کۆمەڵەی Mannerheimبۆ ئاسودەیی مندااڵن )(MLL

رێکخراوەیەکی تایبەت بە ئەندامەتی گشتییە کە بۆ باشتر کردنی
تەندروستی مندااڵن ،الوان و بنەماڵە منداڵدارەکان هەوڵ دەدات.

MLLلە هەموو کەسە داوا دەکات کە لەم کۆمەڵەدا بەشداری
بکەن!

چۆن دەتوانم هاوکاری بکەم؟
ی
ی
.کارمەندان ئێمە لەوێ یارمەتیتان دەدەن
،ناوچەن بکەن
سەردان نووسینگەی
ی
MLL Southwest Finland District
Perhetalo Heideken (Family House Heideken)
Sepänkatu 3
Turku 02722
0222 073 0 353+ :تەلەفون
:زانیاری زیاتر
MLL Southwest Finland District
http://varsinaissuomenpiiri.mll.fi
ا
ئاسودەن منداڵن
 بۆMannerheim کۆمەڵەی
ی
http://www.mll.fi

!بەشداری بکەن

ی
سەرپەرشت منداڵ
ا
ا
ی
ئاسوودەن منداڵن ،بۆ ئەو بنەماڵنەی کە منداڵیان
مەبەست
کۆمەڵەی  Mannerheimبە
ی
ی
ی
ی
.
دایەن منداڵ ،پەروەردە و پێشکەش دەکات خزمەتگوزاریەکان سەرپەرشت مناڵ سەر بە
هەیە،
ی
ی
ی
ی
سەرپەرشت منداڵ
پێداویست تاوەیک و کورت ماوە لە بواری یارمەتیدان بۆ
کردن
دابی
 MLLبۆ
لە بەرچاو گیاوە .ئەم خزمەتگوزاریانە ،بۆ نموونە ،بۆ ئەو دایک و باوکانەیە کە کارەکەیان وایە،
ی
یەکی بن و پشوویەك
کە دەبێت لە سەفەردا بن ،یان پێویستییان بەوە هەیە کە کاتێک لەگەڵ
ی
ی
کاژێرەکان رۆژدا لە بەردەستانن.
بدەن.
دایەن منداڵ لەهەموو
 (10,42لە کاژێرێکدا.
 (3,02لە کاژێرێکدا ،و یەکشەممانە )18,00 €
تێچووەکەی )9,00 €

دایەنێیک منداڵ بگرن
تەﻟەفون+٣٥٨٣٠٣٣٠١ :
ی
ی
ی
لەبەیان تا یەیک پاشنیوەڕۆ کراوەیە.
هەشت سەر
کارن لە کاتژمی
رۆژەکان ی
www.elastenhoito.fi

.

بەشداری بکەن!

بۆنەکان
کۆمەڵەی  MLLلە بواری رێکخستنی بۆنە و بەسەرهاتەکان بۆ تەواویی بنەماڵە کار دەکات.
هەروەها  MLLهەندێک وتار و وتەبێژی سەبارەت بە تەندروستی منداڵ ،مناڵداری و بوون بە
دایک و باوک پێشکەش دەکات.
بۆ وەرگرتنی زانیاری بەڕۆژ و یارمەتیدان بۆ رێکخستنی بۆنەیەك سەردانی ئێمە بکەن!

بەشداری بکەن!

لەگەڵ دایکێیک کۆچەر ن
بب بە دۆست
بەرنامەی "لەگەڵ دایکێکی کۆچەریی ببن بە دۆست" دایکانی فینالندی لەگەڵ دایکانی پەنابەر ئاشنا
دەکات تا ئەوان ماوەیەك بە یەکەوە بەسەر بەرن و لەگەڵ دابونەریت و زمانی یەکتر ئاشنا ببن.
دۆزەرێکی دۆست دەتوانێت هەموو رۆژێک هەندێک راوێژی زانستی پێشکەش بکات ،بۆ نموونە
چۆنیەتی هەڵسوکەوت لەگەڵ کاربەدەستان.
بەشداری بکەن و ی
بی بە دۆزەرێیک دۆست!

بەشداری بکەن!

ا
کۆمەڵ ی
یەت
باپیەی
داپیە و ر
ر
دەستەی بابەگەورە و دایەگەورەکانی  MLLلە گەورەسااڵنێک پێکدێن کە دەیانەوێت بە شێوەی
خۆبەخشانە کاتێک بۆ ئەم بەرنامە تەرخان بکەن ،و هەندێک کار لەگەڵ مندااڵن ئەنجام بدەن .بۆ
نموونە ،لەوانەیە بابەگەورە و دایەگەورە گشتیەکان بۆ خوێندنەوەی چیرۆک ،یاری کردن و هەروەها
ئەنجام دانی کاری هونەری و دەستی لەگەڵ مندااڵن ،سەردانی قاوەخانەکانی تەبەت بە بنەماڵەی MLL
بکەن.
ببن بە بابەگەورە یان دایەگەورەی گشتی!

بەشداری بکەن!

چاالیک بۆ دایک و باوکەکان
دەستەی هاوتەمەنان
دەستەی هاوتەمەنان بۆ بینینی ئەو دایک و باوکانەی تر کە لە بارودۆخێکی هاوچەشندان ،لە بەر چاو
گیراوە .ئەم دەستانە دەرفەتێکن بۆ ئەوەی کە ئەزموون و هەستەکانی خۆتان لەگەڵ دایک و باوکانی
دیکە هاوبەش بکەن.
هەمیشە فێرکارێک بەرپرسایەتیی دەستەی هاوتەمەنان بەڕێوە دەبات .بۆ ئەو دایک و باوکانەی کە بۆ یەکەم جار
لەم دەستانەدا بەشداری دەکەن ،و ئەو دایک و باوکانەی کە منداڵەکەیان لە تەمەنی الساریدان و هەندێکی زۆر لە
دەستەکانی دیکە ،دەستەی جیاواز لە بەر چاو گیراوە.
هەموو دایک و باوکان دەتوانن بەشداری بکەن!
ئێوەش دەتوانن بەشداری بکەن و ببن بە فێرکاری دەستەی هاوتەمەنان.

بەشداری بکەن!

ن
چاالکییەکات باوک -منداڵ
چاالکییەکانی باوک -منداڵ بە مەبەستی پشتیوانی لە باوک و باشتر کردنی هەڵسوکەوت لە نێوان
باوک و منداڵەکانی لە بەر چاو گیراون .ئەم چاالکیانە بریتین لە یانەکان ،ئۆردووگاکانی دایک و
باوک ،دانیشتنی دەستەیی هاوتەمەنان و چەشنی جۆراوجۆر لە بۆنەکان.
هەموو باوکان دەتوانن بەشداری بکەن!
ئێوەش دەتوانن هاوکاری بکەن و ببن بە فێرکارێکی دەستەی هاوتەمەنانی باوک.

بەشداری بکەن!

ن
ن
خۆبەخشات پشتیوات لە بنەماڵە
کۆمەڵەی  MLLکەسانی خۆبەخش پەروەردە دەکات ،تاکوو ئەوان ببن بە کەسانێک بۆ پشتیوانی لەو
بنەمااڵنەی کە منداڵیان هەیە .خۆبەخشانی پشتیوانی لە بنەماڵە ،لە بوارە جۆراوجۆرەکانی ژیانی
بنەماڵەیی ماڵباتەکاندا یارمەتی و پشتیوانی پێشکەش دەکەن ،و سەبارەت بە مناڵداری لەگەڵیان راوێژ
دەکەن ،و لە راگەیشتن بە ژیانی رۆژانەیاندا یارمەتی دایک و باوکەکان دەدەن.
خۆبەخشانی پشتیوانی لە بنەماڵە بۆ ئەو بنەمااڵنەی کە یەک یان چەند دانە منداڵی پێش سەرەتاییان
هەیە ،و ئەو بنەمااڵنەی کە لەواندا دایک دووگیانە بەردەستن .هەروەها ئێوە دەتوانن هاوکاری بکەن و
پەروەردە بکرێن بۆ ئەوەی ببن بە خۆبەخشێکی پشتیوانی لە بنەماڵە.

دۆزەری دۆست
دۆزینەوەی دۆست بەرنامەیەکە کە بە شێوەیەکی پیشەیی بەڕێوە چووە ،و کەسەکان لەگەڵ دۆست
دۆزەرە خۆبەخشەکان دەگونجێنێت .دۆزەرانی دۆست کەسانی گەورەساڵ و متمانە پێ کراون کە بۆ
ئەو رۆڵەی خۆیان پەروەردە کراون  -لە منداڵ یان الوێک کە لەگەڵی دەبن بە دۆست– پشتیوانی
دەکەن .دۆزەرانی دۆست بە شێوەی ڕێکوپێک و بەردەوام سەردانی دۆستەکانی خۆیان دەکەن ،بۆ
ئەوەی کە ماوەیەك بە یەکەوە بن و هەندێک کار ئەنجام بدەن کە هەردووکیان چێژی لێ وەر دەگرن.
دۆزەرانی دۆست تایبەت بۆ مندااڵن و الوانی تەمەن ٦١ـ ١ساڵ لەبەردەستن.
ئەگەر دەتانەوێت دۆزەرێکی دۆست بۆ خۆتان دیاری بکەین ،یان ئەگەر پێتان خۆشە لەگەڵماندا
هاوکاری بکەن و بە مەبەستی بوون بە دۆزەری دۆست پەروەردە بکرێن ،پێوەندیمان پێوە بکەن.

بەشداری بکەن!

یانەکان
ا
کۆمەڵەی  MLLکۆمەڵێک یانەی جۆراوجۆر بۆ منداڵن و بنەماڵەکان بەڕێوە دەبات .لەم یانانەدا،
ا
منداڵن ئەو کارانە دەکەن کە پێیان خۆشە ،و ڕێگەیان ن دەدرێت کە پت توانای خۆیان ،خەرییک
ی
دۆست نوێ بدۆزنەوە و
یارن کردن ،ڕاوێژ کردن ،و شت فی بوون بکەن .یانە یارمەتیان دەدات کە
ی
ی
یی
فی ی
بگونجێی.
کەسان دیکە خۆیان
بی کە چۆن دەبێت لەگەڵ
ا
کۆمەڵەی  MLLپێشوازی لە ی
هاتت هەموو منداڵن ،بۆ ناو یانەکە دەکات!
هەروەها ئێوەش دەتوانن بەشداری بکەن و ی
بی بە فیکارێیک قاوەخانەی بنەماڵە.

بەشداری بکەن!

ا
چاالیک و خزمەتگوزاری بۆ بنەماڵە و منداڵن
قاوەخانەی بنەماڵە
قاوەخانەکانی بنەماڵەی سەر بە  MLLشوێنێک دەخاتە بەردەست ئەو بنەمااڵنەی منداڵی بچووکیان
هەیە ،کە لەوێ دەتوانن چاویان بە دایک و باوکانی دیکە بکەوێت ،و ئەزموونەکانی خۆیان هاوبەش
بکەن .مندااڵن دەتوانن لە دەرفەتی یاری لەگەڵ مندااڵنی دیکە چێژ وەربگرن .قاوەخانەی بنەماڵە بۆ
وتووێژ ،خوارنەوەی پیاڵەیەک قاوە یان چا ،وە هەروەها یاری کردن لەگەڵ مندااڵن شوێنێکی
گونجاوە .پسپۆڕەکانیش هەروەها لەوێ وتار پێشکەش دەکەن .فێرکارانی خۆبەخش چاالکیەکان
بەڕێوە دەبەن.
قاوەخانەکانی بنەماڵە پێشوازی لە تەواوی ئەو بنەمااڵنە دەکەن کە منداڵیان هەیە!
ئێوەش دەتوانن هاوکاری بکەن ،و ببن بە فێرکارێکی قاوەخانەی بنەماڵە.

بەشداری بکەن!

ن
بب بە خۆبەخش
کاری خۆبەخشانە بە کارگەلێک دەگوترێت کە بێ وەرگرتنی کرێ و تەنیا بۆ یارمەتیدان بە خەڵکی
دیکە کاتێکیان بۆ تەرخان دەکەن .کاری خۆبەخشانە هەستێکی خۆشی توانای دروست کردنی گۆڕان
بە ئێوە دەبەخشێت .هەروەها کاری خۆبەخشانە رێگایەکە بۆ بینینی کەسانی نوێ و بەدەستهێنانی
ئەزموونگەلێکی نوێ.
ا
ی
پشتیوان گونجاو بۆ رۆڵ خۆیان وەردەگرن ،بۆ نموونە
لە MLLـدا ،هەموو خۆبەخشان پەروەردە و
وەکوو راهێنەرێیک یانە یان دەستەیەک.
تەنانەت ئەگەر باشیش بە ی
زمان فینالندی قسە ناکەن ،دەتوانن بۆ  MLLی
بی بە خۆبەخش .لە
ئەنجامدان کاری خۆبەخشانە یارمەتیتان دەدات بۆ فی ی
ی
بوون زمان.
راستیدا
ا
ن
چەشت جۆراوجۆر لە دەرفەتە
ئاسوودەت منداڵن
کۆمەڵەی  Mannerheimبۆ
ی
خۆبەخشانەکان پێشکەش دەکات:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

فیکاری قاوەخانەی بنەماڵە
راهێنەری یانە
ی
پشتیوان لە بنەماڵە
خۆبەخشت
ا
دۆزەری دۆست بۆ منداڵن یان الوان
فیکاری چاالیک باوک یان منداڵ
فیکاریان ڕاهێنەری دەستەی هاوتەمەنان
ا
کۆمەڵ ی
یەن
بابەگەورە و دایەگەورەی
دۆزەری دۆست بۆ کۆچەریەکان
خۆبەخشت بۆ بۆنەکان

ی
ی
دەرفەن خۆبەخشانەمان هەیە ،کە دەکرێت لەگەڵ ئەو بەرنامە و ئەو شتانە
فروان
ئێمە زنجیەیەیک
گونجاو بن کە ئێوە پێتان خۆشن.

بەشداری بکەن!

ڕێکخراوە مـەدەنییەکان
لە فینلەند لە ڕێگەی هاوکارییەوە لەسەر رێیفاه و خۆشگوزەرانی شوێن دادەندرێ .هاوکاری لە نێوان
حکوومەت ،شرکەتەکان و هەروەها ڕێکخراوە مەدەنییەکان و ئەنجومەنەکان ئەنجام دەدرێ.

بەشداری بکەن!

ڕێکخراوە مـەدەنییەکان
•
•
•
•
•
•

ی
ی
چاالکییەکان کۆمەڵگا ،سەرگەریم و
ئیمکانان جۆراوجۆر بۆ بەشداریکردن لە
ڕێکخراوەکان
خولیا جۆراوجۆرەکان پێشکەش دەکەن.
ی
شتەکان کۆمەڵگادا شوێن دابندرێ.
لە ڕیگەی ڕێکخراوەکانەوە دەتوانرێ لە سەر
لە زۆر ڕێکخراوەدا دەکرێ وەکوو خۆبەخش کار بکردرێ ،بۆ وێنە وەکوو ڕاهێنەر و
ا
ی
ی
ڕێنوێت گرووپ و یا وەکوو کەسێیک یارمەتیدەری منداڵن.
وەرزیش،
فیکەری
پیشەن لە زۆر بواراندا پێشکەش دەکەن.
یارمەتت
هەروەها
اوەکان
ڕێکخر
ی
مناڵپارێزن ماننیهێیم )(MLLلە
ڕێکخراوەی خاچ سووری فینلەند )(SPRو سەندیکای
ی
نارساوترین ڕێکخراوە مەدەنییەکانن.
) )MLLڕێکخراوەیەکە ،کە نزیک سەد ساڵە چاالکت هەیە .بواری چاالکت ئەو
ا
ڕێکخراوەیە تەواوی فینلەندە .ئامانج ئەو بەرەوپێشی ی
دن ڕیفاە و خۆشگوزەرانت مناڵن،
ی
گەنجان و بنەماڵە مناڵدارەکانە بە هاوکاری دەگەڵ ئۆرگان و شوێنە چاالکەکان تر.

بەشداری بکەن!

ا
ئاسودەت منداڵن
کۆمەڵەی  Mannerheimبۆ
ی
ا
ئاسودەن منداڵن
کۆمەڵەی  Mannerheimبۆ
ی ا
ساڵ :1202دا دامەزراوە.
رێکخراوەیەیک ناحکومیە کە لە
•
ا
باشی ی
بۆ ی
ی
تەندرووست منداڵن ،الوان و بنەماڵە مناڵدارەکان هەوڵ دەدات.
کردن
•
ی
دەنوێت.
لە سەرانسەری فینلەندا چاالیک
•
هیچ چەشنە وابەستەییەیک سیایس یان ی
ئاییت نیە.
•
ا
ئاسوودەن منداڵن:
کۆمەڵەی  Mannerheimبۆ
ی
ا
رێکخراوەیەیک ناوەندی لە سەرانسەری وڵتدا
•
ناوچەن
اوی
ر
ێکخ
ر
٠٢
•
ی
ی
ناوچەن
 ٢٢٢ئەنجومەن
•
ی
زۆرتر لە  ٠٠٢٢٢ئەندام
•
ی
بایەخەکان MLL
ا
ا
بایەخ دانان بە منداڵن و سەردەیم منداڵ
•
ی
بەرپرسایەن هاوبەش
بەهرەمەندی لە
•
مرۆڤایەنی
•
ی
یەکسان
•
ی
بنەماکان MLL
ڕاشکاوی
•
ی
چی ،و گەشت و شادی
•
•
•

پێکەوەبوون ودانووساندن دەگەل یەکدی
بەشداری کردن
Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Varsinais-Suomen piiri ry
Perhetalo Heideken
Sepänkatu 3
02722 Turku
p. 20 073 0222
info.varsinais-suomi@mll.fi
varsinaissuomenpiiri.mll.fi

بەشداری بکەن!

KURDI

بەشداری بکەن!

