قائمة التذكير للمنتقل إلى فنلندا
في البداية قم بزيارة هذه الدوائر الرسمية .خذ معك عند الذهاب إلى الدوائر الرسمية جواز السفر أو بطاقة الهوية أو
ترخيص اإلقامة أو شهادة تسجيل الحق في اإلقامة أو الشهادات الضرورية األخرى (على سبيل المثال عقد العمل أو
بطاقة الطالب).
 .1مكتب دائرة الهجرة www.migri.fi
مكتب دائرة الهجرة يعالج جميع االمور المتعلقة بأقامة االجانب باالضافة الى تسجيل مواطني دول اإلتحاد األوروبي.
االقامة والتسجيل تتم معالجتها من خالل تسعة مكاتب في موافع مختلفة في فنلندا .اليوجد في يوفاسكوال مكتب عامل
لدائرة الهجرة .نقاط عمل مكتب الهجرة االقرب ليوفاسكوال تكون في مدن تامبيره ،الهتي و كوبيو .نوصي بحجز
المواعيد عن طريق االنترنت.

Arabia

أهال وسهال بكم في
يوفاسكوال

 .2مكتب تسجيل األنفسwww.maistraatti.fi ،Yliopistonkatu 28 ،
قم بالتسجيل في المنظومة المعلوماتية لتسجيل السكان في فنلندا وأطلب الرقم الشخصي التعريفي (الجميع) .يقوم مكتب
تسجيل األنفس بتسجيل األجنبي في المنظومة المعلوماتية لفنلندا لتسجيل السكان بصفة مؤقتة أو دائمة ويقوم بمنح الرقم
الشخصي التعريفي .مكتب تسجيل األنفس يحتاج إلى شهادات معتمدة رسميا ً مع ترجماتها كي يدون العالقات العائلية.
يتوجب أن يكون لدى الشخص من أجل التسجيل مسكن مخصص لإلستعمال كمسكن .يتم تحديد مكتب تسجيل األنفس
القائم بالتسجيل بنا ًء على موقع المسكن.
 .3الكيالwww.kela.fi ،Vapaudenkatu 40 – 42 ،
يقوم الكيال بدفع الدعم المالي في مختلف الظروف المعيشية .عاد ًة ما يقوم الكيال برعاية األمان األساسي عندما تكون
مصادر الدخل األخرى ضئيلة .من الممكن طلب الحق في الضمان اإلجتماعي الفنلندي والتأمين الصحي من الكيال.
عندما يكون لديك الحق في الضمان اإلجتماعي ،يكون بإمكانك طلب والحصول على الدعم من الكيال.
 .4مكتب العمل والموارد المعيشية (مكتب – تي)Vapaudenkatu 58 A, www.te-palvelut.fi ،
إذا كنت عاطالً عن العمل ،فقم بالتسجيل كباحث عن عمل .بإمكانك أن تطلب الخدمات من مكتب العمل والموارد
المعيشية أي من مكتب  -تي والتي تساعدك في التوطين وفي الحصول على عمل .يقوم مكتب العمل بمساعدتك في
البحث عن عمل ،حيث أنه توجد هناك قائمة واسعة من الخدمات المعروضة والتي من الممكن دعم تشغيلك من خاللها.
 .5مكتب الضرائبwww.vero.fi ،Vapaudenkatu 58 A ،
على صفحات  www.vero.fiتجد إرشادات عن كيفية طلب بطاقة الضريبة وعن الضرائب المتعلقة بالدخل وعن
التخفيضات الضريبية .تحتاج إلى الرمز الشخصي التعريفي وترخيص اإلقامة وكذلك توضيح عن الضمان اإلجتماعي
الذي تتبع له ،أي في أي بلد يكون عند تعاملك مع مكتب الضرائب .بإمكانك أن تحصل على الرمز الشخصي التعريفي
من مكتب الضرائب حينئذ عندما تحتاج لذلك لتدبير أمور الضرائب .الحصول على الرقم الشخصي التعريفي يتطلب
التعامل الشخصي مع نقطة خدمات دائرة الضرائب.

خدمات أخرى مهمة:
 .6مؤسسة اإلدارة اإلقليمية  /الحماية في مكان العملwww.tyosuojelu.fi ،Cygnaeuksenkatu 1 ،
بإمكانك التواصل مع سلطات الحماية في مكان العمل في األمور المتعلقة بظروف العمل ألماكن العمل والظروف
السائدة في أماكن العمل وبخصوص ميزات صلة العمل .بإمكانك التواصل مع الحماية في مكان العمل باإلتصال برقم
الهاتف 0295 018 450 :أو عبر البريد اإللكترونيtyosuojelu.lansi@avi.fi :
 .7الخدمات اإلجتماعيةwww.jyvaskyla.fi ،Hannikaisenkatu 37 ،
إذا لم يكن لديك عمالً أو نقوداً للمعيشة ،فبإمكانك أن تسأل عن الحق في دعم الدخل المعيشي وفي الخدمات اإلجتماعية
من مكتب الخدمات اإلجتماعية .اإلرشادات ،هاتف رقم ،(014) 2663624 :وقت اإلتصال الساعة16.00 - 8.00 :

روابط مفيدة
www.infopankki.fi
www.lifeinfinland.fi
www.migri.fi
www.jyvaskyla.fi
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 )1دائرة تسجيل األنفس (التسجيل في المنظومة المعلوماتية لتسجيل السكان)
Yliopistonkatu 28
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 )2الكيال (أمور – الضمان اإلجتماعي)
 ،Vapaudenkatu 40 – 42شئون المهاجرين
 )3مكتب العمل والموارد المعيشية (مكتب  -تي) (األمور المتعلقة بالبحث عن
عمل وعن التعليم المتعلق بالتوطين) ،Vapaudenkatu 58 A
 )3مكتب الضرائب (بطاقات الضرائب وما شابه ذلك من األمور المتعلقة
بالضرائب) Vapaudenkatu 58 A
 )4خدمات التوطين (الخدمات اإلجتماعية وإستقبال الالجئين والعائدين)
Ailakinkatu 17

1
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 )5إنفو قلوريا (اإلستشارات بلغات مختلفة في جميع األمور اليومية)
 .Matarankatu 6 A 1المركز متعدد الثقافات قلوريا (المكان الذي تتم فيه
مقابلة الناس ودراسة على سبيل المثال اللغة الفنلندية) Matarankatu 6 A 1
 )6إستشارات  -يوفاسكوال و نقطة  -لين ّكي (إستشارات عن خدمات مدينة
يوفاسكوال وبيع تذاكر المواصالت المحلية) ،Asemakatu 7 ،إستشارات –
يوفاسكوال
 )7المكتبة العامة الرئيسية (إستعارة الكتب والمواد األخرى ،إمكانية
اإلستنساخ ،أجهزة الكمبيوتر إلستعمال الزبائن) Vapaudenkatu 39-41
 )8المستشفى المركزي (عالج األمراض المستعجل في فترات المساء ونهايات
األسبوع)
الحظ ! أعبر جهة السهم ،الطريق إلى المستشفى طولها  2,1كم تقريبا ً .إتبع
إشارات المرور.Keskussairaalantie 19 .
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