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 ییابرکدوک

 

 هدش ماجنا  ییابرکدوک دوش هدرب یرگید روشک ھب دراد هدھع رب ار وا یتسرپرس  ھک  یدرف هزاجا نودب لاس ١۶ نس ریز یکدوک رگا

 .دوش موکحم سبح ھب لاس ود تدم ھب تسا نکمم ابرکدوک صخش .دوشیم بوسحم مرج ییابرکدوک دنالنف روشک رد .تسا

 

 ماجنا ار ریز تامادقا دوبن نکمم هرکاذم رگا .دینک هرکاذم هدوبر ار کدوک ھک یدلاو اب دینک شالت تسخن تسا هدش هدوبر امش کدوک رگا

 :دیھد

 

  .دناهدرک اضما ار وگوھ ییابرکدوک یھمانقفاوت ناھج رد روشک ٨٠ ؟تسا هدش لقتنم یروشک ھچ ھب کدوک .١

 :دینک ھعلاطم ریز کنیل رد ار ھمانقفاوت یهدننک اضما یاھروشک مان دیناوتیم

 www.hcch.net/index.en.php 

 :دیریگب سامت یرتسگداد ترازو اب تسا هدش هدوبر اھروشک نیا زا یکی ھب امش کدوک رگا

tel. +358 9 160 03 

 .درک دنھاوخ کمک امش ھب کدوک ندنادرگزاب یمسر نایرج رد اھنآ

 

 :دیریگب سامت ھجراخ روما ترازو اب تسا هدش لقتنم )تسین الاب تسیل رد ھک( یرگید روشک ھب امش کدوک رگا .٢

tel. +358 9 160 05 / +358 9 578 15 or 24/7 service: +358 40 551 6571 

 

 و یلحم لیکو کی ندرک ادیپ رد دنناوتیم اھنآ نینچمھ .دننکیم کمک امش ھب هدوبر ار کدوک ھک یدلاو اب هرکاذم و نتفرگ سامت یارب اھنآ

 .دننک کمک امش ھب روشک نآ رد ییابرکدوک اب طبترم نیناوق دروم رد یلک تاعالطا

 

 مرف( دیھد شرازگ ار کدوک ندش مگ و دینک ھعجارم سیلپ یهرادا نیرتکیدزن ھب تسا هدش لقتنم اجک ھب امش کدوک دینادیمن رگا .٣

 ھجراخ روما ترازو .دوش ماجنا دناوتیم راک نیا تسا یسک ھچ اب کدوک یتسرپرس ھکنیا زا غراف .)دینک رپ ار درف  کی ندش مگ شرازگ

 .دنکیم کمک سیلپ ھب کدوک ندرک ادیپ رد

   

 مینکیم ھیصوت ام .دینک زاب یتسرپرس یهدنورپ کی ھقطنم هاگداد رد دیناوتیم دیرادن ار هدش هدوبر کدوک یتسرپرس ینوناق قح امش رگا .۴

 یارب )ھنیزھ کمک لکش ھب ( یاھجدوب تسا نکمم دنشاب ھتشاد یلام تیدودحم ھک دنالنف نینکاس یارب .دیریگب رظن رد یلیکو دوخ یارب
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 رد اھنت امش .دیریگب تروشم دروم نیا رد دیاھتفرگ رظن رد ھک یلیکو زا دیناوتیم .دریگب قلعت دوشیم لیکو لماش ھک یقوقح کمک

 .دینک عورش ار کدوک ندنادرگزاب نایرج دیناوتیم دیشاب ھتشاد ار هدش هدوبر کدوک یتسرپرس قح ھکیتروص

 

   .دینک تبث هدوبر ار کدوک ھک یدلاو یارب فلخت شرازگ کی سیلپ یهرادا نیرتکیدزن رد دیناوتیم امش رخآ ھتکن ناونع ھب .۵

 

  .دینک ھعجارم دیتسھ نکاس نآ رد ھک یروشک ینوناق عجارم ھب تسا هدش لقتنم دنالنف ھب امش کدوک رگا .۶

 

 ؟دیتسھ دوخ کدوک ندش هدوبر نارگن ایآ

 

 کدوک ندش هدوبر ھب امش ھک دییوگب دنراد سامت کدوک اب ھک یدارفا ھب .دیشاب ھتشاد ار کدوک یھمانرذگ ھک تسا مھم رایسب دروم نیا رد

 دیھاوخب اھنآ زا و دیراذگب نایمرد ھب ار دوخ ینارگن نیا نادنواشیوخ اب ای و ھسردم ای کدوکدھم نایبرم اب لاثم یارب .دیتسھ کوکشم

 یرورض رگا تروص نیا رد .دیریگب سامت یعامتجا تامدخ یلحم زکرم رد کدوک راکددم کی ھب دیناوتیم نینچمھ .دنشاب کدوک بقارم

  .دیآیم لمع ھب توعد هدش لرتنک طیارش تحت کدوک اب تاقالم یارب تسا ییابرکدوک ماھتا دروم ھک یدلاو زا دشاب

 

 :هدش هدوبر ناکدوک یارب یدنالنف نمجنا

KAAPATUT LAPSET RY 

 

 اھنآ ھب و دنکیم تیامح نیدلاو زا نامزاس نیا .تسا هدش سیسات ١٩٩٧ لاس رد ھک تسا ینامزاس هدش هدوبر ناکدوک یارب یدنالنف نمجنا

 :دیناوتیم ام اب سامت قیرط زا .دھدیم تروشم دش هراشا الاب رد ھک یدراوم رد

 

 .دیریگب تروشم نآ زا یریگشیپ ای ییابرکدوک دروم رد -

 

 .دیوش دنمهرھب دنراد کرتشم یاھھبرجت امش اب ھک ییاھهداوناخ تیامح زا ام تاسلج رد -

 

 .دیشاب سامت رد وا اب لیمیا ای نفلت قیرط زا دوب دیھاوخرداق ھک دیشاب ھتشاد کرتشم یھبرجت اب یصخش یماح کی -

 

 .دینک تفایرد ار ھبرجت اب یالکو اب سامت تاعالطا -
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 ام اب سامت تاعالطا

 :لیمیا

toimisto@kaapatutlapset.fi 

 

 :نفلت

+358442626662 

 

Vocabulary 

 :ھمانهژاو

 

Child abduction = lapsikaappaus 

 ییابرکدوک

Process of returning the child = palautusprosessi 

 کدوک ندنادرگزاب یھسورپ

The Hague Child Abduction Convention = Haagin kansainvälinen lapsikaappaussopimus 

 وگوھ ییابرکدوک يھمانقفاوت

Custody = huoltajuus 

 یتسرپرس

Joint custody = yhteishuolto 

 کرتشم یتسرپرس

Sole custody = yksinhuolto 

 هرفن کت یتسرپرس

Ministry of Justice = oikeusministeriö 

 یرتسگداد ترازو

Ministry for Foreign Affairs = ulkoasiainministeriö 

 ھجراخ رومأ ترازو

Child Welfare = lastensuojelu 

 کدوک یھافر قوقح
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Supervised access = valvottu tapaaminen 

  لرتنک تحت یسرتسد

Police = poliisi 

 سیلپ

Report of an offence = rikosilmoitus 

 فلخت شرازگ

Missing person report = katoamisilmoitus 

 درف کی ندشمگ شرازگ

Trial = oikeudenkäynti 

 یشیامزآ

District Court = käräjäoikeus 

 ھقطنم هاگداد

Lawyer = asianajaja 

 لیکو

Law office= lakiasiaintoimisto 

 یقوقح رتفد

Legal aid = oikeusapu 

 یقوقح تروشم

Temporary court order = oikeuden väliaikaispäätös 

  تقوم هاگداد روتسد

 


