KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE TAMPERE'DEKİ
GÖÇMENLİK HİZMETLERİNDE YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
Tampere Göçmenlik Hizmetleri kurumu, faaliyetlerini uzaktan yürütmektedir. Şu anda müşterilerimize
çevrimiçi olarak, telefonla ve/veya e-posta üzerinden destek sunabilmekteyiz. Topluluk veya grup
olarak gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin iptal edildiğini ya da ertelendiğini lütfen unutmayın.

Yetişkinlere Yönelik Sosyal Çalışmalar kolunda faaliyet gösteren Göçmenlik Hizmetleri ekibi, önemli
müşteri görüşmeleri ve ev ziyaretlerinden sorumludur. Diğer tüm işlemler telefon üzerinden
gerçekleştirilir. Hervanta'daki Kototori Merkezi, ikinci bir habere kadar kapalı kalacaktır.
• Sosyal Hizmetler'in birden fazla dilde sunulan danışmanlık hizmet programını inceleyin.

Mainio (Göçmenlik Bilgi Merkezi) telefon, e-posta veya "Neuvoo" uygulaması üzerinden çeşitli dillerde
danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
•
•
•
•

Farklı dillerde hizmet veren danışmanların iletişim bilgilerine www.tampere.fi/mainio adresinden ulaşabilirsiniz.
mainio@tampere.fi adresine e-posta göndererek Mainio ile iletişime geçebilirsiniz.
"Neuvoo" uygulamasını Google Play Store veya App Store üzerinden indirebilirsiniz.
Güncel bilgileri Mainio Facebook Sayfasından edinebilirsiniz.

Uluslararası Tampere Eğitim Merkezi, faaliyetlerini uzaktan yürütecektir.

Randevunuz varsa veya tavsiyeye ihtiyaç duyuyorsanız özel danışmanınızla iletişime geçin. Eğitim Merkezi ile iletişime geçmek için
(+358) 041 730 1407 numaralı telefondan Lobi Hizmetleri bölümünü arayabilir veya osaamiskeskus@tampere.fi adresine e-posta
gönderebilirsiniz.

Göçmen Eğitim Merkezi beceri değerlendirme işlemleri telefonla veya internet üzerinden gerçekleştirilir.
Beceri ölçme anketine katılabilmek için bir telefon, bilgisayar veya tabletiniz bulunmalıdır.

• Kaydolma aşamasında, özel danışmanınızdan yardım alabilirsiniz.
• Öğrenci Danışmanı Outi Lahtinen, kaydını gerçekleştiren tüm başvuru sahipleriyle iletişime geçer ve beceri ölçme
anketiyle ilgili olarak rehberlik sunar. Danışmana (+358) 44 4811 237 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Uluslararası Tampere Merkezi, kurumsal müşterilere ve farklı ülkelerde iş arayan çalışan adaylarına
sunduğu hizmetlere normal şekilde devam etmektedir.

• Bu Merkez ile iletişime geçmek için (+358) 41 730 2769 numaralı telefonu arayabilir veya info.tamperehub@tampere.fi
adresine e-posta gönderebilirsiniz.
• Tampere'de sunulan uluslararası hizmetler hakkında bilgi edinmek için www.internationaltampere.fi adresindeki İngilizce
sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
Size yardımcı olmak için buradayız. Sunduğumuz hizmetlerle ilgili sorularınız olursa lütfen bizimle iletişime geçin.
Hizmetlerimizle ilgili bir değişiklik olduğunda, güncellemeler web sitemiz ve/veya sosyal medya kanallarımız aracılığıyla
paylaşılır.
Tampere için birden fazla dilde hazırlanan koronavirüsle mücadele kılavuzunu www.tampere.fi/coronavirus adresinde
bulabilirsiniz.
Saygılarımızla,
Tampere Göçmenlik Hizmetleri

