
                        

 

 عمل  عن البحث إلزامية

 الشخصية  المعامالت خالل من عمل عن البحث عن تُبلغ هكذا
 

 :إلى تحتاج

 لالستعمال صالح محمول جهاز أو كمبيوتر 

 باإلنترنت  اتصال 

 الهوية إثبات شهادة أو البنكية التعريفات المثال سبيل على ُمشدد بشكل بالهوية للتعريف أداة 
 للمحمول

 تقدمت يوم أي  وفي العمل ورب العمل وظيفة : بطلبها تقدمت التي العمل إمكانيات عن معلومات 

 .العمل بطلب
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 المعامالت إلى للدخول بهويتك عّرف
 خالل من العمل  مكتب لخدمات الشبكية
 من  أي بالهوية للتعريف ُمشددة طريقة
 خالل من أو البنكية التعريفات خالل
 .للمحمول الهوية إثبات شهادة

 األولى، للمرة  الدخول تُسّجل ُكنت إذا
 بيانات من التحقق عليك فيتوجب
 .وحفظها بك الخاصة االتصال

 

 

 في الدخول سجلت قد تكون عندما
 الصفحة  في  تجد الشخصية المعامالت

 التداول قيد التي االمور الرئيسية
 .والوظائف

 المثلث على النقر خالل  من الخطة افتح
 الُمتفق الوظيفة عنوان أمام الموجود
 .الخطة في بشأنها

 .الشخصية الخطة على ذلك بعد انقر

 التقدم إلزامية  أي الوظائف إلظهار
 التالي  على أنقر العمل بطلب

Seuraava . 



                        

 

  

 الذي العمل عن تُبلغ أن اآلن بإمكانك
 إلزامية تستوفي أخرى وظيفة أو طلبته
 .عمل عن البحث

 القائمة من  العمل إمكانية ناحية اختر
 مع يتناسب  الذي الخيار المنسدلة
 . وضعك

 الشاغرة العمل أماكن بطلب التقدم عند
 مهمة بطلب التقدم" األول الخيار اختر

 اسبوعين، من أكثر تستغرق التي العمل
 ".العمل عرض بخالف

 

 بيانات تعبئة إمكانية ذلك بعد تظهر
 يتوجب. العمل رب  بياناتو العمل وظيفة

 أي اإلنجاز يوم أيًضا تُضيف أن عليك
 المعلومات هذه. العمل بطلب تقدمك يوم

 .إجبارية

 مالم ُملحقات، إلرفاق حاجة توجد ال
 ذلك طلب قد بك الخاص الخبير يكن

 .منفصل بشكل

 

 التي العمل إمكانيات  عن اإلبالغ بإمكانك
 أو مرة كل في واحدة بطلبها التقدم تم

 وفقًا الوظائف كل عن تُبلغ أن بإمكانك
 مرة لديك العمل بطلب التقدم إللزامية

 .الُمحددة الفترة خالل واحدة

 



                        

 

 

 دون" تأديته تم" عمود اترك لديك؟ العمل إللزامية وفقًا الوظائف من جزء عن فقط اآلن ستبلغ هل

 .الُمحددة الفترة انتهاء قبل العمل إمكانيات باقي عن أبلغ. تعبئته

 - عمود على انقر الفترة؟  هذه عن لديك عمل عن  البحث إللزامية وفقًا الوظائف جميع عن أبلغت هل

 ).نعم( تأديته تم

 . واصل الصفحة  أسفل من فاختر العمل، إمكانيات من به ترغب الذي  القدر عن ابلغت قد تكون عندما

 

 الشخصية؟ المعامالت الستخدام مساعدة إلى تحتاج هل

. ُمسبق موعد حجز بدون 16 - 9 الساعة  الرسمية العمل أيام التشغيل خدمات مراكز مع التعامل بإمكانك

: االنترنت صفحات على تجدها االستثنائية االفتتاح مواعيد عن وكذلك الخدمات مراكز عن أدق معلومات

tyollisyyspalvelut.hel.fi - للزيارة تعال - تواصل  - تتعامل هكذا . 

 تعديلها، إلى بحاجة  مازلت إذا. صحيحة اأدخلته التي البيانات أن من أيًضا المهمة إرسال قبل تأكد

 .أرسل زر  على فانقر صحيح، بشكل الالزمة المعلومات جميع إدخال  تم إذا. السابق فاختر


