حـقـوقـك كـعـامـل فـي فـنـلـنـدا :

شـروط عـقـد الـعـمـل = هـو إتـفـاق بـيـن الـجـمـعـيـات

• •حـقـوقـك مـتـسـاويـة مـع حـقـوق الـعـامـل

الـمـثـال حـول سـاعـات و أجـور الـعـمـل.

• •تـسـتـلـم الـراتـب وفـقـا لـشـروط عـقـد الـعـمـل

تـدافـع عـنـهـم و تـسـعـى لـتـحـسـيـن شـروط عـمـلـهـم و

• •سـوف تـحـصـل عـىل الـتـعـويـضـات مـقـابـل

اإلتـجـار بـالـبـشـر = إنـهـا جـريـمـة الـتـي عـن طـريـقـهـا

الـفـنـلـنـدي.

الـعـامـة لـلـمـهـنـة.
الـعـمـل األضـافـي.

• •يـحـق لـك الـحـصـول عـىل اإلجـازة الـمـرضـيـة.
• •يـمـكـنـك الـحـصـول عـلـى الـتـدريـب لـعـمـلـك.
• •يـمـكـنـك اإللـتـحـاق بـالـنـقـابـة الـمـهـنـيـة الـلـتـي
يـمـكـن أن تـقـدم لـك الـمـشـورة بـشـأن الـمـزايـا
والـحـقـوق فـي مـكـان الـعـمـل.

• •يـمـكـنـك اإلبـالغ إلـى رب الـعـمـل أو إدارة الـوقـايـة
والـسـالمـة فـي الـعـمـل عـن الـمـشـاكـل الـتـي
تـواجـهـها فـي عـمـلـك.

الـعـمـالـيـة و وجـمـعـيـات أربـاب الـعـمـل  ,عـلـى سـبـيـل
الـنـقـابـة الـمـهـنـيـة = هـي جـمـعـيـة لـلـعـامـلـيـن الـتـي
حـالـهـم.

يـخـدع بـهـا الـعـامـل أو يـتـعـرض لـلـضـغـط لـمـمـارسـة

الـعـمـل بـغـرض إسـتـغـاللـه و بـدون عـقـد الـعـمـل  ,وذالـك
بـأجـور مـنـخـفـضـة أو يـقـع الـعـامـل أخـيـرا فـي ديـون
لـصـاحـب الـعـمـل.

الـتـمـيـيـز فـي الـعـمـل = الـتـعـامـل بـصـورة غـيـر

مـتـسـاويـة فـي مـكـان الـعـمـل ألسـبـاب تـتـعـلـق

مـثـال  ,الـتـمـيـيـز فـي الـعـمـل جـريـمـة يـعـاقـب عـلـيـهـا
الـقـانـون.

إدارة الـوقـايـة و الـسـالمـة فـي الـعـمـل = هـي عـبـارة

عـن هـيـئـة الـتـي تـهـدف إلـى تـقـلـيـل الـمـخـاطـر و
الـعـمـل عـلـى الـعـامـلـيـن.

مـعـلـومـات اإلتـصـال :

• • ال يـوجـد عـنـدك عـقـد الـعـمـل.

رقـم هـاتـف دائـرة الـهـجـرة الـفـنـلـنـديـة لـلـتـحـقـق مـن

• •تـسـمـى بـأسـمـاء إزدرائـيـة فـي مـكـان الـعـمـل
ألسـبـاب تـتـعـلـق بـلـون الـبـشـرة أو الـديـن.

• •بـيـئـة الـعـمـل فـيـهـا أوجـه الـنـقـص و تـشـكـل
خـطـرا عـلـى صـحـتـك.

• •يـجـب أن تـدفـع الـثـمـن لـلـحـصـول عـلـى

الـوظـيـفـة أو تـم الـضـغـط عـلـيـك لـمـمـارسـة
عـمـل ال تـريـد أن تـفـعـلـه.

نـصـائـح
لـلـحـيـاة الـمـهـنـيـة فـي فـنـلـنـدا :
• •إتـبـع نـوبـات الـعـمـل و أيـام الـعـطـل الـمـتـفـق
عـلـيـهـا مـسـبـقـا.

تـأكـد مـن عـدم إنـتـهـاك حـقـوقـك
فـي الـحـاالت الـتـالـيـة :

• •ال تـدفـع الـضـريـبـة عـلـى راتـبـك.

الخطوات األولية
لدخول الحياة المهنية
لطالبي اللجوء في فنلندا

بـالـجـنـسـيـة  ,لـون الـبـشـرة  ,الـجـنـس  ,الـسـن أو الـديـن

الـسـلـبـيـات الـجـسـديـة و الـنـفـسـيـة الـمـتـرتـبـة مـن

• •ال يـدفـع لـك الـراتـب وفـقـا لـعـقـد الـعـمـل الـمـبـرم

تـبحـث عـن الـعـمـل ؟

• •كـن حـاضـرا فـي الـوقـت الـمـقـرر لـلـعـمـل.
• •مـراعـات الـتـعـلـيـمـات و اإلرشـادات.

حـق طـالـب الـلـجـوء فـي الـعـمـل 02954 33155 :

• •إسـأل عـن الـمـشـورة بـجـسـارة.
• •كـن فـعـاال و نـشـيـطـا.
• •قـم بـعـمـلـك عـلـى أحـسـن وجـه.

رقـم هـاتـف خـدمـات األجـانـب لـلـمـنـظـمـة الـمـركـزيـة

• •إذا مـرضـت و تـحـتـاج الـبـقـاء فـي الـبـيـت ,

0800 414 004 : SAK

• •إهـتـم بـنـفـسـك  ,راحـتـك و رفـاهـك.

الـفـنـلـنـديـة لـلـنـقـابـات الـمـهـنـيـة

رقـم تـلـفـون إدارة الـوقـايـة و الـسـالمـة فـي الـعـمـل

فـي أنـحـاء الـبـالد 029 501 6620 :

يـجـب إبـالغ صـاحـب الـعـمـل.

• •كـن مـنـفـتـحـا  ,الـتـكـيـف مـع بـيـئـة الـعـمـل
فـي فـنـلـنـدا يـحـتـاج إلـى الـتـحـلـي بـالصـبـر

و يـمـكـن أن يـتـطـلـب بـعـض الـوقـت.

رقـم تـلـفـون الـمـخـتـص لـمـسـاعـدة ضـحـايـا اإلتـجـار

بـالـبـشـر 029 546 3177 :

ARABIC
IOM OIM

الـتـحـضـيـر لـلـعـمـل

طـلـب لـلـحـصـول عـلـى الـعـمـل

• •يـمـكـنـك الـبـدء بـالـعـمـل بـعـد ثـالثـة أشـهـر

• •تـفـكـر مـا هـو نـوع الـعـمـل الـلـذي تـطـلـبـه

مـن تـقـديـمـك لـطـلـب الـلـجـوء ,إن كـانـت
وصـولـك بـجـواز سـفـر سـاري الـمـفـعـول.

إذا كـان وصـولـك بـدون جـواز صـالـح ,يـمـكـنـك

الـبـدء بـالـعـمـل بـعـد سـتـة أشـهـر مـن وصـولـك
لـفـنـلـنـدا.

• •إحـتـمـال إيـجـاد الـعـمـل أكـثـر إن تـعـرف الـلـغـة
 ,يـفـضـل دراسـة الـلـغـة.

الـتـعـلـيـم مـهـم  ,الـتـعـلـيـم الـمـهـنـي مـلـزم
لـلـعـد يـد مـن األعـمـال فـي فـنـلـنـدا.

• •يـسـأل صاحـب العـمل غالـبا عـن شهـادات
العـمـل و الدراسة .مـن األحـسـن أن تـكـون

الـشـهـادات بالـلـغـة الـفـنـلـنـيـة.

• •هـل عـنـدك مـهـنـة ؟
• •مـا هـو الـعـمـل الـلـذي عـمـلـتـه ؟
• •مـا الـلـذي درسـتـه ؟
• •مـا هـي الـلـغـات الـلـتـي تـجـيـدها ؟
• •مـا الـعـمـل الـلـذي تـحـبـه ؟
• •مـا هـي الـمـواهـب الـخـاصـة لـديـك ؟
• •تـحـقـق مـن األعـمـال الـمـتـوفـرة فـي مـنـطـقـتـك
وكـن عـىل إتـصـال مـع أربـاب الـعـمـل .كـن

مـنـفـتـحـا لـمـخـتـلـف مـجـاالت الـعـمـل.

• •أكـتـب رسـالـتي طـلـب الـعـمـل و سـيـرة الـعـمـل
الـذاتـيـة .CV

• •الـدراسـة الـتـي تـمـت إنـجـازهـا فـي الـخـارج

• •يـتـم طـلـب الـعـمـل فـي فـنـلـنـدا غـالـبـا عـن

 .تـحـقـق مـن أن دراسـتـك تـكـفـي لـلـعـمـل

بـإمـكـنـك تـعـبـئـة إسـتـمـارة طـلـب الـعـمـل

ال يـقـابـلـهـا دائـمـا الـدراسـات فـي فـنـلـنـدا
الـلـذي تـطـلـبـه.

• •إذا إقـتـضـى األمـر يـمـكـنـك أن تـنـجـز الـتـعـلـيـم
اإلضـافـي مـثـال بـطاقـة الـتـرخـيـص الـصحـيـة

لـلـعـمـل فـي الـمـطاعـم  ,بـطـاقـة الـسـالمـة

الـمـهـنـيـة إلعـمال اإلنـشـاءات .إسـتـكـشـف
الـفـرص الـمـتـاحـة فـي مـنـطـقـتـك.

طـريـق اإلنـتـرنـت.

إمـا عـلـى مـواقـع اإلنـتـرنـت إو إرسـال الـطـلـب
بـواسـطـة اإليـمـايـل.

• •إن كـنـت الـمـرشـح الـمـنـاسـب لـلـعـمـل ,قـد

تـحـصـل عـلـى الـدعـوة لـمـقـابـلة الـعـمـل ,كـن
مـهـيـأ لـلـمـقـابـلة بـإهـتـمـام .

الـمـبـاشـرة بـالـعـمـل الـجـديـد
• •سـوف يـتـحـقـق صـاحـب الـعـمـل مـن دائـرة الـهـجـرة

الـفـنـلـنـديـة عـمـا إذا كـان لـديـك الـحـق لـلـعـمـل فـي
فـنـلـنـدا.

• •تـوقـيـع عـقـد عـمـل مـكـتـوب مـع صـاحـب الـعـمـل
 .تـأكـد بـأنـك قـد فـهـمـت مـحـتـويـات الـعـقـد .

يـجـب أن يـذكـر فـي الـعـقـد مـثـال  :الـراتـب ,ساعـات

الـعـمـل ,مـدة الـعـقـد و مـهـام الـعـمـل .يـمـكـنـك

أن تـسأل الـمـساعـدة مـن مـركـز الـلجـوء بـمـراجـعـة
مـحـتـويـات الـعـقـد.

• • أطـلـب الـبـطـاقـة الـضريـبـيـة مـن دائـرة الـضريـبـة.
تـحـتـاج بـطـاقـة الـمـقـيـمـيـن فـي مـركـز الـلـجـوء
لـتـقـديـم الـطـلـب.

• •لـدفـع الـراتـب تـحـتـاج عـادة إلـى الـحـسـاب الـبـنـكـي.
تـحـقـق مـن الـوثـائـق الـمـوجـودة لـديـك هـل إنـهـا

كـافـيـة لـفـتـح حـساب مـصرفـي .أو هـل يـمـكـن دفـع
راتـب الـعـمـل لـبـطـاقـة الـالجـئـيـن الـمـتـعــددة

اإلسـتـعـمـال .MONI card

• •بـلـغ مـركـز الـلـجـوء حـول الـبـدء بـالـعـمـل .الحـظ

بـأن راتـب الـعـمـل يـمـكـن أن يـؤثـر عـلـى كـمـيـة

الـمـعـونـة الـشـهـريـة الـتـي تـسـتـلـمـهـا مـن مـركـز
الـلـجـوء.

يـمـكـنـك كـطـالـب لـجـوء أن تـسـتـمـر بـالعـمـل إلـى
أن تـسـتـلـم الـقـرار الـنـهـائـي حـول طـلـب الـلـجـوء .

إذا حـصـلـت عـلـى اإلقـامـة فـي فـنـلـنـدا فـإن حـقـك
لـلـعـمـل سـوف يـسـتـمـر أيـضـا.

