
توندوتیژی جەستەیی
توندوتیژی جەستەیی بریتییە لە ت�ک�ای جۆرەکانی دەست بردنە بۆ لەش، وەک گرتن، ڕاوەشاندن، پاڵ پ�وەنان،

زللەل�دان، ل�دان، شەق ت�هە�دان، دەست نانە گەروو و ت�گرتنی کەلوپەلە بەرامبەر بە کەس�کی دیکە.
توندوتیژی دەروونی

توندوتیژی دەروونی بریتییە لە سووکایەتی پ�کردن، گا�تەپ�کردن، مامە�ەی ق�وقەپ ئام�زانە، ب� بایەخ کردن،
کۆنترۆڵ کردن و گۆشەگیرکردنە.

توندوتیژی ئایینی
توندوتیژی ئایینی بریتییە لە تاوانبارکردن، فشاربۆه�نان و ترساندن، کە ئایین بە بەهانەیان دەه�ندر�تەوە.

هەروەها ئەوە گا�تەکردن و ڕ�گری کردنیش لە پ�ویستییە ئایینیەکانی کەس�کی دیکەش دەگر�تەوە.
توندوتیژی زاییندەیی

توندوتیژی زاییندەیی بریتییە لە ڕەفتار�ک، کە مافی خۆب�یاردانی زاییندەیی کەس�کی دیکە پ�ش�ل دەکات.
هەروەها ئەوە فشار بۆه�نان و ناچارکردن بە ئەنجامدانی کردەی زاییندەیی، هەراسانکردنی زاییندەییانە، گرتنی
و�نەی لەشی ڕووت و ب�وکردنەوەی بەب� ئیزن هەروەها ڕ�گرتی کردن لە بەکاره�نانی هۆکارەکانی بەرگرتنە بە

سکپ�ی و ناچارکردن بە لەباربردنیش دەگر�تەوە.
توندوتیژی دارایی

توندوتیژی دارایی بریتییە لە ب�یاردانە لەبارەی بەکاره�نانی دارایی لەبری کەس�کی دیکە و کۆنترۆ�کردنییەتی،
ناچارکردنی کەس�کە کە پارەوپوولی خۆی بەمەبەستی بەکاربه�نان بدات بەکەس�کی دیکە، فشار ل�ه�نان بۆ

وەرگرتنی قەرز یان زامنی وەرگرتنی قەرز، ناچارکردن، خۆبەسەردا سەپاندن بەمەبەستی ئەوەی کەسەکەی دیکە
بیژی�ن�ت بەب� ڕ�ککەوتن�ک و بەب� بەرابەر (بۆ نموونە بەشدارنەکردن لە کاروباری ن�و ماڵ و سەرپەرشتی کردنی

مندا�دا) هەروەها نەدانی نەفەقە.

 
بوون. یان  دان  نزیک  پەیوەندییەکی  لە  نزیکایەتیدا  لەپەیوەندی  توندوتیژی  ن�و  قوربانی  و  بکەر 
کەسە پ�شووی  یان  ئ�ستای  هاوژینی  ئاراستەی  دەش�ت  نزیکایەتیدا  لەپەیوەندی  توندوتیژی 

بکر�تەوە. نزیک  دیکەی  کەسانی  یان  نزیک  کەسوکاری  منداڵ،  ئاراستەی  بکر�تەوە، 
 

توندوتیژی لە پەیوەندی نزیکایەتیدا چییە؟

ئەو توندوتیژیانە چۆنن کە لە پەیوەندی نزیکایەتیدا ڕوودەدەن؟



خزمەتگوزاری ڕاو�ژکردن و پشتگیری تاک کە بۆ کچان و ئافرەتان ئاراستەکراوە پ�شکەش دەکەین.
ڕ�نو�نی کردن و ڕاو�ژکردن بە زمانەکانی فینالندی، ئینگلیزی و هەروەها بەزمانی عەرەبیش لەڕ�گەی پەیوەندی

تەلەفۆنی و لەڕ�گەی گرتنی کاتەوە دەدەین.
با�یۆزی دەستەکان کە سەر بە پرۆژەکەن و بە زمانی جیاجیان زانیاری دەبەخشنەوە و پشتگیری لە گۆڕینی

مامە�ەی دەستەکان دەکەن.
ف�رکاری لە بواری کارکردن لەسەر زانیاری کۆمە�ایەتی- و ئایینیدا وە گفتووگۆکردن لە سەر توندوتیژی

دەستەکۆمە�ی و بەرپ�گرتنی دگیر�تەبەر.

 

پرۆژەی ئوممە

پەیوەندی بکە

کارمەندی پرۆژە:
Hoda Rababa

(زمانەکانی عەرەبی & ئینگلیزی)
ژمارەی ت�ل: ٧٨٣٢٦٣٠٧ ٠٤٥

یاخود ئیمایل:
hoda.rababa@amalry.fi

سەرۆکی پرۆژە
Minna Taipale

(زمانەکانی فینالندی & ئینگلیزی)
ژمارەی ت�ل: ٧٨٣١٨٥٥٥ ٠٤٥ یاخود

ئیمایل:
minna.taipale@amalry.fi

 

 

پشتگیری لە ئافرەتەکانی دەستەکە بکە، پشتگیری لە ت�ک�ای

دەستەکە دەکەیت!

@ummahanke@umma_amalry www.amalry.fi


