
     

 

 عزيزي الزبون،
 

 .هامينلينا في مدينة البلدية للتوظيف الى تجربةتم نقل عالقتك كزبون 

 بالتوظيف وخدمات التوظيف المتعلقة في األمور تجربة البلدية للتوظيف في مدينة هامينليناستساعدك  فصاعًدا،من اآلن  

. التحول إلى 2023يونيو حزيران /  30إلى  2021مارس آذار /  1من  التوظيف. ستستمر تجربة العملبدالً من مكتب 

 بنفسك من أجل هذا. العملتصال ببلديتك أو مكتب وال يتعين عليك األ تلقائيًا،تجربة يتم لل زبون

 تصال إذا احتجت إلى مساعدة؟بمن يمكنني األ

ويقدم لك المشورة في  توظيفكسيساعدك في جميع األمور المتعلقة بالذي  بك خبير الخاصالموظف السوف تحصل على 

تصال أعن طريق إرسال طلب  بك خبير الخاصبالموظف التصال األ. يمكنك في مؤسسات الدولة األمور المتعلقة بالبطالة

معلومات عن في بلديتك )يمكن العثور على الذاتية من خالل زيارة نقطة الخدمة  ،Oma asiointi الخدمة الذاتيةفي 

  تصال أو ترك رسالة إلى خبير خاص.على مواقع البلديات(، عن طريق األساعات العمل في نقاط الخدمة 

 ؟اتما هي الخدمات المتوفرة في تجربة البلدي

التأهيل  دراسة ،المهني أهيلالتو عملالبحث عن ، األجور دعممثل  خدمة التوظيفلتعزيز  معروفةال التوظيفخدمات شمل ت

 التوطينخدمات في مدينتنا متوفرة ايضاً مع إعانات البطالة.  بشكل طوعيالعمل والدراسة في  طبيقت، سوق العمل الى

 عمل،بحث عن للمثل التدريب المكثف  لفترة قصيرة، هامينلينا خدماتدينة . باإلضافة إلى ذلك، تقدم مالتوطينوفقًا لقانون 

ً ، واالستشارات المتعلقة بالديون التوظيف )مبلغ مالي( لدعم التوظيفوقسائم  العديد من الخدمات المصممة لدعم  وأيضا

 األخرى. تشغيلالرفاهية، والتي تتوفر جنبًا إلى جنب مع خدمات ال

 .نضماماأل على الخاص، لالتفاقفيرجى االتصال بخبيرك  الخدمات،إذا كنت مهتًما بأي من 

  ؟خطة عمل في تجربة البلدية وضعهل سيتم 

وعلى  مكتب العملت في وتحديثها معك أثناء تجربة البلدية. الخطط التي وضعبديلة سيتم وضع خطة عمل أو خطة 

 بعد االنتقال إلى تجربة البلدية. إلزامية حتى تبقى خدمات شبكة األنترنت

 مسؤول عن خدماتي؟ العملتجربة البلدية أم مكتب هل 

 التأهيل الىالمقابالت واالختيارات بخصوص  دراسة االستثناءات هي  العمل.لتجربة مسؤولة عن خدماتك بدالً من مكتب ا

يمكنك استخدام . اثناء التجربة البطالة بضمانوكذلك بعض المهام المتعلقة  .العمل، التي تقع على عاتق مكتب سوق العمل

، التي تخدم جميع لمكتب العمل العامة وخدمات الهاتف te-palvelut.fiالموقع على   Oma asiointi الخدمة الذاتية

 (،Oma asiointi)الخاصة الذاتية الخدمة من خالل  وثائقرسال العمل. إذا كنت غير قادر على إالمسجلين كعاطلين عن ال

 .البلدية نطقتك المشاركة في تجربةمة في بلديتك أو مإلى نقطة الخد كطرد بريدفيمكنك إعادته 

  

 تجربة البلديات
 للتوظيف 
 



 تذكير الزبائنقائمة  

 اإلبالغ عن  أو خطط الدراسة(. يمكنك التوظيفخبير تجربة البلدية بأي تغييرات في وضعك )مثل  أبلغ

 .بخبيرك الخاص أو عن طريق االتصال مباشرة( Oma asiointi) دمة المعامالت الخاصةخالتغييرات في 

 الذاتية خدمةالفي  أنجزتعلى أنها  بتأشيرهاوقم  طتكالقيام بالمهام المتفق عليها في خ تذكر (Oma asiointi) 

).palvelut.fi-www.te( 

 الذاتية خدمةالالمتعلقة بالخدمات المتفق عليها معك من خالل  االستمارات قم بإرسال (Oma asiointi)  أو إلى

 .أيام عمل 10من بدء الخدمة، ويفضل أن يكون ذلك قبل  بشكل مبكرنقطة خدمة البلدية الخاصة بك 

 

  هامينلينا لتجربة بلدية منطقة التواصلمعلومات 

(، سيتصل بك خبيرك الخاص www.te-palvelut.fi) ـ( ـOma asiointi)الذاتية خدمة العندما ترسل طلب اتصال في 

معلومات عن )يمكن العثور على ( أيام عمل. يمكنك أيًضا القدوم وزيارة نقطة الخدمة في بلديتك 5في غضون خمسة )

واالتصال بأرقام الهواتف الوطنية أو االتصال وترك رسالة على ، البلديات( ساعات العمل في نقاط الخدمة على مواقع

 أرقام الخدمة أدناه.

 

 :المشتركة لتجربة البلدية الخدمة نقطةالعمل لالعنوان البريدي وساعات 

 (16-9الجمعة  -بلدية في منطقة هامينلينا )اإلثنين التجربة 

Pööli, Asemanranta  

Vanainkatu 1,  

13200 Hämeenlinna 

 

 :الخدمة الخاصة بالبلديات نقاط

 والمكتب تجربة العمل في هات  

Kauppatie 3, 13720 Parola 

، طلب التواصل عن طريق واتساب  9 -15  الخميس الساعةـ  االتصال االثنين )أوقات 0056 515 50 358 +

 والرسائل النصية(
 kuntakokeilu@hattula.fiالبريد االليكتروني: 

 البلدية وال في صفحاتتتوفر أوقات العمل في نقطة خدمات هات  
  

 
 اط الخدمة لتجربة العمل لهامينلينانق

 سنة 30ر اقل من اعم، خدمات ألفي هامينلينا  Stageاالرشاد خدمة 
Turuntie 4, 13130 Hämeenlinna 

+358 50 563 3804 

  ohjaamo@hameenlinna.fiالبريد االليكتروني:  
 موجود في صفحة البلدية  Stageاألوقات المفتوحة لنقطة خدمة االرشاد 

Pööli, Asemanranta   ، 9-16 ) )االثنين ـ الجمعة سنة  30اكثر من  عمارألخدمات  
      Vanainkatu 1, 13200 Hämeenlinna 

+358 3 621 3301 

  tyollisyystiimi@hameenlinna.fi البريد االليكتروني :  
 

http://www.te-palvelut.fi/
mailto:kuntakokeilu@hattula.fi
mailto:ohjaamo@hameenlinna.fi
mailto:tyollisyystiimi@hameenlinna.fi


 
  اكااليان    نقطة الخدمة الرئيسية لتجربة بلدية
Haltiantie 8, 14200 Turenki 

+358 50 4393 508 
 tyollisyyspalvelut@janakkala.fiالبريد االليكتروني: 

 موجودة في صفحات البلديةTervakoski  تيرفا كوسكي وTurenki  تورينكي األوقات المفتوحة لنقط الخدمة

 
 الروابط االحالية: 
 www.hameenlinna.fi/kuntakokeilu فيها  مثال يتوفر ،لتجربة البلدية في منطقة هامينلينا صفحات االنترنيت

 المختلفةصفحات البلديات 

/https://www.myintegration.fi/fi/etusivu رشادات بلغات مختلفة ) فنلندي، إنكليزي، روسي، عربي، إ

 صومالي(

 www.kuntaliitto.fi/tyollisyyskokeilut الصفحات الوطنية لتجارب البلديات للتشغيل 

 palvelut.fi-www.te  الخدمة  الذاتيةOma asiointi  ًالتسجيل لطلب  بالتغييرات وأيضاً شعار طلب األتصال، إ ، مثال

 العمل.

 www.kela.fi/tyottomat ضمان البطالة والدفع لزبائن مؤسسة الضمان األجتماعي  المعلومات بخصوص طلب

   كيال
  www.tyj.fi بطالة والدفع لزبائن سوق العملالمعلومات عن طلبات ضمان ال 

 

  16.15-9.00الساعة خالل أيام االثنين ـ الجمعة، يقدمون إرشادات عامة  خدمات مكتب العمل العام 

 på svenska  0295 سويدية، بالsuomeksi  0295 025 500 : باللغة الفنلنديةالهاتف للزبائن األشخاصخدمة 

 на русском языке  0295 020 715 ، بالروسيةin English 0295 020 713  نجليزية، باأل510 025

 701 020 0295 رشاد ضمان البطالة  إ

 702 020 0295 رشاد الدراسي اإل

 يقدم اإلرشاد الوظيفي الخدمات خالل األيام 720 020 0295 النفسي لإلرشاد الوظيفي( خصائي)األرشاد الوظيفي اإل

 16.00-12.00.   االثنين ـ الجمعة 
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