
   

 

    ARABIA      تعليمات للغرباء القادمين إلى بياكسماكي
 بدعم من مكتب النقد اإلجتماعي األوربي         باللغة العربية 

 

 
 التقييم األولي لكل المهاجريين

عن األسباب التي دفعتك إلى الهجرة، أنت مخوالً ربغض النظ

للخضوع الى التقييم الشخصي األولي. هذا التقييم سوف يساعد 

السلطات على تحديد الدرجة التي أصبحت فيها مؤهالً وبشكل جيد 

مع المجتمع الفنلندي، ونوع الخدمات التي تحتاجها لمثل هذا  لإلندماج

توجيه عدة أسئلة لك عن درجة اإلندماج. فعلى سبيل المثال سيتم 

تحصيلك العلمي وعن خبرات العمل ومهاراتك اللغوية إذ يشغل هذا 

ً في مكتب التوظيف ومكتب التطور اإلقتصادي  التقييم حيزا هاما

(TE Office) .أو مركز تعليم البالغيين في بياكسماكي 

فاذا كنت حاصل على عمل أو قد حصلت على قبول للدراسة في معهداً 

تعليميا، فأنت لست بحاجة لمثل هذا التقييم األولي إال إذا كنت تظن 

أنك بحاجة إليه. وأن كنت شخصا عاطال عن العمل وتسعى للحصول 

عليه، فقد يتم تسجيلك بأنك شخص تبحث عن العمل. سيقوم مكتب 

يف ظكتب التطوير اإلقتصادي ومكتب التوبياكسماكي التابع لم

بإدارة التقييم األولي إذا أستدعى  Savo (TE Office)الجنوبي 

األمر لذلك. لكن المهاجريين اآلخريين مثل المتقاعديين وربات البيوت 

مستشار خدمات المهاجرين أو االتصال مع  يستطيعون األتصال

هذا التقييم األولي. بمركز تعليم البالغيين في بياكسماكي وطلب مثل

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجراءات تشكيل قوائم المهاجرين

من أجل تسجيلك كشخص يعيش في فنلندا بشكل رسمي، من الضروري جدا زيارة المكاتب التالية 

 في أقرب وقت ممكن.

يجب تسجيل معلوماتك الشخصيه في نظام معلومات السكان الفنلنديين  مكتب التسجيل المحلي:

 والتقدم للحصول على رمز الهوية الشخصية )لجميع المهاجرين(.

تأكد من أنك تملك الحق في اإلقامة في فنلندا لتقوم بتسجيل حقك في اإلقامة )مواطنين  قسم الشرطة:

EU/EEA أما إذ لم تكن مواطن .)EU نظامي لإلقامة. تحتاج إلى إذن 

Kela  مؤسسة التأمين اإلجتماعي الفنلندي(: تقدم بطلب من أجل الحصول على حق حماية(

 المجتمع الفنلندي.

سجل نفسك كطالب فرصة عمل إذا كنت غير  :(TE)مكتب  /مكتب تطوير اإلقتصاد والتوظيف

 ليمية... إلخ(.موظف، أما إذا حصلت على وظيفة للتو فأنت مخول لعمليات الدمج )مناهج تع

 أحضر معك جواز السفر، إذن اإلقامة، شهادة حق تسجيل اإلقامة، وبعض الوثائق الهامة األخرى.

 لمعرفة المزيد من المعلومات إقرأ الصفحات التالية.

 باالضافة إلى التسجيل يجب عليك أن تأخذ بعين اإلعتبار ما يلي:

 ويتك الشخصية.أفتح حساباً مصرفياً بعد أن تستلم رمز ه المصرف:

تستطيع أن تتقدم للحصول على المساعدة المالية.إذا كان لديك أي نوع من  المكتب اإلجتماعي:

 ً مسجال في فنلندا وال يسمح دخل عائلتك بدفع  EU/EEAأنواع إذن اإلقامة أو إذا كنت مواطنا

 النفقات اإللزامية.

عندما تعرف قيمة راتبك أو قيمة تستطيع أن تتقدم للحصول على بطاقة ضرائب  مكتب الضرائب:

 أي دخل آخر حصلت عليه.

سيتم توجيه المتصل مباشرة إلى  :مكتب خدمات الزبائن / مقسم الهاتف في مدينة بياكسماكي -4

 مركز خدمات المدينة مثل طلبات الرعاية النهارية أو إلى أماكن المدارس الشاملة.
 

 أهال بكم في بياكسماكي
www.pieksamaki.fi 
www.infopankki.fi 
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 ميكيلي:وحدة  -مكتب التسجيل المحلي لشرق فنلندا 

 التسجيل في نظام المعلومات لسكان فنلندا

 Raatihuoneenkatu 5A,Mikkeli,5 th Floor  

 (مقسم) 0295539511 رقم الهاتف/ 

 .(9:00 - 12:00)( من الساعة من يوم االثنين ولغاية يوم الجمعةأوقات الدوام )

www.maistraatti.fi 

 

 قسم شرطة فنلندا الشرقية:

الهويه الشخصيهإذن اإلقامة،   

Savontie20, Pieksämäki  

www.poliisi.fi 

                                                                           خدمات الهجره الفنلنديه:

 ةل على الجنسيوقضايا تتعلق بالحصتسجيل ، إذن اإلقامة، الحق 

www.migri.com 

Kela في بياكسمكي 

 التأمين اإلجتماعي في فنلندا

Lampolahdenkatu 6, Pieksämäki  

 (9:00 - 15:00)( من الساعة من يوم االثنين ولغاية يوم الجمعة)أوقات الدوام 

www.kela.fi 

 

( في TEللتوظيف والتطوير اإلقتصادي )مكتب  SAVOمكتب سافو الجنوبي 

 بياكسمكي:

التسجيل كطالب فرصة عمل، الدعم والنصيحه لطلب العمل، التقييم األولي، التوجيه 

الوظيفي، التدريب على اإلندماج، دعم اإلندماج، مصروف العاطلين عن العمل. تقديم 

 الخدمات لطالبي العمل وألولئك الذين توظفوا للتو.

Savontie 20, Pieksämäki,2nd floor 

0295025500، هاتف/ 2، الطابق 20 ابياكسمكي، سافونتي )مقسم(.   

www.te-palvelut.fi 

 

 

 :سوفاركا مكتب جنوب شرق فنلندا للضرائب، مكتب

 
 لعاملين في صناعة البناءلبطاقات الضرائب الشخصية، رقم الضرائب 

Wredenkatu 8, Varkaus 

 )مقسم( 029512000هاتف/

 .(9:00 - 15:00)( من الساعة من يوم االثنين ولغاية يوم الجمعةأوقات الدوام )

www.vero.fi 

HAKA :في بياكسمكي 

 تقديم طلبات للحصول على شقق لإليجار

Keskuskatu 30, Pieksämäki 

  348060 (015)هاتف/ 

 ،(8:00-16:00)( من الساعة من يوم االثنين ولغاية يوم الجمعةأوقات الدوام )

 (8:00 - 15:30)خالل فصل الصيف 

www.pieksamaenhaka.fi 

 مدينة بياكسمكي العناية اليومية:
 ( سنوات.6( والعناية لمرحلة ما قبل المدرسة )لعمر 0-6أن العناية اليومية لألطفال )لألعمار 

أن قسم العناية اليومية باالطفال مفتوح بشكل مستمر لتقديم الطلبات. تقبل الطلبات عبر األنترنت 

ى موقع المدينة األلكتروني. وباالمكان تقديم الطلب بواسطة إستمارة من خالل طلب ألكتروني عل

 ورقية  متوفرة في مراكز العناية اليومية، في مكتب العناية اليومية. 

 

Perheiden talo   (  ( منزل العائالت  

           تستطيع أيضا أن تسجل طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة بإستخدامك اإلستمارة اإللكتروني

 

Kalevalenkatu 38, Pieksämäki, 

 )مقسم(  0157882111هاتف/ 

 (8:00 - 15:30) ( من الساعةمن يوم االثنين ولغاية يوم الجمعةأوقات الدوام )

 

 مدينة بياكسمكي/ مكتب التعليم:

 التعليم األساسي

Kauppakatu 1, Pieksämäki, 

 )مقسم(  0157882111هاتف/ 

 

 :ةجتماعياإللخدمات مدينة بياكسمكي/ مكتب ا

 مثل دعم الدخل لغينالخدمات االجتماعية للبا

لغين للباا العاملين في الخدمات اإلجتماعية يفضل حجز مسبق للموعد عن طريق الهاتف مع 

  لمرشدين االجتماعيين.وا

Tapparakatu 1-3, 1st floor, Pieksämäki 

(، هاتف 9:00 - 15:00) الساعة( من من يوم االثنين ولغاية يوم الجمعة)أيام الدوام 

0447995460 

 

 خدمات المهاجرين

 مرشد خدمات المهاجرين

المعالومات و القانون المتعدد المشترك في القضايا المتعلقة  ,الدعم ,االرشاد ,تقديم النصائح

 0406514930هاتف  .بالهاجرين 

 

 مدينة بياكسمكي/ مركز االستشارات القانونية للعائالت:

 لدعم األطفال والعائالت 

Tapparakatu 1-3, 3rd floor, Pieksämäki. 

 

 للحصول على النصائح والمواعيد عن طريق الهاتف 

 (و  (9:30 – 10:30) ( من الساعةمن يوم االثنين ولغاية يوم الجمعة)أيام الدوام 

 )مقسم( 0157882111أو  0447995695، هاتف (13:30 -12:00

 

 في بياكسمكي: اإلجتماعيةو يةالصح االرعايةمركز

Tapparakatu 1-3 Pieksämäki. 

 من الساعةلحجز مواعيد مع األطباء والممرضات وممرضات الصحة العامة 

 8:00- 13:00/14:00 

 )مقسم( 0157882111اتصل لحجز المواعيد على الهاتف 

 

 عيادات العناية بصحة األم والطفل:

 األسرة )عيادة األمومة وأمراض النساء، تخطيط

 عيادة األمومة وتنظيم النسل؛ عيادة العناية بصحة الطفل(

 المركز الصحي الرئيسي، 

Tapparakatu 1-3, Pieksämäki. 015 788 4280 هاتف 
  13:00 - 14:00 من الساعة من يوم االثنين ولغاية يوم الجمعة)ساعات االتصال  

 

  :عيادة العناية باالسنان

Tapparakatu 1-3, Pieksämäki 

االتصل لحجز موعد للعناية باالسنان )من يوم االثنين ولغاية يوم الجمعة( من الساعة 

  0157884350هاتف ، )0:00:3051 - 8:00(

عيادة األسنان في ميكيلي التي تقدم الخدمات في يومي السبت و االحد وأيام العطل خالل 

 )000112: - 00910:(االسبوع من الساعة 

 19444105519444201هاتف 

The Pankalampi Main Health Care Clinic  

Kiiskinmäenkatu 5-7, Mikkeli  
 

 
 االسعافات االولية ومهام الطوارئ:

 وعند عطل نهاية االسبوع.ليالً  )21:30(العناية الطبية الفورية حتى الساعة 

The Pieksämäki Hospital, Sairaalantie 14, Pieksämäki  

 0157884380هاتف/

)21:30 - والحوادث من الساعة  المفاجئةئةارطالأن عيادة الطوارئ تعالج كل يوم األمراض 

8:00). 

 أما الحاالت الغير إضطراريه تعالج أوالً في المركز الصحي الرئيسي 

Tapparakatu 1-3,  

 (stysapuäivyP(  1161117هاتف  ساعة 24م الخدمات تقد

 

 )22:00 - 8:00(تقدم عيادة االسعاف األولي في مشفى ميكيلي المركزي الخدمات من الساعة :112 الطوارئ رقم

 Mikkeli-Porrassalmenkatu 35 50100 ,37,م االقس,االسعاف : الطوارئ

 )للمساعدة الصحية( 015211411/هاتف

 مكتب خدمات الزبائن في مدينة بياكسماكي:

 سيتم توجيه الزائر )أو المتصل( مباشرة إلى مركز خدمات مدينة بياكسماكي.

, Pertinkuja 1 1 Kauppakatu  

ksamaki.fiwww.pie 

 

 مركز تعليم بياكسماكي للكبار:

 تدريب على اللغة الفنلندية، التقييم األولي، تقديم النصيحه )مكتب تقديم المساعدة( 

 ، )YKI(أمتحانات المهارات اللغوية 

Poleeni/ Savontie 13 

 0445883429، هاتف معلم اللغة 4008558004458822110هاتف المكتب/

www.pieksamaki.fi/seutuopisto 

 تدريب اللغة الفنلندية في بياكسماكي:

 و مركز تعليم الكبار لمدينة بياكسماكي.TEللحصول على مزيد من المعلومات مراجعة مكتب 

http://www.poliisi.fi/


 


