
أهالً وسهالً بك كزبون في خدمات شؤون 
!المهاجرين



إن الهدف من عقد الزبون هو تعزيز اندماجك

إن الهدف من عمل خدمات شؤون المهاجرين هو مساعدتك •

على االندماج في فنلندا

يستمر عقد الزبون خاصتك في خدمات شؤون المهاجرين•

الل إن الهدف منه هو أن تتمّكن خ. لثالث سنوات كحد أقصى

المجتمع تلك الفترة الزمنية، بمساعدة منا، من فهم كيفية سير

. الفنلندي وتتعلّم كيفية تسيير أمورك بنفسك

قة أقوم في بادئ األمر بإطالعك على بعض األمور المتعلّ •

ون بالمنظومة الفنلندية والخدمات التي من الضروري أن تك

.على علم بها



مجتمع الرفاهية في فنلندا

سن نرى في فنلندا، تماما كما في أي مكان آخر، بأن الشخص البالغ•

.الرشد مسؤول هو بنفسه عن إعالة نفسه

ر قادر يقّدم المجتمع الفنلندي الدعم المادي، في حال كان الشخص غي•

لى إعالة على القيام بالعمل لسبب من األسباب، وبالتالي ليس قادراً ع

.  نفسه وإعالة أسرته

إن هذا الدعم، أي االمتيازات المختلفة، مخصص في كل حال فقط  •

ول إن المقصود هو  الحص. لتقديم المساعدة خالل فترة زمنية مؤقتة

ن على تلك االمتيازات إلى حين يتمكن الشخص من ممارسة العمل م

.  جديد أو إعالة نفسه بنفسه



إن الهدف هو العمل

قيام إن الهدف هو أن يقوم كل شخص يقيم في فنلندا ويتحلّى بمهارة ال

.بالعمل، من ممارسة العمل ودفع الضرائب من راتبه

إما في لكن الحصول على العمل يستوجب في أغلب األحيان الدراسة أوالً،

لى الدراسة التابعة لخطة االندماج، المدرسة المهنية أو الدراسات العليا، ع

ن الغرض يقّدم المجتمع الدعم المادي للدراسة في فنلندا،  إذ أ. سبيل المثال

.منه هو أن يتمكن الجميع من تحصيل الدراسة والحصول على مهنة



يتم تمويل خدمات المجتمع من الصناديق 

المالية المشتركة

دعم يتم دفع جميع االمتيازات كإمتيازات البطالة، الدعم المعيشي أو ال

.  السكني من صندوق الضرائب

يتم أيضاً تمويل جميع امتيازات وخدمات المجتمع كالمدارس، دور 

الحضانة، الخدمات الصحية، الخدمات االجتماعية، الشرطة واإلطفاء من

.صندوق الضرائب

من إن امتيازات وخدمات المجتمع موجودة لكي يتمكن الجميع في فنلندا

إن تلك االمتيازات والخدمات موجودة ألن . الحصول على حياة كريمة

.  الناس يعملون ويدفعون الضرائب



االمتيازات

سوف أخبرك اآلن عن بعض االمتيازات، ما هو الغرض منها وما هي 

. الحاالت التي تخّولك الحصول عليها



امتيازات البطالة

ت إن المقصود بدعم البطالة هو إعالة شخص عاطل عن العمل في الوق•

.الذي يبحث خالله عن عمل أو يتابع دراسته

من أجل الحصول على امتيازات البطالة، من الضروري أن يكون •

لتوظيف للشخص عقد زبون في مشروع البلديات التجريبي في مجال ا

ض عليه وأن يكون على استعداد للقيام بالعمل بدوام كامل، في حال ُعرّ 

. ذلك

ل من أجل الحصول على امتيازات البطالة، وجب على الشخص العاط•

. عن العمل التقّدم بطلب لذلك مرة في الشهر



الدعم المعيشي

زمنية إن المقصود بالدعم المعيشي هو تقديم مساعدة طارئة خالل فترة•

.   ثالً قصيرة وهو يستخدم لالحتياجات الضرورية كالطعام والمالبس م

المداخيل يمكن التقّدم بطلب للحصول على الدعم المعيشي عندما تكون•

.  األخرى غير كافية لتغطية مصاريف الحياة

ة إذا كان الشخص قد حصل من مصدر آخر على المال الكافي لتغطي•

. مصاريف الحياة، فإنه بالتالي ال يحصل على الدعم المعيشي

.ال يتم دفع الدعم المعيشي إلى أي أحد بصورة تلقائية•



الدعم السكني

ال إن المقصود بالدعم السكني هو المساعدة على دفع اإليجار، في ح•

. كان دخل الشخص محدوداً لدرجة ال تمكنه من القيام بذلك

أجر أيضاً ال يغّطي الدعم السكني اإليجار بأكمله، بل يبقى على المست•

.  أن يدفع بنفسه جزءاً من اإليجار

.  سكنيإن التغيير الطويل األمد في الوضع المادي يؤثّر على الدعم ال•



من بين ما تم ذكره أعاله، ما هو الشيء 

الذي كان بمثابة معلومة جديدة لك؟



ف تعّرف على شرائط الفيديو التي تطّرق الى المجتمع الفنلندي بمختل

.اللّغات

.سوف نتحّدث عن هذه األمور في اللقاء المقبل

دور الموّظف الرسمي والمترجم•

تاريخ فنلندا•

مبادئ العمل لمجتمع الرفاهية والضرائب•

البحث عن عمل وممارسة العمل في فنلندا•

https://www.youtube.com/watch?v=ZoS1a_0CXr4&list=PLOsNIo1WyAXMSgAg71v01M9Zmazz_gCQh&index=7
http://www.suomenvuosisata.fi/arabia.html
https://www.youtube.com/watch?v=jpo25ttJg_Y
https://www.youtube.com/watch?v=KKWWE6M0lCw&list=PLOsNIo1WyAXNQbGxn8S339DMF4U9IWWnV&index=1

