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 معلومات عن العمل في فنلندا
 

 قائمة التذكیر للذین قدموا للعمل في فنلندا ألول مرة
 

 إلتحق بالنقابة المھنیة
 

 بالنقابة المھنیة لمجال عملھم.  ملتحقونفي فنلندا معظم العاملین  عندما تأتي إلى فنلندا للعمل فإلتحق بالنقابة المھنیة. 
 

 عك في مشاكل مع رب العمل لدیك, وتقوم بالتفاوض بخصوص شروط العمل بالنیابة عنك.النقابة المھنیة تساعدك في حالة وقو
أعضاء النقابة المھنیة یلتحقون في العادة بصندوق البطالة عن العمل التابع لمجال عملھم أیضاً والذي یضمن تأمین البطالة عن 

 العمل المرتبطة بالدخل في حالة بطالتك عن العمل.
 

) المتعلقة tradeunion.fiأي صفحات ( liitot.fi) لدیھا صفحات اإلنترنت SAKة الفنلندیة للنقابات المھنیة ساك (المنظمة المركزی
 بالنقابات وھي تساعدك في العثور على النقابة المھنیة المناسبة لك.

 
 صفحات اإلنترنت للنقابات (باللغة الفنلندیة):

 itot.fiwww.li 
 ):نجلیزیةاإل باللغة( للنقابات اإلنترنت صفحات

 www.tradeunion.fi 
________________________________________________________________________ 

 
 مكان العمل

 
 لي عند ناحیة "اإلنتقال إلى فنلندا". التصاریح الالزمة في فنلندا لإلقامة والعمل تجدونھا فیما ی

 
 البحث عن عمل

 
یتوجب  تي) الموجودة في مختلف أنحاء فنلندا.  –تقوم بالمساعدة في البحث عن العمل مكاتب العمل والموارد المعیشیة (مكاتب 

 أن تكون ھناك قدرات سلسة على األقل للتحدث باللغة الفنلندیة في العدید من أماكن العمل. 
 

 : ب العمل والموارد المعیشیة (باللغة الفنلندیة)مكت
palvelut.fi-w.teww 

 
 :)نجلیزیةاإل باللغة( المعیشیة والموارد العمل مكتب

services.fi/te/en-www.te 
 

 حر (باللغة الفنلندیة واإلنجلیزیة):العمل وممارسة العمل ال
yrittajyys-ja-suomessa/tyo-www.infopankki.fi/fi/elama 

 
 عقد العمل

 
لزم، ولكن من المفضل دائماً إبرام عقد عقد العمل الشفوي مُ  عندما تحصل على عقد عمل، فقم بإبرام عقد العمل مع رب العمل. 

 األمور التي تم اإلتفاق علیھا عند بدء صلة العمل.  ،حینئذ یكون من السھل علیك إثبات في حالة حدوث نزاع العمل كتابیاً. 
 

http://www.liitot.fi/
http://www.tradeunion.fi/
http://www.te-palvelut.fi/
http://www.te-palvelut.fi/
http://www.te-services.fi/te/en
http://www.te-services.fi/te/en
http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys
http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys
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على األمور التالیة على األقل:  عقد العمل على أنھ قد تم فیھ اإلتفاقتحقق قبل توقیع 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
•

أطراف اإلتفاق:  
إسم ومكان إقامة كل من العامل ورب العمل.  

فترة التجریب المحتملة وطولھا:  
الھدف من فترة التجریب ھي منح طرفي اإلتفاق مدة للتمعن فیما إذا كان عقد العمل الذي قد تم إبرامھ مطابق للتوقعات.  المدة 

القصوى لھا ھي في العموم ستة أشھر.  خالل فترة التجریب یكون عادة ً بإمكان كل من العامل أو رب العمل أن یفسخ عقد العمل 
دون فترة إنتظار إنھاء العقد.  

ھل العقد دائم )أي أنھ ساري المفعول بإستمراریة( أو أنھ مؤقت أو أن األمر عبارة عن تدریب عملي.  
حالة كون العقد مؤقت.   السبب بأن العقد مؤقت في 

وقت البدء في مباشرة العمل ومدة إستمرار العمل بالعقد المؤقت.  
مكان تأدیة العمل.  

نوع المھمة العملیة.  
الراتب ومیزات العمل وكذلك زمن دفع الراتب.  

یحدد الراتب طبقاً لعقد شروط العمل لذلك المجال, ومن غیر الممكن أن یكون أقل من ما أتفق علیھ في عقد شروط العمل.  تذكر 
  . ً بأنھ في فنلندا ی دُ فع راتب عن أیام اإلجازة المرضیة أیضا

وقت العمل:  
العمل ذو الوقت الكامل یعني في فنلندا أسبوع مكون من خمسة أیام عمل وتقریباً ثماني ساعات عمل في یوم العمل.  أوقات العمل 

المتقطع متفاوتة، ولكنھا في المتوسط یجب أن تكون مطابقة لشروط عقد العمل.  
دفع في فنلندا أجر منفصل عن العمل اإلضافي وكذلك عن العمل المسائي والعمل في نھایة اإلسبوع.   یُ

إذا أبرمت عقد عمل لوقت جزئي فإھتمم بأن ساعات العمل تكون كافیة من ناحیة دخلك المعیشي.  إذا كانت ھناك إمكانیة فال توقع 
على ذلك النوع من عقود العمل التي تتراوح فیھا ساعات العمل األسبوعیة من الصفر إلى عدد معین من الساعات.  من المحتمل 

أن ال تحصل على أي عمل لبضعة األسابیع.  
عقد شروط العمل الذي یستند إلیھ عقد العمل.  

الفترة الالزمة لفسخ العقد.  
الفترة الالزمة لفسخ عقد العمل  تُلزم كل من رب العمل والعامل.  من غیر الممكن فسخ عقد عمل أي شخص مباشرةً بعد إنتھاء 

لح كي یفسخ عقد العمل.   فترة التجریب.  یجب أن یكون لدى رب العمل سبب وجیھ وُم
ال یجوز لرب العمل أن یفسخ عقد العمل المؤقت قبل أن یحین وقت إنتھائھ.  ال یجوز للعامل أن ینھي العقد قبل إنتھاء فترة عقد 

العمل المؤقت، ولكن غالباً ما یكون من الممكن تسویة األمر بالتفاوض ما بین العامل ورب العمل.  

ال یوجد في فنلندا حد أدنى لألجور محدد من قبل القانون، ولكن من الممكن تحدیده تبعاً لمجال العمل طبقاً لشروط عقد العمل. 
یجب تطبیق مستویات األجور التي یحددھا عقد شروط العمل على جمیع العاملین في ذلك المجال، وكذلك على العاملین الذین 

 وكذلك على العمال األجانب المستأجرین.  ،ترسلھم شركات أجنبیة لفترة مؤقتة

العامل الفرد لیس بحاجة إلى أن یشارك في  في شروط عقد العمل یتم تحدید الشروط البسیطة األخرى المتعلقة بصلة العمل. 
 ظمة أرباب العمل. نقاشات شروط عقد العمل، ولكن ھذه یتم مناقتشتھا ما بین النقابة العمالیة ومن

 رقم الحساب البنكي

رقم حساب بنكي. من غیر المفضل الدفع نقداً، ألن التعامل بھذه الطریقة یعني غالباً أنھ لم یتم دفع جمیع  دفع الراتب عادةً فيیُ 
 المدفوعات اإلجباریة المحددة قانونیاً من الراتب.

إذا كان لدیك جاھزاً رقم تعریفي  . ثبات الشخصیةأخرى إل بطاقةسفر أو جواز  عندما تقوم بفتح رقم الحساب، فإنك بحاجة إلى
 شخصي فنلندي، فإن ذلك یسھل عملیة فتح رقم الحساب. 

 الحیاة الیومیة في فنلندا (باللغة الفنلندیة واإلنجلیزیة):
suomessa-suomessa/arkielama-suomessa/maahanmuuttajana-www.infopankki.fi/fi/elama 

http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/maahanmuuttajana-suomessa/arkielama-suomessa
http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/maahanmuuttajana-suomessa/arkielama-suomessa
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  المدفوعات التي یتم إقتطاعھا من الراتب
 

ي حسب عندما تحصل على أول وصل عن الراتب، فتحقق من أنھ قد تم إقتطاع الضرائب ومدفوعات الضمان اإلجتماعي من الراتب اإلجمال
 القانون. 

 
 اإلقتطاع المسبق للضریبة:  •

عندما تتقدم  نسبة اإلقتطاع المسبق للضریبة موجودة في البطاقة الضریبیة التي تحصل علیھا من مكتب الضرائب. 
یجب أن تقدم البطاقة الضریبیة إلى رب  بطلب البطاقة الضریبیة، یتوجب أن یكون لدیك رقم شخصي تعریفي فنلندي. 

 اشرةً عند بدء صلة العمل. العمل مب
 مدفوعات التقاعد للعامل:  •

 یقوم رب العمل بإقتطاع مدفوعات التقاعد من الراتب.  عن ذلك تقاعد العمل.  راكمعندما تقوم بالعمل في فنلندا، فإنھ یت
 عدم إقتطاعھا یعتبر جنحة أو جریمة. 

 .مدفوعات ضمان البطالة عن العمل •
 

بإمكانك أیضاً  لنقابة المھنیة مباشرةً من الراتب إذا كنت قد إتفقت على ھذا األمر مع رب العمل. یتم إقتطاع مدفوعات عضویة ا
تعتمد على النقابة المھنیة وھي  الكلیة قدر مدفوعات العضویة أن تدفع مدفوعات عضویة النقابة المھنیة بنفسك مباشرةً إلى النقابة. 

 في المائة من راتبك اإلجمالي.  2- 1من 
 
 ارة الضرائب (بالفنلندیة): إد

FI/Henkiloasiakkaat/Ulkomailta_Suomeen/Toihin_Suomeen-www.vero.fi/fi 
 إدارة الضرائب (باإلنجلیزیة): 

US/Individuals/Arriving_in_Finland/Work_in_Finland-www.vero.fi/en 
 

 منظومة التقاعد الفنلندیة (بالفنلندیة): 
www.etk.fi/fi/service/suomi/233/suomi 

 منظومة التقاعد الفنلندیة (باإلنجلیزیة): 
www.etk.fi/en/service/the_pension_system/1399/the_pension_system 

 
 الوقایة والسالمة في العمل 

 
وكذلك على طریقة  مكان العملن على ظروف مكان العمل وقواعد الصحة والسالمة في على رب العمل القیام بتعریف العاملی

على رب العمل أیضاً أن یكون لدیھ تأمین بخصوص الحوادث، بحیث یعوض الحوادث التي تحدث في  عمل اآلالت والمعدات. 
 ربائھم. العمل وكذلك األمراض المھنیة واألضرار والمخاسر التي قد تسببھا للعاملین أو ألق

 
 :فعالیات الوقایة والسالمة في العمل (بالفنلندیة)

tyopaikalla-www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu 
 : فعالیات الوقایة والسالمة في العمل (باإلنجلیزیة)

-and-rights-s-enterprise/employee-and-finland/work-in-www.infopankki.fi/en/living
work-at-safety-and-obligations/health 

________________________________________________________________________ 
 

 مشاكل مع رب العمل؟ 
 

غالباً ما یتم  یجب دائماً التفاھم أوالً مع رب العمل بخصوص المشاكل المحتملة على سبیل المثال دفع الراتب أو شروط العمل. 
 حل المشاكل بالتفاھم. 

 
یقھم على النصائح تحصل عن طر یعملون كممثلین للعاملین في أماكن العمل. المفوضون ومندوبون الوقایة والسالمة في العمل 

، ولكن من المفضل إبالغھ فقط متاحة ألعضاء النقابة المھنیة تكون عادةً  خدمات المفوض ھا. إلیوالمساعدة عندما تكون بحاجة 
 غم من عدم كونك في الواقع عضواً.عن المشاكل في مكان العمل على الر

https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Ulkomailta_Suomeen/Toihin_Suomeen
https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Ulkomailta_Suomeen/Toihin_Suomeen
https://www.vero.fi/en-US/Individuals/Arriving_in_Finland/Work_in_Finland
https://www.vero.fi/en-US/Individuals/Arriving_in_Finland/Work_in_Finland
http://www.etk.fi/fi/service/suomi/233/suomi
http://www.etk.fi/fi/service/suomi/233/suomi
http://www.etk.fi/en/service/the_pension_system/1399/the_pension_system
http://www.etk.fi/en/service/the_pension_system/1399/the_pension_system
http://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla
http://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla
http://www.infopankki.fi/en/living-in-finland/work-and-enterprise/employee-s-rights-and-obligations/health-and-safety-at-work
http://www.infopankki.fi/en/living-in-finland/work-and-enterprise/employee-s-rights-and-obligations/health-and-safety-at-work
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نقاش، فقم بالتواصل مع الجھات التالیة طبقاً لكونك عضو إذا لم یتم التوصل إلى حل بخصوص المشاكل مع رب العمل بواسطة ال
قم بعرض موضوعك دائماً طبقاً للقائمة إذا لم تكن ھناك مساعدة كافیة من المستوى  في النقابة المھنیة أو كونك لست بعضواً. 

 السابق.
 

 : أعضاء النقابة المھنیة
  .مفوض مكان العمل أو مندوب الوقایة والسالمة في العمل) 1
 ) المكتب اإلقلیمي للنقابة المھنیة أو ھاتف النصح واإلرشاد. 2
 

 الذین ال یتبعون إلى النقابات المھنیة: 
 زمیل أكثر خبرة أو مندوب الوقایة والسالمة في العمل لمكان العمل. ) 1
 ) إدارة الوقایة والسالمة في العمل. 2
 مكتب المساعدة القانونیة التابع للبلدیة. ) 3
 رطة. الش) 4
 

 – 8الجمعة الساعة  –من الممكن اإلتصال بھ من األثنین  620 016 0295الوقایة والسالمة في العمل  إدارة ھاتف إستشارات
16.15 . 

 
 

At Work in Finland 
Free employee rights advisory service for all immigrants and  

foreign employees working in Finland. 
 

Töissä Suomessa 
Maksuton neuvontapalvelu ulkomaalaistaustaisille työntekijöille. 

 
Tel. 0800 414 004 

workinfinland@sak.fi 
 
 

 اإلستشارات الھاتفیة إلدارة الوقایة والسالمة في العمل:
meista/asiointi/puhelinneuvonta-www.tyosuojelu.fi/tietoa 

 
 : معلومات اإلتصال الخاصة بمكاتب المساعدة القانونیة (بالفنلندیة)

www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html 
 

 : القیام بتعبئة بالغ عن جریمة أو جنحة (بالفنلندیة) رطة: الش
www.poliisi.fi/rikokset/sahkoinen_rikosilmoitus 

 : القیام بتعبئة بالغ عن جریمة أو جنحة (باإلنجلیزیة) الشرطة: 
www.poliisi.fi/crimes/reporting_an_offence_online 

 
 حقوق وواجبات العاملین (باللغة الفنلندیة واإلنجلیزیة):

velvollisuudet-ja-oikeudet-yrittajyys/tyontekijan-ja-suomessa/tyo-www.infopankki.fi/fi/elama 
 اإلتجار بالبشر والعمل اإلجباري (باللغة الفنلندیة واإلنجلیزیة):

suomessa/ongelmatilanteet/ihmiskauppa-www.infopankki.fi/fi/elama 
________________________________________________________________________ 

 

http://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/asiointi/puhelinneuvonta
http://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/asiointi/puhelinneuvonta
http://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html
http://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html
https://www.poliisi.fi/rikokset/sahkoinen_rikosilmoitus
https://www.poliisi.fi/rikokset/sahkoinen_rikosilmoitus
https://www.poliisi.fi/crimes/reporting_an_offence_online
https://www.poliisi.fi/crimes/reporting_an_offence_online
http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/tyontekijan-oikeudet-ja-velvollisuudet
http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/tyontekijan-oikeudet-ja-velvollisuudet
http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/ongelmatilanteet/ihmiskauppa
http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/ongelmatilanteet/ihmiskauppa
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 معلومات متعلقة بمجاالت العمل عن حیاة العمل والنقابات المھنیة
اإلنجلیزیة): معلومات عن النقابات المھنیة لمختلف مجاالت العمل (ب

www.tradeunion.fi

قطف الثمار التوتیة: 
لقاطفي كل عام بنشر ملخصات بمختلف اللغات عن شروط العمل وجداول المرتبات  تقوم إدارة الوقایة والسالمة في العمل في

  .الثمار التوتیة المزروعة
 التوتیة (بالفنلندیة):  شروط العمل لقاطفي الثمار

www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/tyoehtosopimus/marjanpoiminta 

 : مجاالت الخدمات
یزیة): " (باإلنجلPAMمعلومات عن مجاالت الخدمات والنقابة المھنیة لمجاالت الخدمات بام "

www.pam.fi/en 
 مجال البناء: 

 معلومات عن مجال البناء ونقابة البناء (اللغة اإلنجلیزیة والروسیة واإلستونیة والبولندیة):
rakennusliitto.fi/en 

 : مجال الكھرباء
ل الكھرباء ونقابة الكھرباء (اإلنجلیزیة واإلستونیة والبولندیة والروسیة والرومانیة والتركیة): معلومات عن مجا

www.sahkoliitto.fi/sahkoliitto/for_foreigners/ 

 التكنولوجیا الصناعیة:
 نیة والتكنولوجیة وعن نقابة العاملین في مجال المعادن (اللغة اإلنجلیزیة والروسیة):معلومات عن الصناعة المعد

www.metalliliitto.fi/web/en/welcome 

 القطاع العام:
) [باللغة الفنلندیة واإلنجلیزیة والروسیة واإلستونیة JHLمعلومات عن القطاع العام وعن نقابة مجاالت الرفاھیة للقطاع العام (

 واإلسبانیة]: 
www.jhl.fi/portal/en/at_work/guides_for_immigrants 

________________________________________________________________________ 

اإلنتقال إلى فنلندا 
التراخیص الالزمة 

العمل في فنلندا والبحث عن عمل في  والسوید وكذلك مواطنو آیسلندا ولیختنشتاین والنرویج مواطنو دول اإلتحاد األوروبيبإمكان 
حاجة إلى ترخیص عمل خاص بعد ذلك یتوجب علیھم تسجیل حقھم في اإلقامة، ولكنھم لیسوا ب فنلندا بحریة لمدة ثالثة أشھر. 

 بالعامل. 

یجب على العامل أن یذھب إلى قسم الشرطة من أجل التسجیل. من الممكن القیام بالتسجیل إلكترونیاً من على الرابط: 
enterfinland.fi  .إلقامة المسجل، ساري المفعول الحق في ا ولكن بعد ذلك یتوجب الذھاب إلى مركز الشرطة للتعریف

 بعد خمس سنوات من اإلقامة، من الممكن منح العامل حق إقامة دائم.  بإستمراریة مالم یتم إلغائھ. 

الشرطة:  تراخیص األجانب )بالفنلندیة):  
 www.migri.fi/eu-rekisterointi/prime101_fi.aspx

الشرطة:  تراخیص األجانب )باإلنجلیزیة):  
 www.migri.fi/eu_registration/prime101_en.aspx

http://www.tradeunion.fi/
http://www.tradeunion.fi/
https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/tyoehtosopimus/marjanpoiminta
https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/tyoehtosopimus/marjanpoiminta
http://www.pam.fi/en/
http://www.pam.fi/en/
http://rakennusliitto.fi/en
http://rakennusliitto.fi/en
http://www.sahkoliitto.fi/sahkoliitto/for_foreigners/
http://www.sahkoliitto.fi/sahkoliitto/for_foreigners/
http://www.metalliliitto.fi/web/en/welcome
http://www.metalliliitto.fi/web/en/welcome
http://www.jhl.fi/portal/en/at_work/guides_for_immigrants
http://www.jhl.fi/portal/en/at_work/guides_for_immigrants
https://enterfinland.fi/
https://enterfinland.fi/
https://www.poliisi.fi/luvat/ulkomaalaisluvat
https://www.poliisi.fi/luvat/ulkomaalaisluvat
https://www.poliisi.fi/licences/licences_and_permits_for_foreigners
https://www.poliisi.fi/licences/licences_and_permits_for_foreigners
http://www.migri.fi/eu_registration/prime101_en.aspx
http://www.migri.fi/eu-rekisterointi/prime101_fi.aspx


6 

 

ً  التسجیل  ):زیةواإلنجلی الفنلندیة باللغة( األوروبي اإلتحاد لمواطن إلكترونیا
enterfinland.fi/eServices/info/europeancitizens 

 
 الحصول علیك یتوجب. إقامة ترخیص إلى العمل أجل من عادةً  یحتاجون األوروبي اإلتحاد خارج دول من ھم الذین المواطنون

 ممثلیة إلى بالترخیص الخاص الطلب یُترك.  اإلقامة ترخیص على الحصول بإمكانك یكون أن قبل لندا،فن في عمل مكان على
ً  اإلقامة ترخیص طلب تقدیم الممكن من. فنلندا داخل من الشرطة قسم إلى أو الخارج في فنلندا ً  إلكترونیا  الرابط على من أیضا
d.fienterfinlan .إلى المجيء قبل علیھ الحصول حتى الخارج في واإلنتظار الخارج في اإلقامة ترخیص طلب عادةً  یفضل 

 . ُمَؤّمن لألجنبي المعیشي الدخل یكون بأن یتطلب اإلقامة ترخیص. فنلندا
 

 بالعمل القیام تم إذا محترفینال والریاضیین والمعلمین كالتراجمة المھنیین بعض عمل ترخیص بدون فنلندا في یعمل أن الممكن من
 ً  ثالثة أقصاھا لمدة یعملوا أن بإمكانھم التوتیة الثمار قاطفوا وكذلك.  أشھر ثالثة عن تزید ال لمدة وذلك عمل لعقد أو لدعوة طبقا

ً  حینئذ یتوجب.  عمل ترخیص دون أشھر  ساریة) فیزا( دخول وسمة المفعول ساري سفر جواز العامل لدى یكون أن أیضا
 ). الفیزا( الدخول سمة على بالحصول ُملزمة دولة مواطن كان إذا لمفعولا
 

 : العمل في فنلندا (بالفنلندیة) دائرة شئون الھجرة: 
 www.migri.fi/tyoskentely_suomessa 

 : یة)العمل في فنلندا (باإلنجلیز دائرة شئون الھجرة: 
www.migri.fi/working_in_finland 

 
  :معلومات عن سمات اإلقامة (الفیزا) وزارة الخارجیة: 
odeid=49459formin.finland.fi/public/default.aspx?n 
  :معلومات عن الفیزا (باإلنجلیزیة) وزارة الخارجیة: 

-an=2&culture=enformin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=324099&nodeid=49459&contentl
US 

 
 ):واإلنجلیزیة الفنلندیة باللغة( اإللكتروني اإلقامة ترخیص طلب

enterfinland.fi/eServices 
 

 التعریفي والتسجیل كساكن: الرقم الشخصي 
 

ھم أن یطلبوا الرقم الشخصي التعریفي من دائرة تسجیل األنفس. من الممكن المنتقلون للسكن في فنلندا بشكالً دائماً أو مؤقتاً بإمكان
 طلب الرقم الشخصي التعریفي في نفس الوقت عن طلب ترخیص اإلقامة أو عند تسجیل الحق في اإلقامة. 

 
تقوم دائرة تسجیل عندما تقوم بالتسجیل في بلدیة سكنك لدى دائرة تسجیل األنفس، فإنھ یتم تسجیلك كساكن في بلدیة السكن. 

یحق للحاصلین على بلدیة السكن إستعمال الخدمات  األنفس أیضاً بالتسجیل في البلدیة المنتقلین للسكن في فنلندا بشكل دائم. 
 الصحیة واإلجتماعیة للبلدیة على سبیل المثال. 

 
  :)ةتسجیل األجانب (بالفنلندی دوائر تسجیل األنفس: 

rekisterointi-www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/kotikunta_ja_vaestotiedot/Ulkomaalaisten 
 :تسجیل األجانب (باإلنجلیزیة) دوائر تسجیل األنفس: 

-www.maistraatti.fi/en/Services/place_of_domicile_and_population_data/Basic
information/#eng_kotikunta_3 

 
  :الكیال –بطاقة 

 
التعامل مع الكیال یكون أكثر سھولة، إذا كان لدیك رقم  نلندي. تثبت عن طریق بطاقة الكیال أنك تتبع إلى نطاق التأمین الصحي الف

 شخصي تعریفي فنلندي. 
 

یوجد للكیال مكاتب في  معلومات إضافیة عن الضمان اإلجتماعي الفنلندي تحصل علیھا من مؤسسة التقاعد الوطني أي الكیال. 
 جمیع أنحاء فنلندا. 

https://enterfinland.fi/eServices/info/europeancitizens
https://enterfinland.fi/eServices/info/europeancitizens
https://enterfinland.fi/
https://enterfinland.fi/
http://www.migri.fi/tyoskentely_suomessa
http://www.migri.fi/working_in_finland
http://www.migri.fi/working_in_finland
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49459
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49459
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=324099&nodeid=49459&contentlan=2&culture=en-US
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=324099&nodeid=49459&contentlan=2&culture=en-US
https://enterfinland.fi/eServices
https://enterfinland.fi/eServices
http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/kotikunta_ja_vaestotiedot/Ulkomaalaisten-rekisterointi/
http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/kotikunta_ja_vaestotiedot/Ulkomaalaisten-rekisterointi/
http://www.maistraatti.fi/en/Services/place_of_domicile_and_population_data/Basic-information/
http://www.maistraatti.fi/en/Services/place_of_domicile_and_population_data/Basic-information/


7 

 

 :)ةاإلنتقال إلى فنلندا (بالفنلندی الكیال: 
suomeen-www.kela.fi/muutto 

 اإلنتقال إلى فنلندا (باإلنجلیزیة): الكیال: 
finland-to-www.kela.fi/web/en/moving 

 
  خطة التوطین:

 
ل لھ الحق دائماً في التقییم األولي وفي خطة التوطین. من الممكن إعداد خطة التوطین عند اللزوم المھاجر العاطل عن العم

 للمھاجرین اآلخرین كذلك، على سبیل المثال للطالب أو لألشخاص الذین یقوموا برعایة الطفل في بیتھم. 
 

العملیة ومھاراتھ اللغویة. یتم اإلتفاق في خطة التوطین في التقییم األولي نقوم بإستیضاح على سبیل المثال تعلیم المھاجر وخبرتھ 
على كیفیة تعرف المھاجر على الدولة التي یسكن فیھا وأن یدرس لغة الدولة وأن یكمل مھاراتھ المھنیة وأن یتحصل على 

 المعلومات والمھارات األخرى الالزمة. 
 

 د المعیشیة جنباً إلى جنب مع المھاجر. تقوم بإعداد خطة التوطین إّما البلدیة أومكتب العمل والموار
 

 یُدفع للمھاجر دعم سوق العمل وعند اللزوم دعم الدخل المعیشي عن فترة خطة التوطین. 
 

 معلومات عن خدمات التوطین (باللغة الفنلندیة واإلنجلیزیة):
suomeen-suomessa/kotoutuminen-suomessa/maahanmuuttajana-www.infopankki.fi/fi/elama 

 
 وزارة العمل والموارد المعیشیة: خطة التوطین (بالفنلندیة): 

www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/kotouttaminen/kotoutumista_edistavat_toimenpiteet/kotoutumi
ssuunnitelma 

 (باإلنجلیزیة):  التوطین التقییم األولي وخطة :المعیشیة والموارد العمل وزارة
-www.te

services.fi/te/en/jobseekers/support_finding_job/integration_services_for_immigrants/assessment_i
ntegration_plan 

 
 یة: اإلعتراف بالشھادات التعلیم

 
اإلعتراف بالمؤھل العلمي یعني إصدار قداراً بشأن نوع التأھیل الذي یمنحھ المؤھل العلمي الذي تم إنجازه في الخارج عن طلب 
التعلیم أو العمل في فنلندا. اإلعتراف بالمؤھل العلمي ھو مقابل أجر، ویُطلب ذلك من مدیریة التعلیم الفنلندیة. عندما تتقدم بطلب 

 اسة، فال تكون ھناك حاجة بالضرورة إلى اإلعتراف بالمؤھل العلمي. مكاناً للدر
 

 ): ةاإلعتراف بالشھادات التعلیمیة (بالفنلندی
www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen 

 ): نجلیزیةباإل( التعلیمیة بالشھادات اإلعتراف
www.oph.fi/english/services/recognition 

 
 لللغة: التعلیمیة  دوراتال
 

الدورات التعلیمیة  . %5ویتكلمھا  من الشعب كلغتھم األم واللغة السویدیة %90في فنلندا ھي الفنلندیة ویتكلم بھا  وطنیةاللغات ال
بإمكان زبائن مكتب العمل والموارد المعیشیة  للغات الفنلندیة والسویدیة تنظمھا في فنلندا مختلف المؤسسات التعلیمیة والمنظمات. 

 أن یتقدموا بالطلب للدورات التعلیمیة للغة عن طریق مكتب العمل والموارد المعیشیة أیضاً. 
 

 بنك المعلومات.  منھا:  متعددةورات التعلیمیة للغة بمختلف اللغات تجدھا في أماكن معلومات عن الد
www.finnishcourses.fi 

________________________________________________________________________ 
 

http://www.kela.fi/muutto-suomeen
http://www.kela.fi/muutto-suomeen
http://www.kela.fi/web/en/moving-to-finland
http://www.kela.fi/web/en/moving-to-finland
http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/maahanmuuttajana-suomessa/kotoutuminen-suomeen
http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/maahanmuuttajana-suomessa/kotoutuminen-suomeen
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/kotouttaminen/kotoutumista_edistavat_toimenpiteet/kotoutumissuunnitelma
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/kotouttaminen/kotoutumista_edistavat_toimenpiteet/kotoutumissuunnitelma
http://www.te-services.fi/te/en/jobseekers/support_finding_job/integration_services_for_immigrants/assessment_integration_plan
http://www.te-services.fi/te/en/jobseekers/support_finding_job/integration_services_for_immigrants/assessment_integration_plan
http://www.te-services.fi/te/en/jobseekers/support_finding_job/integration_services_for_immigrants/assessment_integration_plan
http://www.te-services.fi/te/en/jobseekers/support_finding_job/integration_services_for_immigrants/assessment_integration_plan
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen
http://www.oph.fi/english/services/recognition
http://www.oph.fi/english/services/recognition
http://www.finnishcourses.fi/
http://www.finnishcourses.fi/


8 

 

 : نلنداروابط مفیدة أخرى للقادمین للعمل في ف
 

بإمكانك أن تحصل  ) للقادمین إلى فنلندا من أجل العمل توجد في ھلسنكي. In Toنقطة خدمات الكیال وإدارة الضرائب إن تو (
 من نقطة الخدمات على معلومات عن الضمان اإلجتماعي الفنلندي والضرائب وكذلك عن السلطات التي لھا عالقة بالھجرة. 

 
 : )" (بالفنلندیةIn Toإن تو "
FI/into-www.infopankki.fi/fi 
  : " (باإلنجلیزیة)In Toإن تو "

GB/into-www.infopankki.fi/en 
 

 فنلندا.  فيللقادمین للعمل  على صفحات مكاتب العمل والموارد المعیشیة توجد حزمة معلومات
 

 للعمل في فنلندا (بالفنلندیة):
palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/tyohon_suomeen-www.te 

 ):باإلنجلیزیة( فنلندا في للعمل
services.fi/te/en/jobseekers/work_finland-www.te 

 
 .مختلفة لغة 13 بـ الفنلندیة العمل حیاة عن أساسیة معلومات تجد العمل في الصحة لمؤسسة اإلنترنت صفحات على

 :للمھاجرین معلومات – فنلندا في العمل
www.ttl.fi/toissasuomessa 

 
 لغة مختلفة.  12على بنك المعلومات توجد معلومات عملیة للمھاجرین بـ 

http://www.infopankki.fi 

http://www.infopankki.fi/fi-FI/into/
http://www.infopankki.fi/fi-FI/into/
http://www.infopankki.fi/en-GB/into/
http://www.infopankki.fi/en-GB/into/
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/tyohon_suomeen
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/tyohon_suomeen
http://www.te-services.fi/te/en/jobseekers/work_finland
http://www.te-services.fi/te/en/jobseekers/work_finland
http://www.ttl.fi/toissasuomessa
http://www.ttl.fi/toissasuomessa
http://www.infopankki.fi/
http://www.infopankki.fi/



