تغییرات در خدمات مهاجرتی شهر  TAMPEREبه علت وضعیت ویروس کرونا
خدمات مهاجرتی شهر  Tampereبصورت دور کاری انجام می شوند .در حال حاضر ،ما به درخواست های متقاضیان بصورت آنالین ،تلفنی یا ایمیل رسیدگی می کنیم.
لطفا توجه فرمایید که همه رویدادها و فعالیت های جمعی لغو شده یا به تعویق افتاده اند.

خدمات اداره مهاجرتی و اجتماعی بزرگساالن دیدارهای ضروری با مراجعه کنندگان و بازدید از منازل را انجام می دهد اما خدمات دیگر بصورت تلفنی انجام می شوند Kototori .در
 Hervantaتا اطالع ثانوی تعطیل است.
• به جدول زمان بندی خدمات مشاوره چند زبانه سرویس اجتماعی مراجعه فرمایید

مرکز اطالع رسانی مهاجرتی  Mainioبه زبان های مختلف از طریق تلفن ،ایمیل یا از طریق اپلیکیشن  Neuvooمشاوره می دهد.
• اطالعات تماس مشاورین زبان های مختلف را می توانید در نشانی  www.tampere.fi/mainioببینید.
• تماس از طریق ایمیلmainio@tampere.fi :
• اپلیکیشن  Neuvooرا از  Google Play Storeیا  App Storeدانلود کنید.
• برای اطالعات به روز از صفحه  Mainioدر  Facebookدیدن کنید.

مرکز بین المللی مهارت های  Tampereبه دور کاری ادامه خواهد داد.
اگر قرار مالقات دارید یا به مشاوره نیاز دارید با مربی خودتان تماس بگیرید .از طریق شماره تلفن  041 730 1407خدمات البی یا با ایمیل osaamiskeskus@tampere.fi
می توانید با مرکز مهارت ها تماس بگیرید.
ارزیابی های مهارتی مرکز مهارت های مهاجران بصورت تلفنی و از طریق اینترنت انجام می شوند.
برای شرکت کردن در بررسی مهارتی خود نیاز به تلفن ،کامپیوتر یا تبلت دارید.
• باید نزد مربی خودتان ثبت نام کنید
•  Outi Lahtinenمشاور دانشجویی نیز با همه افرادی که ثبت نام کنند تماس گرفته و آنها را در انجام بررسی مهارتی راهنمایی خواهد کرد ،با شماره تلفن +358 44 4811 237
 HUBبین اللملی Tampereبه مشتریان تجاری و کارجویان بین المللی طبق روال معمولی خود خدمات دهی می کند.
• با شماره تلفن  +358 41 730 2679یا با نشانی ایمیل  info.tamperehub@tampere.fiتماس بگیرید.
• اطالعات درباره خدمات بین المللی شهر  Tampereبه زبان انگلیسی در نشانی  www.internationaltampere.fiدر دسترس قرار دارد.

ما آماده راهنمایی هستیم .اگر سوالی درباره خدمات ما دارید لطفا بدون تردید با ما تماس بگیرید .ما هرگونه تغییر در برنامه ها را در وب سایت خودمان و یا کانال های شبکه های اجتماعی
منتشر خواهیم کرد.
راهنمای چند زبانه ویروس کرونا شهرداری شهر  Tampereرا می توانید در نشانی زیر مطالعه کنیدwww.tampere.fi/coronavirus :
با تقدیم احترام،
خدمات مهاجرتی شهر Tampere

