خدمات کاریابی
وانتا و ِکراوا

شهرداری های «وانتا» و « ِکراوا» از مورخ  ۲۰۲۱/۳/۱برای ارائه خدمات کاریابی،
با اداره کار متحد می شوند.

شهرداری های «وانتا» و «کِراوا» از مورخ  ۲۰۲۱/۳/۱برای ارائه خدمات کاریابی با اداره کار متحد
می شوند .هدف ما این است که شما را برای پیدا کردن کار یا آغاز تعلیمات مناسب کمک کنیم.
برای شما مربی (ترینر) شخصی برای کمک به اشتغال استخدام می شود.

آیا متقاضی کار هستید؟ اینطور عمل کنید:
.۱تمامی تغییرات در وضعیت خود (مانند اشتغال یا برنامه تعلیمی) را اطالع دهید .می توانی
این تغییرات را در صفحه شخصی خود در اداره کار ،یا برای مربی شخصی خود خبر دهید.
 .۲یادتان باشد که کارهای مقرر در برنامه کاریابی خود را انجام دهید و آنها را در صفحه
شخصی خود( )vantaanjakeravantyollisyyspalvelut.fi; te-palvelut.fiعالمت بزنید.
 .۳در صورتی که قرار اشتراک در خدمات مشخصی گذاشته شده ،فورم های خواسته شده را به
موقع ،و در صورت امکان تا  ۱۰روز پیش از آغاز خدمات مورد نظر تحویل دهید .می توانید
فورم ها را از طریق اینترنت از صفحه شخصی خود ،از طریق پست به آدرس خدمات کاریابی،
یا بطور حضوری در اداره مورد نظر تحویل دهید.

اگر به کمک نیاز دارید با چه کسی به تماس شوید؟
از خدمات کاریابی برای شما مربی شخصی استخدام می شود و این شخص در همه مسائل مربوط
به کاریابی و تماس با مسئولین به شما کمک می کند .می توانید از طریق صفحه شخصی خود از
مربیاتان درخواست تماس کنید.

شهرداری چه خدماتی را برای من ارائه می کند؟
خدمات کاریابی شهرداری شما شامل خدماتی می شود که به پیدا کردن کار برای شما کمک کنند ،مانند
مدد معاش ،رهنمایی و مشوره درخواست کار و انتخاب مسلک ،تعلیم نیروی کار ،تمرین کار و
تعلیم و تحصیل شخصی با کمک معاش بیکاری می باشد .به عالوه ،شهرداری خدمات وفق یابی را
نیز مطابق با قانون ارائه می کند .اضافه بر این موارد ،شهرداری وانتا و ِکراوا خدمات عمومی خود را
نیز برای باشنده گان ارائه می کنند.

آیا برای من برنامه کاریابی شخصی تنظیم می شود؟
بله ،برنامه کاریابی مثل قبل تنظیم می شود .برنامه های کاریابی قبلی و موارد قرار شده در آنها ،هنوز
هم تا زمانی که این برنامه ها با حضور خودتان به روز نشده باشندشما را مکلف می سازند.

شماره های تماس و ساعات ارائه خدمات
خدمات شخصی
۰۹۸۳۹۵۰۱۲۰
ساعات کار :دوشنبه تا جمعه از ساعت  ۹تا ۱۶
خدمات صاحبان کار
۰۹۸۳۹۵۰۱۳۰
ساعات کار :دوشنبه تا جمعه از ساعت  ۹تا ۱۶
خدمات چند زبانه
۰۹۸۳۹۵۰۱۴۰
ساعات کار :دوشنبه تا جمعه از ساعت  ۹تا ۱۶
vantaanjakeravantyollisyyspalvelut.fiوبسایت خدمات کاریابی «وانتا» و «کراوا» می باشد و
معلوماتی مانند شماره تماس با ادارات در شهر های مختلف را در آن پیدا کرده می توانید.
kuntaliitto.fi/tyollisyyskokeilutوب سایت ملی برنامه امتحانی خدمات کاریابی از طرف شهرداری
te-palvelut.fiصفحه خدمات شخصی برای کارهایی مانند درخواست تماس ،خبر دادن در مورد
تغییرات و اسم نویسی به حیث متقاضی کار
شما می توانید از خدمات صفحه شخصی خود استفاده کنید و خدمات اداره کار هم کماکان بصورت ملی در
اختیار شما قرار دارند.
 kela.fiموارد مربوط به پرداخت هزینه ها برای مشتریان « ِکال»
tyj.fiموارد مربوط به پرداخت هزینه ها برای مشتریان اتحادیه های کارگری
خدمات تلفنی ملی اداره کار در روز های دوشنبه تا جمعه از ساعت  ۹تا  ۱۵:۱۶برای شما مشوره می دهند.
خدمات تلفنی مشتریان شخصی :به زبان فنلندی  ،۰۲۹۵۰۲۵۵۰۰به زبان سویدنی  ،۰۲۹۵۰۲۵۵۱۰به
زبان انگلیسی  ،۰۲۹۵۰۲۰۷۱۳به زبان روسی۰۲۹۵۰۲۰۷۱۵ :
مشوره دریافت معاش بیکاری ۰۲۹۵۰۲۰۷۰۱
مشوره تعلیمی ۰۲۹۵۰۲۰۷۰۲
مشوره انتخاب مسلک (روانشناس امور کار و مسلک) ۰۲۹۵۰۲۰۷۲۰
خدمات مشوره انتخاب مسلک روز های دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت  ۱۲تا  ۱۶در دسترس می باشد.

معلومات تماس
وقتی که در صفحه شخصی خود از کارمندان درخواست تماس کنید
،(vantaanjakeravantyollisyyspalvelut.fi; te-palvelut.fi)
.مربی شخصی تان با شما به تماس می شود
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»شهرداری «کراوا
خدمات کاریابی

»محل مراجعه در «کراوا
۱۶  تا۹ دوشنبه تا جمعه از ساعت
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04200 KERAVA

Keravan Ohjaamo
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