
Život v zahraničí
Dokumenty

Dokumenty - 
arabsky finsky

أين يمكنني إيجاد استمارة
ل________________؟

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?

السؤال أين يمكنك إيجاد استمارة

متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟ Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?

السؤال عن موعد إصدار مستند ما

أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟ Missä [dokumenttisi] on myönnetty?

السؤال أين تم إصدار مستند ما

متى تنتهي صالحية هويتك؟ Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?

السؤال متى تنتهي صالحية بطاقة الهوية

هل يمكنك مساعدتي في ملء االستمارة؟ Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?

السؤال إن كان يمكن ألحد مساعدتك في ملء االستمارة

ما هي المستندات التي علي عن أجلبها
من أجل______________؟

Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?

السؤال عن المستندات التي عليك جلبها

للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك
تقديم _______________ على األقل.

Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin
_______.

اإلعالم أن عليك التقديم للحصول على مستند ما

تمت سرقة [مستند] الخاص بي. Minun [dokumenttini] varastettiin.

اإلعالم بأن أحد مستنداتك قد تمت سرقتها

إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن
___________________.

Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.

اإلعالم بأنك تكمل طلبا ما بالنيابة عن شخص آخر
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المعلومات سرية. Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.

اإلعالم بأن المعلومات المذكورة هي سرية ولن يتم اإلفصاح بها ألطراف ثالثة

هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم
هذا التطبيق؟

Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?

السؤال إن كان يمكنك الحصول على إيصال بتقديمك
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ما هو اسمك؟ Mikä sinun nimesi on?

طلب اسم شخص ما

هل يمكنك إعالمي بمكان وتاريخ الوالدة
الخاصين بك؟

Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja
syntymäaikasi?

السؤال عن مكان وتاريخ الوالدة لشخص ما

أين تعيش؟ Missä sinä asut?

السؤال عن مكان عيش شخص ما

ما هو عنوانك؟ Mikä sinun osoitteesi on?

السؤال عن عنوان شخص ما

ما هي جنسيتك؟ Minkä maan kansalainen sinä olet?

السؤال عن جنسية شخص ما

أين وصلت إلى [بلد]؟ Koska sinä saavuit [maahan]?

السؤال عن تاريخ وصول شخص ما إلى البالد

هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟ Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?

الطلب من شخص ما أن يظهر هويته/ها

Dokumenty - 
arabsky finsky

Stránka 2 22.05.2023



Život v zahraničí
Dokumenty

حالتي الزوجية
هي___________________.

Minä olen _________.

اإلعالم بخصوص حالتك الزوجية

عازب naimaton

الحالة الزوجية

متزوج naimisissa

الحالة الزوجية

منفصل asumuserossa

الحالة الزوجية

مطلق eronnut

الحالة الزوجية

لدي شريك/شريكة في السكن avoliitossa

الحالة الزوجية

متزوجان مدنيا rekisteröidyssä parisuhteessa

حالة زوجية

شريكان غير متزوجين parisuhteessa

الحالة الزوجية

في شراكة منزلية avoliitossa

الحالة الزوجية

أرم/ألرملة leski

الحالة الزوجية

هل لديك أطفال؟ Onko sinulla lapsia?

السؤال إن كان هناك شخص لديه أطفال
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هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟ Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?

السؤال إن كان هنا شخص يقدم الدعم المالي لألشخاص المقيمين معه/ها

أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي. Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.

اإلعالم بنيتك في إعادة التوحد مع عائلتك
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أرغب في التسجيل في المدينة Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.

اإلعالم بأنك ترغب بالتسجيل في المدينة

ما هي المستندات التي علي جلبها؟ Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?

السؤال عن المستندات التي عليك جلبها

هل هناك أية تكاليف على التسجيل Maksaako rekisteröityminen jotakin?

السؤال إن كانت هناك تكاليف على التسجيل

أنا هنا من أجل تسجيل السكن Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.

اإلعالم بأنك هنا لتسجيل مسكنك

أرغب في التقدم للحصول على شهادة
حسن سلوك

Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.

اإلعالم بأنك ترغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك

أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة. Haluaisin hakea oleskelulupaa.

اإلعالم بأنك ترغب في التقدم للحصول على إذن إقامة
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أرغب في طرح بعض األسئلة المتعلقة
بالتامين الصحي.

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen
liittyen.

اإلعالم بأن لديك بعض األسئلة بخصوص التأمين الصحي
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هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟ Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?

السؤال إن كنت تحتاج لتأمين صحي خاص.

ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟ Mitä vakuutus kattaa?

السؤال بخصوص مدى تغطية التأمين الصحي

تكاليف المستشفى Sairaalakulut

مثال عن تغطية التأمين الصحي

أجور المختصين Erikoislääkärikustannukset

مثال عن تغطية التأمين الصحي

اختبارات التشخيص Diagnostinen tutkimus

مثال عن تغطية التأمين الصحي

العمليات الجراحية Kirurgiset toimenpiteet

مثال عن تغطية التأمين الصحي

العالج النفسي Psykiatrinen hoito

مثال عن تغطية التأمين الصحي

العالج السني Hammashoito

مثال عن تغطية التأمين الصحي

عالج العينين Silmähoito

مثال عن تغطية التأمين الصحي
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لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟ Miksi sinä anot maahantuloviisumia?

مثال عن تغطية التأمين الصحي
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هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟ Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?

السؤال إن كنت تحتاج إلى فيزا لدخول البلد.

كيف يمكنني تمديد الفيزا؟ Kuinka voin pidentää viisumiani?

السؤال عن كيفية تمديد الفيزا

لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟ Miksi viisumihakemukseni on hylätty?

السؤال عن سبب رفض تقديمك للفيزا

هل يمكنني التقدم ألصبح مقيما دائما؟ Voinko hakea maan kansalaisuutta?

السؤال إن كنت تستطيع التقدم لتصبح مقيما دائما في البلد
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هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟ Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?

السؤال إن كنت بحاجة لتغيير لوحة سيارتك، في حالك جلبتها من البلد الذي جئت منه

أرغب في تسجيل مركبتي. Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.

اإلعالم بأنك ترغب في تسجيل مركبتك

هل رخصة سوقي صالحة هناك؟ Kelpaako ajokorttini täällä?

السؤال إن كانت رخصة سوقك صالحة هناك

أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة. Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.

التقدم لرخصة سوق مؤقتة

أرغب في الحجز من أجل
___________-.

Haluaisin suorittaa ________.

اإلعالم بأنك ترغب في الحجز الختبار رخصة سوق

اختبار نظري teoriakokeen

نوع االختبار
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اختبار القيادة inssiajon

نوع االختبار

أود تغيير _______________ في
رخصة سوقي.

Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.

اإلعالم بأنك تريد تغيير بعض التفاصيل في رخصة سوقك

العنوان osoitetta

ما تريد تغييره

االسم nimeä

ما تريد تغييره

الصورة kuvaa

ما تريد تغييره

أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة
السوق.

Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.

اإلعالم بأنك تريد إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق خاصتك

أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي. Haluaisin uusia ajokorttini.

اإلعالم بأنك تريد تجديد رخصة السوق خاصتك

أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي. Haluaisin uusia _____ ajokorttini.

اإلعالم بأنك ترغب في استبدال رخصة سوقك

ضائعة kadonneen

مشكلة رخصة السوق

مسروقة varastetun

مشكلة رخصة السوق
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متضررة vaurioituneen

مشكلة رخصة السوق

أود استئناف إيقاف رخصتي. Haluaisin valittaa ajokiellostani.

اإلعالم بأنك ترغب في استئناف منعك من القيادة
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أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد
بصيغة صفة].

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.

اإلعالم بأنك ترغب في طلب الجنسية

أين يمكنني التسجيل الختبار اللغة [لغة]؟ Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?

السؤال أين يمكنك التسجيل إلجراء اختبار لغة

لدي سجل إجرامي نظيف. Minulla on puhdas rikosrekisteri.

اإلعالم بأن لديك سجال إجراميا نظيفا

لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] . Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.

اإلعالم بأنك تملك المستوى المطلوب من اللغة

أرغب في الحجز الختبار عن المعرفة
العامة للحياة في [بلد].

Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.

اإلعالم بأنك تريد الحجز للخضوع المتحان المعرفة العامة للحياة في ذلك البلد

ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟ Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?

السؤال عن األجور للتقدم بطلب الجنسية

زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية]. Minun puolisoni on [maan] kansalainen.

اإلعالم بخصوص جنسية شريكك الزوجي
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