
         

وع � 2021آزما�ش کار�ایب شهر در سال   شود. �ش

هدف خدمات کار�ایب هلسین� این است که کار�ایب افراد ب�کار متقا�ض کار و راهنمایی آنها در جهت تحص�ل 

وی کار ماهر را بنحوی به�ت از حال حا�ض پ�ش بردە و عالوە  � به ن�ی بر این راە حلهای جد�دی را برای دس�ت

د.   در پ�ش بگ�ی

 

 معر�ف کوتاە

متقا�ض کار اهل هلسین� از ادارە کار به خدمات کار�ایب هلسین� منتقل شدە و ار�اب رج�ع  000 50ک به در نت�جه آزما�ش کار�ایب شهر، نزد�
  1.3.2020شوند. اعتبار این تغی�ی از تار�ــــخ آن �

�
وع � شود. در راستای این تغی�ی تق��با ) Itäkeskusکارمند و دفاتری در ایته کسکوس (  250�ش

ض از اPasilaو پاس�ال (  شوند. دارە کار به شهرداری منتقل �) ن�ی

 

 آزما�ش کار�ایب شهر؟

 چ�ست؟  آزما�ش کار�ایب شهر

ساله است که بر مبنای آن خدمات کار�ایب مبتیض بر قانون ادارە کار به شهرداری منتقل � شوند. در  2,5آزما�ش کار�ایب شهر �ک ط�ح �ا�ی 

های آزما��ش است. در منطقه ناح�ه آزما��ش را �شک�ل � دهند. هلسین� به تنهایی �� از ناح�ه  26باشند کهشهر همراە � 125آزما�ش شهر، 

ض وجود دارند. Vantaa-Keravaکراوا (-) و وانتاEspooهای آزما��ش اسپو (پایتخت و حومه، عالوە بر هلسین�، ناح�ه  ) ن�ی

ف کاری انجام �  شود؟ چرا چننی

گذاری خدمات کار�ایب و مجموعه خدمایت متقاض�ان کار و تج��ه ار�اب رجوعان از استفادە از خدمات است.  هدف از آزما�ش شهر بهبود تأث �ی
� به خدمایت که شهرمنظور این است که این کار از جمله با راحت ها ارائه � کنند، انجام شود. تالش بر این است که بهبود تر کردن دس�ت

گذاری از ط��ق ادغام کارمند د. ان، بودجه و اما�ن شهرتأث�ی  به کار�ایب هستند، صورت گ�ی
گ

 ها و دولت که در اخت�ار رس�د�

  



         

 شود؟�آ�ا این امر م��وط به من 
کت � شود، آزما�ش کن�د، و �� از موارد ز�ر شامل شما �در صوریت که شما ب�کار متقا�ض کار اهل هلسین� هست�د �ا در خدمات کار�ایب �ش

 گردد: خدمات به شهر هلسین� احتماً� م��وط به شما � شهر و انتقال

 سال است 30سن شما کم�ت از  •
 �ا

 خار�ب ز�ان هست�د. ز�ان مادری شما ز�ایض غ�ی از فنالندی است.  •
 �ا

)، کمک työmarkkinatuki) را ندار�د. مثً� کمک ه��نه ب�کاری (ansiopäivärahaشما حق استفادە از پول روزانه م��وط به درآمد ( •
 کن�د. ) را در�افت �Kela) کال (sairaspäiväraha) �ا پول روزانه استعال�ب (toimeentulotukiه��نه امرار معاش (

 شود. به شما اطالع دادە � Oma asiointiکن�د و در خدمات در صوریت که به آزما�ش شهر منتقل ش��د، از ادارە کار نامه در�افت �

ات تغی�ی بر روی م  ن؟تأث�ی

 شود؟آزمایش چھ زمانی انجام می

 .شودانجام می 30.6.2023تا   1.3.2021آزمایش از تاریخ 

 آ�ا این تغی�ی بر روی تأمینات ب�کاری من تأث�ی خواهد گذاشت؟

 این تغی�ی بر روی تأمینات ب�کاری شما که از قبل پذیرفته شدە است، تأث�ی نخواهد گذاشت. 

وع آزما�ش کار�ایب  ش��د، گزارش مبیض بر مقررات ب�کاری که ادارە کار به شهر، وقیت که شما به خدمات کار�ایب هلسین� منتقل � در هنگام �ش
 به موض�ع تأمینات پرداخت کنندە مزا�ای ب�کاری شما (کال �ا صندوق ب�کاری)دادە است، معت�ب با�ت �

گ
ی بر رس�د� ماند. آزما�ش شهر تأث�ی

ب�کاری شما ندارد. این تغی�ی نبا�د تآئ�ی ز�ادی بر برنامه زمایض درخواست �ا پذیرش مزا�ای ب�کاری شما در کال �ا ب�کاری شما در کال �ا صندوق 
 صندوق ب�کاری داشته باشد. 

 
، خدمات شهرداری ممکن است در ارتباط با انجام تصم�م یدر ابتدای تغی�ی �د های جد�د ک� شل�غ باشد. در صوریت که شما خودتان بتوانگ�ی

 در زمان انتقال از اقدامایت که ن�از به تصم�م
�
ی روی موض�ع داشته باش�د، به�ت است که دق�قا یتأث�ی ض کن�د. و پذیرش گ�ی   دارند پره�ی

، من چه کاری با�د انجام دهم؟   به خاطر این تغی�ی

 به عنوان متقا�ض کار، شما ن�ازی ن�ست هیچ کاری به خاطر این تغی�ی انجام ده�د؟ 

آزما�ش شهر شما، �عیض برای اها� هلسین�  های د�گرتان همچنان معت�ب هستند. خدمات کار�ایب ناح�ههای کار�ایب قب� شما و �ا برنامهمهبرنا
ند. در خدمات کار�ایب هلسین� ، به محض این که کارشناس مسئول جد�د انتخاب شود، با تک تک ار�اب رجوعان متقا�ض کار تماس � گ�ی

ی در مورد خدمات بخش کار�ایب هلسین� و ار�اب رجو� شما برایتان ارسال �ارتباط ب   کن�م. ا انتخاب، اطالعات ب�ش�ت

 آ�ا من در ادامه هم کارشناس مسئول خواهم داشت؟ آ�ا کارشناس من عوض � شود؟

 همه ار�اب رجوعان متقا�ض کار کارشناس مسئول شخ� خودشان را دارند 
�
ض تق��با  . در ادامه ن�ی

شود. کارشناس مسئول جد�د شما هر چه ��ع�ت �س وقیت که خدمات به شهرداری منتقل شوند، کارشناس مسئول شما به احتمال ز�اد عوض �
ض � شود. بالفاصله �س از این که این کار انجام شد، در مورد کارشناس مسئول خود هم از ط��ق نامه و هم از ط��ق خدمات از انتقال تعینی

Oma asiointi تان خواهد رس�د. اطالع خواه�د �افت. در صوریت که کارشناس مسئول شما عوض �شود هم موض�ع به اطالع 



         

 توان�د از خدمات کار�ایب هلسین� منتظر اطالعات در مورد کارشناس مسئول خود باش�د. �

 کند؟ای انجام امور من را محدود �آ�ا این امر به گونه

 ور خود را در ادامه فقط در خدمات کار�ایب رس� شهر محل اقامت خود انجام خواه�د داد. با اجرای آزما�ش شهر، ام

) سکونت دارد تا ادارە کار هلسین� و او قبً� امور خود را در Vantaaبه عنوان مثال: شخص اهل هلسین� که نزد�ک�ت به خدمات ادارە کار وانتا (
 شود. ) به او خدمات ارائه ن�Vantaaد�گر در خدمات ادارە کار وانتا (آنجا انجام دادە است. در زمان آزما�ش شهر 

 

 توان فقط در خدمات کار�ایب شهر محل اقامت خود خدمات ارائه داد. به متقاض�ان کار که ار�اب رج�ع آزما�ش شهر هستند �

 کنم تغی�ی خواهد کرد؟ آ�ا خدمایت که من در�افت �

کرد�د. در مورد خدمات ا�ش شهر از همان خدمایت برخوردار خواه�د بود که از خدمات ادارە کار در�افت �شما به عنوان ار�اب رج�ع آزم
ات کوچک محتمل هستند.   شهرداری هلسین� به دل�ل تغی�ی قابل توجه در تعداد ار�اب رجوعان، تغی�ی

 
 به کار در دوران آزما�ش کار�ایب شهر خدمات و شیوە

گ
�ایب ا�جاد خواه�م کرد و همکاری خود با مثً� خدمات بهداشت و های جد�دی برای رس�د�

د کار�ایب تق��ت خواه�م نمود. به عبارت د�گر امکانات خدمایت شما ممکن است در دور  ان امور اجتما� و خدمات آموزش و پرورش را برای پ�ش�ب

ش �ابد.   آزما�ش شهر گس�ت

 کند؟هستم. آ�ا خدمات من تغی�ی � TYPمن ار�اب رج�ع 

ض در�افت خواه�د کرد، و� این خدمات در آزما�ش شهر به طرز متفاویت از گذشته برگزار خواهند شد. معیض آن این  TYPخدمات  را در ادامه ن�ی

 به امور شما و کارشناس مسئول شما ممکن است تغی�ی کند. 
گ

 است که محل رس�د�

د کار�ایب تغی�ی  ک چند جانبه برای پ�ش�ب خدمات آمادە کنندە برای کار کند و در زمان آزما�ش شهر نام این خدمات، ن� قانون خدمات مش�ت
 خواهد بود. 

 به چه ز�ایف خدمات در�افت خواهم کرد؟

 از پ�ش و رزرو وقت، به ز�ان انگل�� هم خدمات 
گ

به ز�ان فنالندی و سوئدی خدمات در�افت خواه�د کرد. در اغلب موارد بدون هماهن�
 ود.  در�افت خواه�د نم

 

 خدمات ترجمه شفا� برای اشخا� که به آن ن�از دارند همانطور که در ادارە کار ارائه � شد، ارائه خواهد شد. 

 

 از کجا خدمات در�افت خواهم کرد؟

 در صوریت که ار�اب رج�ع ناح�ه خدمات کار�ایب هلسین� شوم، از کجا خدمات در�افت خواهم کرد؟ در مرحله انتقال چطور؟

نتتوان�د در �  که توسط خدمات ادارە کار ادارە � شود، استفادە کن�د.   Oma asiointi همچون گذشته بدون وقفه از خدمات  این�ت
 

 0295ه خدمات کار�ایب در�افت خواه�د کرد: از شمارە تلفن ار�اب رج�ع که توسط خدمات ادارە کار ادارە � شود، بدون وقف ط��ق تلفناز 

 ) 16.15–9.00(روزهای دوشنبه تا جمعه ساعت   500 025

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


         

نیت  و مسائل م��وط به کار�ایب کمک در�افت خواه�د کرد. در  Oma asiointiاز خدمات تلفیض در مورد انجام امور، استفادە از خدمات این�ت
 صورت ن�از به خدمات د�گری که برای شما مناسب هستند، راهنمایی خواه�د شد. 

 

وع آزما�ش کار�ایب شهر،   های ز�ر ارائه خواهد شد: در آدرس خدمات حضوری�س از �ش

   Itäkeskukus(Asiakkaankatu 3در ایته کسکوس ( •
  Pasila (Ratapihantie 7در پاس�ال ( •
 . Fredrikinkatu 48در آدرس  Kamppiدر کامیپ  Ohjaamoسال  30برای اشخاص ز�ر سن  •

 شود. خدمات با رزرو وقت قب� ارائه � Runeberginkatu 5و   Viipurinkatu 2عالوە بر این، در آدرس

 
 رائه خواهد شد. خدمات ار�اب رج�ع رو در رو در صوریت که وضع�ت کرونا اجازە بدهد ا

 

 توان�د در مورد خدمات هلسین�، مثً� اطالعات م��وط به زمان کار �ا اطالعات اول�ه د�گر، مشاورە خدمایت در�افت کن�د. � Helsinki-infoاز 

 )15–10و روزهای جمعه ساعت   16–9(روزهای دوشنبه تا پنجشنبه ساعت  Helsinki-info :09 310 11 111شمارە تلفن 
 )10–15و روزهای جمعه ساعت  9–16 (روزهای دوشنبه تا پنجشنبه ساعت  info-Helsinki  چت

  

 توانم اطالعات ب�ش�ت در�افت کنم؟ از کجا �

 توان�د از صفحات ز�ر اطالعات ب�ش�ت در�افت کن�د: �

sivulla-Työllisyyden kuntakokeilusta hel.fi  
nkeinoministeriön sivullaja eli -Työllisyyden kuntakokeilusta työllisyys 

twitterHelsingin työllisyyspalveluiden  

 

ض رسانهروز شدنبه  ها، از قب�ل مجالت و اخبار تل����ون را هم دنبال کن�د. های این صفحه و ن�ی

 
ض سؤاالیت عمو� خود را به خدمات کار�ایب هلسین� ارسال  tyollisyyspalvelut@hel.fiتوان�د به آدرس � ض پ�شنهادات و انتقادات و همچننی ن�ی

 کن�د. 
ون�� ارائه کن�م. اطالعات حساس از جمله در توان�م خدمات ار�اب رج�ع شخ� که ن�از به شناسایئ دارد را ما ن� توجه!  از ط��ق �ست ال��ت

ون��  ون�� ارسال نکن�د. از ط��ق �ست ال��ت  خود �ا اطالعات شخ� خود را از ط��ق �ست ال��ت
گ

مورد وضع�ت سالمیت خود �ا وضع�ت زند�

 اشخاص م��وط برسان�م. توان�م به سؤاالیت عمو� پاسخ ده�م و پ�شنهادات و انتقادات را به دست فقط �

 

 در کجا به عنوان ب�کار ثبت نام کنم؟ 

�ا در مرکز انجام امور  Oma asiointiتوان�د در خدمات در ادامه هم ثبت نام به عنوان ب�کار از ط��ق خدمات ادارە کار انجام � شود. �

ان آزما�ش کار�ایب شهر را به خدمات کار�ایب شهر های محل خدمات ادارە کار به عنوان ب�کار ثبت نام کن�د. خدمات ادارە کار ار�اب رجوع

 کنند. اقامتشان راهنمایئ �

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
https://twitter.com/tyollisyyshki
mailto:tyollisyyspalvelut@hel.fi

