
به حیث مشتری به خدمات مهاجرین 
!خوش آمدید« وانتا»



هدف از ارائه این خدمات کمک به وفق یابی 

شما می باشد

.باشدهدف از ارائه خدمات مهاجرین کمک به وفق یابی شما در کشور فنلند یم•

ی از خدمات مهاجرین استفاده کرده• یم شما حد اکثر سه سال به حیث مشثر

نلند چطور هدف ما این است که در این دوره با کمک ما بفهمید که جامعه ف. توانید

 کنید
ی

ید خودتان به کار هایتان رسیدگ . کار یم کند و یاد بگثر

اول از همه چند موضوع مهم را که خوب است در مورد سیستم خدمات فنلند •

.بدانید برایتان توضیح یم دهم



جامعه رفاه فنلندی

مصارف در کشور فنلند، مثل دیگر کشور ها انتظار یم رود که اشخاص بزرگسال•

ن کنند  خود را تامیر
ی

. زندگ

اده  اش را در فنلند اگر شخیص به دالیل خاص کار کرده نتواند و مصارف خود و خانو •

ن کرده نتواند، از طرف جامعه برای او کمک مایل داده یم شود . تأمیر

ظر این کمک ها، یعنن بدل اعاشه های مختلف، فقط برای یک دوره موقت در ن•

صارف خود را هدف این است که اشخاص فقط تا زمابن که بتوانند م. گرفته شده اند

ن کنند، از این کمک ها استفاده کنند .  تامیر



هدف اشتغال به کار است

تغال داشته باشد هدف این است که هر باشنده فنلند که قادر به کار کردن باشد، به کار اش

. و از معاش خود مالیات پرداخت کند

مثل کورس وفق البته در بسیاری موارد الزمه پیدا کردن کار تعلیم و تحصیل در دوره هاب  

، مکتب مسلیک و تخنییک یا دانشگاه یم باشد ن کمک مایل جامعه فنلند برای  م. یابی حصلیر

لک داشته پرداخت یم کند تا اینکه همه امکان تعلیم و تحصیل را داشته و شغل و مس

.باشند



هزینه خدمات ارائه شده از طرف جامعه از 

اموال عمومی و مشترک پرداخت می شود

خانه از همه کمک های مایل مانند بدل اعاشه بیکاری، کمک امرار معاش یا کمک کرایه

. مالیات جمع آوری شده پرداخت یم شوند

، کودکستان به عالوه همه خدمابر که از طرف جامعه ارائه یم شوند، مانند هزینه مکاتب

ده ها، خدمات صحت عامه، خدمات اجتمایع، پولیس و اطفائیه از مالیات جمع آوری ش

. پرداخت یم شوند

ند حق یک خدمات و کمک های دولنر و اجتمایع برای این ارائه یم شوند تا هر نفر در فنل

 مطابق با ارزش های انسابن را داشته باشد
ی

 باشند این خدمات و کمک ها ممکن یم. زندگ

. زیرا مردم کار یم کنند و مالیات پرداخت یم کنند



کمک های مالی

و در چه حاال برای شما در مورد چند نوع کمک مایل و اینکه این کمک های برای چه بوده

. موارد پرداخت یم شوند توضیح یم دهم



بدل اعاشه بیکاری

 شخص ب•
ی

یکار را در بدل اعاشه بیکاری برای این پرداخت یم شود که مصارف زندگ

ن کن .دزمابن که او کوشش یم کند کار پیدا کند، یا تحصیل یم کند تامیر

ی خدمات کاریابی شهر باش•
ن بدل اعاشه بیکاری باید مشثر ید و حاضن باشید برای گرفیر

. تا در صورت پیدا شدن کار تمام وقت آن را قبول کنید

ن بدل اعاشه بیکاری باید ماهانه درخواست بد• .هدشخص بیکار برای گرفیر



کمک امرار معاش

ر نظر کمک امرار معاش کمیک است که فقط برای مدت کوتاه و کمک اضطراری د•

ور مانند خوراک و لباس یم باشد .  گرفته شده است و برای مصارف ضن

 دریافت نکن•
ی

 برای مصارف زندگ
ن
ید، یم توانید وقنر که از راه های دیگر معاش کاف

ید .  کمک امرار معاش بگثر

 داده•
ی

ن مصارف زندگ  برای تامیر
ن
شده باشد، اگر برای شخص از دیگر جای هزینه کاف

.  کمک امرار معاش برایش پرداخت نیم شود

. کمک امرار معاش بدون درخواست برای کیس پرداخت نیم شود•



کمک  کرایه خانه

 برای پرداخت•
ن
کرایه خانه کمک کرایه خانه برای کسابن داده یم شود که معاش کاف

.  شان را نداشته باشند

ه بخیسی از کمک کرایه خانه هیچ وقت به اندازه کل کرایه خانه نیم باشد و همیش•

.کرایه باید از طرف خود شخص پرداخت شود

تاثثر یم تبدیل شدن دائیم وضعیت مایل، مثال اشتغال در مبلغ کمک کرایه خانه•

.گذارد



کدام یک از موارد ذکر شده برای شما 

تازه گی داشتند؟ 



. با ویدئو های چند زبانه در مورد جامعه فنلند آشنا شوید

. در مالقات بعدی در مورد این ویدئو ها صحبت خواهیم کرد

وظیفه مسئول و ترجمان•

تاری    خ فنلند•

مالیات و اساس عملکرد جامعه رفاه•

درخواست کار و کار کردن در فنلند•

https://www.youtube.com/watch?v=_hz5jRXgOaE&list=PLOsNIo1WyAXMSgAg71v01M9Zmazz_gCQh&index=6
http://www.suomenvuosisata.fi/farsi.html
https://www.youtube.com/watch?v=EiNwhx4i2Fc&list=PLOsNIo1WyAXP0Pdx8npMpJPxKT0OYXxNP&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=_raNk0rfdd0&list=PLOsNIo1WyAXP0Pdx8npMpJPxKT0OYXxNP

