กำรตรวจสอบเบือ
้ งต ้น
สำหรับคนเข ้ำเมืองทุกคน
ในฐำนะทีเ่ ป็ นคนเข ้ำเมืองท่ำนมีโอกำสได ้รับบริกำรกำรตรวจสอบเบือ
้ ง
ต ้นเป็ นกำรส่วนตัวโดยไม่ต ้องคำนึงถึงเหตุผลในกำรเข ้ำเมือง วัตถุประ
สงค์ของกำรตรวจสอบเบือ
้ งก็เพือ
่ ประเมินว่ำท่ำนมีควำมพร ้อมอะไรบ ้ำง
ในกำรปรับตัวเข ้ำกับประเทศฟิ นแลนด์และกำรบริกำรอะไรบ ้ำงทีท
่ ำ่ น
ต ้องกำรเพือ
่ จะช่วยส่งเสริมในกำรปรับตัว กำรตรวจสอบเบือ
้ งต ้นเพือ
่ ทำ
ั เจน เช่น กำรศึกษำของท่ำน ประสบกำรณ์ทำงำนของ
ได ้ข ้อมูลทีช
่ ด
ท่ำนและทักษะทำงภำษำของท่ำน กำรตรวจสอบเบือ
้ งต ้นจะทำทีส
่ ำ
นักจ ้ำงงำนและพัฒนำเศรษฐกิจหรือทีศ
่ น
ู ย์บริกำรสังคม
ถ ้ำท่ำนมีงำนทำหรือมีสถำนทีเ่ รียน
ท่ำนจะไม่ได ้รับกำรบริกำรตรวจสอบเบือ
้ งต ้นหรือวำงแผนในกำรปรับตัว
อย่ำงไรก็ตำมถ ้ำท่ำน
เกิดมีควำมคิดเห็นว่ำท่ำนจำเป็ นต ้องได ้รับกำรตรวจสอบเบือ
้ งต ้น
ท่ำนสำมำรถร ้องขอรับบริกำรเรือ
่ งนีไ้ ด ้
ถ ้ำท่ำนไม่มงี ำนทำและลงทะเบียนไว ้ในฐำนะเป็ นผู ้กำลังหำงำน
ถ ้ำท่ำนต ้องกำรสำนักจ ้ำงงำนและพัฒนำเศรษฐกิจเมือง Etelä-Savo
จะทำกำรตรวจสอบเบือ
้ งต ้นให ้ท่ำน ณ ให ้บริกำรที่ Pieksämäki
ส่วนคนเข ้ำเมืองอืน
่ ๆ เช่นผู ้รับบำนำญ
และแม่บ ้ำนสำมำรถร ้องขอรับบริกำรกำรตรวจสอบเบือ
้ งต ้นได ้จำก
เจ ้ำหน ้ำทีด
่ แ
ู ลกำรปรับตัวจำกวิทยำลัยระดับภูมภ
ิ ำคที่ Pieksämäki

รำยกำรตรวจสอบสำหรับผู ้ย ้ำยมำอยูใ่ นฟิ นแลนด์
กรุณาไปลงทะเบียนว่าท่านอยูอ
่ ย่างเป็นทางการในประเทศฟิ นแ
ลนด์ ในตอนแรกรีบไปติดต่อทีส
่ ถานทีร่ าชการด ังต่อไปนี:้

Pieksämäki ยินดีต ้อนรับ!
www.pieksamaki.fi
www.infopankki.fi

1. สำนักงำนทะเบียนรำษฎร์:
ลงทะเบียนในฐำนข ้อมูลทะเบียนรำษฎร์ของฟิ นแลนด์
และร ้องขอหมำยเลขประจำตัว (ทุกอย่ำง)
2. สำนักงำนตำรวจ:
สอบถำมสิทธิใบอนุญำตมีถน
ิ่ พำนักของท่ำนในฟิ นแลนด์
ลงทะเบียนสิทธิใบอนุญำตมีถน
ิ่ พำนักของท่ำน(พลเมืองของสหภำพยุโ
รป/ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป)
พลเมืองทีย
่ ้ำยมำจำกนอกประเทศสหภำพยุโรป
ใบอนุญำตมีถน
ิ่ พำนักจะต ้องไม่หมดอำยุ
3. สำนักงำนเกลำ:
ร ้องขอสิทธิของท่ำนเกีย
่ วกับกำรประกันสังคมของฟิ นแลนด์
4. สำนักจ ้ำงงำนและพัฒนำเศรษฐกิจ (สำนักงำนTE): ถ ้ำท่ำนว่ำง,
งำนลงทะเบียนว่ำท่ำนเป็ นผู ้กำลังหำงำน
สำหรับผู ้เข ้ำมำทำงำนสำมำรถได ้รับควำมช่วยเหลือในกำรปรับตัวด ้วย
(อำทิเช่น หลัก สูตรเรียนภำษำ ฯลฯ)
กรุณำนำหนังสือเดินทำง, ใบอนุญำตมีถน
ิ่ พำนัก, หลักฐำนกำร ลงทะเบียน
เกีย
่ วกับสิทธิของใบอนุญำตมีถน
ิ่ พำนัก และหลักฐำนทีส
่ ำคัญอืน
่ ๆ ติดตัวไปด ้วย
กรุณำอ่ำนข ้อมูลทีส
่ ำคัญต่ำงๆ ในหน ้ำถัดไป

้ ว้
นอกจากการลงทะเบียนแล้วจะต้องไปสถานทีด
่ ังกล่าวต่อไปนีด
ย:

คำแนะนำสำหรับผู ้ทีย
่ ้ำยจำกต่ำงประเทศมำอยูท
่ ี่ Pieksämäki
THAI
คณะบรรณำธิกำรและกำรแปล: โครงกำร Pointti
ได ้รับเงินสนับสนุนจำกงบสังคมของสหภำพยุโรป
ปรับปรุง 5/2019

1. ธนำคำร: เมือ
่ ท่ำนได ้รับหมำยเลขประจำตัวแล ้ว
ให ้ไปเปิ ดบัญชีธนำคำร
2. ศูนย์บริกำรสังคม: ถ ้ำใบอนุญำตมีถน
ิ่ พำนักของท่ำนได ้รหัส A
หรือท่ำนลงทะเบียนในฐำนะเป็ นพลเมืองของสหภำพยุโรป/ประเทศใน
เขตเศรษฐกิจยุโรป
และรำยได ้ของครอบครัวท่ำนและกำรเงินไม่พอเพียงสำหรับค่ำใช ้จ่ำย
ทีจ
่ ำเป็ น ท่ำนร ้องขอควำมช่วย เหลือได ้
3. สำนักงำนภำษี: เมือ
่ ท่ำนทรำบรำยได ้ของท่ำน ให ้ไปขอบัตรเสียภำษี

4. จุดให ้บริกำรลูกค ้ำเมือง Pieksämäki/ ชุมสำยโทรศัพท์ของเมือง:

ให ้คำแนะนำด ้ำนกำรบริกำรต่ำงๆ ของเมืองอำทิเช่น
กำรหำสถำนทีเ่ ลีย
้ งดูบต
ุ รของท่ำนหรือทีเ่ รียนในโรงเรียนพืน
้ ฐำนภำคบั
งคับ

สาน ักทะเบียนราษฎร์ ITÄ-SUOMEN MAISTRAATTI,
สาน ักงานเมือง MIKKELI

กำรลงทะเบียนในฐำนข ้อมูลทะเบียนรำษฎร์ของฟิ นแลนด์
้ 5
Raatihuoneenkatu 5 A, Mikkeli, ชัน
โทร. 029 553 9511 (ชุมสำยโทรศัพท์)
เวลำเปิ ด จ.- ศ. เวลำ 9.00-12.00 น.
www.maistraatti.fi

สาน ักงานตารวจ ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOS,
สถานีตารวจทีเ่ มือง Pieksämäki

,กำรให ้คำแนะนำด ้ำนอำชีพ ,กำรฝึ กอบรมกำรปรับตัว
,กำรสนับสนุนเรือ
่ งกำรปรับตัว, เงินช่วยเหลือระหว่ำงตกงำน
ให ้บริกำรทัง้ ผู ้ทีก
่ ำลังหำงำนและผู ้ทีก
่ ำลังทำงำน

้ 2 โทร. 0295 025500(ชุมสำยโทรศัพท์)
Savontie 20, Pieksämäki, ชัน
www.te-palvelut.fi

สาน ักงานภาษี KAAKKOIS-SUOMEN VEROTOIMISTO,
จุดบริการที่ VARKAUS
ไปรับบัตรเสียภำษี ด ้วยตัวเอง,หมำยเลขภำษี สำหรับผู ้ทำงำนในด ้ำนกำรก่อ

กำรประกันสังคมของฟิ นแลนด์

Lampolahdenkatu 6, Pieksämäki
เวลำเปิ ด จ.- ศ. 9.00-15.00 น.
www.kela.fi
สาน ักจ้างงานและพ ัฒนาเศรษฐกิจ ETELÄ-SAVON TYÖ- JA
ELINKEINOTOIMISTO (สาน ักงาน TE)
PIEKSÄMÄKI ลงทะเบียนว่ำเป็ นผู ้กำลังหำงำน

,ให ้กำรสนับสนุนและคำแนะนำในกำรหำงำน, กำรตรวจสอบเบือ
้ งต ้น

กำรรักษำพยำบำลเร่งด่วนช่วงตอนเย็นจนกระทั่งถีงเวลำ 21.30 น.
และวันสุดสัปดำห์
Sairaalantie 14, Pieksämäki

บริษ ัทหาบ้านเช่า PIEKSÄMÄEN HAKA

สถำนีอนำมัยหลัก, Tapparakatu 1-3, โทร. 015 788 2111
(ชุมสำยโทรศัพท์)
กำรปฐมพยำบำลเบือ
้ งต ้น, โทร. 116 117 (24 ชม.)

้ 3 Pieksämäki
Tapparakatu 1-3, ชัน

หมายเลขฉุกเฉิน HÄTÄNUMERO 112

กำรหำบ ้ำนเช่ำ

บริการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศฟิ นแลนด์

สาน ักงานเกลา KELA PIEKSÄMÄKI

KOTOUTUMINEN/KOTOUTUMISOHJAAJA กำรปรับตัว

้ งต้นและแพทย์อยูเ่ วร
การปฐมพยาบาลเบือ
ENSIAPU JA LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS

เมือง PIEKSÄMÄKI /ศูนย์ให้คาแนะนาครอบคร ัว
PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI / PERHENEUVOLA

Wredenkatu 8, Varkaus โทร. 020 512 000 (ชุมสำยโทรศัพท์)
www.vero.fi

เมือง PIEKSÄMÄKI /สถานดูแลเด็ก
PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI / PÄIVÄHOITO
สถำนดูแลเด็ก(0-6 ขวบ) และกำรสอนเบือ
้ งต ้น (6 ขวบ)

www.migri.fi

้ 1 Pieksämäki
Tapparakatu 1-3, ชัน
เวลำเปิ ด จ.- ศ. เวลำ 9.00-15.00 น. โทร 044 7995460 หรือ
015 7882111 (ชุมสำยโทรศัพท์)

สร ้ำง

เกีย
่ วกับเรือ
่ งขอใบอนุญำตต่ำงๆ และบัตรประจำตัวประชำชน

ลงทะเบียนสิทธิของใบอนุญำตมีถน
ิ่ พำนัก, ใบอนุญำตมีถน
ิ่ พำนัก
เรือ
่ งขอสัญชำติ

งำนสังคมสำหรับผู ้ใหญ่อำทิเช่น เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพ
กำรทำธุรกรรมกับนักสังคมสงเครำะห์และผู ้ดูแลด ้ำนสังคมควรจองเวลำ

โทร. 015 788 4350
เจ ้ำหน ้ำทีอ
่ ยูเ่ วรที่ Mikkeli ส., อำ. และ วันทำงำนทีเ่ ป็ นวันทำงศำสนำ
เวลำ 9:00 -10:00 น.
โทร. 015 194 4410
สถำนีอนำมัยหลัก Pankalampi, Kiiskinmäenkatu 5–7, Mikkeli

ดูแล,ให ้คำแนะนำเรือ
่ งกำรปรับตัว,ให ้กำรสนับสนุนช่วยเหลือ, ให ้ข ้อมูล,
กำรร่วมมือประสำนงำนระดับมืออำชีพในกำรปรับตัวในเรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วข ้อง

Keskuskatu 30, Pieksämäki, โทร. (015) 348 060
เวลำเปิ ด จ.- ศ. เวลำ 8.00-16.00 น. (หน ้ำร ้อน เวลำ 8.00-15.30 น)
www.pieksamaenhaka.fi

Savontie 20, Pieksämäki
www.poliisi.fi

ั
เมือง PIEKSÄMÄKI / สาน ักงานสงคม
PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI / SOSIAALITOIMISTO

กำรยืน
่ คำร ้องหำสถำนทีด
่ แ
ู ลเด็กมีอยูอ
่ ย่ำงต่อเนือ
่ ง
กำรยืน
่ คำร ้องหำทีด
่ แ
ู ลเด็กทำได ้โดยกรอกแบบฟอร์มทำงอินเทอร์เน็ตของเ
มือง แบบฟอร์มยืน
่ คำร ้องขอได ้จำกสถำนทีด
่ แ
ู ลเด็กและสำนักงำนดูแลเด็ก
กำรยืน
่ คำร ้องสมัครเข ้ำรับกำรสอนเบือ
้ งต ้นสำมำรถกรอกแบบฟอร์มได ้ทำง
อินเทอร์เน็ต
Perheiden talo, kalevalankatu 38, Pieksämäki
โทร.015 788 2111 (ชุมสำยโทรศัพท์), จ.- ศ. เวลำ 8.00-15.30 น.
เมือง PIEKSÄMÄKI / สาน ักงานโรงเรียน
PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI / KOULUTOIMISTO

กำรสอนขัน
้ พืน
้ ฐำน

Kauppakatu 1, Pieksämäki, 015 788 2111 (ชุมสำยโทรศัพท์)

โทร. 040 6514930

ให ้กำรสนับสนุนเด็กและครอบครัว

ให ้คำแนะนำทำงโทรศัพท์และกำรจองเวลำ จ.- ศ. เวลำ 9.30-10.30 น.,
12.00-13.30 น. โทร. 044 799 5695 หรือ 015 788 2111
(ชุมสำยโทรศัพท์)
ศูนย์อนาม ัย PIEKSÄMÄEN TERVEYSKESKUS
Tapparakatu 1-3, Pieksämäki

โพลีคลินก
ิ กำรปฐมพยำบำลเบือ
้ งต ้นให ้กำรรักษำพยำบำลผู ้ป่ วยอย่ำงฉับพ
ลันและเกิดอุบัตเิ หตุทก
ุ วัน เวลำ 8.00-21.30 น. โทร 044 7995546
สำหรับกรณีทไี่ ม่เร่งด่วนสถำนทีร่ ักษำพยำบำลอันดับแรกคือ

เกิดเหตุฉุกเฉิน: รถพยำบำล, เจ ้ำหน ้ำทีด
่ ับเพลิง, เจ ้ำหน ้ำทีต
่ ำรวจ
จุดให้บริการลูกค้าเมือง PIEKSÄMÄKI
PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN ASIAKASPALVELUPISTE

ดูแลและให ้คำแนะนำบริกำรต่ำงๆ ของเมือง Pieksämäki

เข ้ำพบแพทย์, พยำบำล, พนักงำนอนำมัย, กำรจองเวลำ 8.00-

13.00/14.00 น.โทรจองเวลำ 015 788 2111 (ชุมสำยโทรศัพท์)

้ 1 Pieksämäki,
Kauppakatu 1,ชัน
โทร. 015 788 2111(ชุมสำยโทรศัพท์)
www.pieksamaki.fi

ศูนย์ให้คาแนะนา Neuvola

วิทยาล ัยระด ับภูมภ
ิ าค PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO

(โพลีคลินก
ิ สำหรับแม่และโรคเฉพำะสตรี, กำรวำงแผนครอบครัว,
กำรคุมกำเนิดและศูนย์สข
ุ ภำพสำหรับแม่, ศูนย์สข
ุ ภำพสำหรับเด็ก)
Tapparakatu 1-3, โทร. 015 788 4280
เวลำโทร จ.- พฤ. 13.00-14.00 น.

สถานทาฟันของสถานีอนาม ัยหล ัก
Hammashoitola,
Tapparakatu 1-3, Pieksämäki
กำรจองเวลำทำฟั น จ.- ศ. เวลำ 8.00-15.30 น.

กำรสอนภำษำฟิ นนิช, กำรตรวจสอบเบือ
้ งต ้น, แหล่งข ้อมูล
(โต๊ะประชำสัมพันธ์), กำรสอบวัดภำษำระดับ-YKI, Rehvitupa
สถำนทีพ
่ บปะสังสรรค์กลุม
่ นำนำชำติ
Poleeni/Savontie 13, Pieksämäki
044 588 2211 (สำนักงำน), 044 588 3429 (ครูสอนภำษำ)
www.pieksamaki.fi/seutuopisto
การสอนภาษาฟิ นนิชที่ PIEKSÄMÄKI
SUOMEN KIELEN KOULUTUS PIEKSÄMÄELLÄ

สอบถำมรำยละเอียดเพิม
่ เติมได ้จำกสำนักงำน TE
และจำกวิทยำลัยระดับภูมภ
ิ ำค Pieksämäen Seutuopisto

