
Översättning till kurdiska språket (sorani) 
 
 !رۆس خــــــربــن بـۆ ڤـسـتـه بــه
 

Västerås stadد هه وانی له  شاره290ی  که مه رجه سهوانــی،  ک شــاره  یه  له  بریتییهی  ژماره.  یه  سو
  رۆس له ڤـسته.  ی سوده وره مین شاری گه شه ب و شه س ده  که136 000ی  رۆس نزیـکه دانیشتووانی ڤـسته

 هاوینان  ن و به  هه ندین دوورگـه چه دا Mälaren ناو  له.  وتووه که  ههMälaren) مالرن(ی  ریاچه نار ده که
 زۆر شتی شایانی  که وروپشتی شاره  ده رۆس و له  ناو ڤـسته له.  و دوورگانه  ئه شتی بچته  که توان به مرۆڤ ده
ڕی زانیاری   مـاـپـه ن بــوانـنـه توانن چی بکه رۆس ده  ڤسته  له  که وه ت به باره  بۆ زانیاریی زیاتر سه. یه بینین هه
  se.stadenvasterasmalar.www: //httpnk äL .شتیاران بۆ گه

 
کانی  چاالکیـیه  .ـیوانـ کانی چاالکـی شاره جۆراوجۆره شه ڵ به گه ندی له  پوه ونه که  زۆر دۆخی جیاوازدا ده  له ئوه
  ن له که  داوای شونک ده کاتک ئوه. رۆس ی دانیشتووانی ڤسته  ژیانی ڕۆژانه شکن له وانی به شاره

ڕن بۆ  گه کی باش ده یه  خوندنگه جبوونتان، له  شونی نیشته ت به باره  سه یه ، پرسیارتان هه پشخوندنگه
ت  مانه  ئه  به  کتبخانه ن یان کتبک له که ه ده   hemtjänst یی ما واتهزارتگو کانتان، داخوازیی خزمه منداه
  . رۆس وانیی ڤسته  شاره نه که  ڕووده  ئـوه  بووارانه م جۆره ی ئه گرن بۆ زۆربه رده وه
  
کرێ بۆ  رفده  سه م باجه ئه. ن ده  ی داهاتی خۆیان باج ده31,84تا   سه ژین له رۆس ده  ڤسته ی له وانه موو ئه هه

سان،  وره ، خوندنی گهکان  بۆ مندان، خوندنگه  پشخوندنگه ک بۆ نموونه زۆر چاالکیی جۆراوجۆر وه
ر بتوو  گه ساداچوو ئه سانی به تی بۆ که کان، چاالکیی کاتی ئازاد و یارمه پانه  و گۆڕه ی جاده وه خاونکردنه

  . وج بن حه   به
  

کان  تگوزارییه  خزمه ندکی تر له ن، بۆ هه ده ی ده که  خۆتان پاره وانی ئوه کانی شاره وزارییهتگ  خزمه شک له بۆ به
کان  تگوزارییه  خزمه زۆر له. درێ ی باج ده  پاره ش له ی دیکه که شه ن و به ده ی ده که  پاره شک له  خۆتان به ئوه
  . کرن  دابینده وه ی باجه  ڕگای پاره واوی له  ته به
  
وان  ئه.   خوندنگه  بچنه وه وت ساییه نی حه مه  ته ب له ژین ده  سود ده  له ی که  و مرمندانه و مندانه موو ئه هه

   به  خوندنگه چوونه.   پۆلی پشخوندنگه ن به ستبکه ن ساک پشتر ده ز بکه ر خۆیان حه گه  ئه یه بۆیان هه
  . خۆڕایییه

  
  وه  باری ئابوورییه توان له رۆس ده یی ڤستهوان کا شاره ڕچوونتان نه شی به تان به که پاره خۆتان  ر ئوه گه ئه

ککی   کۆمه  له  بریتییه مـه ئه. ڕچوون تی بۆ به  ناوی یارمه گرن به رده  شتک وه  ئوه و کاته تیتان بدا و ئه یارمه
  وهر بتوو ئ گه ئه. رگ و خانوو  خۆراک، جلوبه شی زۆر شت بکا بۆ نموونه ب به  ده  که ئابووریی مانگانه

تی  ڕژیی ئابووری خۆتان یارمه رنامه توانن بۆ به شتان بکا ده  به ن که  ئابووریی خۆتان وا ڕکخهتوانن نه
  .رگرن وه
  
   مای خۆیاندا له توانن له ده وه  مبۆته سووڕانیان که  توانایی کار و هه  که سانه و که ساـداچوو و ئه سانی به که
   مای ئوه سک دته  که  که یه و مانایه  به مه ئه. تی بدرن  یارمه وه ه   hemtjänst هتگوزاریی ما وات ن خزمه الیه



ی  ڕاده.  ی ماڵ، چشتلنان و شتی دیکه وه کوو خاونکردنه دا بۆ کاروباری ناوماڵ وه تیتان ده و یارمه
ساداچوو یان بۆ  سانی به ها بۆ که روه هه.  تهتی پویس تان یارمه نده  چه ی ئوه وه  بۆ ئه وه ڕته گه  ده که تییه یارمه
تیی   یارمه و شونانه  له  که یه تی هه وه شونی ژیانی تایبه مبۆته سووڕانیان که  توانایی کار و هه  که سانه و که ئه

  .ن  بده  تییانه و یارمه ی ئه  پاره شک له  به  خۆتان پویسته ئوه. کرێ شده زیاتریش پشکه
  

  کان ندییه  پوه ت به باره  سهزانیاری
  

  رۆس به ری شاری ڤسته نته  سه وانی له ی شاره ره  خانووبه توانن بچنه  ده تیی زیاتر ئوه رگرتنی یارمه بۆ وه
رگرتنی  سی گونجاو بۆ وه  الی که  دتوانن بتاننرنه ن که که سانی وا کارده وێ که له. Fiskartorget ناونیشانی

ڕۆژانی پش ڕۆژی پشوو .  یه  کراوه16.30 تا 7.30 کاتژمر  موو ڕۆژانی ئاسایی له هه. تتیی پویس یارمه
: ن فۆن بکه له  ته یه م ژماره رۆس به وانیی ڤسته  بۆ شارهنتوان  ده ئوه. رداب سه  گۆڕانی به  کاتی کراوه یه وانه له

00 00 39 – 021.   
  

Tolkserviceی له تـگــوزاریـی وه  خـزمـه  واتهـــویستدا  رگـکاتـی پـ  
  
ڕگیان بۆ  وانیی ڤسترۆسدا وه ڵ شاره گه ندیگرتن له  کاتی پوه ی سودی باش نازانن له سانه و که ئه
  نن که یه ن پیان ڕابگه ردانیان بکه ی سه وه  بۆ ئه وه که  کارگییه گرن به ندی ده کاتک پوه. کرێ ستنیشانده ده

وانیی  شاره. شی بدا که فه سره رگ داوا بکا و مه  وه  که رپرسیاره  به که  کارگییه. یه رگ هه ه و پویستیتان به
   زیاتر له  به ، که021 – 131300فۆنی  له  ته گرێ، ژماره رده کوه که  Västmanlands tolkservice  رۆس له ڤسته

  .  یه کردن و نووسین هه رگی بۆ قسه  زمان وه80
 

Länk: http://www.vastmanlandstolkservice.se/index.htm  
  


