PERSIA

به فنالند خوش آمدید

اطالعات اولیه در مورد سکونت و اقامت در فنالند

مهاجرت به فنالند؟
از کجا می توانم رشوع کنم؟
پس از این که به فنالند مهاجرت
کردید  ،به این امور رسیدگی کنید.
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مسکن

برای خود مسکن تهیه کنید .اگر در فنالند آدرس نداشته باشید ،منی توانید
خود را به عنوان شخصی که در فنالند زندگی می کند ثبت منائید .می
توانید در روزنامه ها و اینرتنت برای اجاره یا خرید مسکن جستجو کنید.
می توانید مث الً از اشخاص ،رشکت ها یا شهرداری ،مسکن اجاره کنید .وقتی
که مسکن تهیه کردید ،بهرت است که بیمه خانه هم تهیه منائید.

شامره شناسایی شخصی و شهر محل اقامت

پس از مهاجرت به فنالند به دفرت ثبت احوال و اسناد رسمی ()Maistraatti
شهر اقامت خود مراجعه کنید .در صورتی که در ارتباط با اجازه اقامت
خود تقاضای شامره شناسایی شخصی نکرده باشید ،دفرت ثبت احوال و
اسناد رسمی به شام شامره شناسایی شخصی می دهد .دفرت ثبت احوال و
اسناد رسمی مشخص می کند که آیا می توان برای شام شهر محل اقامت
ثبت منود .وقتی شام دارای شهر محل اقامت باشید می توانید از خدمات
شهر محل اقامت خود استفاده منائید.

کار

در صورتی که بیکار هستید ،در اداره كار و امرار معاش (Työ- ja
 ,)elinkeinotoimisto, TE-toimistoيعنی اداره  TEبه عنوان منقاضی
کار ثبت نام کنید .اداره  TEدر کاریابی به شام کمک می کند .خودتان
هم فعاالنه مث الً در اینرتنت و روزنامه ها به دنبال کار بگردید .می توانید
مستقیام با کارفرماها هم متاس بگیرید.
ً

اینرتنت و تلفن

برای خود تلفن همراه تهیه کنید .وقتی که در فنالند خط اشرتاک تلفن
تهیه کنید ،شامره تلفن فنالندی دریافت خواهید کرد .خط اشرتاک تلفن
پیش پرداخت شده ( )Prepaid-liittymäرا می توانید از ا َر-کیوسکی
( ،)R-kioskiاینرتنت یا فروشگاه رشکت مخابرات تهیه منائید .در فنالند می
توانید بسیاری از امور را از طریق اینرتنت نیز انجام دهید.
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شامره حساب بانکی

برای خود شامره حساب بانکی باز کنید .در فنالند حقوق و مزایای کال
( )Kelaبه شامره حساب بانکی پرداخت می شود .برای باز کردن شامره
حساب بانکی به گذرنامه یا کارت شناسایی احتیاج دارید.

زبان فنالندی و سوئدی

در صورتی که زبان فنالندی و سوئدی بلد نیستید ،در دوره آموزشی
این زبان ها ثبت نام منائید .ممکن است تا زمانی که در این دوره های
آموزشی برایتان جا پیدا شود ،مجبور باشید منتظر مبانید .می توانید در
اینرتنت هم به آموخنت زبان فنالندی و سوئدی مشغول شوید .در صورتی
که مشرتی اداره كار و امور کسب معیشت (Työ- ja elinkeinotoimisto,
 ,)TE-toimistoيعنی اداره  TEهستید ،می توانید از طریق اداره TE
دردوره آموزشی زبان فنالندی و سوئدی رشکت منائید.

تأمینات اجتامعی و خدمات بهداشتی و درمانی

از کال ( )Kelaسؤال کنید که آیا تحت پوشش تأمینات اجتامعی فنالند
قرار می گیرید یا خیر .قاعده این است که اشخاصی تحت پوشش تأمینات
اجتامعی فنالند قرار می گیرند که به طور دائم در فنالند زندگی می کنند.
معموالً از لحظه ای که به فنالند مهاجرت می کنید ،تحت پوشش تأمینات
اجتامعی و بیمه درمانی فنالند قرار می گیرید .در صورتی که در فنالند کار
می کنید نیز می توانید تحت پوشش تأمینات اجتامعی فنالند قرار بگیرید.
این کار باید حداقل  4ماه طول بکشد ( 18ساعت در هفته) و حقوقی که
دریافت می کنید باید مطابق با قرارداد رشايط كار ()Työehtosopimus
باشد .کال ( )Kelaتصمیم خود در مورد تحت پوشش تأمینات اجتامعی
فنالند قرار گرفنت را برای شام پست می کند .در صورتی که این تصمیم
مثبت باشد ،برای شام کارت کال ( )Kelakorttiیعنی کارت بیمه درمانی
فرستاده می شود .از کال بخواهید که حق شام در دریافت خدمات درمانی
در فنالند و خارج را نیز مورد بررسی قرار دهد.

كارت مالياتی

از اداره مالیات كارت مالياتی تهیه کنید .هنگام تقاضای كارت مالياتی با
خود کارت شناسایی همراه داشته باشید .وقتی که حقوق و دستمزد آینده
و دیگر درآمدهای خود را می دانید ،می توانید تقاضای كارت مالياتی کنید.
پس از آن می توانید در سالهای بعد در شبکه اینرتنت و یا به طور تلفنی
در خواست كارت مالياتی منائید.
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ب رای وفق یابی ،کاریابی و آموزش زبان
از کجا می توان کمک گرفت؟
وفق یابی از جمله به این معنی است که در
فنالند تطبیق پیدا کنید و اطالعات و مهارت های
الزم برای زندگی در جامعه فنالند را یاد بگیرید.
در فنالند خدمات مختلفی وجود دارند که شام
تبعه وفق یابی ،کاریابی و یادگیری زبان کمک می
کنند .مهم است که خودتان هم فعاالنه وفق یابی
خود را به پیش بربید.
اداره  TEو یا مسئولین شهر براورد اولیه ای از
وضعیت شام انجام می دهند که طی آن تحصیالت،
تجربه کار و مهارت زبان شام را ارزیابی می کنند.
در صورتی که شام برای وفق یابی نیاز به کمک
داشته باشید ،پس از انجام براورد اولیه برایتان
طرح وفق یابی ( )kotoutumissuunnitelmaانجام
می شود .طرح وفق یابی باید حداکرث سه ( )3سال
پس از این که اولین اجازه اقامت خود را دریافت
کردید و یا پس از این که حق اقامتتان ثبت شد،
تنظیم شود.
اداره  TEو یا مسئولین شهر شام را در
صورت نیاز به تحصیالت وفق یابی راهنامیی
( )kotoutumiskoulutusمی کنند .این تحصیالت
شامل یادگیری زبان فنالندی یا سوئدی و آشنایی با
جامعه ،فرهنگ و زندگی کاری فنالندی می شود.
عالوه بر این این تحصیالت می توانند دربر گیرنده
دروس و کارآموزی باشند.
اداره  ،TEکال ( )Kelaو یا مسئولین شهر ،حق شام
برای برخورداری از مزایای بیکاری یا کمک هزینه
امرار معاش در طی طرح وفق یابی را مورد بررسی
قرار می دهند.
اطالعات بیشرت:
خدمات كار و ام رار معاش
www.te-palvelut.fi

آیا من نیاز به اجازه اقامت دارم؟

اتباع کشورهای اسکاندیناوی

پس از گذشت یک هفته از نقل مکانتان در دفرت
ثبت احوال و اسناد رسمی ( )Maistraattiشهر
محل اقامت خود اعالم نقل مکان کنید و خودتان
را شخص اً ثبت منائید.

اتباع كشورهای عضو اتحاديه اروپا (،)EU
اتباع كشورهای عضو منطقه اقتصادی اروپا
( )ETAو اتباع كشور سوئيس
اگر تبعه یکی از كشورهای عضو اتحاديه اروپا
( ،)EUكشورهای عضو منطقه اقتصادی اروپا
( )ETAو یا كشور سوئيس هستید احتیاج به
اجازه اقامت ندارید .در صورتی که بیش از سه
( )3ماه در فنالند می مانید ،اقامت خود را  3ماه
پس از تاریخ مهاجرت در اداره كل مهاجرت و پس
از آن شخص اً در دفرت ثبت احوال و اسناد رسمی
( )Maistraattiشهر محل اقامت خود ثبت منائید.

اتباع كشورهای غري از كشورهای عضو
اتحاديه اروپا ( ،)EUكشورهای عضو
منطقه اقتصادی اروپا ( ،)ETAو كشورهای
اسكانديناوی
در صورتی که می خواهید به مدت بیش از سه
( )3ماه به فنالند بیائید ،احتیاج به اجازه اقامت
دارید .اجازه اقامت را در کشور مبدأ از منایندگی
فنالند و یا در فنالند از اداره كل مهاجرت
درخواست کنید .اولین اجازه اقامت خود را پیش
از آمدن به فنالند درخواست کنید .می توانید در
شبکه اینرتنت از طریق خدمات Enter Finland
درخواست اجازه اقامت کنید.

مهاجرین بازگشته به وطن

در صورتی که شام ریشه خانوادگی فنالندی داشته
باشید و یا ارتباط نزدیکی با کشور فنالند داشته
باشید ،می توانید به عنوان مهاجر بازگشته به
وطن اجازه اقامت دریافت کنید.
اطالعات بیشرت:

خدمات وفق یابی شهر خود را نیز مورد بررسی
قرار دهید.

اداره كل مهاجرت
www.migri.fi

تحصیل زبان
www.kotisuomessa.fi
www.finnishcourses.fi

انجام امور مربوط به اداره كل مهاجرت در شبکه
اینرتنت ،اجاازه اقامت
www.enterfinland.fi
دفاتر ثبت احوال و اسناد رسمی ()MAISTRAATTI
www.maistraatti.fi
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اوضاع اضط راری

اگر بیامر شوم؟

شامره تلفن اضطراری عمومی در فنالند  112است.
فقط در مواقع فوری و اضطراری که جان ،سالمتی،
مال یا محیط زندگی در خطر قرار دارد با این
شامره تلفن متاس بگیرید .در صورت نیاز خدمات
ترجمه به مرکز امور اضطراری ()hätäkeskus
کمک می کند.

در صورتی که اقامتتان در فنالند در یک شهر
ثبت شده باشد ،می توانید از خدمات بهداشتی
و درمانی عمومی استفاده کنید .عالوه بر این
خیلی از محل های کار از خدمات امور بهداشتي
و درمانی محل كار استفاده می کنند .در صورتی
که اقامت شام در فنالند در هیچ شهری ثبت نشده
باشد ،کال ( )Kelaحق شام برای استفاده از خدمات
بهداشتی و درمانی عمومی را مورد بررسی قرار
می دهد .چنانچه شام حق استفاده از خدمات
بهداشتی و درمانی عمومی را نداشته باشید ،می
توانید از مرکز درمانی خصوصی وقت رزرو کنید.
در صورتی که به طور دائم در فنالند زندگی می
کنید ،معموالً تحت پوشش بیمه درمانی بوده
و می توانید بابت هزینه های خدمات درمانی
خصوصی و دارو ،مبلغی جربانی دریافت منائید.
بابت معالجه و درمان انجام شده در خارج از
کشور نیز می توانید مبلغی جربانی دریافت کنید.
می توانید از کال ( )Kelaکارت خدمات درمانی
اروپایی نیز درخواست کنید.
برای مشکالت روانی می توانید از درمانگاه محل
سکونت خود تقاضای کمک منائید.
در صورتی که نیاز فوری به کمک دارید می توانید
با نزدیک ترین مرکز درمانی کشیک یا بیامرستان
متاس بگیرید.
اطالعات بیشرت:
کال ()Kela
www.kela.fi
انجمن بهداشت روانی فنالند ()Mielenterveysseura
www.mielenterveysseura.fi
خدمات رشايط بح رانی ب رای اتباع خارجی:
شامره تلفن )09( 4135 0501
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:اطالعات بیش رت
اطالعات اولیه در مورد فنالند
www.lifeinfinland.fi
 فنالند- )Infopankki ،اینفو پانکی (بانک اطالعاتی
به زبان شام
www.infopankki.fi
سکونت
www.asuminen.fi
)MAISTRAATTI( دفاتر ثبت احوال و اسناد رسمی
www.maistraatti.fi
اداره كل مهاجرت
www.migri.fi
)Kela( کال
www.kela.fi
اداره کل مالیات
www.vero.fi
خدمات كار و ام رار معاش
www.te-palvelut.fi
تحصیل زبان
www.kotisuomessa.fi
www.finnishcourses.fi
وزارت امور خارجه
www.formin.fi
تحصیل در فنالند
www.studyinfinland.fi
خدمات عمومی در شبکه اینرتنت
www.suomi.fi
مشاورت و راهنامیی شهروندان
www.kansalaisneuvonta.fi
029 5000 شامره تلفن
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اطالعات اولیه در مورد فنالند مجموعه اطالعاتی است که مرکز مهارت های وفق یابی متعلق به وزارت
كار و امور کسب معیشت تولید منوده و در همکاری با اینفو پانکی (بانک اطالعاتی)Infopankki ،
تهیه شده است .نسخه 1/2018

