە، لە خۆرئاواوە 
سەیری دەکرد.

)Melker Dahlstrandt( وێنە: ملکر دالستراند
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واڵتیش هەیە. یەکێتی ئەوروپا کۆمەڵەیەکی ئەوروپیی 28 واڵتیە. لە 
سەر گشت ئاستەکان، دانیشتووان لە هەڵبژاردنە گشتیەکان دەنگیان بە 
سیاسەتمەداران داوە. ئەم سیاسەتمەدارانە پێشیان دەوترێت کۆمسیار. 

سیاسەتمەداران لە شوێنەکانی بڕیاردان دادەنیشن کە بۆ هەڵبژێردراون، بەو 
واتایەی ئەنجومەنی شار، ئەنجومەنی ناوچە/ ئەنجومەنی هەرێمی، پەرلەمان 

)ڕیکسداگ(، و پەرلەمانی ئەوروپی.

لە دیموکراتیەتدا، گرنگە پشکنین هەبێت بۆ ڕێگری کردن لە گەندەڵی و 
خراپ بەکارهێنانی دەسەاڵت. ڕێگەیەک بۆ ئەنجامدانی ئەمە دەکرێت 
لەڕێگەی جیاکردنەوەی نێوان کاراکتەرە جیاوازەکان بێیت، کە دەتوانن 
بە شێوازی جیاواز کۆنترۆڵی یەکتر بکەن. لە سیستەمی دیموکراتی لە 

سوید، چەندین نمونەی ئەمە هەن. نمونەیەک بریتیە لەوەی کە حكومەتە 
خۆجێییەکان سەربەخۆییان هەیە، کە رێگەیەکە بۆ دوورخستنەوەی سوید 

لەوەی بە شیوەی مەرکەزی حوکم بکرێت، و بڕیاریش تەنها الی واڵت 
دەمێنێتەوە. نمونەیەکی تر ئەوەیە کە دەسەاڵتی واڵت دابەش بکرێت 

لەنێوان پەرلەمان کە یاسا دەردەکات، حكومەت کە یاساکان جێبەجێ دەکات، 
و دادگاکان کە لە سەر بنەمای ئەم یاسایانە حوکم دەردەکەن. هەروەها 

پەرلەمان ئەرکی پشكنین و کۆنترۆڵکردنی حكومەتی هەیە. ئەگەر حكومەت 
خراپ رەفتار بکات، پەرلەمان دەتوانێت ناچاری بکات دەست لەکار 

بکێشێتەوە. یاسا دەستووریەکان دەرفەت بە میدیا و هاواڵتیان دەبەخشن 
زانیاریان هەبێت دەربارەی ئەوەی سوید چۆن بەڕێوە دەبرێت. گشت 

ئەمانە یارمەتی سوید دەدەن لە دوورکەوتنەوە لە بواری گەندەڵی و خراپ 
بەکارهێنانی دەسەاڵت کە لە زۆربەی واڵتانی تر شتێکی باوە.

دەوڵەت  
دەوڵەت لە پەرلەمان )ڕیکسداگ(، حكومەت، و نزیکەی 400 ئاژانسی 

حكومی، دەستە، بۆرد و دەسەاڵتدار )دەسەاڵتدارانی حكومەت( پێک دێت. 
ڕیکسداگ بڕیار دەردەکات لەسەر ئەو شتانەی پێویستە لە کۆمەڵگا بکرێت، 
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و حكومەتیش بڕیارەکان بەکاردەخات و جێبەجێ دەکات بە یارمەتی 
فەرمانگەکانی حكومەت و دەسەاڵتەکانی دەوڵەت.

پەرلەمانی سـویدی - ڕیکسداگ
پەرلەمان لە سوید ڕیکسداگە کە یاساکان دەردەکات. پەرلەمانی سویدی 

لە نوێنەرایەتیە سیاسیەکان پێکهاتووە کە خەڵکی سوید لە سەر ئاستی 
نیشتیمانی هەڵیانبژاردوون. دەسەاڵتی سیاسی تەواو پەیوەستە بە پارتە 

سیاسیەکان، لەبەرئەوەی ئەندامانی پەرلەمان وەک نوێنەری پارتە سیاسیەکان 
هەڵبژێردراون. پەرلەمان لە 349 ئەندام پێکهاتووە کە هەر چوار ساڵ جارێک 

هەڵدەبژێردرێن. گرنگترین ئەرکەکانی پەرلەمان ئەمانەن:

دەرکردنی یاسای نوێ و ڕەتکردنەوەی یاسا کۆنەکان •

بۆ دیاریکردنی بودجەی واڵت، بەو واتایەی دیاریکردنی داهاتی سااڵنەی  •
دەوڵەت )باج و کرێکان( و تێچووەکان

بۆ پشکنینی ئەوەی حكومەت و دەسەاڵتەکان چۆن کارەکانیان ئەنجام  •
دەدەن.

بۆ دیاریکردنی سەرۆک وەزیرانێک کە حكومەت پێکدێنێت •

حكومەتی سـوید
 حكومەت دەسەاڵتی جێبەجێکاری هەیە. ئەمە واتە کە حكومەت چاودێری 

کاری ڕۆژانەی واڵتی حاکم دەکات. بۆ نموونە ئەم شتانە دەگرێتەوە؛ 
پێشکەشکردنی پرۆپۆزەل بۆ بودجەی دەوڵەت و پێشکەشکردنی ڕێنمایی 

دەربارەی ئەوەی پێویستە چۆن پارەی دەوڵەت بەکاربێت، سەرکردایەتیکردنی 
هێزە چەکدارەکان، و بەیەکەوە لەگەڵ پەرلەمان، بەرپرسیار بن لە سیاسەتی 

دەرەوە.

بە شێوەیەکی گشتى گەورەترین پارتی سیاسی یان چەند پارتێکی هاوپەیمانی 
ناو پەرلەمان حكومەت پێکدەهێنن. سەرۆک وەزیرانی دیاریکراو لە الیەن 

پەرلەمان هەڵدەستێت بە دەسنیشانکردنی وەزیرەکان کە لە بوارە جیاوازەکان 
سیاسەت بەرپرسیارن. هەر وەزیرێکی حكومەت لە وەزارەتێک کار دەکات. 
وەزارەتەکان بەشی جیاوازن کە بەرپرسیارن لە بوارە جیاوازەکان. بۆ نموونە، 

وەزارەتی پەروەردە کار لەسەر قوتابخانە و پەروەردە دەکات و وەزارەتی 
ڕۆشنبیریش کار لە سەر الیەنە کلتووریەکان دەکات.

دەوڵەت  دەسەاڵتەکانی 
دەسەاڵتەکانی دەوڵەت لە حكومەت، دادگا و دەسەاڵتە کارگێڕیەکان 

پێکهاتووە. نمونەکانی دەسەاڵتەکانی دەوڵەت خزمەتگوزاری کاری حکومی، 
ئاژانسی بیمەی کۆمەاڵیەتی سویدی و کارگێری گواستنەوەی سویدی 

دەگرێتەوە. نابێت حكومەت کۆنترۆڵی ئەوە بکات چۆن دەسەالتەکان 
یاساکان جێبەجێ دەکەن یان لەو بوارانە کار بکات کە پەیوەستە بە کاری 
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دەسەالت. دەسەاڵتە گشتیەکان سەربەخۆن، بەاڵم پێویستە بەگوێرەی 
یاساکان، سیاسەتەکان و ڕێسا دامەزراوەکانی حکومەت کار بکەن. لە زۆربەی 
واڵتانی تر شتێکی باوە کە سیاسەتمەدارەکان کە وەزیرن دەسەاڵتیان هەبێت 

لە خۆهەلقورتاندن لە کاری دەسەاڵتەکان لە ڕێگەی دەرکردنی فەرمان. لە 
سوید، ئەم جۆرە دەرفەتانە بوونیان نیە. چەند یاسایەک هەن کە ڕێگری لەم 

شتە دەکەن کە پێێ دەوترێت ڕێسای ویزاری.

 دەسەاڵتی دادوەری 
بە شێوەیەکی گشتى دەسەاڵتی دادوەری دەسەاڵتە بەرپرسیارەکان لە 

دڵنایی یاسایی و ئاسایشی یاسایی دەگرێتەوە. دادگاکان بناغەی دەسەاڵتی 
دادوەرین. هەروەها دەسەاڵتی دادوەری ڕێگری کردن لە تاوان و 

دەسەالتەکانی لێکۆڵینەوەی وەک پۆلیس و قەرەبو کردنەوەی قوربانی تاوان 
و دەسەالتی پشتیوانی دەگرێتەوە.

دادگاکانی سوید لە زیاتر لە 80 ئاژانس و بۆردی جیاواز پێکهاتوون. لە سوید، 
سێ جۆرە دادگا هەن: دادگا گشتیەکان، دادگا کارگێڕیەکان و دادگا تایبەتەکان 

دادگاکان دەتوانن سزا فەرز بکەن و ناکۆکیەکان یەکال بکەنەوە. دادگا 
گشتیەکان لە دادگای ناوچە، دادگاکانی تێهەڵچوونەوە و دادگای بااڵ پێک 

دێت. دادگا گشتیەکان لە بابەتەکانی پەیوەست بە تاوان، بابەتە پەیوەستەکان 
بە خێزان و بابەتەکانی نێوان کۆمپانیا تاکەکان دەکۆڵنەوە. دادگا کارگێڕیەکان 

لە دادگا کارگێڕیەکان، دادگا کارگێڕیەکانی تێهەڵچوونەوە و دادگای کارگێڕی 
بااڵ پێک هاتوون. دادگا کارگێڕیەکان ناکۆکیەکان یەکال دەکەنەوە، بە تایبەت 
لە نێوان تاکەکان و دەسەاڵتە گشتیەکان. ئەمە دەکرێت بابەتی پەیوەندیدار 
بە باج، بیانیەکان و هاواڵتی بوون بگرێتەوە )دادگاکانی کۆچ کردن(، لەگەڵ 

ناکۆکیە پەیوەندیدارەکان بە ئاژانسی بیمەی کۆمەاڵیەتی یان شارەوانی.

دادگا تایبەتەکان ناکۆکیەکانی بوارە تایبەتەکان یەکال دەکەنەوە، وەک یاساس 
کارکردن و کێشەکانی بەکاربەر.

زانیاری زیاتر دەربارەی بوارەکان کە دادگا جیاوازەکان بەرپرسیارن لێی لە 
.www.domstol.se ،وێبسایتی دادگاکانی سویدی بەردەستە

مافێکی بنەڕەتی هەموو کەسێک کە لە سوید دەژیت ئەوەیە کەیسەکەی 
لەالیەن دادگایەکی بێالیەن و سەربەخۆ لێکۆڵینەوەی بۆ بکرێت. بەگوێرەى 
دەستووری سویدی، کاری دادگاکان لە ڕێگەی یاساوە بەڕێوە دەبرێت، بەاڵم 

ئەگەرنا سەربەخۆن.  نە ئەندامانی پەرلەمان و نە وەزیرەکان ناتوانن کار 
بکەنە سەر بڕیارەکان.

دڵنیایی یاسایی واتە پێویستە گشت خەڵک بەرامبەر یاسا یەکسان بن. 
پێویستە کەسێک بێتاوان هەژمار بکرێت تا ئەو کەسە بەپێی دادگا تاوانبار 

دەکرێت. دڵنایی یاسایی بەشێکی گرنگە لە دیموکراتیەت و دەربارەی 
پەیوەندیە لە نێوان تاکە کەس و واڵت. ئامانجەکە ئەوەیە کە پێویستە لە 
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دەستدرێژی بپارێزرێت لە دانیشتووانی تر، بەرپرسە حكومیەکان و کۆمەڵگا، 
و کە هەموو کەسێک پێویستە ماف و ئازادیەکانی خۆیان پێبدرێت. پێویستە 
یاساکان ڕوون بن: چی یاسایی و نایاساییە پێویستە ڕوون بێت. ئەو کەسەی 

تاوانێک ئەنجام دەدات پێویستە لە دەرەنجامەکانی تێبگات.

هەر کەسێک کە بڕوای وایە دەسەالتێک، وەک ئاژانسی بیمەی کۆمەاڵیەتی 
یان شارەوانی، بڕیارێکی هەڵەی وەرگرتووە دەتوانێت تێهەڵچوونەوەیەکی 

دژی بڕیارەکە پێشکەش بکات. ئەو دەسەاڵتەی کە بڕیارەکەی داوە پێویستە 
ڕێنمایی پێشکەشکردنی تێهەڵچوونەوەی پێبدرێت. زانیاریەکە بە شێوەیەکی 

گشتى لە کۆتایی دەقەکە دراوە کە تێیدا بڕیارەکە ڕابگەیەنرێت.

شارەوانیەکان 
گشت دانیشتووانی سوید لە شارەوانیەک دەژین. واڵتەکە 920 شارەوانی 

هەیە، کە هەر یەکەی حكومەتی خۆجێیی هەیە. لە چەندین ڕێگەوە، 
شارەوانیەکان سەربەخۆن. شارەوانیەکان لە ڕێگەی ئەنجومەنی شارێکی 

هەڵبژێردراو و بۆردێک و لێژنە دیاریکراوەکان لەالیەن ئەنجومەنی شارەوە 
سەرکردایەتی دەکرێن. بوارەکانی بەرپرسیاریەتی و ئەرکەکانی ئەنجومەنی 

ناوچە/ هەرێمی و شارەوانیەکان لە قانونی حكومەتی خۆجێیی دیاری 
دەکرێن.

شارەوانیەکان چاودێری قوتابخانەکان، دایەنگە/باچخەی ساوایان، و 
کتێبخانەکان دەکەن و چاودێری ماڵەوە بۆ کەسانی بەتەمەن دابین دەکەن 

و پشتیوانی داهات پێشکەش بەو کەسانە دەکەن کە پێویستیان پێیەتی. 
پێویستە دڵنیای خزمەتگوزاری ئاگرکوژێنەوە و خزمەتگوزاری پاککردنەوەی 

شارەوانی بکەن. پێویستە پالن بۆ ڕێگاوبانەکان، نیشتەجێکردن، ئاو و 

دادگا گشتیەکان دادگا کارگێڕیەکان

دادگای باال

دادگای 
تێهەڵچوونەوە

دادگای ناوچە

دادگای 
کارگێڕی بااڵ

دادگای تێهەڵچوونەوەی 
کارگێڕی

دادگای کارگێڕی
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کارەبا دابڕێژن. پێویستە شارەوانیەکان پارەیان هەبێت بۆ ڕاپەڕاندنی گشت 
کردارەکانیان. شارەوانیەکان داهات لە ڕێگەى باج و کرێی شارەوانی و 

گرانتەکانی واڵت وەردەگرن. ئەو دانیشتووانانەی داهاتیان هەیە ئەوە باج 
بەو شارەوانیە دەدەن کە تێیدا تۆمار کراون. بڕی ئەو باجەی هاواڵتیەک 

دەیدات بەگوێرەی ئەو شارەوانیەیە تێیدا دەژین لەگەڵ جۆری ئەو داهاتەیە 
کە وەریدەگرن.

ئەنجومەنەکانـی ناوچـە، هەرێم و ناوچەكان
لە سوید 21 ناوچە هەن. لە هەر یەکێک لەم ناوچانە چەندین شارەوانی 

هەن. هەر یەک لە ناوچەکان بۆردی کارگێڕی خۆیان هەیە. حكومەت 
پارێزگارەکان دیاری دەکات کە بۆردی کارگێڕی ناوچەکە بەڕێوە دەبەن. 

جەستیا، ناوی 
خواوەندنی ڕۆمانەکان بۆ 
دادپەروەری. سکەیلەکان 
دادپەروەری دەنوێنێت و 
شمشێرەکەش دەسەاڵت 
دەنوێنێت. چاوبەستراوەکە 
ئەوە نیشان دەدات 
ئافرەکەتکە ڕێز لە کەسانی 
تر ناگرێت، کە هێمایە 
بۆ ئەوەی گشت الیە 
یەکسانن بەرامبەر یاسا.

 Colourbox :وێنە
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بۆردی کارگێڕی ناوچە نوێنەری حكومەتە لە ناوچەکە. ئەرکی سەرەکی بریتیە 
لە بەدەستهێنانی ئامانجە دیاریکراوەکان لەالیەن پەرلەمان و حكومەت، لە 

کاتێکدا دۆخەکانی خودی ناوچەکە بەهەند وەردەگرێت.

لە سوید ئەنجومەنی ناوچەش هەن )هەندێک ئەنجومەنی ناوچەكان پێیان 
دەوترێت هەرێم(. ئەنجومەنی ناوچەیەک ڕێکخراوێکی سیاسیە کە ڕووماڵی 

هەمان ناوچی جوگرافی ناوچەیەک دەکات. ئەنجومەنەکانی ناوچە مافی 
داواکردنی باجی هەیە و بەرپرسیارە لە چەند ئەرکێکی کۆمەاڵیەتی، بە 

تایبەتی چاودێری تەندروستی. هەروەها چاودێری بابەتە پەیوەستەکان بە 

کلتوور، هاتووچۆی ناوخۆیی و پالندانانی هەرێمایەتی دەکات. لە کاتی 
ئێستا 20 ئەنجومەنی ناوچە و هەرێم لە سوید هەن. ئەنجومەنی هەرێم و 
ناوچەکان و کە سەرکردایەتی دەکرێت لە الیەن دەستەیەکی هەڵبژێردراو، 

ئەندامی ئەنجومەنی هەرێمی و ئەندامی ئەنجومەنی ناوچە. بۆ نموونە 
یەکێک دەتوانێت بڵێت کە هەرێمی ڤاسترا گۆستاالند بە شێوەیەکی فەرمی 

ئەنجومەنی ناوچەی ڤاسترا گۆتاالندە.

ئەوروپا  یەکێتی 
یەکێتی ئەوروپا هاوبەشیەکی ئابوری و سیاسیە لە نێوان ژمارەیەک واڵتی 

ئەوروپی. یەکێتی ئەوروپا دواى جەنگی جیهانی دووەم وەک هاریکاریەکی 
ئابوری و سیاسی لە نێوان بەلجیکا، فەرەنسا، ئیتالیا، لوگزامبۆرگ، هۆڵەندا 

و ئەڵمانیای خۆرئاوا دروستکرا. مەبەستەکە بریتی بوو لە هاریکاری ئابوری 
و سیاسی بۆ ڕێگری کردن لە جەنگی جیهانی زیاتر، بۆ پاراستنی ئاشتی 

و بەرزکردنەوەی بازرگانی لە ناو ئەوروپا. یەکێک لە بیرۆکە سەرەکیەکان 
ئەوەبوو کە واڵتان کە بازرگانیان لەگەڵ یەکتر دەکرد بە شێوەیەکی ئابوری 

پشتیان بەیەک دەبەست، بەم شێوەیە ڕێگری لە ناکۆکی بکەن. یەکێک ڕەنگە 

)Klas Eriksson( وێنە:کالس ئێرکسۆن

ئۆتۆمبێلی پۆلیس.
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بڵێت هەر واڵتێکی ئەندام ئەوەی هەڵبژارد بەشێک لە دەسەاڵتی ببەخشێتە 
یەکێتی ئەوروپا تاوەکو بەهاوبەشی کاریگەریەکی زیاتر بخەنە سەر جیهان.

سوید لە ساڵی 1995 بوو بە ئەندام لە یەکێتی ئەوروپا. لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا، 
یەکێتی ئەوروپا 28 ئەندامی هەیە کە هاریكاری یەکتر دەکەن لە بوارەکانی 

گواستنەوەی سەربەخۆی کەلوپەلەکان، خزمەتگوزاریەکان، سەرمایە و خەڵک، 
پاراستنی ژینگەیی و ئاسایش و بەرگری. زۆربەی واڵتانی ئەندام دراوی 

هاوبەشی یەکێتی ئەوروپایان جێبەجێکرد، یوڕۆ، بەاڵم سوید نەیکرد.

یەکێتی ئەوروپا سێ دامەزراوەی سەرەکی هەیە کە بەیەکەوە یاسا 
تێدەپەڕێنن: کۆمیتەی ئەوروپی، پەرلەمانی ئەوروپی و ئەنجومەنی یەکێتی 
ئەوروپا. هەر سێکیان لە برۆکسلن،  پایتەختی بەلجیکا، لە شاری فەرەنسی 

ستراسبۆرگ، و واڵتی لۆکسمبۆرگ. 28 واڵتە ئەندامەکە لە سێ بواری جیاوازدا 
هاریکاری دەکەن:

 ئاستی سەرونەتەوەیی •
ئەو بڕیارانەی کە واڵتانی ئەندام پێویستە پابەندی بن. ئەمە ئەو 

یاسایانەش دەگرێتەوە کە یەکێتی ئەوروپا تێیدەپەڕێنێت. یاسادانانی 
یەکێتی ئەوروپا لە یاساکانی خودی دەوڵەتێکی ئەندام بەرزترە. یاسایەکی 
زۆر کە تێدەپەڕێنرێن بۆ مەبەستی ئاسانترکردنی بزنس، گەشت و کارە لە 
ناو یەکێتی ئەوروپا. دادگایەک هەیە بۆ یاسادانانی یەکێتی ئەوروپا. پێی 

دەوترێت دادگای ئەوروپی بۆ داد و دەکەوێتە لۆکسمبۆرگ.

 ئاستی نێودەوڵەتی •
هاوکاری خۆبەخشانە لە نێوان 28 واڵتی ئەندام، بێ یاسادانان. کاتێک 

یەکێتی ئەوروپا بڕیار لە سەر بابەتەکانی سیاسەتی دەرەوە و کردە 
سەربازیەکان دەدات، لە سەر ئاستێکی نێودەوڵەتی ئەنجام دەدرێت.

پەرلەمانی ئەوروپی 
لە برۆکسل. 

www.europaparlamentet.se :وێنە
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 ئاستی نیشتیمانی •
هەر واڵتێکی ئەندام مافی ئەوەی هەیە بڕیار لەسەرخۆی بدات. 

هەرچۆنێک بێت، گشت یاسا و ڕێساکان کە واڵتان پەسەندی 
دەکەن پێویستە هاوڕێک بێت لەگەڵ یاسا و ڕێساکانی سەر ئاستی 

سەرونەتەوەیی بێت.

دەسـەاڵت لەالیەن زۆر الیەنەوە هاوبەش 
دەکرێت

گەرچی دەسەاڵتی سیاسی فەرمی لە سەر چەندین ئاستی جیاوازدایە: 
شارەوانی، ئاستی ناوچە و هەرێمی، دەوڵەت و ئاستی یەکێتی ئەوروپا، 

چەندین ناوەندی تری دەسەاڵت لە کۆمەڵگادا هەن کە کار دەکاتە سەر 
سیستەمی دیموکراتی. بازاڕی ھۆیەکانی پەیوەندی جەماوەری و کۆمەڵگای 

مەدەنی کاراکتەر و بواری گرنگن لە کۆمەڵگای دیموکراتی.

هۆیەکانی پەیوەندی جەماوەری )ڕۆژنامە، ڕادیۆ، تەلەفزیۆن و ئینتەرنێت( 
سەرچاوەی بێالیەنن لە پەیوەندیان بە دەسەاڵتی دەوڵەت. ئەمە واتە کە 

ئەوان دەتوانن ئازادانە هەواڵ بدەن و چاودێری سیاسەتمەداران و کەسانی 
تر بکەن لەگەڵ دەسەاڵتیش لە کۆمەڵگادا. هەروەها میدیا ڕۆڵێکی گرنگی 

هەیە لە وروژاندنی دیبەیت)مشتومڕ( دەربارەی کێشە هەنووکەییەکانی 
کۆمەڵگا.

ڕادیۆی سویدی )SR( و تەلەفزیۆنی سویدی )SVT( لە الیەن چەند 
دەزگایەکەوە خاوەنداریەتی دەکرێن کە سەربەخۆن نەوەک سەر بە دەوڵەت 

بن. چاالکیەکانیان لە الیەن ئەو خێزانانە پارەدار دەکرێت کرێی تەلەفزیۆن 
و ڕادیۆ دەکەن، ئەوەی بە مۆڵەتی تەلەفزیۆن ناسراوە. بەم شێوەیە، 

کەناڵەکان لە ڕێگەى ڕیکالم یان یارمەتی حکومەتەوە پارەدار ناکرێن، بەاڵم 
وەک خزمەتگوزاری گشتی پێشکەش دەکرێن. پەیامیان بریتیە لە کارکردنی 

بێالیەنانە لە سەر بنەمای دیموکراتیانە. هەروەها کەناڵی تەلەفزیۆنی و 
ڕادیۆیی واش لە سوید هەن کە لە ڕێگەی ڕیکالمەوە پارەدار دەکرێن کە 

.TV4 لەالیەن بڕیاربەدەستانەوە سکرین دەکرێن، وەک

بازاڕەکە لە کۆمپانیای تایبەت و کڕیارەوە پێک دێت کە بەیەکەوە کار دەکەنە 
سەر ئابوری واڵت و بازاڕی کار. پەرەسەندنی ئابوریی کەرتی بزنسەکە کار 

دەکاتە سەر داهاتەکانی باجی دەوڵەت.

کۆمەڵگای مەدەنی چەمکێکە وەسفی ئەو بەشەی کۆمەڵگا دەکات کە تێیدا 
خەڵکی یارمەتی یەکتر دەدەن بێ بەشداری ڕاستەوخۆی دەوڵەت. جیاواز 

لەوەی لە بزنسدا هەیە، هێزی سەرەکی کاریگەری کۆمەڵگای مەدەنی پارە 
نیە. هەروەها کۆمەڵگای مەدەنی زۆرجار پێی دەوترێت کەرتی قازانج 

نەویست، کەرتی خۆبەخش یان کەرتی مەدەنی. نمونەی کاراکتەرەکان لە 
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کۆمەڵگای مەدەنی دەشێت ئەمانە بن؛ خێرخوازی، یانە وەرزشیەکان و پارتە 
سیاسیەکان کە ڕاستەوخۆ لە الیەن دەوڵەتەوە پارەدار ناکرێن یان هەن بۆ 

پارە پەیداکردن.

ئەنجامدان بزووتنەوە باوەکان لە سوید، وەک بزووتنەوەی کار، بزووتنەوەی 
ژینگەیی و بزووتنەوەی ناوەندیەتی، نمونەی ئەوەی چۆن کۆمەڵگای 

مەدەنی دەتوانێت هێزێکی کاریگەر بێت لە کۆمەڵگا، کە نە حكومەت و 
نە بازاڕیش هێزەکە ئاڕاستە ناکات. کۆمەڵگای مەدەنی بەشێکی گرنگە لە 

کۆمەڵگایەکی دیموکراتی کە تێیدا چەندین شێواز هەن کە خەڵک دەتوانن 
بەشدار بن و کاریگەریان لەسەر کۆمەڵگا هەبێت.

لە ناو مافە دیموکراتیەکان، بەلەخۆگرتنی ئازادی ڕۆژنامەگەری، ئازادی 
ڕادەربڕین و ئازادی کۆمەڵە دروستکردن، بانگەوازێکی ناڕاستەوخۆش بۆ ئەوە 

هەیە کە خەڵکی لە ژیانی سیاسیدا بەشدار بن. دەکرێت خەڵک بە شێوازی 
جیاواز لە سیاسەتدا بەشداربن، بۆ نموونە لە ڕێگەی ئەندام بوون لە پاراتێک 

سیاسی، ڕێکخراوێک یان کۆمەڵەیەک بۆ بەداواچوونی چەندین بابەتی 
جیاواز. خەڵکی دەتوانن پەيوەندى بە چەندین میدیاوە بکەن بۆ ئەوەی ئەو 

شتانەیان پێی بڵێن کە هەست دەکەن گرنگن. هەروەها خەڵکی دەتوانن 
پەيوەندى بە سیاسەتمەدارانی شارەوانی بکەن لەو شوێنەی تێیدا دەژن و 

پێشنیار پێشکەش بکەن یان سەرنج لە بڕیارەکانیان بدەن.

چوار یاسا دەستووریەکەی سوید
بۆ دیموکراتیەت تا بە دروستی کار بکات، یاسا و ڕێساکان پێویستن. 

گرنگترین یاسا لە سوید یاسا دەستووریەکانن. یاسا دەستووریەکان بناغەن، 
کە لەسەریدا یاساکانی تر بنیات دەنرێن، و چوارچێوەیەک بۆ چۆنیەتی 

حوکمکردنی سوید دروست دەکەن. پارێزگاری لە دیموکراتیەت دەکەن و 
لەسەرووی هەموو یاسایەکن. ئەمە واتە کە ناوەرۆکی یاساکانی تری واڵت 

نابێت ناکۆک بن لەگەڵ دەستوور.

بۆ زامنکردنی چوارچێوەکە، تاوەکو کەس نەتوانێت “کودەتا”یەک بکات 
دواى هەڵبژاردنێک، یاساکان ناکرێت بگۆڕدرێن بێ ڕێوشوێنی لەبار. بۆ 

گۆڕینی یاسایەکی دەستووری، بە شێوەیەکی ئاسایی پێویستە کە ڕیکسداگ 
دووجار هەمان یاسا دەربکات. پێویستە هەڵبژاردنێکی گشتی لە نێوان 

هەردووک بڕیارەکە هەبێت. هەروەها ڕێسا هەیە بۆ ڕێگری کردن لەوەی 
دەوڵەت بڕیاری خێرا دەربکات. ماوەی بیرکردنەوەی زیاتر دەرفەتێک بە 
گشت کەسێک دەدات کە بە وردی بیر لە هەموارکردنەکە بکەنەوە. یاسا 

دەستووریەکان پارێزگاری لە دیموکراتیەتمان دەکەن. چوار یاسای دەستووری 
لە سوید هەن:
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ئامرازی حكومەت )RF( کە تایبەتە بە چۆنیەتی حوکمکردنی سوید.  •
ئامرازی ئێستای حکومەت لەوەتەی ساڵی 1974ەوە کاری پێدەکرێت. 

ڕێسای تێدایە دەربارەی ئەوەی پێویستە حكومەت چۆن کار بکات 
و هەڵبژاردنەکانی ڕیکسداگ پێویستە چۆن ئەنجام بدرێن. هەروەها 

ئامرازی حكومەت یاسای تێدایە دەربارەی ماف و ئازادیە بنەڕەتیەکان. بۆ 
نموونە، ئامرازی حكومەت ئەوە دیاری دەکات کە هەموو کەسێک مافی 

ئازادیی دروستکردنی کۆمەڵە و ئایینی هەیە.

یاسای جێنشینی )SO( کە دەربارەی ئەوەیە کێ دەبێتە پادشا یان شاژن لە  •
سوید.

یاسای ئازادی ڕۆژنامەگەری )TF( کە تایبەتە بەو شتەی ڕەنگە لە کتێب  •
و گۆڤارەکان بنووسرێت. لە سوید، هەر کەسێک چی بیەوێت دەتوانێت 

بینووسێت مادام دەقێکی تاوانکارانە نەبێت.

یاسای بنەڕەتی ئازادی ڕادەربڕین )YGL(  کە دەربارەی ئەو شتانەیە کە  •
دەکرێت لە ڕادیۆ، تەلەفزیۆن، فیلم و ئینتەرنێت بوترێت. لە سوید، هەر 
کەسێک چی بیەوێت دەتوانێت بیڵێت لەگەڵ هەندێک بەدەرکردن. بۆ 
نموونە، یەکێک نابێت ئەو شتانە بڵێت کە هێرشن بۆ سەر کەسانی تر. 

ئەمە لەوانەیە پەیوەست بێت بەو شتەی کەسێک دەربارەی تاکێک یان 
گروپێک دەیڵێت.

 بیرۆکە و پارتە سیاسیەکان
کاتێک دەنگ دەدەیت، پارتێکی سیاسی هەڵدەبژێریت کە دەتەوێت 

پشتیوانی بکەیت. پارتێکی سیاسی بریتیە لە گروپێک خەڵک کە هەمان 
بیرۆکەیان هەیە و دەیانەوێت کاریگەری بخەنە سەر واڵت. پێویستە هەموو 

پارتێک پرۆگرامێکی سیاسی هەبێت کە بیرۆکەکانی پارتەکە نیشان دەدات 
کە هەیەتی بۆ پێشخستنی کۆمەڵگا. پارتە سیاسیەکان کە ئەمڕۆ هەن بە 

شێوەیەکی سەرەکی لە سەر ئەو بیرۆکانە بنیاتنراون کە لە سەدەی نۆزدەم 
گەشەیانکرد.

لیبراڵیەت
وشەی التینی لیبەر واتە ئازاد یەکەم لیبراڵەکان )لە سەدەی هەژدەم( 

ویستیان مافەکانی مرۆڤ و ئازادیەکان بپارێزن. ویستیان پارێزگاری لە ئازادی 
ووتار و ئازادی ڕۆژنامەگەری بکەن تا هەموو کەسێک بتوانێت باس لە 
بیروبۆچوون و هەستەکانی بکات بە شێوەی وشەی گووترا و نووسراو.

هەر لیبرالەکان ویستیان هەندێک باج البدەن کاتێک بەرهەمەکان دەکڕان 
و دەفرۆشران. ئەو کات دەکرا بازرگانی لە نێوان واڵتان زیاد بکات. ئەمە 

شتێکی باش دەبێت بۆ ئابوری و کەمکردنەوەی مەترسی جەنگ.
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پارێزگارەکان
وشەی کۆنسێرڤەتیڤ لە وشەی التینی “کۆنسێرڤار” وەرگیراوە، کە بە واتای 

پاراستن یان جێهێشتن دێت. پارێزکارەکانی سەرەتا )لە سەدەی هەژدەم( 
ویستیان پارێزکاری لە مێژوو، داب و نەریت و ئایینی واڵتی خۆیان بکەن. 

ئەوان ویستیان دەسەاڵت الی پادشا، کەنیسە و پیاوماقواڵنی کۆمەڵگا 
بمێنێتەوە. هەندێک لە بیرۆکە بەرچاوەکانی پارێزکاران بوونی گۆڕانکاری 

خێرا لە کۆمەڵگا و پاراستنی داب و نەریتە بنیاتنراوەکان لەسەر کۆکردنەوەی 
خێزان و ئاین دەگرێتەوە.

سۆشیالیزم
وشەی سۆشیالیزم لە وشەی التینی “سۆسیەس” وەرگیراوە، کە بە مانای 

هاوڕێ دێت. یەکەم سۆسیالیستەکان )سەدەی نۆزدەم( ویستیان پارێزگاری 
لە مافەکانی چینی کرێکاری بکەن. ئەوان ویستیان کارگە و ڕێکخراوەکانی 

تر بە شێوەی تایبەت خاوەنداریەتی نەکرێن. لە برى ئەوە، ویستیان خەڵک 
بەیەکەوە ببنە خاوەنی ئەم شتانە. بیرۆکەیەکی گرنگی ناو سۆشیالیزم ئەوەیە 

کە پێویستە زۆرترین یەکسانی لە نێوان تاکەکان و گروپە جیاوازەکانی 
کۆمەڵگا هەبێت.

بیرۆکە سیاسـیەکانی تر
هەندێک بیروڕای نوێ لە سەدەی بیستەم دەرکەوتن. بیرۆکەکانیان بە 

شێوازی جیاواز کاری کردە سەر جیهان.

فێمینیزم بۆ ماوەیەکی زۆرە هەیە، بەاڵم لە سەدەی بیستەم بەهێزتر بوو. 
فێمیسنتەکان وا بیر دەکەنەوە کە پیاوان دەسەاڵتی زیاتریان لە ئافرەتان 
هەیە لە کۆمەڵگا. ئەوان جەخت دەکەنە سەر مافە سیاسی، و ئابوری و 

کۆمەاڵیەتیەکانی ئافرەت.

ژینگەییزیم بیرۆکەی تێدایە دەربارەی سەیرکردنی مرۆڤەکان وەک بەشێک 
لە سروشت. ژینگەییزمی سیاسی دەربارەی بوونی ویستە بۆ کارکردن بۆ 

ژینگەیەکی باشتر و پەرەسەندنێکی بەردەوامی ژینگەیی.

نیشتیمانیپەروەری بیرۆکەی تێدایە دەربارەی پشتگیری لەناو میللەت. 
نیشتیمانیەکان دەیانەوێت نیشتیمان، کلتوور و مێژووی خۆیان بپارێزن. 

نیشتیمانیەکان دژی تێكەڵکردنی کلتوورەکانن.

فاشێتی و نازیەت لەوەتەی سەرەتای سەدەی بیستەمە هەن و گفتوگۆی 
ئەوە دەکەن کە پێویستە دەستەبژێرێکی بەهێز کۆنترۆلی کۆمەڵگا بکات، 

نەوەک ئەو سیاسەتمەدارانەی دیموکراتیانە هەڵبژێردراون. هەردووک 
فاشێتی و نازیەت بیرۆکەی نیشتیمانیین کە هەست دەکەن کلتووریان لە 

کلتوورەکانی تر گرنگترە. نازیەت لە ساڵی 1930 لە ئەڵمانیا بەهێز بوو کاتێک 
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ئەدۆل هێتلەر حوکمی واڵتی دەکرد. نازیەکانی دەستیان بە جەنگی جیهانی 
یەکەم کرد و ملیۆنان جوولەکە، ڕۆماکان و خەڵکی تریان کوشت کە دژی 

سیاسەتەکانی نازیەت بوون.

سیاسیەکان پارتە 
ئەو پارتانەی لە ڕیکسداگ کورسیان هەیە لە ماوەى ڕێپێدانی 2018-2014 

بریتین لە پارتی ناوەندی، پارتی لیبرال، دیموکراتە مەسیحیەکان، پارتی سەوز، 
پارتی میانڕەو، پارتی دیموکراتی کۆمەاڵیەتی، سویدیە دیموکراتەکان و پارتی 

چەپ. دواى هەڵبژاردنەکانی ئەیلولی ساڵی 2014، دیموکراتە کۆمەاڵیەتیەکان 
و پارتی سەوز حكومەت پێکدەهێنن. سەرۆک وەزیران لە الیەنی دیموکراتە 

کۆمەاڵیەتییەکانە ستیڤن لۆفڤن.

هەندێک پارت گروپێکی سیاسییان دروست کردووە کە پێی دەوترێت 
هاوپەیمانی. ئەو پارتانەی لە هاوپەیمانیەتەکان ئەمانەن: پارتی میانڕەو، 

پارتی ناوەندی، پارتی لیبرال و دیموکراتە مەسیحیەکان. ئەم چوار پارتە 
بەیەکەوە لە 2006-2014 حكومەتیان پێکهێنابوو. سەرۆک وەزیرانی 

حكومەت فرێدریک ڕێینفێڵدت بوو.

سیستەمی هەڵبژاردن لە سیستەمی 
سویدی

بناغەی کۆمەڵگای دیموکراتی ئەوەیە کە بتوانین ئەو خەڵکانە لە ڕێگەى 
هەڵبژاردنی گشتی هەڵبژێرین کە نوێنەرایەتیمان دەکەن. هەڵبژاردنەکان 

زۆر گرنگن، لەبەرئەوەی بەشێوەیەکی سەرەکی لە ڕێگەى هەڵبژاردنەکانە کە 
دانیشتووان دەتوانن کار بکەنە سەر سیاسەتەکان.

هەڵبژاردنەکان و بەشـداری دەنگدەر
کاتێک خەڵکێکی زۆر لە هەڵبژاردن دەنگ دەدەن، نیشاندەری ئەوەیە 
کە خەڵکێکی زۆر متمانە بە سیاسەتمەدارەکان دەکەن و سیستەمەکە 

دیموکراتیە. ئەگەر ڕیکسداگ، ئەنجومەنەکانی ناوچە و ئەنجومەنەکانی 
شارەوانیان بەو پێیە بوون نوێنەرایەتی هەموو خەڵک بکەن، پێویستە ژمارەی 

پێویستی دەنگدەر هەبێت کە بەشدار بوو بن لە هەڵبژاردنە گشتیەکان. 
لە سوید نزیکەی لە سەدا 86ی دانیشتوان لە هەڵبژاردنە پەرلەمانیەکەی 
ساڵی 2014 دەنگیاندا. دەنگدەرێکی کەمتر لە هەڵبژاردنەکان دەنگیاندا 

بۆ ئەنجومەن/هەرێمی ناوچەكان و شارەوانیەکان. کاتێک دەنگ دەدەیت، 
دەرفەتی ئەوە زیاد دەکات کەسێک کە وەک تۆ بیر دەکاتەوە لە کۆمەڵگا 

بڕیار بدات.
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جیاوازی بەرچاو هەیە لە بەشداری دەنگدەران لە نێوان گروپە جیاوازەکانی 
خەڵک. ئەوانەی داهات و ئاستی خوێندنیان کەمترە کەمتر دەنگ دەدەن 

بەراورد بەوانەی داهات و ئاستی خوێندنی بەرزتریان هەیە. گەنجی کەمتر 
هەن بەراورد بەوانەی بە تەمەنترن کە دەنگ دەدەن. بەشداری دەنگدەر 

لە نێوان تاکە بیانیەکانیش نزمە. بوونی بایەخ لە دەنگدان بەرز دەبێتەوە بە 
بەرزبوونەوەی ژیانی ئەو کەسە لە سوید.

هەڵبژاردنە گشـتیەکان
چوار جۆری هەڵبژاردنی گشتی هەن:

بۆ ڕیکسداگ •

بۆ کۆمەڵەی ئەنجومەنی ناوچە •

بۆ ئەنجومەنی شارەوانی •

بۆ پەرلەمانی ئەوروپی •

دەنگدەران دەنگ بە پارتێک دەدەن و لەوانەیە دەنگیش بەیەک کەس بدەن 
)پاڵێوراو( کە ناویان لەسەر الپەڕەی هەڵبژاردنە )دەنگدانی تاکە کەسی(. 
بێگومان لە هەڵبژاردنی جیاواز دەتوانیت دەنگ بە پارتی جیاواز بدەیت.

سیستەمی هەڵبژاردن لە سوید ڕێژەییە. ئەمە واتە  پارتە سیاسیەکان لە 
ئەنجومەنە هەڵبژێردراوەکان بە شێوەی ڕێژەیی نوێنەرایەتی دەکرێن بۆ ئەو 

ژمارەی ئەو دەنگانەی بەدەستیان هێناوە.

هەڵبژاردنە گشتیەکان بۆ ڕیکسداگ، کۆمەڵەی ئەنجومەنی ناوچە و 
ئەنجومەنی شارەوانی چوار ساڵ جارێک ئەنجام دەدرێن. هەڵبژاردنەکان لە 

هەمان ڕۆژدا ئەنجام دەدرێن. هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی ئەوروپی پێنج ساڵ 
جارێک ئەنجام دەدرێن.

ڕیفراندۆم
ڕیفراندۆم دەرفەتێک بە سیاسەتمەداران دەبەخشێت بۆ زانینی ئەوەی 

دانیشتووان بۆچوونیان چیە لە سەر بابەتێکی سیاسی لە سەر ئاستی 
نیشتیمانی، هەرێمی یان خۆجێیی. لە سوید دوو جۆرە ڕیفراندۆم هەیە کە 
بەسەر کۆی واڵت جێبەجێ دەبێت: ڕیفراندۆمی ڕاوێژکارانە و ڕیفراندۆم بۆ 
بابەتە دەستووریەکان. ڕیفراندۆمی ڕاوێژکاری ناچارکەر نیە. سیاسەتمەداران 
دەتوانن بڕیار دەربکەن لە دژی دەرەنجامی دەنگدانەکە. ڕیفراندۆم لەسەر 

بابەتێکی دەستووری لەگەڵ هەڵبژاردنە گشتیەکان ئەنجام دەدرێت و گشت 
كاتێكیش ناچارکەرە. هەرچۆنێک بێت، ئەم جۆرە ڕیفراندۆمە هەرگیز لە 

سوید نەکراوە.
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 دوا ڕیفراندۆم لە ساڵی 2003 کراوە. دەربارەی ئەوە بوو ئاخۆ سوید کرۆنی 
سویدی بە یوڕۆ بگۆڕێت یان نا. سوید بە نەخێر دەنگی دا، لە سەر ئاستی 
ناوخۆیی ڕیفراندۆمەکان لە یەک یان چەند شارەوانیەک بە شێوەی سااڵنە 

ئەنجام دەدرێن.

دەنگدان مافی 
تۆ مافی دەنگدانت هەیە بۆ هەڵبژاردنەکانی ڕیکسداگ ئەگەر تۆ 

هاواڵتیەکی سویدی بیت و تەمەنت 18 ساڵ یان زیاتر بێت.

تۆ مافی دەنگدانت هەیە بۆ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی ئەوروپی ئەگەر تۆ 
هاواڵتی واڵتێکی یەکێتی ئەوروپا بیت و تەمەنت 18 ساڵ یان زیاتر بێت.

تۆ مافی دەنگدانت هەیە بۆ هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی ناوچە ئەگەر 
تەمەنت 18 ساڵ یان زیاتر بێت و لە سوید تۆمار کرا بیت بۆ سێ ساڵی 

لەدوای یەکی بەر لە هەڵبژاردنەکە. پێویست ناکات هاواڵتیەکی سویدی بیت 
بۆ دەنگدان لە هەڵبژاردنەکانی شارەوانی و ئەنجومەنی ناوچە.

بەر لە هەڵبژاردنەکە، دەسەالتی هەڵبژاردن کارتێکی دەنگدان بۆ هەموو 
کەسێک کە مافی دەنگدانی هەیە دەنێرێت. کارتی دەنگدان بۆ ئەو 

ناونیشانە دەنێردرێت کە تێیدا تۆ تۆمارکراویت. پێویستە ناسنامەت لەگەڵ 
خۆت بێنیت تا بتوانیت دەنگ بدەیت.

ئەگەر مافی دەنگدانت هەیە، هەروەها دەکرێت هەڵبژێردرێیت بۆ ئەرکێکی 
سیاسی. ئەمە واتە دەکرێت هەڵبژێردرێیت وەک ئەندامێکی ڕیکسداگ، 

ئەنجومەنی ناوچە/ کۆمەڵەی هەرێمی و ئەنجومەنی شارەوانی.

/)Claes Grundsten( وینە: کالیس گروندستێن
)Scanpix Bildhuset( سکاپیکس بیویست

وێنەی وێستگەکانی 
دەنگدان کە تێیدا خەڵک 

دەنگ دەدەن
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کاتێک دەنگ دەدەیت، پارتێکی سیاسی هەڵدەبژێریت کە دەتەوێت 
پشتیوانی بکەیت. هەروەها دەتوانیت هێمای × لە سەر ناوی کەسەکە 

بدەیت کە دەتەوێت پشتیوانی بکەیت. ئەمە پێی دەوترێت دەنگدان بە 
کاندیدێکی دیاریکراو.

سـەرەتاکانی پارتە بچووکەکان
بۆ ئەوەی پارتێک بتوانێت بێتە ناو ڕیکسداگ، پێویستە بەالیەنی کەم لە 

سەدا 4ی دەنگی دەنگدەران بەدەست بێنێت. بۆ ئەوەی پارتێک بتوانێت 
بێتە ناو ئەنجومەن یان هەرێمی ناوچە، پێویستە بەالیەنی کەم لە سەدا 3ی 

دەنگی دەنگدەران بەدەست بێنێت. بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی ئەوروپی، 
هەمان شتی هەڵبژاردنی ڕیکسداگ جێبەجێ دەبێت، یان لە سەدا 4. هیچ 

ڕێسایەکی لەم شێوەیە لە هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی شارەوانیدا نیە.

چەندین پارت لە سوید هەن کە هیچ کورسیەکیان لە ڕیکسداگ نیە، 
بەاڵم ئەندامیان لە ئەنجومەن و کۆمەڵەکان هەیە لە ئەنجومەن/هەرێمی 

شارەوانی و ناوچەکان.

دیموکراتیەت لە نێوان هەڵبژاردنەکان 
و چاالکیەکانی ڕۆژانەدا

شتێکی گرنگە کە هەموو کەسێک دەنگی خۆی بە شێوازی تریش جگە 
لە هەڵبژاردنەکان هەڵبڕێت تا ببیسترێت. پێویستە دانیشتووان دۆخی 
باشیان هەبێت بۆ بەشداریکردن و هەبوونی کاریگەری لە پرۆسەکانی 

بڕیاردانی سیاسی تەنانەت لە نێوان هەڵبژاردنەکانیشن، کاتێک کە حەز 
دەکەن وا بکەن. بۆ نموونە، ئەمە دەکرێت لە ڕێگەی پەیوەندی کردن بە 
سیاسەتمەداران، واژۆکردنی سکااڵ یان بەشداری کردن لە خۆپیشاندانەوە 

بکرێت.

هەروەها شتێکی گرنگە بتوانیت کاریگەری بخەیتە سەر بڕیارەکان کە 
کاریگەرییان لەسەر تۆ وە ژیانی ڕۆژانەت هەیە. لە دەیەکانی ئەم دواییانەدا، 

زۆرێک لە خەڵکی سوید هەوڵیاندا بەشداریکردن و نەخشەدانان لە کار، لە 
قوتابخانە، لە ناو خێزان، لە کۆمەڵە و لە ناوچە نیشتەنیەکان بەرز بکەنەوە.

بەرزکردنەوەی دەرفەتەکان بۆ کاریگەری خستنە سەر ژیانی کار واتە کە 
کۆمپانیاکان و ڕێکخراوەکان هەوڵ بدەن گشت کارمەندان چاالکانە بەشدار 

بن لە کارکردندا. پێویستە هەموو کەسێک هەمان دەرفەتی پێبدرێت 
بۆئەوەی بتوانێت کاریگەری بخاتە سەر کارەکەی خۆی. هەرچۆنێک بێت، 

هێشتا ئەوانەی گشت بڕیارەکانیان بەدەستە هەر بەڕێوەبەرەکانن.
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بەرزکردنەوەی بەشداری کردن لە قوتابخانە واتە کە هەوڵ بدرێت بۆ 
فێرکردنی مندااڵن تا ڕەخنەگران بیر بکەنەوە و بەرپرسیاریەتی تاکە کەسی 

پەسەند بکەن. مامۆستا بڕیار لە سەر هەموو شتێک نادات. قوتابیان دەتوانن 
بەشدار بن لە پالندانان بۆ خوێندنی خۆیان.

بەرزکردنەوەی دیموکراتیەت لە خێزان لەوانەیە بەو واتایە بێت کە یەکێک 
بیەوێت منداڵەکان سەربەخۆ و پارێزراو بکات. زۆربەی باوانەکان بەیەکەوە 

لەگەڵ منداڵەکانیان پالن دادەنێن و ڕێگەیان پێدەدەن بەشدار بن لە 
بڕیارەکانی خێزان.

زۆربەی ڕێکخراوەکان لە سوید سیستەمی دیموکراتیان هەیە. بۆ نموونە، 
ڕێسایان هەیە بۆ چۆنیەتی ئەنجامدانی کۆبوونەوەکان و هەڵبژاردنەکان. 

گرنگە کە گشت ئەندامان دەنگ بدەن. دەنگی هەموو ئەندامێک هەمان 
سەنگی هەیە.

بەشداری کردن و نەخشەدانان لە ناوچەکانی نیشتەجێکردن واتە ئەوانەی 
لە ناوشەکە دەژین دەتوانن بەشدار بن و بڕیار لە سەر بابەتەکان بدەن. 
دەتوانن بڕیار لە سەر ئەو شتانە بدەن کە بەهاوبەشی لە باڵەخانەیەک 

بەکاردێت.

 Colourbox :وێنە
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پرسیارەکان بۆ گفتوگۆکردن، بەشی 6
بە بۆچوونی تۆ دیموکراتیەت مانای چیە؟

هەست بە دیموکراتیەت دەکەیت لە ژیانتدا؟

چۆن دەکرێت ڕێگە لە گەندەڵی بگیرێت لە کۆمەڵگایەکی 
دیموکراتیدا؟

ئازادی ڕادەربڕین چ دەگەیەنێت بۆ کۆمەڵگا؟

چۆن دەکرێت ئازادی ڕادەربڕین خراپ بەکاربێت؟

بۆ چی گرنگە لە دیموکراتیەتدا قسەی خۆت هەبێت؟ 

بە بۆچوونی تۆ پێویستە کامە بیرۆکەی سیاسی حوکمی کۆمەڵگا 
بکات؟

چۆن بەشداری دەنگدەر لە دیموکراتیەتدا گرنگە؟

بۆچی گرنگە لە هەڵبژاردنە گشتیەکان دەنگ بدەیت؟ 

چۆن دەتوانیت لە ژیانی ڕۆژانەدا مافە دیموکراتیەکانت 
بەکاربێنیت؟ 

چی وات لێدەکات کۆمەڵگا بگۆڕیت؟

لە چ ڕوانگەیەک سوید واڵتێکی دیموکراتیە؟
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ئاگادار بوون لە تەندروستی   .7
کەسیک لە سوید

ناوەرۆک
تەندروستی چیە؟

ماددەی هۆشبەر، خواردنەوە کهوولییەکان و جگەرە 

تەندروستی و چاودێری پزیشكی لە سوید

مامەڵەکردن لەگەڵ خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان

پێویستە ڕوو لەکوێ بکەیت؟

ژیان بە کەم ئەندامی

چاودێری ددان

Colourbox :وێنە
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تەندروستی چیە؟
هەبوونی تەندروستیەکی باش واتە مانەوە بە ڕێکی و هەستکردن بە باشی. 

بۆ نموونە، تەندروستیت دەکەوێتە ژێر کاریگەری ئەوەی دەیخۆیت، 
سترێس، نووستن، جگەرە کێشان، خواردنەوە کهوولییەکان و ماددەی 

هۆشبەرەکان. هەروەها تەندروستیشت دەکەویتە ژێر کاریگەری ئەوەی 
ئایا هەست بەباشی دەکەیت دەربارەی خۆت، دەگونجێیت لەگەڵ خەڵکی 

دەوروبەری خۆت و هەست بەوە دەکەیت ژیانت واتادەرە یان نا.

کۆمەڵگای دەوروبەرت کاریگەریەکی زۆری هەیە لە تەندروستیت. بۆ 
نموونە، چۆنیەتی ژیانت، ئەو کارەتی هەتە و ئەگەر وەک بەشێک لە 

کۆمەڵگا هەست بکەیت، ئەمانەش کاردەکەنە سەر تەندروستیت.

گشتی تەندروستی 
تەندروستی گشتی دەربارەی تەندروستی هەموو خەڵکی واڵتە. مافی 

تەندروستیی باش مافێکی مرۆڤە. دەوڵەت ناچارە کار بۆ هەموو کەسێکی 
ناو کۆمەڵگا بکات تاوەکو ئەو چاودێریە وەربگرن کە پێویستیانە. لە سوید، 

حكومەت و دەسەاڵتە جیاوازەکان کار دەکەن بۆ خەڵک تا هەست بە باشی 
بکەن.

هۆکارەکانی تەندروستی، کە داگلیرین و وایتهێدی تێدا نیە

ئابوری نیشتیمانی

سروشت

ژینگە

زانستی سیاسەت

ئایین

دۆخەکانی ژیان و کارکردن

خووەکانی ستایڵی ژیان

ڕەگەز

بۆماوە

تەمەن

کلتور

ژینگەی کار

پەروەردە

هاتووچۆ

كار

بێکاری

ئاسایشی کۆمەاڵیەتی
نیشتەجێکردن

کشتوکاڵ و خۆراک

ژینگەی فیزیایی

کاتی کات 
بەسەربردن و کلتور

خزمەتگوزاریە 
کۆمەاڵیەتیەكان

پشتیوانی 
کۆمەاڵیەتی

چاودێری تەندروستی

سێکس و 
هاوسەریکردن

خۆراکنووستن

خواردنەوە 
كحولیەكان

جگەرە

ماددەی هۆشبەر تۆڕە 
کۆمەاڵیەتیەکان

کاریگەری

پەیوەندی کەسی گەورەی 
مندااڵن

پەیوەندیەکان

مەشقكردن
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ئاژانسی تەندروستی گشتی لە سوید ئاژانسێکی حکومیە کە بەرپرسیاریەتی 
نیشتیمانی هەیە بۆ بابەتە پەیوەستەکان بە تەندروستی گشتی. ئەوان کار 
هەموو خەڵکی سوید دەکەن تا تەندروستیەکی باشیان هەبێت.  ئاژانسی 
تەندروستی گشتی لە سوید بە تایبەت کار لە یازدە بواری جیاواز دەکات. 

یازدە بوارەکە ئەمانەن:

بەشداریکردن و کاریگەری لە کۆمەڵگا •

دۆخە ئابوری و کۆمەاڵیەتیەکان •

بارودۆخەکان لەکاتی منداڵی و هەرەکاریدا •

تەندروستی لە ژیانی کارکردن •

ژینگە و بەرهەمەکان •

خزمەتگوزاری چاودێری تەندروستی کە تەندروستی باشتر دەکەن •

پاراستن بەرامبەر بە نەخۆشیە گوێزراوەکان •

سێکسوالێتی و تەندروستی زۆربوون •

چاالکی جەستەیی •

خووەکانی خواردن و خۆراک •

خواردنەوە کهولییەکان، ماددەی هۆشبەر، وزەبەخش، جگەرە و قومارکردن •

سەرەڕای ئەو ڕاستیەی الیەنە بەرپرسەکانی سوید کار بۆ باشترکردنی 
تەندروستی گشتی دەکەن، ئاستی تەندروستی گروپە جیاوازەکانی کۆمەڵگا 

Colourbox :وێنە
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وەک یەک نین. ئەوانەی ئاستی خوێندن و داهاتی کەمتریان هەیە بەرەو 
ئەوە دەچن دۆخی تەندروستی نزمتریان هەبێت بەراورد بەوانەی ئاستی 

خوێندن و داهاتی باشتریان هەیە.

خووە باشـەکانی خواردن
ئەوەی دەیخۆیت و دەیخۆیتەوە پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆی بە 

تەندروستیتەوە هەیە. خواردنی باش و مەشقکردن دەبێتە هۆی 
کەمکردنەوەی مەترسی چەندین نەخۆشی، وەک نەخۆشی دڵ و بۆڕیەکانی 

خوێن، شەكرە، شێرپەنجە و کێشە دەروونیەکان.

جەستە پێویستی بە ماددەی جیاواز هەیە. بۆ ئەوەی دڵنیا بیت لەوەی ئەو 
ماددانە وەردەگریت کە جەستە پێویستیەتی، گرنگە جۆری جیاوازی خۆراک 

بخۆیت. ئەگەر نانی بەیانی، نانی نیوەڕۆ و نانی ئێوارە لە کاتی دیاریکراو 
بخۆیت، ئەوە شتێکی ئاسانترە بڕێکی گونجاو بخۆیت.

پێنـج زانیاری دەربارەی خۆراک
 ئاژانسی خۆراکی نیشتیمانی الیەنێکی بەرپرسی دەوڵەتە کە کار لە سەر 
بابەتە پەیوەستەکان بە خۆراک دەکات. ئاژانسی خۆراکی نیشتیمانی پێنج 

ئامۆژگاری هەیە دەربارەی خۆراک کە بۆ تەندروستی باشن:

بڕێکی زۆر سەوزە و میوە بخۆ، نزیکەی 500 گرام لە ڕۆژێکدا. •

Colourbox :وێنە
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بەرهەمی دانەوێڵەی تەواو هەڵبژێرە  •
کاتێک نان، سیریال، تۆوەکان، پاستا و 

برنج دەخۆیت.

ئەو خۆراکە هەڵبژێرە کە بەرچەسپی  •
کونی کلیلی لەسەرە.

زۆر ماسی بخۆ، هەفتانە دوو بۆ سێ  •
جار.

رۆنی چێشتلێنانی زەیت یان ڕۆن  •
بەکاربێنە کاتێک خواردن ئامادە دەکەیت.

کونی کلیل •

هەندێک خۆراک لە دوکانی بەقاڵی هەن کە وێنەیەکی هاوشێوەی کونی 
کلیلی لەسەرە. ئەم خۆراکە هەمووی زوو هەرس دەبێت، چەوری و شەکر 

و خوێی کەمترە و بڕێکی زیاتر ڕیشاڵ تێدایە بەراورد بە خۆراکەکانی تر کە 
بەرچەسپی کونی کلیلیان لەسەر نیە.

زانیـاری بۆ گەوران
زۆرێک لە گەورەکان هەست باشی دەکەن ئەگەر چەوری کەمتر تێرکراو 

بخۆن. چەوری تێرکراو لە خۆراکدایە کە لە ئاژەڵ وەردەگیرێت، وەک شیری 
چەور و شیری ترش، پەنیر، بەرهەمەکانی گۆشتی چەور، کرێم، ئایس کرێم، و 

شوکوالتە. چەوری تێرکراویش لە هەندێک ڕۆنی ڕووەک هەیە، وەک گوێزی 
ھیندی و رۆنی خورما. چەوری تێرکراو دەکرێت ببێتە هۆی بەرزکردنەوەی 

مەترسیی نەخۆشی دەمارەکانی دڵ.

چەوری ناتێر بۆ جەستە باشە. دەکرێت ببێتە هۆی کەمکردنەوەی مەترسیی 
نەخۆشی دەمارەکانی دڵ. چەوری ناتێر زۆرینەی رۆنی رووەکیە، ڕۆنی زەیتی 

چێشت لێنان، ماسی، چەرەزات و بادامە.

زۆرێک لە ئاوێتەکان هەن کە جەستە پێویستیەتی لە مێوە و سەوزە، وەک 
ڤیتامین، کانزا و ڕیشاڵ. سەوزەی وەک گێزەر، برۆکۆلی، فاسۆلیا، و کەلەرم 

ڕیشاڵیان تێدایە. ڕۆژانە خواردنی مێوە و سەوزە زۆر باشە.

چەندین ڤیتامین و کانزا لە ماسی و گوێچکە ماسیدا هەیە. هەروەها ماسی 
چەوریەکی تێدایە پێی دەوترێت ئۆمێگا 3، کە خۆراکی دڵ، پەستانی خوێن و 

خوێنە..

ئەگەر دەتەوێت کێشت کەم بێتەوە، نابێت زۆر ئەو خۆراکانە بخۆیت کە 
شەکر و چەوری زۆری تێدایە. پێویستە دوور بیت لە شەکەرەمەنی، چبسی 

پەتاتە، کولیچە و چکڵێت.
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زانیـاری بۆ مندااڵن
پێویستە مندااڵن لە کاتی دیاریکراو ماددەی خۆراکبەخش بخۆن. ئەمە وا 

دەکات بە شێوەیەکی دروست گەشە بکەن و گەورە بن.

بۆ منداڵى ساوا، شیری دایک یان هاوکێشەی منداڵى ساوا باشترین خۆراکە. 
لە بنکەی تەندروستی منداڵەکەت، دەتوانیت زانیاری زیاتر دەربارەی خۆراکی 

تەندروست بۆ منداڵەکەت دەست بخەیت.

دەتوانیت زیاتر دەربارەی باشترین خۆراکەکان بۆ منداڵى ساوا لە وێبسایتی 
ئاژانسی خۆراکی نیشتیمانی، www.slv.se بخوێنیتەوە.

لەش ڕێکی و مەشـقکردن
مرۆڤەکان پێویستیان بە مەشقکردنە بۆ بەردەوام بوون لە ژیان. مەشقکردن 
دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی چەندین نەخۆشی، وەک نەخۆشی دەمارەکانی 
دڵ و چەند جۆرێکی شێرپەنجە. هەروەها مەشقکردن وا دەکات دڵخۆشتر 
بیت. باشتر دەخەویت، دەتوانیت باشتر مامەڵە لەگەڵ سترێس بکەیت و 

کێشت بپارێزیت. پێویستە کەسە گەورەکان ڕۆژانە 30 خولەک وەرزش بکەن. 
پێویست ناکات زۆر بە چڕی وەرزش بکەیت بۆ ئەوەی هەست بە باشتر 

بوون بکەیت. تەنها پیاسە کردن بەسە.

پێویستە مندااڵن لە گەوران زیاتر وەرزش بکەن. پێویستە مندااڵنە ڕۆژانە 
بەالیەنی کەم 60 خولەک وەرزش بکەن بۆ ئەوەی هەست بە باشی بکەن.

پاڵەپەستۆ
خەڵکێکی زۆر وا هەست دەکەن لە ژێر پاڵەپەستۆدان. مەرج نیە ئەمە 
مەترسیدار بێت. پاڵەپەستۆ ووزەی زیاتر دابین دەکات بۆ بەڕێوەبردنی 

حاڵەتە زەحمەتەکان. هەرچۆنێک بێت، پاڵەپەستۆی لە رادەبەدەر دەکرێت 
مەترسیدار بێت لە سەر تەندروستی. ئەگەر تووشی پاڵەپەستۆ بوویت، 

شتێکی باشە لە هۆکارەکەی بگەیت. ئینجا دەتوانیت هەوڵی گۆڕینی حاڵەتی 
خۆت بدەیت.

یەکێک لە نیشانەکانی پاڵەپەستۆ ئەوەیە خراپ دەخەویت و هەست بە 
خەمباری دەکەیت. هەروەها ڕەنگە زەحمەتیت هەبێت لە تەرکیزکردن، 

هەبوونی بیرگەی الواز و کێشەکانی گەدە، ژانەسەر یان ئازار و ژانی 
جەستەت.

ئەگەر وەرزش بکەیت، بە دروستی خواردن بخۆیت و تەواو بنوویت، یارمەتی 
جەستە دەدەیت چارەسەری پاڵەپەستۆ بکات.



191 © شـاری گۆتێنبێـرگ و دەسـتەی بەڕێوەبردنـی ناوچەی ڤاسـترا گۆتاالند  | دەربارەی سوید 

نووستن
نووستنی باش گرنگە بۆ ئەوەی هەست بە باشی بکەیت. بە شێوەیەکی 

گشتى کەسێکی گەورە پێویستی بە شەش بۆ نۆ کاتژمێر نووستنە لە ڕۆژێکدا. 
مندااڵن و گەنجان پێویستیان بە نووستنی زیاترە.

کێشەکانی نووستن باون. دەکرێت بەهۆی هۆکارە جیاوازەکان بن، وەک 
جگەرە، خواردنەوە کهولییەکان، پرخەپرخ، نەخۆشی، نیگەرانی و پاڵەپەستۆ 

یان شت خواردن لە درەنگانی ئێوارە.

لەوانەیە بتوانیت باشتر بیت بۆ باشترکردنی نووستنت، ئەگەر ئەو ژوورەی 
تیایدا دەنویت تاریك، هێمن و فێنك بێت. هەروەها لەوانەیە ئاسانتر بێت تا 
بتوانیت بە شێوەیەکی باشتر بخەویت ئەگەر خۆت دوور بگریت لە خواردن 

بەرلەوەی بخەویت. ئەگەر هەموو ڕۆژێک لە هەمان کاتدا بخەویت و 
هەڵبستی، ئەوە دەسکەوتنی خەوێکی باش ئاسانتر دەبێت.

ئەگەر کێشەکان بەردەوام بوون، لەوانەیە گەڕان بە دوای چاودێری شتێکی 
باش بێت.

ماددەی هۆشبەر، خواردنەوە 
کهوولییەکان و جگەرە

هەموو ماددەی هۆشبەرەکان لە سوید قەدەغەن. فرۆشتن یان کڕینی 
ماددە هۆشبەرەکان نایاساییە. هەروەها شتێکی نایاساییە ماددەی 

هۆشبەرت هەبێت بۆ بەکارهێنانی تایبەتی خۆت. تاوانە پەیوەستەکان بە 

Systembolaget :وێنە
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ماددەی هۆشـبەر )تاوانی ماددەی هۆشبەر( سزای توندی هەیە، زۆرجار 
بەندیخانەیە.

ئەگەر ماددەی هۆشبەر بەکاربێنیت، زۆرجار شتێکی زەحمەتە خۆت بتوانیت 
وازی لێ بێنیت. زۆرینەی خەڵک ئەوانەی ئالودەی ماددەی هۆشبەری 

پێویستیان بە یارمەتی پسپۆرانی چاودێری تەندروستیە تا بتوانن واز بێنن.

باوترین ماددە هۆشبەرەکان لە سوید بریتین لە حەشیش و مەریوانە، 
ئەمفيتامينات، کۆکاین و هیرۆینە. جۆرێکی ماددەی هۆشبەر کە لە سوید 
زۆر باو دەبێت بریتیە لە خات. فرۆشتن یان خاوەنداریەتی کردنی خات 

دەکرێت ببێتە هۆی حوکمی درێژخایەنی بەندیخانە و پێبژاردنی زۆر.

كحولیەكان خواردنەوە 
هەر کەسێک کە دەیەوێت خواردنەوە کهولییەکان لە سوید بکڕێت 

پێویستە تەمەنی 20 ساڵ یان زیاتر بێت. خواردنەوە کهولییەکان لە تاک 
فرۆشی کۆنترۆلکراوی سیستەمبۆالگێت دەفرۆشرێت، کە لەالیەن دەوڵەتی 

سویدیەوە خاەونداریەتی دەکرێت. خواردنەوەکان دەکرێت کەمێک 
خواردنەوە کهولیەکانیان تێدا بێت، وەک بیرە و سایدەر، کە لە دوکانی بەقاڵی 

دەفرۆشرێن. بۆ ئەوەی خواردنەوە کهولیەکان لە دوکانێک بکڕیت، پێویستە 
بە الیەنی کەم تەمەنت 18 ساڵ بێت. بە هەمان شێوە، پێویستە تەمەنت 18 
ساڵ یان زیاتر بێت بۆ ئەوەی لە چێشتخانەیەک داوای خواردنەوە کهولیەکان 

بکەیت.

خواردنەوەی خواردنەوە کهولییەکان بۆ ماوەیەکی درێژ دەکرێت ببێتە هۆی 
پەستی، دڵەڕاوکێ و کێشەکانی خەوتن.  ئەگەر بڕێکی زۆری خواردنەوە 

کهولیەکان بخۆیتەوە، ئەوە لە ژێر مەترسی پێبەسراوی دەبیت. هەروەها 
مەترسی تووش بوون بە نەخۆشي و برینداری دەبیت.

Colourbox :وێنە
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جگەرە
 جگەرە کێشان دەکرێت ببێتە هۆی نەخۆشی و مردن لە تەمەنێکی بچووکتر. 

شێرپەنجە، نەخۆشی هەناسە، نەخۆشی دەمارەکانی دڵ و برینداری 
ڕیخۆڵەیی هەندێک لەو کێشانەن کە بەهۆی جگەرە کێشانەوە دروست 

دەبن. کاتێک لەگەڵ کەسێکی جگەرە کێش لە هەمان ژووریت، ئەوە تۆش 
دووکەڵەکە هەڵدەمژیت. ئەمە پێی دەوترێت جگەرە کێشانانی الوەکی 

و واتە دەکرێت تۆش هەمان نەخۆشی وەک کەسی جگەرەکێش بگریت. 
لەبەرئەوەی جگەرە کێشان مەترسیدارە بۆ تەندروستی، پێویستە تەمەنت 18 

ساڵ یان زیاتر بێت بۆ ئەوە بتوانیت جگەرە بکڕیت.

نێرگەلە
کێشانی نێرگەلە ناوەرۆکێکی شێی بەرز دروست دەکات. ئەمە واتە بڕێکی 

زیاتری دووکەڵ هەیە بەراورد بە بە کێشانی جگەرە. لە ڕێگەی کێشانی 
نێرگەلە بۆ ماوەی یەک کاتژمێر ئەوە تۆ 100 بۆ 200 جار زیاتر دوکەڵی 

مەترسیدار هەڵدەمژیت بەراورد بە کێشانی جگەرەیەک. یەک دانیشتنی 
کێشانی نێرگەلە یەسکانە بە 100 جگەرە لەبەرئەوەی جگەرە کێشان کاتێکی 

زیاتر دەخایەنێت بەراورد بە کێشانی یەک جگەرە. خەڵوزی بەکارهاتوو لە 
پرۆسەی جگەرە کێشان گازی یەکەم ئۆکسیدی کاربۆن، کانزاکان و ماددەی 

دروستکەری شێرپەنجە دروست دەکات کە لە جەستەدا باڵو دەبێتەوە.

Colourbox :وێنە
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سنەف 
سنەف بریتیە لە تووتنێک کە دەخرێتە ژێر لێو. سنەف دەکرێت ببێتە هۆی 

برینداری و نەخۆشيەکانی دەم و دەکرێت ببێتە هۆی شێرپەنجە.

ئەلیکترۆنی جگـەرەی 
جگەرەی ئەلیکترۆنی لە بەشی دەم، پاتریەک، هەڵمێنەرێک و شلەی جگەرە 

پێک دێت. ڕێگەیەکی نوێیە بۆ کێشانی تووتن. جگەرەی ئەلیکترۆنی چەندین 
ماددەی تێدایە کە دەکرێت تەندروستیت تێک بدات، وەک نیکۆتین، پرۆپلین 

و گلیسرین.

تەندروستی و چاودێری پزیشكی لە 
سوید

چاودێری تەندروستی و پزیشکی ئەو چاودێریەیە کە هەموو خەڵک لە 
کۆمەڵگا دەتوانن بەکاری بێنن و شایستەی چاودێریەکانن. لە سوید، پێویست 

ناکات پارەیەکی زۆر بدەیت بۆ بینینی پزیشکێک، نەشتەرگەری بکەیت یان 
لە نەخۆشخانە بخەوێنرێیت. گرنگە کە بزانیت چۆن چاودێریەکان کار دەکەن 

و بچیتە کوێ ئەگەر پێویستیت پێی بوو.

شارەوانی و ئەنجومەن یان هەرێمی ناوچە بەرپرسیارن لە چاودێریەکە.

چاودێری بۆ تاک
دەتوانیت چاودێری بۆ نەخۆشی و برینداریە سووکەکان خۆت بەدەستی 
بێنیت. ئەمە دەشێت سەرمابوون، تا، هەاڵمەت یان برینی بچووک بێت. 

دەتوانیت زیاتر دەربارەی ئەمە بە زمانی سویدی بخوێنیتەوە لە کتێبێک بە 
ناوی Egenvårdsguiden )ڕێنوێنی چاودێری تاک(. بەخۆڕاییە و لە بنکەی 

تەندروستی خۆجێییت بەردەستە.

 )Sjukvårdsrådgivningen( هەروەها دەتوانیت تەلەفۆن بۆ هێڵی گەرمی
بکەیت بۆ وەرگرتنی زانیاری. پەرستارە تۆمارکراوەکان لە هێڵی گەرمی 
چاودێری تەندروستی کار دەکەن. ئەوان دەتوانن وەاڵمی پرسیارەکان 

بدەنەوە دەربارەی ئەوەی بۆ کوێ بچیت ئەگەر پێویستیت بە چاودێری بوو.

هێڵی گەرمی چاودێری تەندروستی لە ڕۆژێکدا 24 کاتژمێر کراوەیە. ژمارە 
تەلەفۆنەکە 1177یە. هەروەها خزمەتگوزاریەکە لە سەر ئینتەرنێتیش لە 
www.1177.se. بەردەستە. زانیاری بە زمانی جیاواز لەوێ بەردەستە.
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دەرمان
دەرمان لە دەرمانخانە دەفرۆشرێت. ڕەچەتەی پزیشکێک پێویستە تا 

بتوانیت هەندێک دەرمان بکڕیت. ئەمە واتە پێویستە پزیشکێک بڕیار 
بدات کە تۆ پێویستیت پێیانە. ئەمە بۆ دژەبەکتریاکان جێبەجێ دەبێت کە 
لەوانەیە پێویستیت پێی بێت ئەگەر نەخۆشیەکت هەبێت بەهۆی بەکتریا، 

وەک هەوکردنی بەکتریایی گەروو یان تاى سیەکان. ئەو کات پزیشکەکە 
ڕەچەتەیەک دەنووسێت و دەتوانیت دەرمانەکە لە دەرمانخانەیەک بکڕیت.

ئەو کەسانەی لە دەرمانخانەکان کار دەکەن زانیاری باشیان هەیە دەربارەی 
جۆرە جیاوازەکانی نەخۆشي و دەرمان. ئەوان دەتوانن وەاڵمی زۆرێک 

لە پرسیارەکان بدەنەوە. زانیاری و نامیلکە دەربارەی جۆرە جیاوازەکانی 
نەخۆشی لە دەرمانخانەکانیش بەردەستە.

ئەگەر تەمەنت لە سەرووی 18 ساڵیە دەتوانیت لە دوکانی بەقاڵی دەرمان 
بێ ڕەچەتە بکڕیت، وەک ژان شکێن.

مامەڵەکردن لەگەڵ خزمەتگوزاریە 
تەندروستیەکان 

کاتێک قسە لەگەڵ کەسێک لە خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان دەکەیت - 
وەک پزیشک یان پەرستار - پێویستە خۆت ئەو شتە بڵێیت کە پێویستیت 

پێیەتی. تۆ باشتر دەربارەی کێشەکەی خۆت دەزانیت.

ئەو کەسانەی لە چاودێری تەندروستی کار دەکەن پاراستنی نھێنیان هەیە. 
ئەمە واتە ئەوان ڕێپێدراو نین کێشە تەندروستیەکانت بە هیچ کەسێک بڵێن.

Colourbox :وێنە
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ئەگەر زمانی دایکت سویدی نیە، مافی ئەوەت هەیە وەرگێڕێکت لە چاودێری 
تەندروستی هەبێت. ڕێگەیان بدە بزانن کە وەرگێڕێکت پێویستە کاتێک 

دیمانەکەت دیاری دەکەیت. هەروەها وەرگێڕەکەش پارێزەری نھێنیە.

پێویستە ڕوو لەکوێ بکەیت؟
کاتێک خۆت یان منداڵەکانت نەخۆش دەکەون، پێویستە بۆ بنکەی چاودێری 
تەندروستی خۆجێیی خۆت بکەیت. بنەکانی چاودێری تەندروستی خۆجێیی 
لە ئێواران و پشووی کۆتای هەفتە داخراون. ئەگەر بەخێرایی پێویستیت بە 

چاودێریە، پێویستە بچیتە کلینیکەکانی بە پێی داواکاری )jourmottagning( یان 
قاوشی فریاکەوتن )akutmottagning(. پرسیار لە بنکەی چاودێری تەندروستی 

خۆجێییت بکە کامە کلینیکی بەپێی داواکاری نزیکترینە یان وێبسایتی بنکەی 
چاودێری تەندروستی خۆجێیی خۆت لەسەر ئینتەرنێت بخوێنەوە.

سەرەتایی  چاودێری 
چاودێری سەرەتایی ئەو چاودێریەیە لە دەرەوەی نەخۆشخانە وەریدەگریت، 

وەک ئەوەی لە بنکەی چاودێری تەندروستی خۆجێیی وەریدەگریت. چاودێری 
سەرەتایی بنکەکانی چاودێری تەندروستی، چاودێری لەدایکبوون، خۆشگوزەرانی 
منداڵ، چارەسەرکاری جەستەیی، چارەسەرکاری پیشەیی، دەرونناس و بنکەکانی 

ڕاوێژکاری گەنجان دەگرێتەوە.

ئەگەر نەخۆش کەوتیت، بە شێوەیەکی سەرەکی پێویستە پەيوەندى بە بنکەی 
چاودێری تەندروستی خۆجێییت بکەیت.

ئەگەر کەسێکی تازە هاتوویت، ئەو شوێنەی کە بۆ پشکنینی تەندروستیت 
بۆی دەچیت بنکەی چاودێری تەندروستی خۆجێییی خۆتە. لە پشکنینی 

تەندروستیت، تۆ چاوپێکەوتنت لەگەڵ دەکرێت و پرسیارت لێدەکرێت تا 
وەاڵمیان بدەیتەوە دەربارەی تەندروستیت. کارمەندانی چاودێری تەندروستی 

چەند ئەرکێک ئەنجام دەدەن.

هەڵبژاردنـی بنکەیەکی چاودێری تەندروسـتی 
خۆجێیی

ئەگەر تەمەنت 16 ساڵ یان زیاترە، دەتوانیت ئەو بنکەیەی چاودێری 
تەندروستی هەڵبژێریت کە دەتەوێت بۆی بچیت. باوان )یان بەخێوکارەکە( 

بنکەی چاودێری تەندروستی بۆ ئەو مندااڵنە هەڵدەبژێرن کە لە ژێر تەمەنی 16 
ساڵیدان.

زۆربەیان ئەو بنکەیەی چاودێری تەندروستی هەڵدەبژێرن کە لە ماڵیانەوە 
نزیکە. هەروەها دەتوانیت هەڵبژاردن لە نێوان بنکەی چاودێری تەندروستی 
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تایبەت و گشتی بکەیت. کاتێک بۆ جاری یەکەم دەچیتە بنکەی چاودێری 
تەندروستی لە کاتی تۆماركردن یارمەتی وەردەگریت.

ئەگەر ناتەویت خۆت هەڵیبژێریت، ئەوە لە نزیکترین بنکەی چاودێری 
تەندروستی لە ماڵەکەت تۆمار دەکرێیت.

هەر کاتێک بتەوێت دەتوانیت بنکەی چاودێری تەندروستی بگۆڕیت، وەک 
ئەوەی ئەگەر بگوازیتەوە. ئەگەر دەتەوێت بنکەی چاودێری تەندروستی 

بگۆڕیت، ئەوە دەچیتە ئەو بنکەیەی چاودێری تەندروستی کە دەتەوێت بۆی 
بگۆڕیت.

سـتافی چاودێری تەندروستی
کارمەندانی جیاواز لە چاودێری تەندروستیدا هەن. لێرە دەتوانیت دەربارەی 

باوترین پیشەکانی چاودێری تەندروستی سویدی بخوێنیتەوە:

پزیشـكی گشـتی )موماریسی گشتی( 
پزیشکانی بنکەکانی چاودێری تەندروستی زۆرجار پزیشكی گشتی 

)موماریسی گشتی(ن. ئەمە واتە ئەوان چاودێری ئەو نەخۆشانە دەکەن کە 
نەخۆشیە زۆر باوەکانیان هەیە.

Colourbox :وێنە
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پزیشکە گشتیەکان لەبواری چاودێری پارێزیش کار دەکەن. ئەمە واتە 
ئەوان یارمەتیدەرن لە ڕێگری کردن لە نەخۆشی. ئەمە لەوانەیە بابەتێکی 
یارمەتیدانی خەڵکی بێت بۆ وازهێنان لە جگەرە کێشان، لە لە دەستدانی 

کێش یان کەمتر خواردنەوەی خواردنەوە کهولییەکان.

هەروەها پزیشکی گشتی ئەوە دیاری دەکات ئەگەر تۆ پێویستیت بە 
چاودێری بێت لە الیەن پسپۆرێک بۆ نەخۆشيەکی دیاریکراو، وەک پزیشکی 

چاو یان پزیشکی دڵ. ئەو کات پزیشکە گشتیەکە نووسراوێکی تایبەت 
)ئیحالەیەک( بۆ کلینیکێکی تایبەتمەند دەنێرێت.

پەرستاران 
پەرستارەکان لە هەموو ئەو شوێنانە کار دەکەن کە چاودێری وەردەگریت. 

زۆربەی پەرستارەکان خوێندنی زیاتریان هەیە لە بابەتێکی دیاریکراو، وەک 
پزیشکیی دەروونی.

یاریدەدەر پەرستاری 
پەرستارانی یاریدەدەر بەیەکەوە لەگەڵ پزیشکان و پەرستاران کار دەکەن. بۆ 

نموونە، ئەوان پشکنینی خوێن دەکەن و برین دەپێچنەوە.

چارەسەری سروشـتی و پیشەیی 
چارەسەرکارێکی سروشتی یارمەتی ئەو کەسانە دەدات کە کێشەی جووڵەیان 

هەیە، وەک ژانی پشت.

)Klara Stenström( وێنە: کالرا ستێنسترۆم

بە شێوەیەکی گشتى 
سەردانیکردنی بنکەی 
ڕاوێژکاری گەنجان 
بەخۆڕاییە، بەاڵم هەندێک 
جار پێویستە پارەیەکی 
هاوشێوەی بنکەی 
چاودێری تەندروستی 
بدەیت. ستافی بنکەی 
ڕاوێژکاری گەنجان 
پارێزەری نهێنین.
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چارەسەرکارێکی پیشەیی یارمەتی ئەو کەسانە دەدات کە نەخۆشی یان 
برینداریان هەیە بۆ ئەوەی لە ژیانی ڕۆژانە بە شێوەیەکی باشتر بژین.

دەرووننـاس، پزیشـکی دەروونی و ڕاوێژکاران 
دەروونناس، پزیشکی دەروونی یان ڕاوێژکار یارمەتی ئەو کەسانە دەدات 

الیەنی دەروونیان ناتەواوە بەهۆی کێشەی وەک پەستی و پاڵەپەستۆ.

خواردن پسپۆری 
پسپۆری خواردن یارمەتی خەڵک دەدات کامە خواردن و خواردنەوە 

هەڵبژێرن تاوەکو تەندروستتر بن.

نەخۆشـی یان بریندریە کوشندەکان
ئەگەر نەخۆشی توند یان برینداری کوشندەت هەیە، پێویستە بچیتە 

قاوشی باری لەناکاوی نەخۆشخانەیەک. ئەگەر ناتوانیت بچیتە نەخۆشخانە 
بە ئۆتۆمبێل یان تاکسی، دەتوانیت تەلەفۆن بۆ ئەمبوالنس بکەیت. ئینجا 

تەلەفۆن بۆ ژمارەی ئاگادار کردنەوەی SOSی 112 دەکەیت.

ئەگەر منداڵەکەت زۆر نەخۆشە یان بریندار بووە، پێویستە بچیتە قاوشی 
فریاکەوتنی نەخۆشخانەی مندااڵن. قاوشی فریاکەوتنی مندااڵن نەخۆشی 

تەمەن 0 بۆ 16 سااڵن وەردەگرێت.

پسپۆر چاودێری 
 کلینیکە تایبەتمەندەکان بە شێوەیەکی گشتى لە ناو نەخۆشخانەدان. لێرە، 

ئەو پزیشکانە کار دەکەن کە بڕێکی زیاتر دەربارەی چەند نەخۆشيەک 
دەزانن، وەک نەخۆشيەکانی گەدە. زۆرجار پزیشکەکەت لە بنکەی چاودێری 
تەندروستی خۆجێیی تۆ وەک ئیحالەکردن بۆ کلینیکی تایبەتمەند دەنێرێت. 
پێویستیت بە ئیحالەکردن نیە بۆ چوونە کلینیکێکی تایبەتمەند، بەاڵم کاتی 
چاوەڕوانکردنت کەمتر دەبێت ئەگەر ئیحالەت البێت. هەروەها تێچووی 

کەمتر دەبێت ئەگەر ئیحالەت البێت.

بنکـەی ڕاوێژکاری گەنجان
بنەکانی ڕاوێژکاری گەنجان بۆ ئەو گەنجانەن کە پرسیاریان دەربارەی 

سێکس، تەندروستی و پەیوەندیەکان هەیە. بنکەکانی ڕاوێژکاری گەنجان بە 
شێوەیەکی گشتى بۆ ئەو گەنجانە کراوەن کە تەمەنیان لە 13 بۆ 25 ساڵیە. 
لەوانەیە سنوورداری تەمەن لە شارەوانیەک بۆ شارەوانیەک بگۆڕێت. چوون 

بۆ بنکەی ڕاوێژکاری گەنجان بەخۆڕاییە. لە بنکەیەکی ڕاوێژکاری گەنجان، 
بە شێوەیەکی گشتى مامان، ڕاوێژکار، دەروونناس، پەرستاری یاریدەدەر، 

پزیشکی ئافرەتان و پزیشکی لەوێن.
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نەخۆشخانەکان 
نەخۆشخانەیەک چەندین کلینیک و قاوشی جیاوازی هەیە. کلینیکی 

تایبەتمەند و قاوشی فریاکەوتن هەن. زۆرێک لە نەخۆشخانەکان قاوشی 
لەدایکبوونیشیان هەیە. بۆ منداڵ بوون دەچیتە ئەوێ.

هەندێک لە نمونەکانی قاوشە جیاوازەکانی نەخۆشخانە:

بەشی نەشتەرگەری ئێسک: بۆ کێشەکانی ئێسکەپەیکەر و ئەندامەکانی  •
جووڵە، وەک ئێسکێکی شکاو.

بەشی دەرمان: بۆ نەخۆشیەکانی هەناو، وەک کێشەکانی گەدە و  •
ڕیخۆڵەکان.

بەشی نەشتەرگەری: بۆ ئەو نەخۆشيانەی پێویستیان بە نەشتەرگەریە. •

 بەشی نەخۆش ئافرەتان: بۆ نەخۆشيەکانی ئافرەتانە، وەک کێشەکانی  •
کاتی دوو گیانى.

بەشی پزیشکی چاو: بۆ نەخۆشيە جیاوازەکانی چاو. •

قاوشی گوێ، لووت و گەروو: بۆ کێشەکانی گوێ، لووت و گەروو. •

بەشی پزیشکیی دەروونی: بۆ کێشە دەروونیەکانی. •

Colourbox :وێنە
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فریاکەوتن  قاوشی 
قاوشێکی فریاکەوتن 24 کاتژمێری ڕۆژانە کراوەیە. پێویستە بچیتە قاوشی 

فریاکەوتن ئەگەر برینداریەکی مەترسیدار یان نەخۆشیەکی توندت هەبوو 
یان ئەگەر بنکەی چاودێری تەندروستیت داخرا بوو. شتێکی باوە ماوەیەکی 

زۆر چاوەڕوان بیت ئەگەر بچیتە قاوشی فریاکەوتنی نەخۆشخانە. ئەمە 
بەهۆی ئەوەیە کە نەخۆشخانەکە ناتوانێت بزانێت چەند نەخۆش لە یەک 
کاتدا دێن. لە قاوشی فریاکەوتن، ئەو کەسەی لە هەمووان زیاتر نەخۆشە 

یەکەم جار چاودێری وەردەگرێت. مەگەر نەخۆشیەکەت توند بێت یان 
بە بە سەختی بریندار بیت، بۆیە باشترە ئەگەر بچیتە بنەکەی چاودێری 
تەندروستیت یان بچیتە کلینیکی بە پێی داواکاری. لەوێ، بە شێوەیەکی 

گشتى دەتوانپت دیمانەیەک دیاری بکەیت یان بچیت لیستی چاوەڕوانی. 
لیستی چاوەڕوانی واتە پلیتێک وەردەگریت و چاوەڕوانی نۆرەی خۆت 

دەکەیت.

مندااڵن و گەنجان
لە شارە گەورەکان، لەوانەیە نەخۆشخانەی تایبەتی مندااڵن و گەنجان 

هەبێت. لە شارە بچووکەکان، کلینیکی تایبەت بۆ مندااڵن و هەرزەکارانی 
تەمەن 0 بۆ 16 سااڵن هەن.

نەخۆشـیە عەقڵیەکان
نەخۆشیە عەقڵیەکان دەتوانێت کار بکاتە هەموو کەسێک. هەندێک جار 

شتێک زەحمەتە باس لە کێشە دەروونیەکان بکەیت. نەخۆشیە عەقڵیەکان 
زۆرجار لە جەستەدا بوونیان هەیە. لەوانەیە ماسوولکەکان ئازاریان هەبێت. 

لەوانەیە کەسەکە ئارەقە بکات، لەوانەیە دڵ بە خێرایی لێبدات، لەوانەیە 
کەسێکی تر کێشەی نووستنی هەبێت یان ژانەسەری هەبێت.

ئەگەر هەست دەکەیت کێشەی دەروونیت هەیە، دەتوانیت قسە لەگەڵ 
پزیشکی خۆت بکەیت لە بنکەی چاودێری تەندروستی خۆجێیی خۆت. 
پزیشکەکە دەتوانێت یارمەتیت بدات لە چاوکەوتن بە ڕاوێژکارێک یان 

دەروونناسێک.

لە نەخۆشخانەکان، هەر قاوشی نەخۆشی دەروونی هەیە، بۆ گەوران و 
مندااڵن یان هەرزەکاران )خزمەتگوزاری نەخۆشیە دەروونیەکانی منداڵ و 

گەنج- BUP(. قاوشی فریاکەوتنی نەخۆشی دەروونی بە شێوەیەکی گشتى 
گشت كاتێك کراوەن هاوشێوەی قاوشەکانی تری فریاکەوتن.
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چاودێری  گەرەنتی 
لە سوید، پێویستە هەندێک جار خەڵکی بۆ ماوەیەکی زۆر چاوەڕوان بن 

بۆ وەرگرتنی چاودێری. بۆ خۆ دوورگرتن لە کاتەکانی چاوەڕوانکردن، شتێک 
هەیە پێی دەوترێت گەرەنتی چاودێری. گەرەنتی چاودێری بە پێی قانونی 

خزمەتگوزاری تەندروستی و پزیشکیە و واتە تۆ مافی ئەوەت هەیە كە 
چاودێری لە ماوەیەکی دیاریکراودا وەربگریت.

چاودێری سەرەتایی - ئەگەر هەوڵ بدەیت پەیوەندی بە چاودێری سەرەتایی 
بکەیت، وەک بنکەی چاودێری تەندروستیت، پێویستە بتوانیت هەمان ڕۆژ 

پەیوەندیەکە بکەیت. لەوانەیە ئەم پەیوەندیە بەو واتایە بێت تۆ دیمانەیەک 
لە بنکەی چاودێری تەندروستی خۆجێیی وەردەگریت یان دەتوانیت لە 
ڕێگەی تەلەفۆن قسە لەگەڵ کەسێک بکەیت.  ئەگەر ستافی چاودێری 

سەرەتایی، وەک پەرستارێک، بزانێت کە پێویستە پزیشکێک ببینیت، پێویست 
ناکات زیاتر لە حەوت ڕۆژ چاوەڕوان بیت بۆ دیمانەی پزیشکەکەت.

کلینیکی تایبەتمەند - ئەگەر ئیحالەکردن بۆ الى تایبەتمەندێک وەربگریت، 
پێویست ناکات زیاتر لە 90 ڕۆژ بەر لە بینینی تایبەتمەندەکە چاوەڕوان 

بیت. هەمان ڕێسا جێبەجێ دەبێت ئەگەر بێ ئیحالەکردن بەدوای چاودێری 
تایبەتمەندەوە بیت.

چارەسەرکردن - کاتێک پزیشکەکەت بڕیار دەدات کە پێویستە چارەسەر 
وەربگریت، وەک نەشتەرگەری، پێویست ناکات لە 90 ڕۆژ زیاتر چاوەڕوان 

بیت بۆ چارەسەر.

گەرەنتی چاودێری بەسەر چاودێری فریاکەوتن جێبەجێ نابێت. کەسێک کە 
نەخۆشیەکی توندی هەبێت پێویستە بە زووترین کاتی گونجاو چاودێریەکە 

وەربگرێت.

پاراسـتنی تێچوونی بەرز 
پاراستنی تێچوونی بەرز بریتیە لە پاراستن لە تێچوونی بەرزی چاودێری و 

دەرمان.

پاراستنی تێچوونی بەرز بۆ چاودێری تەندروستی  واتە تۆ وەک نەخۆشێک 
پێویستە تەنها 1100 کرۆنی سویدی بدەیت بۆ یەک ساڵی چاودێری 

تەندروستی. کاتێک 1100 کرۆنی سویدی دەدەیت ئەوە بۆ کۆی ساڵەکە 
چاودێری تەندروستی وەردەگریت. ئەوە پەسەندبوونێکی بەخۆڕایی 

وەردەگریت  )frikort(. پەسەندکردنە بەخۆڕاییەکە بۆ 12 مانگ دەبێت لە 
بەرواری یەکەم سەردانیت.

پاراستنی تێچوونی بەرز بۆ دەرمان واتە تۆ وەک نەخۆشێک پێویستە تەنها 
2.200 کرۆنی سویدی بدەیت بۆ یەک ساڵی ڕەچەتەی دەرمان. کاتێک 
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2.200 کرۆنی سویدی دەدەیت ئەوە بۆ کۆی ساڵەکە دەرمانی بەخۆڕایی 
وەردەگریت. کاتەکە لە بەرواری کڕینی یەکەم دەرمانت هەژمار دەکەیت.

گشت مندااڵنی خێزان دەگرێتەوە و دەکەونە 
نێو پاراستنی تێچوونی بەرز. ئەمە بەسەر 

پاراستنی تێچوونی بەرز بۆ دەرمان و چاودێری 
تەندروستی جێبەجێ دەبێت.

نەخۆشیە  قانونی 
گوێزراوەکان 

لە سوید، یاسایەک هەیە پێی دەوترێت قانونی 
نەخۆشیە گوێزراوەکان.  یاساکە بۆ ڕێگری 

کردنە لە باڵوبونەوەی نەخۆشیە گوێزراوەکان.

قانوننی نەخۆشیە گوێزراوەکان لیستێکی 
50 نەخۆشی تێدایە. ئەگەر ئەم نەخۆشیانە 
هەبوون ئەوە پێویستە دەسەاڵتدارانی لێ 

ئاگادار بکرێتەوە.

ئەمە واتە کە پێویستە پەيوەندى بە خزمەتگوزاریەکانی چاودێری تەندروستی 
بکەیت )هۆت هەوڵ بدەیت( ئەگەر هەستت کرد خۆت تووشی ئەم 

نەخۆشیانە بوویت. هەروەها پێویستە ناوی ئەو کەسانەش بدەیت کە 
لەگەڵتن. هەندێک لە نەخۆشيەکانی لیستی قانونی نەخۆشیە گوێزراوەکان 

بەهۆی سێکسەوە بالو دەبنەوە.

نمونەكانی ئەم جۆرە نەخۆشیانە HIV، کالمیدیا و زەهریە. ئەگەر ئەم جۆرە 
نەخۆشیانەت هەیە، گشت پشکنینەکان و چاودێری و دەرمان بەخۆڕایین. 

هەروەها یارمەتی بۆ ئەو کەسانەی وەردەگریت کە لەوانەیە تۆ تووشت کرد 
بن.

 ئاژانسی تەندروستی گشتی سویدی الیەنێکی بەرپرسە کە زانیاری هەیە 
دەربارەی قانونی نەخۆشیە گوێزراوەکان و نەخۆشيەکان. دەتوانیت 

www. زیاتر دەربارەی قانونی نەخۆشیە گوێزراوەکان لە سەر وێبسایتی
folkhalsomyndigheten.se  بخوێنیتەوە.

ئەندام بەخشینی 
سااڵنە 700 کەس لە سوید کە نەخۆشی توندیان هەیە یەک یان چەند 
ئەندامێک وەردەگرن، وەک گورچیلە یان دڵ، لە ڕێگەی چاندنەوە کە 

بەخشەرێک دەیبەخشێت.

 سیمبولی نێونه ته وه یی  كۆمه آلیه تی 
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لە هەمان کاتدا، بەخشینی ئەندامەکان لە سوید بە پێی پێویست نیە. سااڵنە 
کەسانێک دەمرن کە چاوەڕوانی چاندنن لەبەرئەوەی ئەندامی پێویست 

بەردەست نیە.

تۆ مافی ئەوەت هەیە بڕیار بدەیت چی لە ئەندامەکانی جەستەت بکرێت 
کاتێک کە دەمریت. دەتوانیت هەڵبژاردن بکەیت بە:

نەبەخشینی ئەندامەکانت •

بەخشینی ئەندامەکانت بۆ چاندن، یان •

بەخشینی ئەندامەکانت بۆ چاندن، و مەبەستە پزیشکیەکان. •

دەتوانیت داواکاریەکەت پێشکەشی تۆماری بەخشین بکەیت لەسەر 
 وێبسایتی  بۆردی نیشتیمانی بۆ تەندروستی و خۆشگوزەرانی:

www.socialstyrelsen.se/donationsregistret

ئەگەر خزمەکانی خۆت ئاگادار نەکردۆتەوە ئایا دەتەوێت ئەندامەکانت 
ببەخشیت یان نا دواى ئەوەی دەمریت، ئەوان خۆیان دەتوانن بڕیار بدەن.

Colourbox :وێنە



205 © شـاری گۆتێنبێـرگ و دەسـتەی بەڕێوەبردنـی ناوچەی ڤاسـترا گۆتاالند  | دەربارەی سوید 

ژیان بە کەمئەندامی
کەسێکی کەم ئەندام ئەو کەسەیە کە نەخۆشی یان برینداریەکی هەیە بەو 

واتایەی کەسەکە پێویستی بە پشتیوانی زیاترە.

پێویستە هەموو کەسێکی کەمئەندام هەمان شیانی هەبیت بۆ بەشدار 
بوون لە ژیانی کۆمەاڵیەتی هاوشێوەی ئەوانی تر. بۆ نموونە، ئەو مندااڵنەی 

کەمئەندامن پێویستە چاودێری مندااڵن و قوتابخانەیان هاوشیوەی گشت 
مندااڵنی تر هەبێت.

یاسایەک هەیە، قانونێک دەربارەی پشتیوانی و خزمەتگوزاری ئەو کەسانەی 
پەککەوتەیی فرمانی دیاریکراویان هەیە )LSS(، کە مافی پشتیوانی کردن 
دیاری دەکات. دەکرێت پشتیوانیەکە کەسێک بێت کە یارمەتیت دەدات 

ژیانی ڕۆژانەت بگوزەرێنیت. هەروەها دەتوانیت پارە وەربگریت )دەرماڵەی 
پەککەوتەیی( ئەگەر پەککەوتەییەکەت بەو مانایە بێت تۆ تێچووی زیاترت 

هەیە، بۆ نموونە، ئەگەر پێویستیت بە یارمەتی بێت بۆ کارکردن یان خوێندن 
. دەتوانیت داواکاری پێشکەش بکەیت بۆ دەرماڵەی پەککەوتەیی لە ئاژانسی 

بیمەی کۆمەاڵیەتی:

کەسێکی شایستەی پشتیوانی لە ڕێگەى LSS، بۆ نموونە دەکرێت کێشەی 
عەقڵى، ئۆتیزم یان کێشەی تری جەستەییی درێژخایەن یان کێشەی 
عەقڵى هەبێت. هەر کەسێک کە باوانی منداڵێکە کە پەککەوتەیە 

دەتوانێت دەرماڵەی چاودێری وەربگرێت. ئەگەر پرسیارت هەیە دەربارەی 
پەککەوتەیی، پێویستە قسە لەگەڵ خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەكانی 

شارەوانیەکەت بکەت.

خزمەتگوزاری گواسـتنەوە بۆ پەککەوتان 
ئەگەر کێشەت هەیە لە گەشتکردن بە پشت بەستن بە خۆت یان 

بە گواستنەوەی گشتی ئاسایی )پاس، شەمەندەفەر، ترام(، دەتوانیت 
خزمەتگوزاری گواستنەوە بۆ پەککەوتان Färdtjänst وەربگریت. ئەو کات بە 

تەکسی یان پاسی بچووک هاتوچۆ دەکەیت. شارەوانی بڕیار دەدات ئەگەر 
تۆ شایستەی خزمەتگوزاری گواستنەوە بیت یان نا.

چاودێری ددان
چاودێری تایبەت و گشتی ددان لە سوید هەن. چاودێری گشتی ددان لە 

الیەن ئەنجومەنی ناوچە یان هەرێمەوە بەڕێوە دەبرێت. چاودێری گشتی 
ددان بە سویدی پێی دەوترێت “Folktandvården”. چەندین پزیشکی 

ددانی تایبەت لە سویددا هەن.
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ڕێساکانی ئەو بڕەی پێویستە بیدەیت هەمەجۆرن. بەگوێرەی ئەو شوێنە 
دەبێت کە تیایدا دەژیت لەگەڵ ئەو پزیشکی ددانەی هەڵیدەبژێریت.

لە سوید، هەموو کەسێکی ژێر تەمەنی 20 ساڵی چاودێری بەخۆڕایی ددان 
وەردەگرێت، لە Folktandvården لە پزیشکی ددانی تایبەت. لە بەشە 

جیاوازەکانی واڵت سنوورداری تەمەنی جیاواز هەن بۆ ئەو ماوەیەی گەنجان 
چاودێری بەخۆڕایی ددان وەردەگرن.

گشت مندااڵن و گەنجان ناوبەناو بۆ الی پزیشکی ددان بانگ دەکرێن بۆ 
پشکنین، چارەسەرکردن و چاودێری پارێزەری ددان. پێویستە کەسانی گەورە 

خۆیان پەيوەندى بە پزیشکی ددان بکەن.

پشـتیوانی چاودێری ددان 
هەر کەسێک کە لە سوید دەژیت  شایستەی پشتیوانی چاودێری ددانە لەو 
ساڵەی دەبنە 20 ساڵ. پشتیوانی چاودێری ددان بەشێکی گرانتێکە )پارە( بۆ 

دانی پزیشکی ددانە و بەشێکی بۆ پاراستی تێچوو بەرزە.

گرانتی چاودێری ددان 300 کرۆنی سویدیە بۆ هەموو ساڵێک کە تەمەنت 
لە نێوان 20 و 29 بێت یان سەرووی تەمەنی 75 ساڵی. بۆ ئەو کەسانەی 
تەمەنیان لە نێوان 30 و 74 ساڵیە، گرانتەکە 150 کرۆنی سویدیە بۆ هەر 

ساڵێک. دەتوانیت گرانتی یەک ساڵی چاودێری ددانت هەڵبگریت بۆ ئەوەی 
ساڵی داهاتوو بەکاربێنت.

پاراستنی تێچوونی بەرز واتە پێویستە تۆ بەشێک لە تێچووەکان بدەیت. 
ئاژانسی بیمەی کۆمەاڵیەتی پارەکەی تر دەدات.

پاراستنی تێچوونی بەرز بۆ 12 مانگە. داشکاندنێک پێشکەش دەکات کاتێک 
پێویستە زیاتر لە 3000 کرۆنی سویدی چاودێری ددان بدەیت. ئینجا نیوەی 
تێچووەکە دەدەیت. ئەگەر چارەسەرێکت هەیە کە تێچوونەکەی لە 15000 
کرۆنی سویدی زیاترە، پێویستە تەنها لە سەدا 15ی تێچوونەکە بدەیت. ئەم 

ژمارانە ئی ساڵی 2014ن.

چاودێری پارێزی ددان 
لە ڕێگەى خزمەتگوزاری گشتی ددان )Folktandvården(، دەتوانیت 

چاودێری ددان بە نرخێکی جێگیر وەربگریت. ئەمە پێی دەوترێت چاودێری 
ددان. مانگانە بڕێکی جێگیر دەدەیت. ئینجا بەخۆڕایی دەچیتە الی پزیشکی 
ددان. بۆ وەرگرتنی چاودێری پارێزی ددان، پێویستە ڕێکەوتنێک واژۆ بکەیت. 

هەروەها پێویستە پشکنینێکت بۆ بکرێت تا پزیشکی ددان بتوانێت ئەوە 
دیاری بکات چاودێری پارێزی ددانت چەندی تێدەچێت؟
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نەبیت ئەگەر ڕازی 
ئەگەر ڕازی نەبوویت بەو چاودێری و خزمەتگوزاریەی وەریدەگریت، 
پێویستە پەیوەندی بە بەڕێوەبەری ئەو یەکەیەی چاودێری بکەیت کە 

سەردانیت کردووە.

ئەگەر هێشتا ڕازی نیت، دەتوانیت پەيوەندى بە بۆردی ڕاوێژکاری نەخۆش 
بکەیت. بۆردێکی ڕاوێژکاری نەخۆش لە هەموو ئەنجومەنێکی ناوچە 

یان هەرێم هەیە. بۆردەکە دەتوانێت یارمەتیدەر بێت لە چارەسەرکردنی 
کێشەکەت.

هەروەها دەتوانیت پەيوەندى بە پشکنەرانی چاودێری تەندروستی و 
کۆمەاڵیەتی )IVO( بکەیت، کە کار لە سەر سکااڵکانی چاودێری تەندروستی 

دەکات.
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پرسیارەکان بۆ گفتوگۆکردن، بەشی 7
بە چ ڕێگەیەک دەتوانیت کار بکەیتە سەر تەندروستی خۆت؟

بۆ چی گرنگە کە حكومەت کار بۆ تەندروستی گشتی باش بکات؟

هۆکارەکان چین ئەوانەی ئاستی داهات و خوێندنیان نزمە 
تەندروستیەکی خراپتریان هەیە؟

شتێک لە ڕیجیمی خۆراکیت هەیە کە پێویست بێت بیگۆڕیت بۆ 
بوونی تەندروستیەکی باشتر؟

چی وا دەکات لە ژێر پاڵەپەستۆدا بیت؟ چۆن مامەڵە لەگەڵ 
پاڵەپەستۆ دەکەیت؟

چۆن خەوێکی باشت دەست دەکەوێت؟

بۆچوونت چیە دەربارەی دەست بەسەرا گرتنی دەوڵەت لە 
فرۆشتنی ئارەق، مەی، و بیرەی بەهێز؟

ئەزموونی تۆ چیە لە چاودێری تەندروستی سویدی؟

چۆن دەتوانیت ئامادە بیت بۆ چاوپێکەوتن بە 
خزمەتگوزاریەكانی چاودێری تەندروستی؟

دەتوانیت چی بکەیت بۆ ئەوەی تەندروستیەکی عەقڵى باشت 
هەبێت؟

بۆ چی گرنگە بەدوای چاودێری پزیشكی بیت ئەگەر هەستت کرد 
نەخۆشیت؟

ئەزموونی تۆ چیە لە چاودێری ددانی سویدی؟

بۆچی گرنگە ناوبەناو بچیتە الی پزیشکی ددان؟
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پیری لە سوید   .8

ناوەرۆک
پیری

چاالکی و سوودەکان بۆ بەسااڵچووان

خانەنشینی

Äldreomsorg چاودێری بەسااڵچووان

لە ئەگەری مردن

مافی میراتگری

Colourbox :وێنە
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پیری
خەڵکی لە سوید تەمەنێکی درێژ دەژین. تێکرای تەمەنی چاوەڕوانکراوی 
کۆی دانیشتوان 82 ساڵە. بۆ ئافرەتان، 83.7 ساڵە، و بۆ پیاوان 80.1 ساڵە.

بەرز بوونەوەی تێکرای تەمەنی چاوەڕوانکراو واتە کە ڕێژەی بەتەمەنەکان 
زیاد دەکات. ڕێژەی تێکرای تەمەنی چاوەڕوانکراو بەرز بونەوەی یەک ساڵە 
لە دە ساڵدا. لە کاتی ئێستا هیچ ئاماژەیە نیە بۆ ئەوەی کە بەرز بوونەوەی 

تێکرای تەمەنی چاوەڕوانکراو لە سوید بوەستێت. لە نێو 9.7 دانیشتوانەکەی 
سوید، لە سەدا 18ی ئێستا سەرەوەی تەمەنی خانەنشینی 65 ساڵیدان. لە 

ساڵی 2003، ڕێژەی 30% دانیشتوانی سوید لە 65 سال زیاتر دەبن.

درێژ بوونەوەی تەمەنت پشت بە چەند شتێک دەبەستێت. بۆماوەی 
بایلۆجیت لە باوان و خزمەکانت کار دەکاتە سەر ئەوەی چەندە دەژیت. 
هۆکارەکانی تر بریتین لە شێوازی ژیان و ژینگەی ژیان. زیاتر چوونە ناو 

تەمەن چەند گۆڕانکاریەکی جەستەیی، عەقڵى و کۆمەاڵیەتی دروست 
دەکات. ناتوانیت هیچ شتێک بکەیت دەربارەی بۆماوەت، بەاڵم دەتوانیت 

کار بکەیتە سەر ئەو تەمەنەی دەیژیت لە ڕێگەی ژیانت. 

ئاژانسی تەندروستی گشتی چوار بوار دیاری دەکات کە گرنگن بۆ 
بەسااڵچوونی تەندروست: 

چاالکی جەستەیی •

خووە باشەکانی خواردن •

پەیوەستی کۆمەاڵیەتی •

کاری واتادار / هەستکردن بەوەی ویستراویت •

وەک کەسێکی گەنج، کار دەکەیتە سەر تەندروستیت لە کاتی پیریدا. جگەرە 
کێشان، ڕجیمی خۆراکی خراپ، کەمی جووڵە، ماددەی هۆشبەر و خواردنەوە 

ستایڵی 
ژیان ژینگە

بۆماوە
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کحولیەکان، بۆ هەموومان خراپن. خواردنی خۆراکی باش و وەرزشکردن بە 
درێژایی تەمەنت دەکرێت تەندروستیەکی باشت پێبدات کاتێک بە تەمەنتر 

دەبیت. لەوانەیە یارمەتیدەر بێت تا زیاتر بژیت.

گۆڕانکاریە جەسـتەییەکان
گۆڕانکاریەکان پەیوەستەکان بە جەستە، فیزیۆلۆجی و تەمەن گرنگن 
تا 40ەکان، ئینجا بەرز دەبنەوە. خانەکانی DNA کۆنترۆڵی پرۆسەی 

بەسااڵچوونی بایلۆجى دەکەن کە لە چەند ئاستێکی جیاوازی جەستەدا ڕوو 
دەدەن. پرۆسەی بەسااڵچوون، کەی و چۆن بەساڵدا دەچیت، بە ڕێژەیەکی 
زۆر لە نێوان تاکەکان دەگۆڕێت. هەندێک کەس لە قۆناغێکی زووی ژیان 

تۆ قژی سپی و لۆچی پێست دەبن، لە کاتێکدا بۆ کەسانێکی تر ئەمە لە 
تەمەنێکی درەنگتردا ڕوو دەدات.

گۆڕانکاریە جەستەییەکانی بەسااڵچوون واتە کە ئێمە بە شێوەیەکی گشتی 
کورتتر، سووکتر و لە هەمان کاتدا ووشکتر دەبین. مێتابۆلیزمی دابەزیو 

وامان لێدەکات مەترسیەکی زیاتر ووشک بوونمان هەبێت. شتێکی گرنگە ئاو 
بخۆیتەوە.

مێتابۆلیزمی دابەزیو و ئەو ڕاستیەی کە کەسانی بەسااڵچوو زۆرجار کەمتر 
دەجوڵێن واتە پێویست ناکات زۆر بخۆن. بۆیە بە تایبەت گرنگە کە 

خۆراکەکە کواڵیتی باش بێت و بڕێکی زۆری مادەەی خۆراکبەخش، ڤیتامین و 
کانزاکانی تێدا بێت.

Colourbox :وێنە
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کەسانی بە تەمەنتر پێویستیان بە بڕێکی زیاتری ڕووناكیە بەراورد بە گەنجان 
تاوەکو باشتر ببینن. بۆیە، گرنگە لە ماڵەکەت ڕووناكیەکی باشت هەبێت. 

لەگەڵ بە تەمەندا چوون وەرگرتنی تۆونە بەرزەکان و جیاکردنەوەی قسە لە 
دۆخە ژاوەژاوەکان زەحمەت دەبێت.

شتێکی زەحمەتترە بۆ کەسە بە تەمەنەکان هاوسەنگ بپارێزن و لە 
گەنجان زیاتر دەکەون لە ماڵەوە چەندین ڕێککار دەکرێت بگیرێتە بەر بۆ 

کەمکردنەوەی مەترسی ڕووداوەکان بۆ نموونە، دەتوانیت ڕایەخ یان ڕایەخی 
بەر دەگار ال بدەیت کە خلیسکان لەسەریان ئاسانە.

لە بەر چەند هۆکارێک، کەسانی بە تەمەنتر زیاتر هەستیارن بۆ دەرمان 
بەراورد بە گەنجان. کەسانی بەتەمەن شلەی کەمتر و چەوری زیاتریان 

لە جەستەدا هەیە. ئەمە واتە چەند دەرمانێک کە چەوری دەتوێننەوە بۆ 
ماوەیەکی زیاتر لە جەستەدا دەمێننەوە.

دەروونیەکان گۆڕانکاریە 
مێشکین لەگەڵ بە تەمەن بوون دەگۆڕێت. ژمارەی خانەکانی مێشک کەم 

دەبێتەوە و مێشکین بچووکتر دەبێتەوە، بەاڵم ئەرکەکان بە شێیوەیەکی 
گشتی بە نەگۆڕاوی دەمێننەوە. زۆرێک لە کردارەکانی بیرگە کاریان تێناکرێت 

و وشە و زانیاری گشتی زۆرجار لە پیریشدا باشن.

مەترسی تێکچوونی عەقلی لەگەڵ بە تەمەندا چوون بەرز دەبێتەوە. بەاڵم 
تێکچوونی بیرگە گشت كاتێك پەیوەست نیە بە تێكچوونی عەقلی. نمونەکانی 

بیرچوونەوەی پەیوەست بە تەندروستی ڕەنگە ئەوە بگرێتەوە کە بیرت 
نامێنێت چاویلکە یان کلیلەکانت لە کوێ داناوە. بیرنەهاتنەوە کە چاویلکە 

یان کلیلت نیە یان وون بوون لە ژینگەیەکی ئاسایی هێمان بۆ نەخۆشی 
بیرچوونەوە.

شتێکی باشە بەردەوام بیت لە چاالکی جەستە و مێشک. مێشک دەیەوێت 
بەدرێژایی ژیان فێر بێت، لە ڕێگەى وشە، وێنە، گۆرانی، مووزیك، یاریکردن، 
و گاڵتە، ئاژەاڵن، سروشت و پەیوەندیە کۆمەاڵیەتیەکان. مێشک هەرگیز زۆر 

پیر نابێت کە فێری شتی نوێ نەبێت، بەاڵم پێویستی بە کاتێکی زیاترە بۆ 
فێربوون لەو کاتەی بە تەمەنتر دەبیت.

هەروەها مێشک زۆر هەستیارتر دەبێت بۆ چەندین جۆری دەرمان، بە 
تایبەتی دەرمانە عەقلیەکان، وەک ئارامکەرەوەکان و حەبەکانی خەواندن، 
بەالم ماددە پەیوەستەکان بە مۆرفینش کە لە چەندیشن ژان شکێندا هەن.
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گۆڕانکاریـە کۆمەاڵیەتیەکان
کاتێک خانەنشینی بۆ جاری یەکەم لە ژیانی کەسێک دەستپێدەکات، ئەو 

کاتەیە کە کەسەکە بەتەواوی دەتوانن کاتی خۆیان دیاری بکەن. خەڵکێکی 
زۆر بەردەوام دەبن لە سەر کارکردن تەنانەت دواى خانەنشینی 65 ساڵی، و 

زۆربەشیان وەک خۆبەش بێ مووچە کار دەکەن.

کواڵیتی ژیان و ژیانێکی باش لە تەمەنی پیریدا زۆر پشت بەوە دەبەستێت 
چۆن مامەڵە لەگەڵ دۆخی ژیانت دەکەیت تاوەکو زیاتر ئاسان و واتادار 

بێت. لێکۆڵینەوەکان دەڵێن کە گرنگە کواڵیتی ژیان پەیوەندی کۆمەاڵیەتی 
تێدا بێت - تاوەکوو چاالک بێت، بۆ ئەوەی هەست بەوە بکات گرنگە و 

پەیوەندی باشی لەگەڵ کەسەکانی تر هەبێت.

 چاالکی و سوودەکان
بۆ کەسانی بە تەمەن

چەندین سوود و چاالکی هەن تایبەت بۆ بەسااڵچووان.

چەندین کۆمەڵە هەن کە چاالکی بۆ خانەنشینەکان ڕێکدەخەن. نمونەیەکی 
ئەم جۆرە کۆمەاڵنە ڕێکخراوی خانەنشینانی نیشتیمانی سویدیە.

لە چەندین شارەوانیەکانی سوید، ڕەنگە بەسااڵچووان گواستنەوەی گشتی 
بەخۆڕایی بەکاربێنن یان بە نرخێکی داشکێنراو لە ماوەى چەند کاتێکی 

دیاریکراوی ڕۆژدا.

چاودێری تەندروستی 
ماڵەوە

Colourbox :وێنە
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ئەگەر بە تەمەنیت و کەم ئەندامیت هەیە کە وا دەکات هاتوچۆکردن 
لە ڕێگەی گواستنەوەی گشتی بۆ زەحمەت بێت، دەشێت خزمەتگوزاری 

گواستنەوەی کەم ئەندامان بەکاربێنیت. لەم حاڵەتەدا دەتوانیت بە 
تەکسیەک یان نرخێکی کەمتر گەشت بکەیت لەبری بەکارهێنانی پاس یان 
ترام. تاوەکو شایستە بیت بۆ خزمەتگوزاری گواستنەوە، پێویستە داواکاری 
پێشکەش بکەیت لەو شارەوانیە تیایدا تۆمار کراویت. هەروەها پێویستە 
بەڵگەنامەیەکی خزمەتگوزاری جووڵە لە پزیشکێک پێشکەش بکەیت کە 

دڵنیای ئەوە دەکاتە تۆ ناتوانیت گواستنەوەی گشتی بەکاربێنیت.

بۆ هاتوچۆ لە نێو شارەوانی خۆت، زۆر جار دەتوانیت ئەوەی پێی دەوترێت 
هێڵە فلێکسەکان بەکاربێنیت. ئەمانە پاسی بچووکن کە زەمینەکەی هەمان 
ئاستە لەگەڵ شۆستە، بۆ ئاسانکاری بۆ ئەو کەسانەی کورسی کەم ئەندامی 

بەکاردێنن. هێڵە فلێکسەکان دەتوانن نزیکتر ببنەوە لە ماڵ بەراورد بە 
گواستنەوەی گشتی. پاسەکان تەنها لەو شوێنانە کار دەکەن کەسێک 

سواربوون یان دابەزینی حجزکردوە. بۆیە، رێگاکان و کاتەکانی هاتوچۆ لە 
کاتێکەوە بۆ کاتێکی جیایە.

)Magnus Glans( وێنە: ماگنوس کالنس
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خانەنشینی
خانەنشینی ئەو پارەیەیە وەریدەگریت کاتێک بە تەمەنتر دەبیت و لە 
کارکردن دەوەستیت. ئەو بڕەی وەک بەشی خانەنشینی وەریدەگریت 
هەمەجۆر دەبێت. بەگوێرەی مووچەی پێشووترت دەبێت لەگەڵ ئەو 

ماوەیەی کارت کردووە و خۆشت چەندت پارە پاشەکەوت کردووە.

دەکرێت خانەنشینیەکەت لە چەندین سەرچاوەوە بێت، بەشێکی وەک 
خانەنشینی نیشتیمانی لە ئاژانسی خانەنشینی، و بەشێکی لە الیەن 
خاوەنکارەکەت بە شێوەی خانەنشینی پیشەیی. تەنانەت دەتوانیت 

پاشاکەوتی خانەنشینی تایبەتیشت هەبێت. خانەنشینیە جیاوازەکان کار 
ناکەنە سەر یەکتر، بەاڵم بەیەکەوە کۆ دەکرێنەە و کۆی خانەنشینیت 

پێکدەهێنن.

تۆ بڕیار دەدەیت کەی ختنەنشین دەبیت. چەندە درەنگتر خانەنشین 
بیت، ئەوە مانگانە پارەی خانەنشینی زیاتر وەردەگریت. دەتوانیت دەست 

بکەیت بە دەرکردنی بەشەکانی خانەنشینی نیشتیمانیت کاتێک دەبیتە 
61 ساڵ، بەاڵم دەتوانی تا تەمەنی 67 ساڵی کار بکەیت. دەتوانیت لەگەڵ 

خاوەنکارەکەت ڕێککەوتن بکەیت بۆ ئەوەی بۆ ماوەیەکی درێژتر کار 
بکەیت.

 )Pensionsmyndigheten(سەرچاوە: ئاژانسی خانەنشینی سویدی

 پاشەکەوتە شیاوەکانی
خانەنشینی تایبەت

 خانەنشینی
پیشەیی

 خانەنشینی
داهات

 خانەنشینی
پاداشت

  خانەنشینی
نیشتیمانی



© شـاری گۆتێنبێـرگ و دەسـتەی بەڕێوەبردنـی ناوچەی ڤاسـترا گۆتاالند دەربارەی سوید  |  216

خۆت بڕیار دەدەیت چەندە لە خانەنشینیەکەت دەردەهێنیت. دەتوانیت 
هەر مانگێک لە نێوان 25 بۆ 100 لە سەدی خانەنشینیەکەت ببەیت. بۆ 

نموونە، ڕەنگە نیوەی خانەنشینیەکەت ببەیت و بەردەوام بیت لە کارکردنی 
نیودەوام.

نیشتیمانی  خانەنشـینی 
خانەنشینی نیشتیمانی بریتیە لە مووچەی خانەنشینی کە هەموو کەسێک 

شایستەیەتی ئەگەر لە سوید ژیا بن و کاریان کرد بێت. خانەنشینیەکە 
نیشتیمانیە و لەالیەن ئاژانسی خانەنشینی سویدیەوە دەدرێت.. زانیاری زیاتر 

 لە وێبسایتی www.pensionsmyndigheten.se بەردەستە.
ئەگەر دەتەوێت زیاتر بزانیت دەربارەی خانەنشینی نیشتیمانی، پەیوەندی بە 
ئاژانسی خانەنشینی بکە لە ڕێگەی تەلەفۆن یان لە ناوەندێکی خزمەتگوزاری 

و دیمانەیەکی کەسی دیاری بکە.

تۆ سااڵنە پارە بۆ خانەنشینی خۆت کۆ دەکەیتەوە کاتێک کار دەکەیت، 
دەخوێنیت یان مۆڵەتی دایکایەتی/باوکایەتیتان وەرگرتووە. خانەنشینی 

نیشتیمانی لە خانەنشینی داهات و خانەنشینی پاداشت پێک دێت، لە سەر 
بنەمای داهاتەکەت. ئەگەر داهاتێکی کەمت هەیە یان هەر نیتە، دەتوانیت 

خانەنشینی گەرەنتی وەربگریت.

 خانەنشینی داهات •
ئەو بڕەی وەک داهات وەریدەگریت بەگوێرەی ئەو بڕە پارەیە دەبێت 

کە پێشوو کۆت کردۆتەوە. هەموو ساڵێک، تۆ لە سەدا 16ی داهات 
یان مووچەکەت بۆ خانەنشینی داهات دەدەیت. سەرەڕای داهاتی کار، 

هەژمارکردنی داهات سوودەکانی بێکاری، قەرەبو کردنەوەی نەخۆشی یان 
چاالکی و داهاتی باوان دەگرێتەوە.

 خانەنشینی پاداشت •
هەموو ساڵێک، تۆ لە سەدا 2.5ی داهات یان مووچەکەت بۆ چەند 

فەندێک دەدەیت. ئەمە پێی دەوترێت خانەنشینی پاداشت. فەندەکان 
ئاسایش یان پشکەکان دەگرێتەوە و تۆ خۆت بڕیار دەدەیت پارەکانت لە 

کامە فەند دابنێیت. ئەو بڕەی وەریدەگریت وەک خانەنشینی پاداشت 
بەگوێرەی ئەو بڕە دەبێت خۆت دەیدەیت و چۆنیش دەچێتە پشکەکان و 

ئاسایشەکان لە فەندەکان کە پارەت تێدا داناوە.

 خانەنشینی گەرەنتی •
خانەنشینی گەرەنتی بۆ ئەو کەسانەیە کە هیچ یان کەمێک داهاتی کاریان 

هەبووە. بۆ وەرگرتنی کۆی خانەنشینی گەرەنتی، پێویستە بە الیەنی کەم 
40 ساڵ لە سوید ژیا بیت. خانەنشینی گەرەنتی کەمترە ئەگەر بۆ ماوەی 

کەمتر لە 40 ساڵ لە سوید ژیا بیت. هەروەها خانەنشینی گەرەنتی 
دەکرێت کەمتر بێت ئەگەر خۆت خانەنشینیەکی ترت هەبێت، وەک 

خانەنشینی داهات.
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خانەنشـینی پیشەیی 
خانەنشینی پیشەیی بەشێکە لە خانەنشینیەکە کە خاوەنکارەکەت پێتدەدات. 

زۆرینەی خەڵک کە دامەزراون شایستەی خانەنشینیەکی پیشەیین. 
بڕی خانەنشینی پیشەییت بەگوێرەی بڕیاری یەکێتی و خاوەنکارەکان 

دەبێت. هەر کەسێک کە دەخوێنێت، بێكارە، لە شوێنێک کار دەکات بێ 
ڕێککەوتننامەی کار یان خاوەن كاری خۆیەتی ئەوە خانەنشینیی پیشەیی 

وەرناگرێت.

ئەگەر کۆمپانیای خۆت هەیە، هیچ خانەنشینیەکی پیشەیی وەرناگریت. 
پێویستە خۆت خانەنشینی خۆت بدەیت ئەمە پێی دەوترێت بەشداری 

ئاسایشی کۆمەاڵیەتی خاوەن كاری خۆی.

خانەنشـینی تایبەت
دەتوانیت خانەنشینیەکانی خۆت هەڵبگریت. دەتوانیت لە بانكێک یان 

بیمەی لێکدراوی یەکە هەڵیبگریت لە کۆمپانیایەکی بیمەی خانەنشینی. تۆ 
خۆت بڕیار دەدەیت چەندە پارەت دەوێت بۆ ئەوەی مانگانە هەڵیبگریت و 

کەی دەتەوێت هەڵبگیرێت.

پشـتیوانی داهاتی بەسااڵچووان 
پشتیوانی داهاتی بەسااڵچووان لەو ئەگەرەیە دەبێت کە سوودەکانی 

خانەنشینیی تر بە پێی پێویست نەبن. ئەگەر بوویتە 65 ساڵ و گشت 
سوودەکانی خانەنشینیت دەبەیت تۆ و هێشتا ناگەیتە ستاندەرێکی شیاوی 

ژیان، تۆ شایستەی پشتیوانی داهاتی بەسااڵچووانیت.

چـوون بۆ دەرەوەی والت بە خانەنشـینیەک
خانەنشینیی داهات، خانەنشینی پاداشت، خانەنشینی پیشەیی و تایبەت ئی 

تۆن، بێ گوێدانە ئەوەی بۆ کامە واڵت دەچیت. هەرچۆنێک بێت، شتێکی 
دڵنیاکەرەوە نیە خانەنشینی گەرەنتی وەربگریت. ئەمە بەشێکی بەگوێرەی 

ئەو واڵتە دەبێت بۆی دەچیت و جۆری ئەو سوودانەی وەریدەگریت. ئەگەر 
خانەنشینیەکی گەرەنتیت هەیە، ئەگەر بچیتە واڵتێکی تری ناو یەکێتی 

ئەوروپا، سویسرا لە هەندێک حاڵەتیش کەنەدا، ڕەنگە وەریبگریت. مافی 
وەرگرتنی پشتیوانی داهات دەوەستێت کاتێک دەچیتە دەرەوەی ووالت.

چاودێری بەسااڵچووان
کاتێک کەسێک بە تەمەندا دەچێت زۆرجار پێویستیان بە یارمەتیە بۆ 

شتە کردارییەکان لە ژیانی ڕۆژانە. لە سوید، ئەو بە تەمەنانەی پێویستیان 
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بە یارمەتی و پشتیوانی هەیە مافی یاساییان هەیە بۆ ئەوەی لە کۆمەڵگا 
وەریبگرن. لە کاتێکدا لە واڵتانی تر لەوانەیە زۆر باوتر بێت بۆ خێزان 
و خزمان چاودێری کەسانی بەسااڵچوو بکەن، بەاڵم لە سوید زۆرجار 

کۆمەڵگا ئەم پشتیوانیە پێشکەش دەکات. زۆرجار خێزان بەشدارە لە ژیانی 
بەسااڵچووان. چاودێری بەسااڵچووان لە ڕێگەی قانونی خزمەتگوزاریە 

کۆمەاڵیەتیەكان و قانونی خزمەتگوزاری تەندروستی و پزیشکی بەڕێوە 
دەبرێت.

بەرپرسیاریەتی بۆ چاودێری بەسااڵچووان، بەلەخۆگرتنی پەیوەندی لەگەڵ 
پزیشک و چاودێری پزیشكی فریاکەوتن هاوڕێکە لەگەڵ ئەنجومەنی 

شارەوانی یان ناوچە. ئەمە بە شێوازی جیاواز لە پارچەکانی سوید 
ڕێکدەخرێت. بۆ پێشکەشکردنی داواکاری بۆ کرداری چاودێری بەسااڵچووان 

لە ڕێگەى شارەوانی، پەیوەندی بە یەکەی پەیوەندیدار لە خزمەتگوزاریە 
کۆمەاڵیەتیەكانی شارەوانی بکە. بەرپرسێکی یارمەتی لە خزمەتگوزاریە 

کۆمەاڵیەتیەكان دەست لە لێکۆڵینەوە و هەڵسەنگاندن دەکات، و بڕیار 
دەدات ئەگەر کەسەکە شایستە بێت بۆ چاودێری و بڕەکەی.

مەبەست لە چاودێری بەسااڵچووان دڵنیابوونی ئەوەیە کە کەسانی 
بەسااڵچوو بتوانن ژیانێکی شایستە و سەربەخۆ بژین. پێویستە بەسااڵچووان 

دەرفەتی ئەنجامدانی چاالکی واتاداریان لە کۆمەڵگا لەگەڵ کەسانی تردا 
هەبێت.

نیشتەجێکردن
زۆربەی بەسااڵچووان دەیانەوێت تا بکرێت لە ماڵەوە بژین، و لە ڕۆژگاری 

ئەمڕۆدا چەندین دەرفەت هەیە بۆ مانەوە لە ماڵەوە بە پشتیوانی کۆمەڵگا و 
شێوە جیاوازەکان گونجاندنی شوێنی مانەوە. شارەوانی دەتوانێت یارمەتیدەر 
بێت لەبواری چاودێری و خزمەتگوزاری تا بتوانیت بەردەوام بیت لە ژیان لە 

ماڵەوە. ئەمە پێی دەوترێت خزمەتگوزاری یارمەتی ماڵەوە.

ستافی خزمەتگوزاری یارمەتی-ماڵەوە دەتوانێت یارمەتیت بدات بۆ 
پاککردنەوە، کڕینی خۆراک، ئامادەکردنی شوێنی نووستن، شوشتن یان تاشین. 
هەروەها دەتوانیت شەوان و ئێوارانیش یارمەتی وەربگریت. ئەگەر نەخۆشی 

یان برینداریت هەیە، پەرستارێک دەتوانێت بێت و بانداژەکان بگۆڕیت یان 
یارمەتیت بدات لە دەرمانەکان.

لە زۆربەی شارەوانیەکان، ستافیش هەن کە یارمەتی لە بوارە بنەڕەتیەکانی 
چاککردنەوە پێشکەش دەکەن. ئەمە هەندێک جار پێی دەوترێت 

خزمەتگوزاری چاککردنەوە. ستافی خزمەتگوزاری چاککردنەوە دەتوانن 
بۆیاغی شتەکان بکەن و پەردەکان بگۆڕن. بۆ نموونە، ئامانجەکە بریتیە لە 

ڕێگری کردن لە کەسانی بە تەمەنتر لە کەوتن و ئازاردانی خۆیان.
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ئەگەر ژیان لە ماڵەوە نائارام بێت، بەربژاری تر هەن بۆ نیشتەجێکردنی 
کەسانی بەسااڵچوو.

نیشتەجێکردنی بااڵ و نیشتەجێکردنی پەناگە بریتین لە دامەزراوەیەک 
کە شیاون بۆ کەسانی بە تەمەن، بۆ نموونە، بە هەبوونی لێواری نزم و 
مەسعەدی فراوانتر. بە شێوەیەکی گشتى خاوەن مولکەکان داوای ئەوە 
دەکەن خەڵکەکە تەمەنیان لە 55 ساڵ کەمتر بیت تا بچنە نێو خانووە 

بااڵکان و کەمێک بە تەمەنتر بۆ نیشتەجێکردنی پەناگە. بۆ ژیان لە شوێنی 
نیشتەجێکردنی بااڵ یان پەناگە، هیچ مۆڵەتێکی شارەوانی داواکراو نیە. تۆ بە 

دەسپێشخەری خۆت خانوو بەکرێ دەگریت یان دەکڕیت.

ماڵی خزمەتگوزاری جۆرێکە لە شوێنی مانەوەی خاوەنداریەتی کراو 
لەالیەن شارەوانی کە تیایدا کەسانی بە تەمەنتر دەتوانن ئەپارتمانێک بەکرێ 

بگرن. بەرلەوەی کەسێک بچێتە ماڵی خزمەتگوزاری، پێداچوونەوەیەک بە 
پێویستیەکانی کەسەکە ئەنجام دەدرێت. لە ماڵێکی خزمەتگوزاری، کەسانی 

بەسااڵچوو دەتوانن پارە بدەن بۆ دەسخستنی یارمەتی لە ڕووی پاككردنەوە، 
چێشت لێنان، و شتی هاوشێوەش.

شوێنی مانەوەی تایبەت، هەروەها بە ماڵەکانی گروپیش ناسراوە، جۆرێکە 
لە شوێنی مانەوەی نێو چاودێری تەندروستی بۆ کەسانی بە تەمەن کە زۆر 

پێویستیان بە چاودێریە. بۆ ئەوەی بخرێیتە شوێنێکی مانەوەی تایبەت، 
پێویستە کەسەکە پێویستی پزیشکی و کۆمەاڵیەتی گەورەتری هەبێت و 

پێویستی بە چاودێری 24 کاتژمێری بێت.

لە ئەگەری مردن
مردن بە سویدی پێی دەوترێت “avlida”. کاتێک خزمێکی بەسااڵچوو 

لە ماڵەوە دەمرێت، پێویستە کەسێک پەیوەندی بە پسپۆرانی چاودێری 
تەندروستی بکەیت. هەندێک جار، تەرمەکە هەڵدەگرن و دەیبەنە 

نەخۆشخانە کە پزیشکێک بەرپرسیارە لە دڵنیاکردنەوەی مردنەکە. ئەگەر 
داواکاری تایبەتت هەیە، بۆ نموونە، لە سەر بنەمای ئایینی، پێویستە لەگەڵ 

ستافی پزیشکی باسی لێوە بکەیت.

خزمان دەتوانن پەیوەندی بە قەشە، پاستۆر، ڕابی، ئیمام یان هەر نوێنەرێکی 
تری ئایینی بکەن. بەیەکەوە لەگەڵ نوێنەری کۆمەڵەکە، خزمەکان دەتوانن 

پالن بۆ ئامادەکاریەکانی جەنازە دەکەن لە سەر بنەمای ویستی ئایینی. 
هەروەها لەوانەیە شتێکی باش بێت قسە لەگەڵ کارگێری گۆڕستان بکەیت 

و ماڵێکی ناشتنیش کە دەتوانێت یارمەتی بدات بە پەیوەندی و یارمەتی 
کرداریی.
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ناشتن 
کاتێک لە سوید کەسێک دەمرێت و پێویستە بنێژرێت، خزمان و برادەرە 

نزیکەکانی مردووەکە ئامادەی ناشتنەکە دەبن. شتێکی باوە پەیڕەوی 
ویسیتەکانی مردوو بکەیت دەربارەی ئەوەی پێویستە چۆن ناشتنەکە ڕێک 

بخرێت. ئەم ویستانە لەوانەیە لە وەسیەتێک نووسرا بن یان کەسەکە 
بەرلەوەی بمرێت باسی کردووە دەیەوێت ناشتنەکەی چۆن بکرێت. ڕێگەی 

جیاواز هەن بۆ ئەنجامدانی ناشتن بەگوێرەی بیروباوەڕە ئاینییەکان.

لە سوید، زۆرجار ناشتنەکان لە کەنیسە یان چاپل ئەنجام دەدرێن. کەنیسەی 
سوید شوێنی بنەڕەتی هەموو چاالکیەکی ناشتنە لە واڵت، جگە لە ستۆکهۆڵم 
و تراناس کە تیایدا شارەوانیەکە بنەڕەتیە. ئەمە جێبەجێ دەبێت بێ گوێدانە 

ئایینی کەسی مردوو 

لەوانەیە خزمەکان پەيوەندى بە بریکاری ناشتنی شارەوانی بکەن. 
بریکارەکانی ناشتن ئەو کەسانەن لەالیەن بۆردی کارگێڕی ناوچە دیاریکراون، 

کە بە پێی ویستی مردووەکە کار دەکەن، بە بەهەند وەرگرتنی حەزەکانی 
مردووەکە. پێویستە بریکارانی ناشتن دڵنیایی ئەوە بکەن کە هەر کەسێک 

کە ئەندام نین لە کەنیسەی سوید بەو شێوازە بنێژرێن کە گونجاوە بۆیان. بۆ 
پەيوەندى کردن بە بریکاری ناشتن، ڕەنگە خزمەکان پەيوەندى بە شارەوانی، 

بۆردی کارگێڕی ناوچە، یان کۆمەڵی ئاینیی خۆیان بکەن.

هیچ ڕێسایەک نیە کە پێویست بێت کەسیک ناشتنێک ڕێک بخات. بەاڵم 
ڕێسا هەن کە پێویستە تەرمەکە بخرێتە نێو دارەمەیت. هەروەها ڕێساش 

هەن دەربارەی ئەوەی پێویستە چۆن سووتاندنی تەرمی مردووەکان 

Colourbox :وێنە
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ئەنجام بدرێت و چۆن خۆلەمێشەکە بخرێتە نێو زەوی. سوتاندنی تەرمی 
مردووەکان واتە کە تەرمەکە دەخرێتە نێو فڕنیکی سووتاندنی تەرمی 

مردووەکان بەیەکەوە لەگەڵ دارەمەیتەکە. دارەمەیت و تەرمەکە هەردووک 
دەسووتێنرێن تا دەبیتە خۆڵەمێش و خۆلەمێشەکە دەخرێتە نێو گۆزەیەک. 

ئینجا بە شێوەیەکی گشتى گۆزەکە دەخرێتە نێو گۆڕەکە. هەروەها دەکرێت 
خۆڵەمێشەکە لە شوێنێکی تایبەتدا لە گۆڕستانێک باڵو بکرێتەوە، پارکێکی 

یادەوەری. ئەگەر کەسێک بیەوێت خۆڵەمێشەکە لە زەریا باڵو بکرێتەوە، بۆ 
نموونە، پێویستە مۆڵەتێک لە بۆردی کارگێڕی ناوچە وەربگیرێت.

لە وێبسایتی کەنیسەی سوید، دەتوانیت زانیاری دەربارەی گۆڕستانەکانەکانی 
www.svenskakyrkan.se :شوێنی ژیانت بدۆزیتەوە

ئەگەر داواکاری هەبێت بۆ ئەوەی تەرمەکە لە دەرەوەی ووالت بسووتێنرێت، 
لەوانەیە ماڵی ناشتن بەرامبەر بە پارەیەک، بیکات و یارمەتی بدات لە 

گواستنەوەی بۆ واڵتێکی بیانی.

 لە سوید، بە شێوەیەکی گشتى یەک بۆ دوو هەفتەی پێدەچێت لە بەرواری 
مردنەکە بۆ ناشتنەکەی. بە شێوەیەکی گشتى، دەکرێت مردووەکە بە 

زووترین کاتی گونجاو دواى مردنەکە بنێژرێت ئەگەر خزمەکانی حەز بکەن. 
هەرچۆنێک بێت، بەگوێرەى یاسای سویدی پێویستە کەسی مردوو بنێژرێت 

یان بسووتێنرێت لەماوەی یەک مانگ دواى مردنەکەی.

بۆ هەبوونی سندوقێکی کراوە بۆ ناشتن لە سوید شتێکی دەگمەنە، بەاڵم 
هیچ بەربەستێکی فەرمی بۆ ئەم شتە نیە.

هەموو کەسێک لە سوید پارەیەکی ناشتن لە ڕێگەى باج دەدات. ئەم پارەیە 
مافی بەکارهێنانی دەزگاگەلێک بۆ ناشتنەکە دەدات، وەک کڵێسەیەکی 

بچوک. هەروەها پارەکە مافی گواستنەوەی دارەمەیتەکە لە شوێنەکە بۆ 
گۆڕستان دەبەخشێت.

لە سوید، نزیکەی لە سەدا 83ی ئەوانەی دەمرن مەراسیمی کەنیسەیان 
دەوێت. ئەمە واتە کە قەشەیەک یان پاستۆرێک خزمەتگوزاری ناشتن 

پێشکەش دەکات. بۆ هەبوونی خزمەتگوزاری ناشتن، پێویستە کەسەکە 
ئەندام بێت لە کەنیسەی سوید. ناشتنی کەنیسە بۆ هەموو کەسێک 

بەخۆڕاییە کە ئەندام بێت لە کەنیسەی سوید. هەروەها دەکرێت 
ناشتنی کەنیسە لە کەنیسەیەکی سەربەخۆ، کەنیسەیەکی کاسۆلیکی یان 

کەنیسەیەکی ئۆرسۆدۆکسی ئەنجام بدرێت.

ناشتنی مەدەنی مەراسیمێکە بێ پێکهاتەی ئایینی. بۆیە ناشتنی مەدەنی لە 
کەنیسە ئەنجام نادرێت. دەکریت لە کەنیسەیەکی بچووکی گۆڕستان، لە 

باخچەیەک یان لە سروشتێکی کراوە بکرێت. ڕێپێدەرێکی ناشتنی مەدەنی  
ڕێ و ڕەسمەکە ئەنجام دەدات.
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مافی میراتگری
کاتێک کەسێک دەمرێت، یاسا هەن بۆ دیاریکردنی ئەوەی کێ میراتگری 
پارە و شتەکانی کەسە مردووەکە دەبێت. ئەمە بەگوێرەی یاسای سویدی 

ڕێکدەخرێت کە بە مافی میراتگری ناسراوە.

ئەگەر ئەو کەسەی دەمرێت هاوسەردار 
بوو، هاوسەری ماوە میراتی هەموو 

شتێک دەگرێت. منداڵەکانیان ئەو کاتە 
میرات وەردەگرن کە هاوسه رەکەی 

تریش دەمرێت. لە هەمان کاتدا، 
لەوانەیە هاوسه رەکە چی بیەوێت بە 

سەروەتەکە بیکات.

ئەگەر کەسی مردوو منداڵی لە کەسی 
جیاواز هەبوو، منداڵەکان دەتوانن 

ڕاستەوخۆ میراتەکە وەربگرن. هەروەها 
دەتوانن چاوەڕوانی کێشانەوەی 

میراتەکە بن تا هاوسه رەکەی تریش 
دەمرێت. ئەگەر ئەو کەسەی دەمرێت 
هاوسەردار نەبوو، پێویستە منداڵەکانی 
هەموو شتێک بە میرات بگرن. ئەگەر 
هیچ منداڵێک نەبوو، هاوبەش یان برا/

خوشکی مردووەکە دەبێتە میراتگر.

ئەگەر باوانێک بمرێت کە منداڵی ژێر 
تەمەن 18 ساڵ هەبێت، ئەوە منداڵەکە 

یارمەتی بریکاری پێدەدرێت. بریکار 
ئەو کەسەیە کە مافەکانی منداڵەکە 

دەپارێزێت.

مولک 
مولک گشت پارە و سامانەکانە کە دوای مردنی کەسێک دەمێنێتەوە. 
خزمەکان کە میراتی شتێک لە مردووەکە دەگرن ئەوان کە بەیەکەوە 

مولکەکەیان هەبووە.

Colourbox :وێنە
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دابەشـکردنی مولک، لیسـتەی ناوەڕۆکی مولک و 
میرات دابەشکردنی 

ئەگەر ئەو کەسەی دەمرێت هاوسه ردار بوو و بەیەکەوە لەگەڵ 
هاوسەرەکەی شتی هەبوو، پێویستە هەموو شتێک لە نێوان هاوسه رەکان 

دابەش بکرێت. ئەمە پێی دەوترێت دابەشکردنی مولک. کاتێک دابەشکردنی 
مولک تەواو دەبێت، ئەوە دەکرێت میراتەکە دابەش بکرێت.

لیستەی ناوەڕۆکی مولک لیستەیەکی کەلوپەل و بەرپرسیاریەتیەکانی کەسی 
مردووە. پێویستە ئەمە سێ مانگ دواى مردنی کەسەکە تەواو بکرێت، و 

بنچینەیە بۆ دابەشکردنی مولکەکە، کە دابەشکردنی شتەکانی مردووەکەیە.

وەسیەت 
وەسیتە بەڵگەنامەیەکی یاساییە. ئەو کەسەی وەسیەت دەنووسێت دەتوانێت  

خۆی بڕیار بدات کێ دەبێتە میراتگری و چیش وەردەگرن. بەاڵم بەدەرکردن 
هەن. میراتگری ڕاستەوخۆ )منداڵەکانی مردوو، نەوە یان نەوەی نەوە( گشت 

كاتێك مافی داواکردنی بەشی یاسایی خۆیان هەیە.

پێویستە وەسیەت چەند ڕێسایەکی تێدا بێت. بۆ نموونە پێویستە بە شێوەی 
نووسراو بێت. پێویستە دوو گەواهیدەر واژۆی بکەن. بۆیە باشە پەيوەندى بە 

پارێزەرێک بکەیت بەرلەوەی وەسیەتەکە بنووسیت.

ئەوانەی بەیەکەوە دەژین بێ هاوسەرگیری کردن )ژیان بەیەکەوە( ڕاستەوخۆ 
شت لە یەکتر بە میرات ناگرن. ئەگەر دووان کە هاوبەشی ژیانن بەیەکەوە 
کە دەیانەوێت شت لە یەکتر بە میرات بگرن، پێویستە وەسیەتێک بنووسن.
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پرسیارەکان بۆ گفتوگۆکردن، بەشی 8
مانای چیە واڵتێک کاتێک ڕێژەی بە تەمەنەکان لە گروپەکانی تر 

زیاتر زیاد بکات؟

بە بۆچوونی تۆ چی گرنگە بۆ دڵنیاکردنی ژیانێکی باش لەو کاتەی 
پیر دەبیت؟

لەو باوەڕەدایت کە ھێزی پێزانین و تێبینی بەسااڵچووان لە سوید 
جیاواز بێت لەوەی خۆت لێی ڕاهاتبوویت؟

پێویستیت بە چیە بۆ پالن دانان بەر لە خانەنشینیت؟

خاڵە لێکچوو و جیاوازەکان چین لە نێوان چاودێری بەسااڵچووان 
لە واڵتی خۆت و سوید؟

خاڵە لێکچوو و جیاوازەکان چین لە نێوان مەراسیمی ناشتن لە 
واڵتی خۆت و سوید؟ 
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ئیندێکس

208 ،32 ،28 ،27 ئارەق 

166 ئازادی دروستکردنی کۆمەڵە 

13 ،1 ئاڕاستەکردنی مەدەنی 

71 ئاژانسەکانی ڕیزبەندی کرێدیت 

ئاژانسی باجی سویدی 50، 97، 99، 100، 101، 106، 113، 138

169 ،158 ،157 ،103 ئاژانسی بیمەی کۆمەاڵیەتی سویدی 

215 ئاژانسی خانەنشینی سویدی 

101 ،11 ،10 ئاژانسی کۆچی سویدی 

111 ئاژانسی نیشتیمانی سویدی بۆ پەروەردە 

150 ئامادە بوونی قوتابخانەی ئیلزامی 

177 ،166 ،165 ،120 ،19 ئامرازی حكومەت 

178 ،27 ئاین 

186 ،166 ،126 ،125 ،121 ئایین 

212 ،119 ،87 ،82 ئەرکەکان 

38 ،17 ئەسکەندەنافیا 

20 ،11 ئەسکەندیناڤی 

146 ،145 ،124 ئەشکەنجەی جەستەیی 

168 ئەنجومەنی شار 

205 ،181 ،180 ،173 ،171 ،168 ئەنجومەنی ناوچە 

174 ئەنجومەنی یەکێتی ئەوروپا 

 ،203 ،176 ،175 ،174 ،169 ،118 ،112 ،102 ،95 ،94 ،85 ،82 ئەندام 

221 ،220 ،205
23 ئەوروپای خۆرئاوا 

87 ،83 ئۆڤەرتایم 

39 ئۆالند 

31 ،30 ،29 ،28 ئیستەر 

33 ئێپیفەنی 

33 ئێوارەی کریسمس 

35 ،27 باپتیزم 

 ،177 ،172 ،170 ،169 ،118 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،87 ،75 ،63 باج 

221
98 ،96 باجی داهات 

98 باجی زێدەبەها 

175 ،107 ،93 ،89 ،82 ،81 ،79 ،76 ،75 ،21 بازاڕی کار 
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115 بازنەی خوێندن 

115 بزووتنەوەی باو 

166 ،115 بزووتنەوەی کەنیسەی سەربەخۆ 

176 ،166 ،115 بزووتنەوەی ناوەندیەتی 

197 ،196 بنکەکانی چاودێری تەندروستی 

141 ،100 بەخێوکار 

146 بەخێوکردنی منداڵ 

217 ،98 بەشداری ئاسایشی کۆمەاڵیەتی 

52 ،51 ،50 بەکرێدانەوە 

53 ،52 ،51 ،47 بەکرێدانی سەرەکی 

88 بەڵگەی پزیشکی 

99 بەڵگەی تۆماری شارستانی 

207 بۆردی ڕاوێژکاری نەخۆش 

221 ،220 ،173 بۆردی کارگێڕی ناوچە 

204 بۆردی نیشتیمانی بۆ تەندروستی و خۆشگوزەرانی 

210 ،186 بۆماوە 

126 ،27 بیروباوەڕ 

164 ،126 ،125 ،35 ،27 بیروباوەڕی 

115 ،94 ،75 بیمەی بێکاری 

 ،171 ،170 ،169 ،159 ،158 ،157 ،123 ،103 ،101 ،75 بیمەی کۆمەاڵیەتی 

206 ،205
216 ،118 ،115 ،95 ،94 ،82 ،75 ،21 بێکاری 

178 ،177 ،167 ،166 ،165 ،164 ،23 ،19 ،18 ،17 پادشا 

42 پاراستنی ئاژەڵ 

179 پارتی چەپ 

179 پارتی دیموکراتی کۆمەاڵیەتی 

179 پارتی سەوز 

179 پارتی لیبرال 

179 پارتی میانڕەو 

38 پارێزگا 

178 ،177 ،176 ،163 ،126 ،125 ،83 پارێزگاری 

208 ،199 ،191 ،190 پاڵەپەستۆ 

108 ،90 ،88 پرۆگرامە پەروەردەییەکان 

218 ،195 ،143 ،142 ،111 پزیشک 

208 ،206 ،79 پزیشکی ددان 

199 پزیشکی دەروونی 

198 پزیشکی گشتی 

206 پشتیوانی چاودێری ددان 
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217 ،171 ،67 ،66 پشتیوانی داهات 

217 پشتیوانی داهاتی بەسااڵچووان 

157 پشتیوانی نەفەقە 

206 ،168 ،10 پشکنین 

36 ،21 پشووەكان 

30 پشووەكانی ئیستەر 

32 پشووی هاوینە 

93 پالنی بزنس 

13 پالنی دامەزراندن 

195 ،142 ،111 ،80 پەرستار 

144 پەرستاری قوتابخانە 

182 ،181 ،180 ،174 ،168 پەرلەمانی ئەوروپی 

115 پەروەردەی گەورانی بنیاتنەر 

205 ،126 ،125 ،121 پەککەوتەیی 

116 ،96 ،70 ،12 ،9 ،8 پەنابەر 

9 پەنابەران 

12 ،10 ،9 ،8 پەنابەری 

154 ،151 ،150 پەیڕەوی خوێندن 

152 پۆلی ئامادەکاری 

173 ،170 ،141 ،124 ،76 ،72 پۆلیس 

148 ،64 پۆلی وەرگرتن 

17 پیاوماقوڵی 

19 ،16 پیاوی ئایینی 

93 پیاوی کار 

86 ،77 تاقیکردنەوە 

170 ،134 تاوان 

141 ،140 تەالق 

210 ،208 ،203 ،187 ،186 تەندروستی گشتی 

132 توندوتیژی پەیوەست بە شەرەف 

133 ،130 ،129 ،124 ،1 توندوتیژی خێزانی 

70 تۆماری پارە نەدان 

106 ،99 تۆماری شارستانی 

171 ،170 ،103 تێهەڵچوونەوە 

210 ،198 ،194 ،193 ،191 ،187 ،186 ،185 ،98 ،34 جگەرە 

173 ،22 ،21 جەنگی جیهانی دووەم 

179 ،21 جەنگی جیهانی یەکەم 

23 جەنگی سارد 

19 ،18 ،16 جووتیاران 
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136 ،129 ،128 ،126 ،125 ،121 ،120 ،119 جیاکاری 

19 چارلسی سێزدەم 

202 ،85 چارەسەر 

چارەسەرکاری پیشەیی 196

92 چاوپێکەوتنی دامەزراندن 

چاودێری بەسااڵچووان 23، 65، 96، 98، 209، 217، 218، 224

206 چاودێری پارێزەری ددان 

149 چاودێری پەروەردەیی 

 ،186 ،173 ،147 ،141 ،111 ،98 ،95 ،80 ،76 ،23 ،21 چاودێری تەندروستی 

 ،207 ،203 ،202 ،201 ،199 ،198 ،197 ،196 ،195 ،194 ،187
219 ،213 ،208

149 ،148 چاودێری-ڕۆژ 

205 چاودێری گشتی ددان 

149 ،147 ،137 ،95 ،80 ،64 ،23 چاودێری منداڵ 

16 چەرخەکانی ناوەڕاست 

15 چەرخی برۆنزی 

15 چەرخی بەردین 

15 چەرخی کۆن 

 ،165 ،163 ،124 ،121 ،120 ،81 ،80 ،79 ،44 ،25 ،23 ،19 ،12 حكومەت 

208 ،186 ،179 ،177 ،176 ،173 ،172 ،169 ،168 ،166
221 ،182 ،80 حەز 

76 ،61 ،59 ،58 ،56 ،55 ،42 خاشاک 

217 ،216 ،215 ،213 ،210 ،209 ،99 ،98 ،96 ،83 خانەنشینی 

217 ،215 خانەنشینی پیشەیی 

216 ،215 خانەنشینی داهات 

217 ،216 خانەنشینی گەرەنتی 

216 ،215 خانەنشینی نیشتیمانی 

48 خانووی هەیوان 

126 ،81 ،21 خاوەنکاران 

99 ،53 ،51 ،47 خاوەن مولک 

72 ،71 خزمەتگوزاری ڕزگارکردن 

70 ،69 خزمەتگوزاری کاری حکومی سویدی 

214 ،205 خزمەتگوزاری گواستنەوە 

221 خزمەتگوزاری ناشتن 

49 خزمەتگوزاری نیشتەجێکردن 

 ،141 ،134 ،133 ،103 ،96 ،69 ،66 ،64 خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەكان 

218 ،186 ،160 ،147 ،146
218 ،65 خزمەتگوزاری یارمەتی ماڵەوە 
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135 ،134 خەتەنەی مێینە 

192 ،186 خواردنەوە كحولیەكان 

165 ،31 ،21 خۆپیشاندان 

223 دابەشکردنی مولک 

174 داد 

171 ،170 ،169 ،142 ،139 ،134 ،85 ،47 ،25 دادگا 

170 دادگا تایبەتەکان 

171 ،170 دادگا کارگێڕیەکان 

171 ،170 دادگا گشتیەکان 

دادگای باال 171

دادگای کار 85

171 ،170 دادگای کارگێڕی 

171 ،170 ،141 دادگای ناوچە 

دارایی)گرانتی( قوتابی 70، 110، 111، 158

92 ،88 ،13 ،12 دامەزراندن 

210 ،179 ،44 ،42 ،39 ،37 دانیشتوان 

 ،148 ،147 ،143 ،141 ،122 ،80 ،78 ،77 ،64 ،33 دایەنگە/باچخەی ساوایان 

171 ،160 ،157 ،149
27 دڵنیاکردن 

205 دەرماڵەی پەککەوتەیی 

158 دەرماڵەی تەواوکەری منداڵ 

205 ،157 ،102 دەرماڵەی چاودێری 

13 دەرماڵەی دامەزراندن 

159 ،157 ،101 ،99 ،13 دەرماڵەی نیشتەجێکردن 

212 ،203 ،202 ،200 ،195 ،61 ،59 دەرمان 

دەرمانخانە 195

199 دەروونناس 

71 دەسەالتی جێبەجێکردنی یاسای سویدی 

181 دەسەالتی هەڵبژاردن 

 ،170 ،169 ،168 ،167 ،166 ،165 ،164 ،72 ،71 ،70 ،19 ،18 ،17 دەسەاڵتی 

178 ،175 ،174
170 ،164 دەسەاڵتی دادوەری 

182 ،181 ،180 ،166 دەنگدان 

 ،176 ،175 ،169 ،168 ،167 ،142 ،129 ،128 ،121 ،96 ،76 ،17 دەوڵەت 

208 ،186
 ،170 ،166 ،165 ،164 ،163 ،162 ،161 ،154 ،137 ،21 دیموکراتیەت 

184 ،183 ،182 ،176
121 ریککەوتننامەی ئەوروپی بۆ مافەکانی مرۆڤ 
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153 ،111 ،110 ،108 ،107 ،106 ،105 ،80 زانکۆ 

107 ،106 زمانی سویدی بۆ کۆچبەران 

139 ،35 ،34 ،27 زەماوەند 

55 زیان 

60 زێراب 

107 ڕاهێنانی ئەزموونی کار 

108 ڕاهێنانی تەواوکەر 

151 ،67 ڕاهێنانی زمان 

93 ڕاوێژکارانی 

34 ڕەمەزان 

31 ڕۆژی بەرز بوونەوە 

33 ڕۆژی لوسیا 

31 ،17 ڕۆژی نیشتیمانی 

164 ،19 ،18 ڕۆشنگەری 

59 ،58 ،57 ،56 ،55 ڕیسایکڵ 

181 ،180 ڕیفراندۆم 

 ،177 ،176 ،169 ،168 ،166 ،165 ،124 ،55 ،23 ،19 ،17 ،16 ڕیکسداگ 

182 ،181 ،180 ،179
217 ،83 ڕێککەوتننامەی کار 

105 ،104 ڕێنوێنی خوێندن 

43 ،37 ژێرخان 

45 ،44 سامی 

212 ،186 ،178 ،59 ،55 ،41 ،40 ،39 ،37 ،26 سروشت 

38 سڤیالند 

179 سەرۆک وەزیران 

221 سوتاندنی تەرمی مردووەکان 

178 ،165 سۆشیالیزم 

95 سیستەمی خۆشگوزەرانی سویدی 

 ،117 ،116 ،96 ،76 ،68 ،67 ،64 ،63 ،57 ،55 ،46 ،39 شارەوانیەکان 

218 ،179 ،172 ،171 ،168 ،142 ،133 ،121
147 شارەوانیییەکان 

56 ،2 ،1 شاری گۆتێنبێرگ 

23 شاهانە 

شرح زندگی. Se CV )کارنامک(

32 شناپس 
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136 ،132 شەرەف 

216 فەندەکان 

39 ڤاتێرن 

قانون تامین استخدام. Se قانون تامین استخدام

150 قانونی پەروەردەی سویدی 

124 قانونی توندوتیژی دژی ئافرەتان 

177 قانونی جێنشینی 

قانونی خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەكان 218

145 قانونی دژە ئەشکەنجەی جەستەیی 

قانونی دەرفەتە یەکسانەکان 125

203 قانونی نەخۆشیە گوێزراوەکان 

201 ،200 ،196 قاوشی فریاکەوتن 

111 ،93 ،71 ،70 ،69 ،48 قەرز 

111 ،110 قەرزی قوتابی 

70 قەرزی کەلوپەلی ماڵ 

133 قەیران 

 ،151 ،150 ،148 ،144 ،143 ،137 ،124 ،107 ،106 قوتابخانەی ئیلزامی 

153 ،152
151 قوتابخانەی تایبەت 

64 قوتابخانەی سەربەخۆ 

 ،144 ،143 ،137 ،124 ،109 ،107 ،106 قوتابخانەی سەرووی دواناوەندی 

158 ،154 ،153 ،152
87 ،83 کاتژمێرەکانی کارکردن 

کارت شناسایی. Se کارت شناسایی 

181 کارتی دەنگدان 

101 ،100 ،99 کارتی ناسنامە 

98 کارکردن بێ ئاشکراکردنی داهاتەکان 

182 ،149 ،126 ،98 ،83 ،82 ،81 ،76 ،23 ،21 کارمەندان 

172 ،98 ،77 ،63 ،62 ،42 کارەبا 

54 ،51 ،50 ،47 کرێنشین 

201 کلینیکی بە پێی داواکاری 

202 ،200 ،199 کلینیکی تایبەتمەند 

127 ،116 ،64 ،25 ،24 ،12 کەلتور 

214 ،185 کەم ئەندامی 

221 ،220 ،140 ،27 ،17 کەنیسەی سوید 

116 ،113 ،107 ،106 ،105 ،13 ،11 ،10 کۆچبەران 

70 کۆمپانیای کۆکردنەوەی قەرز 

107 ،106 کۆمڤوکس 
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213 ،182 ،177 ،176 ،166 ،162 ،135 ،117 ،114 ،113 ،112 کۆمەڵە 

181 ،180 ،135 ،126 ،116 ،115 ،112 کۆمەڵەی 

81 کۆنفیدراسیۆنی یەکێتی بازرگانیی سویدیی 

87 ،86 گرێبەستی کارکردن 

 ،199 ،198 ،196 ،191 ،152 ،145 ،144 ،135 ،130 ،117 ،114 گەنجان 

212 ،206 ،201
17 گوستاڤ ڤاسا 

19 گوستاڤی سێیەم 

38 ،2 ،1 گۆتاالند 

 ،108 ،93 ،89 ،76 ،50 ،46 ،43 ،35 ،28 ،27 ،24 ،23 ،22 ،21 ،15 الیەن 

215 ،205 ،198 ،176 ،175 ،173 ،169 ،143 ،139
132 الیەنی سێکسی 

223 لیستەی ناوەڕۆکی مولک 

171 ،64 لێژنە 

158 ،111 ،70  )CSN( لێژنەی ناوەندی گرانتی قوتابی

126 ،121 ،120 مافەکان 

177 ،163 ،162 ،136 ،121 ،120 ،115 ،1 مافەکانی مرۆڤ 

48 ،46 مافی خاوەنداریەتی 

181 ،166 مافی دەنگدان 

120 ،119 مافی مرۆڤ 

221 ماڵی ناشتن 

155 ،147 ،131 مامەڵەی خراپی 

87 ماوەی ئاگادارکردنەوە 

15 ماوەی ڤایکینگ 

223 ،222 ،99 ،54 ،53 ،51 ،47 ،46 مولک 

213 ،124 ،87 ،86 ،85 ،83 ،82 ،21 مووچە 

96 مووچەی سافی 

96 ،88 مووچەی نەخۆشی 

11 مۆڵەتی کار 

101 ،14 ،10 ،8 مۆڵەتی نیشتەجێ بوون 

10 مۆڵەتی نیشتەجێ بوونی هەمیشەیی 

223 ،222 ،140 ،16 میرات 

223 میراتگری ڕاستەوخۆ 

125 ناسنامەی ڕەگەز 

224 ،221 ،220 ،35 ،27 ناشتن 

173 ،113 ،85 ،54 ،27 ناکۆکی 

 ،173 ،172 ،171 ،170 ،168 ،141 ،77 ،74 ،58 ،48 ،45 ،42 ،40 ناوچە 

221 ،220 ،218 ،207 ،205 ،194 ،182 ،181 ،180 ،179 ،175
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40 ناوچەی پارێزراوی سروشتی 

149 ،116 ناوەندەکانی کات بەسەربردنی دواى قوتابخانە 

59 ،56 ناوەندی ڕیسایکڵ کردن 

105 ناوەندی ڕێنوێنی 

133 ناوەندی قەیرانی ئافرەتان 

149 ناوەندی کات بەسەربردن 

155 ،136 ،126 ،9 نەتەوە یەکگرتووەکان 

219 ،201 ،200 ،199 ،196 ،194 ،69 ،21 نەخۆشخانە 

178 ،132 ،28 ،7 نەریت 

30 نەورۆز 

39 ،38 نۆرالند 

101 ،88 ،74 ،70 ،48 ،46 ،45 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 نیشتەجێ 

 ،157 ،121 ،101 ،99 ،49 ،48 ،46 ،37 ،24 ،23 ،13 نیشتەجێکردن 

218 ،186 ،183 ،171 ،159
33 هالۆوین 

179 ،169 هاوپەیمانی 

170 ،11 هاواڵتی بوون 

142 ،81 هەرێمەکان 

183 ،182 ،180 ،179 ،161 ،20 هەڵبژاردنەکان 

194 هێڵی گەرمی چاودێری تەندروستی 

69 وەرگێڕ 

223 وەسیەت 

62 ،61 ،58 ،57 ،55 ،42 ،39 ووزە 

56 وێستگەی ژینگەیی 

111 ،110 ،106 ،103 ،101 ،70 ،66 یارمەتی دارایی 

110 یارمەتی قوتابی 

176 ،168 یاسا دەستووریەکان 

 ،124 ،121 ،120 ،111 ،87 ،86 ،83 ،82 ،71 ،70 ،65 ،16 ،9 ،8 یاسای 

 ،177 ،176 ،169 ،167 ،165 ،145 ،142 ،140 ،139 ،138 ،125
222 ،221

140 یاسای هاوسەرگیری 

165 ،82 یەكێتیە بازرگانیەكان 

114 یەکخستن 

178 ،165 ،162 ،136 ،125 ،124 ،122 ،121 ،120 ،119 ،80 ،79 یەکسانی 

124 ،122 ،80 ،79 یەکسانی ڕەگەزی 

120 ،119 یەکسانی مرۆڤایەتی 

 ،110 ،100 ،83 ،82 ،81 ،42 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،17 ،11 ،9 ،8 یەکێتی 

217 ،181 ،175 ،174 ،173 ،168 ،167
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217 ،181 ،175 ،174 ،173 ،168 ،42 ،24 ،23 ،11 ،9 ،8 یەکێتی ئەوروپا 

17 یەکێتی کالمار 

81 یەکێتییە 

181 ،174 یوڕۆ 

B
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M
83 ،82  MBL

S
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191  Systembolaget
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