
 

 

 زباناطالعاتی در باره طرح آزمایشی شھرداری در خصوص اشتغال بھ کار برای مھاجرین و افراد خارجی 
 

 ) Työllisyyden kuntakokeiluطرح آزمایشی شھرداری در خصوص اشتغال بھ کار (

یابد. در طرح  ادامھ می  30.6.2023آغاز شده و تا تاریخ  1.3.2021طرح آزمایشی شھرداری در خصوص اشتغال بھ کار از تاریخ  
آزمایشی شھرداری در خصوص اشتغال بھ کار، بخشی از افراد بیکار متقاضی کار بعنوان ارباب رجوع،  بھ زیر نظر شھرستان خود  

زمایشی، شھرستان خود شما پاسخگوی خدمات کار یعنی خدمات مربوط بھ ارائھ نیروی کاری بخش عمومی  شوند.   در این دوره آمنتقل می
 باشد.و خدمات شرکتھا، بھ ارباب رجوع خود می 

زبان تامپره، درمنطقھ جزو طرح آزمایشی  یابی ھستند و ھمچنین بھ ساکنین خارجیمسئولیت ارائھ خدمات بھ مھاجرینی کھ در دوره وفق 
Pirkanmaa المللی مھارتھای مھاجرین (، در مرکز بینTampereen kansainvälisen osaamisen palvelut  .متمرکز خواھد بود (

زبان دیگر نیز، در  گیرد. افراد خارجی یابی، انجام امور اداری مھاجرین در شھرستان خود آنھا صورت می پس از پایان یافتن دوره وفق 
  Pirkanmaaخدمات خود را بھ کلیھ مھاجرین ساکن   Mainioکنند. مشاوره چند زبانھ  خویش رسیدگی می  شھرستان خود بھ امور اداری

 دھد. باشند، ارائھ میکھ نیازمند دریافت مشاوره و راھنمایی بھ زبان خود می 

اھید کرد. انتقال شما بعنوان باشید، اطالعات مربوط بھ آن را شخصاً دریافت خورجوع طرح آزمایشی اشتغال بھ کار می اگرشما ارباب 
گیرد و نیازی نیست کھ شما برای این منظور بطور جداگانھ با خدمات مربوط  رجوع این طرح آزمایشی بطور اتوماتیک صورت می ارباب

 بھ این طرح آزمایشی و یا با اداره کار تماس بگیرید. 

کند.  معرفی می  Pirkanmaaمعمول، خود را بھ اداره کار   در طول مدت این طرح آزمایشی، فرد متقاضی کار جدید، ھمچنان بحالت
Oma asiointi -palvelu   ھای مشمول این طرح آزمایشی  رجوع (سامانھ انجام امور اداری شخصی) مورد استفاده است. اداره کار، ارباب

مام طول مدت طرح آزمایشی شھرداری  رجوعی در ت نماید. دوره ارباب را در جھت استفاده از خدمات طرح آزمایشی شھرداری، ھدایت می 
 یابد. ادامھ می 

 (نام لینک خواھد بود) Oma asiointiثبت نام بعنوان متقاضی کار از طریق 

 رجوع بودن در طرح آزمایشی شھرداری در خصوص اشتغال بھ کار ارباب

نماید.  امور مربوط بھ اشتغال بھ کار کمک می  از طریق این طرح آزمایشی، کارمند کارشناسی را دریافت خواھید کرد کھ شما را در تمامی
ھا و تصمیمات اتخاذ شده توسط مقامات، کارمند کارشناس مربوطھ، شما را بعنوان مثال در رابطھ با موضوعات مربوط بھ خدمات، گزارش 

 کند. راھنمایی می

 فھرست مطالبی کھ ارباب رجوع بایستی بھ یاد داشتھ باشند

اید، بھ یاد داشتھ باشید کھ بموقع بھ آنھا رسیدگی کنید. بھ این اگر قبالً با اداره کار در مورد مالقاتھای مربوط بھ درخواست کار توافق نموده 
 شوند.ھای بیکاری شما قطع نمی ھزینھترتیب کمک

طالع دھید، برای مثال اگر شروع بھ انجام  ا  Oma asiointiدر باره ھمھ تغییرات ایجاد شده در شرایط خویش، از طریق سامانھ  •
 کند.کار یا تحصیل نموده یا اطالعات تماس شما تغییر می

الی   9.00ھا ساعت ھا تا جمعھ(دوشنبھ  500  025 0295توانید بھ شماره تلفن. اگر نیاز بھ کمک داشتھ یا سؤالی دارید، می •
 خواست بگذارید کھ با شما تماس گرفتھ شود.در  Oma asiointi) تماس گرفتھ یا از طریق سامانھ 16.15

 
باشید، فرمھای مربوط بھ آن را خیلی زود و قبل از شروع خدمات مورد نظر،  بھ طرح  اگر در حال شروع خدماتی نو می  •

 ) تحویل دھید.  kuntakokeiluآزمایشی شھرداری (

 

 مھاجرین در طرح آزمایشی شھرداری  

زبان تامپره کھ متقاضی کار ) خدمات خود را بھ کلیھ افراد خارجی OSKEزیر نظر شھرداری تامپره (  المللی مھارتھای مھاجرین،مرکز بین
دھد.  در خصوص موضوعات  باشند، ارائھ مییابی میکھ در دوره وفق  Pirkanmaaرجوع مھاجر ساکن ھستند و ھمچنین بھ ارباب

 توانید کمک دریافت کنید. مربوط بھ کار یا تحصیل می 

  



 

 

 :  OSKEات قابل دریافت از خدم

 OMA-valmennus فعالیت)  - انگیزه  - (مشارکت 

 رجوع ) بھ کمک ارائھ خدمات شخصی، امر اشتغال بھ کار و راھنمایی در جھت تحصیالت ارباب  OMA-valmentaja• مربی شخصی (
 دھد.مھاجر را مورد حمایت قرار می 

یابی، روندھای باشند: ارزیابی نیاز بھ دریافت خدمات و مصاحبھ اولیھ، برنامھ وفق ییابی م• این خدمات شامل روندھای قانونی دوره وفق 
 شوند. یا موارد مشابھ دیگر) و راھنمایی در جھت تحصیالت/ خدماتی کھ باعث پیشبرد اشتغال بھ کار می  palkkatukiگیری (تصمیم

یابی و در صورت نیاز با امور اجتماعی ھای وفق ھای مھارتھا، در خصوص بررسی مھارتھا و برنامھکننده• مربی شخصی، با ھماھنگ
 نماید.  رجوع مشورت می شھرستان خود فرد، درمورد نحوه حمایت و راھنمایی ارباب 

ھای اشتغال بھ کارو فعالیت  یابی آنھا طی شده است نیز برنامھ رجوعی کھ دوره وفق • مربی شخصی ھچنین برای آن دستھ از ارباب 
و عالوه بر این آنھا را در جھت خدمات حمایت کننده از اشتغال بھ کار و انجام تحصیالت، راھنمایی   ھای مختلف را تنظیم کردهدررشتھ 

 کند.می

 خدمات جستجوی کار 

ھای شغلی و ھمچنین بررسی حوزه ھا را با جستجوی فرصت رجوع )، ارباب Yrityskoordinaattoritفرمایی ( کنندگان خویش• ھماھنگ
 نمایند.   آن، حمایت می تجاری و نیازھای مربوط بھ

کنند. ھدف آن ارائھ فرصتھای فرمایی بھ نحوی کوشا با حوزه تجاری و خدمات بازرگانی منطقھ ارتباط برقرار میکنندگان خویش• ھماھنگ
ر در پرداخت  یا حمایت مالی اداره کا palkkatukiھای کار آزمایشی، یا دوره  kokeilutباشد (رجوع مھاجر می گوناگون شغلی بھ ارباب 

 شوند و موارد مشابھ دیگر.)  یا کارھایی کھ باعث سھولت اشتغال می  porttityöpaikatحقوق، 

رجوع مھاجر،  در یافتن شیوه حمایتی و راه حل مناسب حمایت  فرمایی، شرکت را در زمان بھ کار گرفتن ارباب • ھماھنگ کننده خویش
 کند.می

 شود. ارائھ می  palvelu-Career Boostباشند، رادی کھ دارای پیشرفت سریع می• بھ افراد دارای تحصیالت عالی و اف

 

 بررسی مھارتھا

 توان آن را بحالت حضوری یا آنالین تحقق داد.ساعت در ھفتھ) خدمات کلی است کھ می   20• بررسی مھارتھا عبارت از دو ھفتھ (حداکثر  

) و آموزگار ویژه. ارزیابی نیاز بھ دریافت خدمات راھنمای اجتماعی،  S2ھایی با آموزگار فنالندی بعنوان زبان دوم (بستھ بھ نیاز، مشاوره 
 گیرد.ری راھنمای اجتماعی شھرستان خود فرد صورت می با ھمکا

ای (در صورت نیاز ھمراه با مترجم)، بررسی سطح مھارت زبان فنالندی، • دوره بررسی شامل راھنمایی شخصی تحصیلی و حرفھ 
ھای رزیابی آمادگیباشد)، اارزیابی مھارتھای دیجیتالی و ریاضی، بررسی توانایی شغلی (شامل بررسی عمیق مھارتھای عملی نمی

عمومی تحصیلی (شامل. مھارتھای کار گروھی، مھارتھای آکادمیک، شرایط زندگی) و پیگیری و ادامھ برنامھ بعالوه مدیریت خدمات  
 باشد.می

تحصیالت   باشد، از جملھ برای افراد فاقد سواد خواندن و نوشتن، افراد دارایرجوع مھاجرمناسب می •  بررسی مھارتھا برای کلیھ ارباب 
 گیرند. عالیھ، و کلیھ افرادی کھ در این بین قرار می 

  

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


 

 

 اطالعات تماس: 

 المللی مھارتھای مھاجرین مرکز بین

 Rautatienkatu  10, 5طبقھ   

www.tampere.fi/oske 

osaamiskeskus@tampere.fi 

 1407 730  041تلفن. 

دھد. در رابطھ با موضوعات مختلف روزمره، ارائھ می  Pirkanmaaکن خدمات خود را بھ کلیھ مھاجرین سا Mainioمشاوره چند زبانھ   
 گذارد. نمی Mainioرجوع یا علت ورود او بھ کشور، تأثیری بر روی دسترسی  وی بھ خدمات مشاوره پیشینھ ارباب

 :   Mainioخدمات قابل دریافت از  

 Mainioمشاوره چند زبانھ   

زبان مختلف بھ روندھای مربوط بھ خدمات مقامات اداری و ورود بھ کشور   16• ارائھ خدمات راھنمایی و مشاوره بھ زبان خود افراد و بھ 
 نماید.کمک می

کار و توانید پاسخ سؤاالت مربوط بھ استقرار یافتن، خدمات درمانی، فعالیتھای اوقات فراغت، تحصیالت، اشتغال بھ • از مرکز مشاوره می 
 سکونت در فنالند را نیز دریافت کنید.

رجوع دارای شرایط زندگی سخت بوده و یا برای اینکھ شخصاً اطالعات درست را در باره خدمات عمومی بیابند،  • در مواقعی کھ ارباب 
 دھد.ی و حمایت قرار می رجوع بھ سمت کمکھای درست، آنھا را مورد راھنمای باشند، مرکز مشاوره با ھدایت ارباب دچار مشکالتی می

دور و ھم بصورت حضوری، امکان پذیر است (بصورت تلفنی، از  • دریافت مشاوره بھ زبان خود، ھم بصورت ارائھ خدمات از راه 
 ، مراجعھ حضوری). Neuvooکیشن طریق اپلی 

باشند، برای مثال. دانشجویان/  می یابی نیزرجوع خارج از دوره وفق ھای اولیھ برای ارباب • خدمات مشاوره شامل انجام بررسی
 باشند. آموزان و والدینی کھ در خانھ میدانش

 اطالعات تماس: 

 Mainioمشاوره چند زبانھ   

 Rautatienkatu  10, 1طبقھ 

www.tampere.fi/mainio 

mainio@tampere.fi 

 (بطور رایگان از مارکت اندروید و از اپ استور قابل دانلود است)   Neuvooکیشن اپلی

 

FAQ 

 توان تماس گرفت، چھ کسی کارمند من است؟ با چھ کسی می 

دھند، شماره تلفن مرکز المللی مھارتھای مھاجرین زیر نظر شھرداری تامپره بھ شما خدمات ارائھ میشھرداری خود شما و یا مرکز بین
 . 1407  730 040ای مھاجرین عبارت است از  المللی مھارتھ بین

 المللی مھارتھای مھاجرین کمک دریافت کنم؟ توانم برای کاریابی از مرکز بینساکن تامپره نیستم. آیا می

یابی یابی مطابق با قانون وفق است و مدتی از دوران وفق  Pirkanmaaاگر شھرستان شما واقع در منطقھ طرح آزمایشی اشتغال بھ کار  
المللی مھارتھای توانید در رابطھ با موضوعات مربوط بھ اشتغال بھ کار، از مرکز بینشما ھنوز باقی مانده است، در اینصورت می 
 کنید. یابی شما بھ پایان رسیده است، از شھرداری شھرستان خویش کمک دریافت می مھاجرین کمک دریافت کنید.  اگر دوره وفق 



 

 

 کند؟نیستم. چھ کسی کمک میفنالندی را بخوبی بلد 

،  Mainioفرمایی/ خود اشتغالی یا مشاوره چند زبانھ  المللی مھارتھای مھاجرین، ھماھنگ کننده خویش مربی شخصی شما در مرکز بین
 یاری رسان شما ھستند.

 OSKEالمللی مھارتھای مھاجرین با نام اختصار مرکز بین

   Mainioمشاوره چند زبانھ   

 

  

 


