
٤۲/۳/۲۰۲۰ اندنیاگه ڕ  

ت ێو ببنر   تێ خواردن داوا بکر تێکر ده  ماڵبه  ن،ێخرداده کانه ی رمشته  کان به خواردنخانه   

 له  کانخانهیکان و مهخانهکان، قاوهخواردنخانه ندانله یف له ناۆرۆک یتاپه یوهوبوونهاڵر برامبهبه له گرتنڕێ یستبهمه به

 مان کهرله په به کردووه یششکهێدا پبوارهو له یک ێازیشنێپ ۳/۲۰۲۰/ ٤۲ یژڕۆ ت له . حکومهنێخرکاتدا داده نیزووتر

م . ئههیتهیاڵمهۆک یکاروبار یرکردنگهۆو مس کڵخه یپاراستن کهارهڕیب ی. ئارمانجوهاردانه ڕیر ببه خاتهده کههتبابه رکسههی

. تێکرده ێکار پ ۳۱/٥/۲۰۲۰ یژڕۆتا  ارهڕیب  

کراو  ئاماده یو خواردن تێب تێتوانر دهخواردنبه  انی یر. مشتهدراوه ێپ گاڕێ وهرهده ۆب کانهیرمشته خواردن به یشتنۆفر

. باتیب کههیرمشته ۆب وهخواردنخانه له   

 انیکار  ینێشو یکانواردنخانهخ نمونه ۆب ن،ین کراوه یگشت یرماوهجه ۆب که وهتهێناگر ۆیخله و خواردنخانانهئه وهداخستنه

. کانندنگهێخو یکانخواردنخانه  

کان خواردنخانه  یداخستن ت بهبارهسه انیتاڵو هاو اکانیمپانۆک ۆب اتریز ییاریکاتدا زان نیزووتر له یرۆکار و ئاب یتزارهوه

. وهکاتهده واڵب  

تێکرده ششکهێپ اکانیمپانۆک ۆب یتارمهی  

بکات بانک و  ڵگهله یندوهیپه نگهیگر که ینهیال مکههی ت،ێدورست بب ۆب ییدارا یشهێک ایمپانۆن کخاوه رگهئه

 وهبه گاڕێو  وهنه کان دوا بخهرزهقه  یوهن دانه وان ئامادهئه که اندووهیانگهیاڕکان . بانکهنانهیمپانۆو کئه یکانداره هیرماسه

کات کان دهبانکه ییتارمهی وههۆیخ نهیالله شیته ڵون. دهبکه اچاوڕ یینائاسا یخه ۆم بارودئه ناۆرۆک یتاپه ۆیهبه ه ن کدهده

. اکانیمپانۆک یکردنیتارمهی ۆب  

 ێینو یوهدانهپاره یتدوو خزمه  ۳/۲۰۲۰/ ۱۹ یژڕۆ له  ن کهبکه نالند”یف زێزنی”ب له  یتارمهی یداوا هیهه انۆیب اکانیمپانۆک

و  کانهۆڵبچک  ایمپانۆک ۆکان بته. خزمهناداۆرۆک یتاپه ۆیهبه یکانشهێک له  اکانیمپانۆک یکردنیتارمهی ۆب وهتهۆکرد

. دورست بووه انیرۆئاب یشهێک ناۆرۆک یتاپه ۆیهبه که ”کانهدکاپهی”مو  کانهیندمامناوه  

موو هه ماڵن بهوهو بوارهبه داریندوهیپه یکانتهو خزمه  یشتوگوزارگه یاکانیمپانۆدان کپاره یکانتهخزمه ییکرهسه یئارمانج

ر سهله  هیتاو پهئه یکردنێو کارت بووه دایپه انیورهگه ییرۆئاب یشهێک ناۆرۆک یتاپه ۆیهبه که شکهید یاکانیمپانۆک

 له یندنسه شهو گه ێنو یکانهیبازرگان هیچاالک یدوا به یوهانهڕگه کهپاره ین. ئارمانجبکه یتارمهی یداوا تواننده هیورهگه

. هیدایینائاسا یک ێخۆبارود  

 یشهێک ناۆرۆک یتاپه ۆیهبه ن کهکان بکهخواردنخانه ییتارمهین ( ئامادهسکوسێک-لوێ)ئ یرۆئاب یکانندهناوه هاروههه

و ن بهکهده ششکهێپ یتارمهی دایرۆئاب یدانشهگه یبوار له  یرۆئاب یکانندهناوه یکانژهۆها پرروهو هه دورست بووه انییدارا

و ر ئهرامبهبه  له گرتنڕێو  کردنڵۆنترۆک یئارمانج به دورست بووه انیرۆئاب یشهێک که یتگوزارزمهخ یانهیمپانۆک

. انهیشهێک  

 یتخزمه ینۆفله ته ی. ژمارهییو دارا یرۆئاب یکانشهێک ت بهبارهکان سهنکارهخاوه ۆب یرۆئاب ییتارمهی ییژکارێاوڕ

(. ٦۱:۰۰ - ۹:۰۰ رێکارکردن کاتژم یژانۆ)ر یژکارێاوڕ  

اکانیمپانۆک ۆب نالند”یف سێزنی”ب ییتارمهی ت بهبارهسه یاریزان  
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/koronavirus/ 

Sorani: Tiedote 24.3.2020
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 زانیاری سھبارھت بھ یارمھتیی ناوهندهکانی ئابۆری بۆ کۆمپانیاکان

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/uutiset-2020/-/asset_publisher/zLV23p6BEOJa/content/pk-
yritysten-kehittamisavustuksiin-50-miljoonaa-euroa-koronavirustilanteen-haittojen-torjumiseksi 

کاننکارهخاوه ۆب یرۆئاب ییتارمهی ییژکارێاوڕ ینۆفله ته  

https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-talousapu-neuvontapalvelu-elinkeino-
liikenne-ja-ymparistokeskus/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd6-4c5b46afc6bb 

اکانیمپانۆک دان بهپاره ت بهبارهسه کانمهاڵو و کانارهیپرس  

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yritysrahoituksesta 

کار یانیو ژ ناۆرۆک ت بهبارهسه کانمهاڵو و کانارهیپرس  

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-tyoelamasta 

اتریز ییاریزان  

نۆفله ته ر،ۆت کار و ئابزارههوهتاال، وه ساییت لحکومه یژکارێاوڕ 7062 504 029  

ن ۆفله ته ر،ۆت کار و ئابزارهوه ماال،ێین یئانتت کهشهبه یکۆرسه  7039 504  

 پێشنیازی حکومهت بۆ پهرلهمان سهبارهت به گۆڕانی کاتیی یاسای کاروباری هۆتێل و خواردنخانهکان

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yritysrahoituksesta
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-tyoelamasta
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80692fcc
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/uutiset-2020/-/asset_publisher/zLV23p6BEOJa/content/pk-yritysten-kehittamisavustuksiin-50-miljoonaa-euroa-koronavirustilanteen-haittojen-torjumiseksi



