
 

 

 معلومات عن تجربة التشغیل للبلدیة للمھاجرین والناطقین بلغات أجنبیة. 
 

 تجربة التشغیل للبلدیة 

.  في تجربة التشغیل للبلدیة سوف یصبح جزء من  30/6/2023وسوف تستمر لغایة   2021/ 3/ 1سوف تبدأ تجارب التشغیل للبلدیة من تاریخ 
. في تجربة التشغیل ستكون البلدیة مسؤولة عن خدمات مكتب العمل أي  ُمقیمین فیھابلدیاتھم الالعاطلین عن العمل الطالبین للعمل زبائن لدى 

 والشركات لزبائنھا. - ستقّدم خدمات القوى العاملة

سوف تكون خدمات مركز الكفاءة الدولیة في تامبیري ضمن منطقة تجربة العمل في بیركانما ھو المسؤول بشكل رئیسي عن تقدیم الخدمات  
وبعد انتھاء فترة التوطین سوف تُصبح المعامالت   ھاجرین الذین في فترة التوطین وكذلك لمواطني تامبیري الناطقین بلغات أجنبیة.للم

ات  الرسمیة للمھاجرین في البلدیات المقیمین فیھا. أیضاً بالنسبة لآلخرین الناطقین بلغات أجنبیة سوف تصبح معامالتھم الرسمیة في البلدی 
) سوف یقدم خدمات لجمیع المھاجرین المقیمین في بیركانما، الذین  Mainioفیھا. إن مركز االستشارة المتعدد اللغات ماینیو(ن می المقی 

 لإلرشاد واالستشارة بلغاتھم األم.  یحتاجون 

من تجربة  إذا كنت من ضمن زبائن تجربة التشغیل للبلدیة، سوف تحصل على معلومات عن األمر بشكل شخصي. االنتقال كزبون ض
 من أجل ھذا الموضوع.   خاصالتشغیل سوف تحصل بشكل تلقائي وال حاجة لك لالتصال مع قسم تجربة البلدیة أو مع مكتب العمل بشكل  

معامالتي   - التبلیغ كطالب للعمل بشكل طبیعي كالسابق لدى مكتب العمل في بیركانما. كما ستكون خدمة ، سوف یستمرخالل فترة التجربة
) قید االستخدام. سوف یقوم مكتب العمل بتوجیھ الزبائن التابعین لدائرة تجربة التشغیل إلى بلدیة تجربة التشغیل  Oma asiointiالخاصة ( 

 كزبائن لدیھا. سوف تستغرق مدة عالقة الزبون طوال فترة تجربة التشغیل.  

 الرابط) )  ( ھذا سیكون اسم Oma asiointiالتسجیل كطالب للعمل في معامالتي الخاصة (

 كزبون في تجربة التشغیل للبلدیة 

سوف یقوم خبیرك  والخبیر الخاص، الذي سیقوم بمساعدتك في جمیع األمور المتعلقة بالتشغیل. على سوف تحصل من تجربة التشغیل للبلدیة 
 ن.  ون الرسمی ووظف الخاص بإرشادك على سبیل المثال في األمور المتعلقة بالخدمات، والتقاریر والقرارات التي یُجریھا الم

 القائمة األساسیة للزبون 

بل مع مكتب العمل بشأن اللقاء، أو الخدمات أو الواجبات المتعلقة بطلب العمل، تذكر رعایتھا في وقتھا المحدد. بھذا  إذا كنت قد اتفقت من قَ 
 الشكل لن یحصل انقطاع لطلب العمل الخاص بك. 

)، على سبیل المثال إذا بدأت بعمل أو بدراسة  Oma asiointiعامالتي الخاصة ( بلّغ عن جمیع التغییرات في وضعك من خالل م •
 أو معلومات االتصال الخاصة بك قد تغیرت.  

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة أو كان لدیك أسئلة، یمكنك االتصال إلى رقم الخدمة على مستوى الجمھوریة (من االثنین إلى الجمعة   •
 . Oma asiointiأو ترك طلب لالتصال بك عبر خدمة  0295  025  500  ) ھاتف: 16:15- 9:00من الساعة  

 
 إذا كنت قد بدأت بخدمة جدیدة، أرسل االستمارات المتعلقة بھا إلى تجربة التشغیل للبلدیة في وقت ُمبّكر قبل بدء الخدمة.  •

 

 المھاجرون في تجربة التشغیل للبلدیة 

) خدمات لجمیع طالبي العمل الناطقین بلغات أجنبیة من سكان تامبیري  OSKEتامبیري (یقّدم مركز الكفاءة الدولیة للمھاجرین في مدینة 
 . وكذلك لجمیع الزبائن المھاجرین الساكنین في بیركانما، الذین في مرحلة التوطین. المساعدة ستكون في األمور المتعلقة بالعمل والدراسة

  



 

 

 الخدمات التي یقدمھا مركز الكفاءة الدولیة:  

 النشاط)   -التحفیز -(المشاركة  الخاص  تدریبال

 المھاجرین والتوجیھ للدراسة.  -زبائنال) بشكل شخصي من خالل خدمة تشغیل OMA-valmentaja• سوف یدعمك الُمدّرب الخاص ( 

ءات صنع القرار (دعم  • الخدمات المشمولة في إجراءات التوطین القانونیة: تقییم الحاجة للخدمة والمقابلة األولیة، خطة التوطین، إجرا
 األجور وما إلى ذلك) والدراسة / التوجیھ للخدمات التي تُحّسن فرص التشغیل.   

التفاوض مع منسقي الكفاءة حول استطالع الكفاءة وخطة الدراسة وكذلك عند الحاجة مع  ب  valmentaja) –(OMA• یقوم الُمدرب الخاص 
 موظف الشؤون االجتماعیة في بلدیة إقامتك حول دعم الزبون واإلرشاد إلى خدمات الدعم.   

لنشاط المتعددة وكذلك یقوم  أیضاً بعد تجاوز الزبائن فترة التوطین بإعداد خطط التشغیل، وا valmentaja) –(OMA• یقوم المدرب الخاص 
 بتوجیھھم إلى خدمات دعم التشغیل والدراسة. 

 خدمات الباحث عن العمل 

  عمل ال ت • یقوم منسقو األعمال الحرة والشركات بدعم الزبائن من خالل البحث عن فرص العمل وكلك عبر سبر المعلومات حول مجاال 
 . واحتیاجاتھ

شبكة عمل بشكل فعّال مع خدمات العمل في المنطقة. والھدف ھو التمكن من تقدیم للزبائن من  • یتواصل منسقو األعمال الحرة والشركات ك
 المھاجرین فرص عمل مختلفة (تدریب عمل، دعم الراتب، الطریق للعمل والخ من الفرص) 

 ائن المھاجرین.  الشركة في إیجاّد نموذج الدعم المناسب والحلول عند تشغیل الزب  ،• یدعم منسق األعمال الحرة والشركات

 ) palvelu-Boost Careerكاریر بوست ( -والمتقدمین بشكل سریع یتم تقدیم لھم خدمات تعزیز الوظائف  ابالنسبة للدارسین دراسات علی 

 

 مسح (فحص) قدرات مكثف 

مسح القدرات المكثف عبارة عن خدمة كاملة مدتھا أسبوع (خمسة أیام)، و التي سیتم تنفیذھا عن بعد أو من خالل اإلنترنت لحین   •
 إشعار آخر. 

تشمل فترة مسح القدرات (فحص القدرات) إرشاد تعلیمي و مھني شخصي خاص بك, تقییم لمستوي الللغة الفنلندیة و لمدي   •
 افة إلى تحدید القدرات المھنیة. یحصل العمیل بعد فترة مسح القدرات علي خطة للمرحلة التالیة. اإلستعدادات الدراسیة إض

 یمكن عند الحاجة عمل مسح بواسطة المعلم المتخصص.   •

إن مسح القدرات ھذا مناسب لمن إجتاز دراسات التوطین أو للمھاجرین اللذین سكنوا في البالد لفترة طویلة و یحتاجون لتطویر   •
 تھم من أجل الحصول على عمل. قدرا

 tredu.oske@tampere.fiالبرید اإللكتروني: المزید من المعلومات عن طریق  

 

 ات التواصل: معلوم

 مركز الكفاءة الدولي للمھاجرین
Rautatienkatu 10, 5. kerros 

www.tampere.fi/oske 
osaamiskeskus@tampere.fi 

 041 730 1407الھاتف:  
 

ا. لیس لخلفیة  في أمور الحیاة الیومیة المختلفة لجمیع المھاجرین المقیمین في بیركانمیُقدم الخدمات ات اللغ  دةعدالمت االستشارة مركز ماینیو 
 في الحصول على خدمات ماینیو لالستشارة.   تأثیرأي المھاجر أو سبب قدومھ للبلد 

 الخدمات التي یقدمھا ماینیو:  

https://internationaltampere.fi/article/career-boost/


 

 

 االستشارة المتعددة اللغات مركز ماینیو 

في األمور المتعلقة بالقدوم إلى البلد واإلجراءات لخدمات الجھات  مختلفة لغة  16• خدمات االستشارة والتوجیھ باللغة األم تقدم الخدمة ب  
 الرسمیة.  

اإلجابات أیضاً على األسئلة المتعلقة باالستقرار، والرعایة الصحیة، والھوایات، والدراسة، والعمل وفي السكن  على • تحصل من االستشارة 
 في فنلندا.  

• تقوم االستشارة بتوجیھ ودعم الزبائن من خالل توجیھھم إلى المساعدة المناسبة، عندما یكون لدى الزبون تحدیات في وضعھ الحیاتي  
 معلومات بنفسھ حول الخدمات العامة.  أوصعوبات في إیجاد ال

 • من الممكن الحصول على االستشارة باللغة األم سواًء عن بُعد أو كخدمة مباشرة (عبر الھاتف، وتطبیق االستشارة، وزیارة الزبون). 

الطالب وأولیاء األمور في  على سبیل المثال  ،فترة التوطین للزبائن لمن ھم خارج • تشمل خدمات االستشارة أیضاً االستطالعات األولیة 
 البیوت.  

 معلومات التواصل: 

 ماینیو االستشارة المتعددة اللغات 
Rautatienkatu 10, 1. kerros 

www.tampere.fi/mainio 
mainio@tampere.fi 

 

 ) Play-ja  App-storesta(تنزیل مجاني من      Neuvoo-appاالستشارة -تطبیق

FAQ 

 وظف المسؤول عني ؟ مع من یمكنني االتصال، ومن ھو الم

 مركز الكفاءة الدولي للمھاجرین في تامبیري، مركز الكفاءة  من یتم تقدیم الخدمة لك إما من قبل البلدیة المقیم فیھا أو 

              040 730 1407ھاتف الرقم 

 لي للمھاجرین.  ال أسكن في تامبیري ھل یمكنني الحصول على المساعدة في موضوع طلب العمل من مركز الكفاءة الدو 

دة  إذا كانت بلدیة إقامتك في منطقة تجارب بلدیة بیركانما للعمل وكان ال یزال لدیك وقتاً حسب قانون التوطین، فیمكنك الحصول على المساع
من البلدیة المقیم  في األمور المتعلقة في التشغیل من مركز الكفاءة الدولي للمھاجرین. إذا كانت مدة التوطین قد انتھت، تحصل على المساعدة 

 فیھا.  

 ال أجید اللغة الفنلندیة بشكل جید من یُساعدني ؟ 

)، منسق األعمال الحرة والشركات  OMA-valmentajaیمكن تقدیم المساعدة لك من قبل مركز الكفاءة الدولي للمھاجرین المدرب الخاص (
 االستشارة المتعددة اللغات.  مركز أو ماینیو 

 مھاجرینمركز الكفاءة الدولي لل

   االستشارة المتعددة اللغاتمركز ماینیو 

 

   

 


