
         

 2021تج��ب التشغ�ل من خالل البلد�ة سوف يبدأ سنة 

ض عن العمل الذين يبحثون عن عمل �شكل أفضل مما هو عل�ه  هدف خدمات التشغ�ل هو توج�ه العاطلني

، �ي �حصلوا ع� العمل أو ع� الدراسة،  جد�دة بخصوص توفر األ�دي  وكذلك لتقد�م حلولالوضع الحا�ي

 العاملة الماهرة. 

 

 عرض ُمخت�

ض لدي مكتب العمل 50000التشغ�ل لهلسن�ي ك��ائن قرابة  تشغ�ل الخاص بالبلد�ة، �جلب لخدماتتج��ب ال والموارد  من سكان هلسن�ي المسجلني

ض عن عمل. التغي�ي سوف �صبح ساري المفعول بتار�ــــخ  سوف ينتقل بناًء ع� هذا التغي�ي من مكتب العمل والموارد  . 1/3/2021المع�ش�ة كباحثني

ا  البلد�ة المع�ش�ة إ� ي إيتا��سكوس ( 250أ�ض�
ا وكذلك األما�ن الخاصة بالعمل �ض ي باس�ال () Itäkeskusموظفا تق��ب�

 ). Pasilaو�ض

 

 ما هو تج��ب التشغ�ل الخاص بالبلد�ة؟

ي تج��ب التشغ�ل الخاص بالبلد�ة؟
 ماذا �عين

وع  سنوات، تنتقل من خالله جزء من خدمات مكتب العمل 2,5ع� مستوى الدولة �ستغرق  تج��ب التشغ�ل الخاص بالبلد�ة، عبارة عن م�ش

ي التج��ب
شارك �ض

ُ
ي �ضمنها القانون، إ� البلد�ة لتنظ�مها. � ل  125الخاص بالبلد�ة  والموارد المع�ش�ة الىت

�
شك

ُ
منطقة تج��ب�ة.  26بلد�ة، و�ي �

عت�ب 
ُ
ي منطقة العاصمة وضواحيها باإلضا هلسن�ي وحدها ت

، كذلك مناطقمنطقة تج��ب�ة. توجد �ض افا. -التج��ب إلسبو وفانتا فة لهلسن�ي  ك�ي

 

  لماذا يتم تنظ�م ذلك؟

ض مدى ض عن عمل والتجارب الخاصة الهدف من التج��ب الخاص بالبلد�ة، هو تحسني  تأث�ي خدمات التشغ�ل وكذلك خ�ارات الخدمات للباحثني

ض مدى الفعال�ة  الحصول ع� بال��ائن. �س�ي للق�ام بذلك ع� سب�ل المثال من خالل تبس�ط عمل�ة حاول تحسني
ُ
ي تقدمها البلد�ة. ن الخدمات الىت

ض للدولة ودمج التم��ل واألما�ن لتسه�ل عمل�ة والتأث�ي من خالل دمج ض التابعني ي البلد�ات والموظفني
 التشغ�ل.  موظ�ض

 

ي ذلك؟
 هل �مسين

، إذا كنت من سكان هلسن�ي وعاطال عن العمل تبحث وانتقال الخدمات إ� بلد�ة من المحتمل أن �مسك التج��ب الخاص بالبلد�ة عن  هلسن�ي

ي خدمات التشغ�ل و�مسك أحد األش�اء التال�ة: 
 عمل أو �شارك �ض

 سنة 30�قل عمرك عن  •
 أو

 اللغة الفنلند�ة.  أنت ناطق بلغة أجنب�ة لغتك األم �ي لغة أخرى غ�ي  •
 أو

ي البدل النقدي اليو�ي المرتبط •
حصل ع� سب�ل المثال ع� دعم سوق العمل من ك�ال أو دعم الدخل بالدخل. ت ل�س لد�ك الحق �ض

ي أو   البدل النقدي اليو�ي عن المرض.  المع��ش



         

ا ع� رسالة من مكتب العمل ا شخص�� إذا كنت ) Oma asiointiوالموارد المع�ش�ة وكذلك ع� معلومات من خالل خدمة ( سوف تحصل أ�ض�

 الخاص بالبلد�ة.  ستتحول إ� التج��ب

 

؟ َّ ي
�

ات التغي�ي َع�  تأث�ي

 ميت سوف يبدأ التج��ب؟

ة   . 30/6/2023 - 1/3/2021التج��ب الخاص بالبلد�ة س�كون فاعً� خالل الف�ت

 

 لدى؟ هل ُيؤثر التغي�ي ع� ضمان البطالة عن العمل

 الذي تم منحه لك.  التغي�ي ال ُيؤثر ع� ضمان البطالة عن العمل

والموارد  التق��ر بخصوص اإلجراءات المتعلقة باأل�دي العاملة الذي تقدمه خدمات مكتب العمل لبلد�ة، فإنعند بدء تج��ب التشغ�ل الخاص با

ة الدعم للبطالة عن العمل لك (ك�ال أو  ض ي تدفع م�ي صندوق البطالة عن العمل) يب�ت ساري المفعول، عند انتقال عالقتك  المع�شة إ� الجهة الىت
. خدمات التشغ�ل  ك��ون إ� نطاق بالبلد�ة ال ُيؤثر ع� تداول قض�ة الضمان الخاص بالبطالة عن العمل الخاصة بك  التج��ب الخاص  لهلسن�ي

ة الدعم للبطالة عن  ك�ال أو لدى صندوق البطالة عن العمل. ال يتوجب أن ُيؤثر التجد�د بقدر كب�ي ع�  لدى ض ي لطلب أو منح م�ي نامج الزمىض ال�ب
  صندوق البطالة عن العمل.  نالعمل الخاصة بك من ك�ال أو م

 
، بخصوص إصدار القرارات الجد�دة. ُ�فّضل أن تتجنب اإلجراءات من الممكن أن تكون خدمة البلد�ة مزدحمة قل��ً  ي بدا�ة مرحلة التغي�ي

ي  �ض الىت

ي ذلك.  تتطلب إصدار القرارات أو الموافقات أثناء مرحلة االنتقال بالذات، إذا كان
  ب�مكانك التأث�ي �ض

 

؟   ماذا يتوجب ع�ي أن أفعله �سبب هذا التغي�ي

ء �سبب ي
.  كباحث عن عمل ال يتوجب عل�ك أن تفعل أي �ش   هذا التغي�ي

 السابقة األخرى مازالت سار�ة المفعول. خدمات التشغ�ل لمنطقة التج��ب الخاص سوف تكون خطتك السابقة للحصول ع� عمل وخططك
ي تتبع لها، أي بخصوص سكان ، بالبلد�ة الىت تتواصل مع كل ز�ون يبحث عن عمل حاً�، عند اخت�ار  ، سوفخدمات التشغ�ل لهلسن�ي  هلسن�ي

ي تقدمها خدمات التشغ�ل الخب�ي المسؤول الجد�د. سوف رسل لك عند االخت�ار معلومات إضاف�ة عن الخدمات الىت
ُ
  لهلسن�ي وعن عالقتك ك��ون.  ن

 

ا  ؟ ؟هل س�كون لد�ك خب�ي مسؤول عنك ف�ما بعد أ�ض�  هل سيتغ�ي الخب�ي

ا ل�ل ز�ون يبحث عن عمل  خب�ي مسؤول خاص به.  سوف �كون ف�ما بعد تق��ب�

وقت  انتقال الخدمة إ� البلد�ة. سوف يتم تحد�د الخب�ي المسؤول عنك بعد االنتقال بأ�ع من المحتمل أن يتغ�ي الخب�ي المسؤول عنك، عند 

 عند الق�ام بذلك. ) Oma asiointiخالل خدمة ( ل عنك من خالل رسالة وكذلك منممكن. سوف تحصل ع� معلومات عن الخب�ي المسؤو 
ً
ة ُمبا�ش

ا خالل تلك الحالة إذا   لم يتغ�ي الخب�ي المسؤول عنك.  سوف تحصل ع� هذە المعلومات أ�ض�

.  ب�مكانك انتظار المعلومات �شأن الخب�ي المسؤول  عنك من خدمات التشغ�ل لهلسن�ي



         

 تك بأي شكل من األشكال؟هل س�ق�د ذلك معامال

   بعد مع خدمات التشغ�ل لبلد�ة سكنك فقط.  سوف تتعامل من خالل التج��ب الخاص بالبلد�ة ف�ما 

 إ� خدمات مكتب العمل والموارد المع�ش�ة لفانتا من خدمات مكتب العمل والموارد  ع� سب�ل المثال: شخص من سكان هلسن�ي �سكن أقرب

، وقد   الخدمات له لدى خدمات مكتب العمل والموارد  كانت معامالته هناك من قبل. من غ�ي الممكن بعد ذلك تقد�مالمع�ش�ة لهلسن�ي
ة التج��ب   الخاص بالبلد�ة.  المع�ش�ة لفانتا أثناء ف�ت

 

 تشغ�ل لبلد�ةالخاص بالبلد�ة، من الممكن تقد�م الخدمات لهم فقط من خالل خدمات ال الباحثون عن عمل الذين هم ز�ائن لدى التج��ب

ي يتبعون لها.    السكن الىت

؟ ي أحصل عليها سوف تتغ�ي
  هل الخدمة اليت

ي كنت تحصل عليها من قبل من خدمات مكتب العمل والموارد  ك��ون من ضمن التج��ب الخاص بالبلد�ة، سوف تحصل  ع� نفس الخدمات الىت
ات البس�طة محتملة  المع�ش�ة. بخصوص خدمات بلد�ة هلسن�ي فإن .  ح�ث أن عدد التغ�ي  ال��ائن سوف يتغ�ي بقدر كب�ي

 
ة تج��ب التشغ�ل الخاص مع جهات  بالبلد�ة بتط��ر خدمات وحلول جد�دة لرعا�ة أمور التشغ�ل، وكذلك سوف نعزز التعاون سوف نقوم أثناء ف�ت

ض إمكان�ة ��ة والتعل�م لتحسني أن إمكان�اتك للحصول ع� الخدمة من  الحصول ع� عمل. أي منها الخدمات االجتماع�ة والصح�ة وخدمات ال�ت

ة التج��ب الخاص بالبلد�ة.  الممكن أن تصبح أ��� شمول�ة  أثناء ف�ت

؟ هل ستتغ�ي ). TYPأنا ز�ون أحصل ع� خدمة ( ي
 خدميت

ا، ول�ن سوف يتم تنظ�مها أثناء التج��ب الخاص بالبلد�ة بط��قة أخرى) TYPسوف تحصل ع� خدمة ( كانت عل�ه من تختلف عما   ف�ما بعد أ�ض�

ي أن المكان الذي تتعامل معه أو  .  قبل. هذا من الممكن أن �عىض   الخب�ي المسؤول عنك من الممكن أن يتغ�ي

كة المتعددة المجاالت لتع��ز  ة التج��ب الخاص قانون الخدمة المش�ت ، وسوف نقوم بتسم�ة هذە الخدمات أثناء ف�ت  الحصول ع� عمل لن يتغ�ي

 . التأه�ل للعملخدمات إعادة  بالبلد�ة

 بأي لغة سوف أحصل ع� الخدمة؟

ا ع� الخدمة باللغة الفنلند�ة �ة سوف تحصل دائم� ض  ما ستحصل ع� الخدمة بدون ترتيبات خاصة باللغة اإلنجل�ي
�
ا  واللغة الس��د�ة. غالبا أ�ض�

   بدون حجز موعد ُمسبق. 
 

جمة للمساعدة أثناء المعامالت سوف يتم   لئك الذين �حتاجون إليها كخدمات مكتب العمل والموارد المع�ش�ة. تنظ�مها ألو  خدمة ال�ت

 

 من أين أحصل ع� الخدمة؟

ا 
�
؟ وماذا بخصوص المرحلة االنتقال�ة؟ من أين أحصل ع� الخدمة إذا انتقلت ألصبح ز�ون  لدى خدمات التشغ�ل لهلسن�ي

نت ب�مكانك أن �ستخدم ف عليها خدمات مكتب Oma asiointi خدمة من خالل اإلن�ت �ش
ُ
ي � العمل والموارد المع�ش�ة كما كان عل�ه الوضع  الىت

ا بدون انقطاع.   من قبل أ�ض�
 

ف عل�ه خدم ع� خدمات من خالل الهاتف سوف تحصل �ش
ُ
والموارد  ات مكتب العملالتشغ�ل بدون انقطاع من رقم خدمات ال��ائن الذي �

ض ( 5000 025 295 المع�ش�ة.    )16.15–9.00الجمعة، الساعة  -االثنني

https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/


         

نت لـ ( سوف تحصل ع� المساعدة من الخدمة الهاتف�ة بخصوص و�شأن االمور المتعلقة بالحصول ع� ) Oma asiointiاستعمال خدمة اإلن�ت
ناسبك. �شأن ا عمل. سوف تحصل عند الحاجة ع� مواصلة للتوج�ه

ُ
ي ت  لخدمات األخرى الىت

 

ي قاعة الخدمات سوف تحصل ع�
  عند بدء تج��ب التشغ�ل الخاص بالبلد�ة من العناو�ن التال�ة:  الخدمات �ن

• Asiakkaankatu 3) إيتا��سكوس ،Itäkeskus ( 
• Ratapihantie 7) باس�ال ،Pasila( 
ي ) Ohjaamoسنة من ( 30الذين تقل أعمارهم عن  •

ي  Fredrikinkatu 48 العنوان: ال�ائن �ض
ي (  �ض

ّ  ). Kamppiكامىب

:  باإلضافة لذلك فإن الخدمة من خالل حجز الموعد  ض ي العناونني
 . Runeberginkatu 5 و  Viipurinkatu 2 سوف يتم تقد�مها �ض

 
ا لوجه سوف   يتم إنجازها حسب ما �سمح به الوضع المتعلق بكورونا.  خدمة ال��ائن من خالل المقابلة وجه�

 

، أي ع� سب�ل )Helsinki-info( ف تحصل منسو  المثال معلومات بخصوص  ع� استشارات �شأن الخدمة بخصوص خدمات هلسن�ي

  مواع�د االفتتاح أو معلومات اساس�ة أخرى. 

ض Helsinki-info :(09 310 11 111 )هاتف خدمات (  )15 – 10والجمعة الساعة  16 – 9الخم�س الساعة  –االثنني

ض ) (info-Helsinki( دردشة  )15 – 10والجمعة الساعة  16 – 9الخم�س الساعة  –االثنني

 

  

  من أين أحصل ع� معلومات إضاف�ة؟

  الصفحات التال�ة:  ب�مكانك أن تقرأ عن الم��د من المعلومات من

 )hel.fiتج��ب التشغ�ل الخاص بالبلد�ة ع� صفحات (
 التشغ�ل والموارد المع�ش�ة تج��ب التشغ�ل الخاص بالبلد�ة ع� صفحات وزارة

 )Twitterت��ّت�ي ( خدمات التشغ�ل لهلسن�ي 

 

ا بمتابعة تحديثات هذە الصفحة وكذلك  وسائل اإلعالم كالصحف وأخبار التلف��ون.  قم أ�ض�

 
ي أو 

ويض �د اإلل��ت ا إرسال الرد بال�ب :  ب�مكانك أ�ض� ي
ويض �د اإلل��ت  اسئلة عامة إ� خدمات التشغ�ل لهلسن�ي من خالل عنوان ال�ب

tyollisyyspalvelut@hel.fi . 
ي خدمة ز� مالحظة! 

ويض �د اإلل��ت ون�ا يتضمن  ائن شخص�ة تتطلبل�س ب�مكاننا أن نقدم من خالل ال�ب التع��ف باله��ة. ال ترسل لنا ب��دا إل��ت

ي أو عن ب�اناتك الشخص�ة. ب�مكاننا  معلومات حساسة ع� سب�ل ي فقط  المثال عن حالتك الصح�ة أو عن وضعك المع��ش
ويض �د اإلل��ت اإلجابة بال�ب

 االختصاص.  ع� األسئلة العامة و�رسال الرد إ� الجهة ذات

 

 

 

https://www.hel.fi/kanslia/neuvonta-fi/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/yritykset/tyollisyys/tyollisyyden-kuntakokeilu/
https://tem.fi/tyollisyyskokeilut
https://twitter.com/tyollisyyshki
https://twitter.com/tyollisyyshki
mailto:tyollisyyspalvelut@hel.fi


         

  أسّجل كعاطل عن العمل؟أين 

ا  من خالل خدمات مكتب العمل والموارد المع�ش�ة. ب�مكانك التسج�ل كعاطل عن عمل  سوف �كون التسج�ل كعاطل عن العمل ف�ما بعد أ�ض�

د المع�ش�ة والموار  من خالل مركز خدمات مكتب العمل والموارد المع�ش�ة. سوف تقوم خدمات مكتب العمل أو ) Oma asiointiخالل خدمة ( من

 عمل إ� خدمات التشغ�ل لبلد�ات سكنهم.  بتوج�ه ز�ائن تج��ب التشغ�ل الخاص بالبلد�ة، الذين يبحثون عن

 

 

 


