
 
  التقییم األولي لكل المھاجریین

بغض النظر عن األسباب التي دفعتك إلى الھجرة، أنت مخوالً 
ھذا التقییم سوف یساعد . للخضوع الى التقییم الشخصي األولي

السلطات على تحدید الدرجة التي أصبحت فیھا مؤھالً وبشكل جید 
مع المجتمع الفنلندي، ونوع الخدمات التي تحتاجھا لمثل  لإلندماج

مثال سیتم توجیھ عدة أسئلة لك عن درجة فعلى سبیل ال. ھذا اإلندماج
تحصیلك العلمي وعن خبرات العمل ومھاراتك اللغویة إذ یشغل ھذا 
التقییم حیزا ھاماً في مكتب التوظیف ومكتب التطور اإلقتصادي 

(TE Office) أو مركز تعلیم البالغیین في بیاكسماكي.  

فاذا كنت حاصل على عمل أو قد حصلت على قبول للدراسة في 
معھداً تعلیمیا، فأنت لست بحاجة لمثل ھذا التقییم األولي إال إذا كنت 

وأن كنت شخصا عاطال عن العمل وتسعى . تظن أنك بحاجة إلیھ
. للحصول علیھ، فقد یتم تسجیلك بأنك شخص تبحث عن العمل

بیاكسماكي التابع لمكتب التطویر اإلقتصادي ومكتب سیقوم مكتب 
بإدارة التقییم األولي إذا  Savo (TE Office)یف الجنوبي ظالتو

لكن المھاجریین اآلخریین مثل المتقاعدیین . أستدعى األمر لذلك
وربات البیوت یستطیعون األتصال بمركز تعلیم البالغیین في 

 .يبیاكسماكي وطلب مثل ھذا التقییم األول
   
   
   
   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ARABIA      تعلیمات للغرباء القادمین إلى بیاكسماكي
بدعم من مكتب النقد اإلجتماعي األوربي         باللغة العربیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

من أجل تسجیلك كشخص یعیش في فنلندا بشكل رسمي، من الضروري جدا زیارة المكاتب 

یجب تسجیل معلوماتك الشخصیھ في نظام معلومات السكان الفنلندیین 

تأكد من أنك تملك الحق في اإلقامة في فنلندا لتقوم بتسجیل حقك في اإلقامة 
  .نظامي لإلقامة

تقدم بطلب من أجل الحصول على حق حمایة 

سجل نفسك كطالب فرصة عمل إذا كنت غیر 
  ).إلخ... لیمیةمناھج تع

أحضر معك جواز السفر، إذن اإلقامة، شھادة حق تسجیل اإلقامة، وبعض الوثائق الھامة 

إذا كان لدیك أي نوع من 
مسجال في فنلندا وال یسمح دخل عائلتك بدفع 

تستطیع أن تتقدم للحصول على بطاقة ضرائب عندما تعرف قیمة راتبك أو 

سیتم توجیھ المتصل مباشرة 
 .إلى مركز خدمات المدینة مثل طلبات الرعایة النھاریة أو إلى أماكن المدارس الشاملة

 أھال بكم في بیاكسماكي
www.pieksamaki.fi 
www.infopankki.fi 

3/2016 

 

  إجراءات تشكیل قوائم المھاجرین
من أجل تسجیلك كشخص یعیش في فنلندا بشكل رسمي، من الضروري جدا زیارة المكاتب 

  .التالیة في أقرب وقت ممكن

یجب تسجیل معلوماتك الشخصیھ في نظام معلومات السكان الفنلندیین  :مكتب التسجیل المحلي
  ).لجمیع المھاجرین(والتقدم للحصول على رمز الھویة الشخصیة 

تأكد من أنك تملك الحق في اإلقامة في فنلندا لتقوم بتسجیل حقك في اإلقامة  :قسم الشرطة
نظامي لإلقامة تحتاج إلى إذن EUأما إذ لم تكن مواطن ). EU/EEAمواطنین 

Kela )تقدم بطلب من أجل الحصول على حق حمایة ): مؤسسة التأمین اإلجتماعي الفنلندي
  .المجتمع الفنلندي

سجل نفسك كطالب فرصة عمل إذا كنت غیر  :(TE)مكتب  /مكتب تطویر اإلقتصاد والتوظیف
مناھج تع(موظف، أما إذا حصلت على وظیفة للتو فأنت مخول لعملیات الدمج 

أحضر معك جواز السفر، إذن اإلقامة، شھادة حق تسجیل اإلقامة، وبعض الوثائق الھامة 
  .األخرى

  .لمعرفة المزید من المعلومات إقرأ الصفحات التالیة

  :باالضافة إلى التسجیل یجب علیك أن تأخذ بعین اإلعتبار ما یلي

  .ویتك الشخصیةأفتح حساباً مصرفیاً بعد أن تستلم رمز ھ :المصرف

إذا كان لدیك أي نوع من .تستطیع أن تتقدم للحصول على المساعدة المالیة :المكتب اإلجتماعي
مسجال في فنلندا وال یسمح دخل عائلتك بدفع  EU/EEAأنواع إذن اإلقامة أو إذا كنت مواطناً 

  .النفقات اإللزامیة

تستطیع أن تتقدم للحصول على بطاقة ضرائب عندما تعرف قیمة راتبك أو  :مكتب الضرائب
  .قیمة أي دخل آخر حصلت علیھ

سیتم توجیھ المتصل مباشرة  :مقسم الھاتف في مدینة بیاكسماكي/ مكتب خدمات الزبائن  -٤
إلى مركز خدمات المدینة مثل طلبات الرعایة النھاریة أو إلى أماكن المدارس الشاملة

http://www.pieksamaki.fi
http://www.infopankki.fi


 
  :وحدة میكیلي -تب التسجیل المحلي لشرق فنلندا مك

  التسجیل في نظام المعلومات لسكان فنلندا
Raatihuoneenkatu 5A,Mikkeli,5 th Floor  

  )مقسم( 0295539511 / رقم الھاتف
  .(9:00 - 16:00)من الساعة ) من یوم االثنین ولغایة یوم الجمعة(أوقات الدوام 

www.maistraatti.fi 
 

  :شرطة فنلندا الشرقیةقسم 
  حق تسجیل اإلقامة، إذن اإلقامة، إصدار اإلقامة كمواطن

Hallituskatu 5, Mikkeli 
من یوم االثنین ولغایة یوم الجمعة(ینصح الغرباء بأخذ موعد من مكتب الخدمات، اإلتصال 

  0295455050/، ھاتف(9:00 - 11:00)من الساعة 
ulkomaalaisasiat.mikkeli@poliisi.fi 
www.poliisi.fi 

Kela في بیاكسمكي:  
  التأمین اإلجتماعي في فنلندا

Lampolahdenkatu 6, Pieksämäki 
  (9:00 - 16:00)من الساعة ) من یوم االثنین ولغایة یوم الجمعة(أوقات الدوام 

www.kela.fi 
 

  :في بیاكسمكي) TEمكتب (للتوظیف والتطویر اإلقتصادي  SAVOمكتب سافو الجنوبي 
التسجیل كطالب فرصة عمل، الدعم والنصیحھ لطلب العمل، التقییم األولي، التوجیھ الوظیفي، 

تقدیم الخدمات لطالبي العمل . تدریب اإلندماج، دعم اإلندماج، مصروف العاطلین عن العمل
  .وألولئك الذین توظفوا للتوا

Savontie 20, Pieksämäki,2nd floor 
 

  ).مقسم( 0295044000/ ، ھاتف2، الطابق 20بیاكسمكي، سافونتي 
 (9:00 - 16:00)من الساعة ) من یوم االثنین ولغایة یوم الجمعة(أوقات الدوام 

www.te-palvelut.fi 
 
 
 

 
  :مكتب جنوب شرق فنلندا للضرائب، مكتب میكیلي

  لعاملین في صناعة البناءلبطاقات الضرائب الشخصیة، رقم الضرائب 
Raatihuoneenkatu 5 A, Mikkeli, 

  )مقسم( 020612000/ھاتف
 .(9:00 - 15:00)من الساعة ) من یوم االثنین ولغایة یوم الجمعة(أوقات الدوام 

www.vero.fi 
HAKA في بیاكسمكي:  

  تقدیم طلبات للحصول على شقق لإلیجار
Keskuskatu 30, Pieksämäki 

   348060 (015)/ ھاتف
 ،(8:00-16:00)من الساعة ) من یوم االثنین ولغایة یوم الجمعة(أوقات الدوام 

  )8:00 - 15:30خالل فصل الصیف (
www.pieksamaenhaka.fi 

  :مدینة بیاكسمكي العنایة الیومیة
  .سنوات) 6لعمر (والعنایة لمرحلة ما قبل المدرسة ) 0-6لألعمار (أن العنایة الیومیة لألطفال 

تقبل الطلبات عبر األنترنت . قسم العنایة الیومیة باالطفال مفتوح بشكل مستمر لتقدیم الطلباتأن 
وباالمكان تقدیم الطلب بواسطة إستمارة . من خالل طلب ألكتروني على موقع المدینة األلكتروني

سجل تستطیع أیضا أن ت. ورقیة  متوفرة في مراكز العنایة الیومیة، في مكتب العنایة الیومیة
 .طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة بإستخدامك اإلستمارة اإللكترونیة

  
http://www. pieksamaki.fi/fi/pv-sahkoinen-asiointi 
Kanttila, Vilhulantie 5,76850 Naarajärvi, 

  ) مقسم( 0157882111/ ھاتف
  )8:00 - 15:30( من الساعة) من یوم االثنین ولغایة یوم الجمعة(أوقات الدوام 

  
  :مكتب التعلیم/ مدینة بیاكسمكي
  التعلیم األساسي

Kauppakatu 1, Pieksämäki, 
  ) مقسم( 0157882111/ ھاتف

 
  :المكتب اإلجتماعي/ مدینة بیاكسمكي

  الخدمات االجتماعیة للكبار مثل دعم الدخل
یفضل حجز مسبق للموعد عن طریق الھاتف مع العاملین في الخدمات اإلجتماعیة للكبار 

  .والمرشدین االجتماعیین
Lampolahdenkatu 2-4, Pieksämäki 

، ھاتف )9:00 - 10:00( من الساعة) من یوم االثنین ولغایة یوم الجمعة(أیام الدوام 
0447995539 

  
  :مركز االستشارات القانونیة للعائالت/ مدینة بیاكسمكي

  لدعم األطفال والعائالت 
Kanttila, Vilhulantie 5, 76850 Naarajärvi 

  للحصول على النصائح والمواعید عن طریق الھاتف 
، ھاتف )12:00 - 13:00( من الساعة) من یوم االثنین ولغایة یوم الجمعة(أیام الدوام 

  )مقسم( 0157882111أو  0447995695
  

  :المركز الصحي في بیاكسمكي
  المركز الصحي الرئیسي

Tapparakatu 1-3 
 من الساعةلحجز مواعید مع األطباء والممرضات وممرضات الصحة العامة 

 )15:30 - 8:00(  
  )مقسم( 0157882111اتصل لحجز المواعید على الھاتف 

  ).8:00 - 9:00( من الساعة) من یوم االثنین ولغایة یوم الجمعة(أیام الدوام 
 

  :عیادات العنایة بصحة األم والطفل
  النساء، تخطیط األسرةعیادة األمومة وأمراض (

  )عیادة األمومة وتنظیم النسل؛ عیادة العنایة بصحة الطفل
  المركز الصحي الرئیسي، 

Tapparakatu 1-3 015 788 4280 
و ) 8:00 - 9:00( من الساعةساعات االتصال ) من یوم االثنین ولغایة یوم الجمعة(أیام الدوام 

(14:00 - 13:00)  
   :المركز الصحي الرئیسيعیادة العنایة باالسنان في 

Tapparakatu 1-3  
من الساعة ) من یوم االثنین ولغایة یوم الجمعة(االتصل لحجز موعد للعنایة باالسنان 

   0157884350ھاتف ، (8:00 - 10:00)
عیادة األسنان في میكیلي التي تقدم الخدمات في یومي السبت و االحد وأیام العطل 

 (10:00 - 12:00)خالل االسبوع من الساعة 
  0151944425ھاتف 

The Pankalampi Main Health Care Clinic  
Kiiskinmäenkatu 5-7, Mikkeli  

 
 

  :االسعافات االولیة ومھام الطوارئ
  .لیالً وعند عطل نھایة االسبوع (21:30)العنایة الطبیة الفوریة حتى الساعة 

The Pieksämäki Hospital, Sairaalantie 14,  
 0157884380/ھاتف

  .(8:00 - 21:30)أن عیادة الطوارئ تعالج كل یوم األمراض المفاجئة والحوادث من الساعة 
  أما الحاالت الغیر إضطراریھ تعالج أوالً في المركز الصحي الرئیسي 

Tapparakatu 1-3,  
  )مقسم( 0157882111/ھاتف

  (8:00 - 22:00)تقدم عیادة االسعاف األولي في مشفى میكیلي المركزي الخدمات من الساعة 
Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli, 

  )للمساعدة الصحیة( 015211411/ھاتف
  .؛ االسعاف، قسم األطفاء، قسم الشرطة112رقم الطوارئ 

  
  :مكتب خدمات الزبائن في مدینة بیاكسماكي

  .مباشرة إلى مركز خدمات مدینة بیاكسماكي) أو المتصل(الزائر سیتم توجیھ 
  قاعة المدینة 

Pertinkuja 1,  
 )مقسم( 0157882111/ھاتف

  
  :مركز تعلیم بیاكسماكي للكبار

 ) مكتب تقدیم المساعدة(تدریب على اللغة الفنلندیة، التقییم األولي، تقدیم النصیحھ 
  ، (YKI)أمتحانات المھارات اللغویة 

the Rehvitupa meeting point  
Poleeni/ Savontie 13 

 0445883429، ھاتف معلم اللغة 0400855800/ھاتف المكتب
www.pieksamaki.fi/seutuopisto 

  :تدریب اللغة الفنلندیة في بیاكسماكي
  .و مركز تعلیم الكبار لمدینة بیاكسماكيTEللحصول على مزید من المعلومات مراجعة مكتب 

 

http://www.maistraatti.fi
mailto:ulkomaalaisasiat.mikkeli@poliisi.fi
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http://www.vero.fi
http://www.pieksamaenhaka.fi
http://www.pieksamaki.fi/seutuopisto

