الخدمات التوظيفية
لمدينتي فانتا وكيرافا

تضم مدينتا فانتا وكيرافا جهودهما إلى جهود خدمات مكتب العمل
من أجل إنشاء خدمات توظيفية اعتبارًا من .2021 .3 .1

تضم مدينتا فانتا وكيرافا جهودهما إلى جهود خدمات مكتب العمل من أجل إنشاء خدمات
توظيفية اعتباراً من  .2021 .3 .1إن هدفنا هو مساعدتك للحصول على عمل أو مكان
مدربخاص يساعدك في مسألة التوظيف الخاصة بك.
للدراسة .سوف تحصل على ّ

هل تبحث عن عمل؟ إفعل ما يلي:
.1أبلغ عن جميع المستجدّات التي تطرأ على وضعك (كالحصول على وظيفة مثالً أو خطةللدراسة) .بإمكانك اإلبالغ
عن التغييرات عبر موقعOma asiointi-palveluأو باال ّتصال مباشرة بمدرّ بك الخاص.

.2تذ ّكر إنجاز المهمّات الم ّتفق عليها في ّ
خطتك التوظيفية ووضع إشارة عليها في موقع
Oma asiointi-palveluللداللة على أنها قد أنجزت.
()vantaanjakeravantyollisyyspalvelut.fi; te-palvelut.fi
.3عندما ت ّتفق على المشاركة بخدمة ما ،أرسل االستمارات المطلوبة ضمن المهلة المحددة لذلك ومن
األفضل أن ترسلها قبل  01أيام عمل من تاريخ بدء الخدمة .بإمكانك إعادة االستمارات إمّا إلكترونيا ً
عبر موقع  ،Oma asiointi-palveluبالبريد إلى الخدمات التوظيفية ،أو بالتو ّجه شخصيا ً إلى نقطة
الخدمة.

بمن يمكنني اال ّتصال في حال احتجت إلى المساعدة؟
سوف تحصل من الخدمات التوظيفية على مدرّ ب خاص بك يساعدك في جميع األمور المتعلّقة بعمليّة
توظيفك كما أنه يرشدك في المسائل المتعلّقة بالجهات الرسمية المعنية بأمور البطالة .بإمكانك توجيه رسالة
إلى مدرّ بك الخاص عبر موقع  Oma asiointi-palveluمن أجل أن يعاود اال ّتصال بك.

ما هي الخدمات التي تقدّ مها لي البلدية؟
تتضمّن الخدمات التوظيفية لبلديّتك جميع الخدمات التي ّ
تعزز إمكانية الحصول على عمل كالراتب المدعوم،
طلباتالحصول على مكان للعمل والتهيئة المهنية ،دراسات من تنظيم مكتب العمل ،تجربة مهنية ودراسة
مستقلة مع االستفادة من إعانات البطالة .تقدم البلدية أيضا ً خدمات التوطين المنصوص عليها في القانون.
باإلضافة إلى هذا ،تقدّمفانتا وكيرافا خدماتهما الخاصة.

هل يتم إعداد خطة توظيفية لي أنا؟
أجل ،يتم إعداد خطة توظيفية كما في السابق .إن الخطة الموضوعة سابقا ً والمهمات المتفق عليها والتي تم
ملزمة إلى حين يتم تجديد الخطة معك.
تدوينها في الخطة ،تعتبر ِ

أرقام ومواعيد الخدمة
خدمات الزبائن
 09 8395 0120أوقات العمل
من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة  9ص ولغاية الساعة  4بظ
خدمات أصحاب العمل
 09 8395 0130أوقات العمل
من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة  9ص ولغاية الساعة  4بظ
خدمات بلغات مختلفة
 09 8395 0140أوقات العمل
من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة  9ص ولغاية الساعة  4بظ
 vantaanjakeravantyollisyyspalvelut.fiهو الموقع اإللكتروني للخدمات التوظيفية لمدينتي فانتا
وكيرافا ،تجد من خالله معلومات اال ّتصال بمختلف البلديات وغيرها من المعلومات.
kuntaliitto.fi/tyollisyyskokeilutهي الصفحة الوطنية للتجربة التوظيفية للبلديّات.
 te-palvelut.fi Oma asiointi -palveluحيث يمكن إرسال طلب بمعاودة اال ّتصال ،اإلبالغ عن
المستجدّات واالنتساب كشخص طالب للعمل.
ما يزال موقع  Oma asiointi-palveluفي تصرّ فك ،كما أن الخدمات الهاتفية لمكتب العمل ما تزالفي
خدمتك على الصعيد الوطني.
 kela.fiللمسائل المتعلّقة بالمدفوعات العائدة إلى زبائن Kela

 tyj.fiللمسائل المتعلّقة بالمدفوعات العائدة إلى الزبائنالمنتسبين إلى صندوق البطالة
تقدّ م الخدمات الهاتفية لمكتب العمل على الصعيد الوطني إرشادات عامة من اإلثنين إلى الجمعة من
الساعة  9صولغاية الساعة  4.15بظ.
الخدمات الهاتفية للزبائن :باللغة الفنلندية  ،0295 025 500السويدية ،0295 025 510
اإلنكليزية  ،0295 020 713الروسية .0295 020 715
استعالمات ضمان البطالة .0295 020 701
استعالمات الدراسة 0295 020 702
اإلرشاد المهني (أخصائي علم النفس لإلرشاد المهني) 0295 020 720
يقدّم اإلرشاد المهني خدمته يومي اإلثنين والخميس من الساعة  12ظ .ولغاية الساعة  4ب ظ.

معلومات اال ّتصال
Oma asiointi-palveluحين تترك رسالة بمعاودة اال ّتصال بك عبر
،(vantaanjakeravantyollisyyspalvelut.fi;te-palvelut.fi)

.يقوم مدرّ بك الخاص باال ّتصال بك
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مدينة كيرافا
الخدمات التوظيفية

نقطة الخدمة في كيرافا
. ب ظ4  ص إلى9 من اإلثنين إلى الجمعة من

Aleksis Kiven tie 4, Kauppalantalo
04200 KERAVA
Keravan Ohjaamo

أوهيامو كيرافا
 ظ12 من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة
. ب ظ4 إلى
 الطابق األرضي،Kauppakaari 11
04200 KERAVA

مدينة فانتا
الخدمات التوظيفية

نقطة الخدمة في فانتا
. ب ظ4 -  ص9 من اإلثنين إلى الجمعة من
1 . ـط, Vernissakatu 1

01300 VANTAA

Vantaan Ohjaamo

أوهيامو فانتا
. ب ظ4  ص إلى9 من اإلثنين إلى الجمعة من
Nuorten monitoimitila Liito

اتحاد المكان المتعدد األنشطة للشبيبة

vantaanjakeravantyollisyyspalvelut.fi

Lummetie 2b C
01300 VANTAA

