هل أنت جديد �ف
ي
فنلندا وتريد أن
تعمل؟
مكان العمل هو مفتاح بناء حياة جديدة.
فبواسطة برنامج ( )SIBلالندماج ميكنك
أن تحصل عىل الدعم والتعليم يك يصبح
الحصول عىل مكان عمل أرسع وأسهل.

Kotouttamisen
SIB

غالباً ما يدرس املهاجرون يف فنلندا اللغة الفنلندية وعلم
املجتمع قبل االنتقال إىل الحياة العملية .وقد يكون البدء
بالعمل بطيئاً ،لذلك نحن نسعى يف برنامج ( )SIBإىل
إيجاد مكان عمل لك بشكل أرسع بعد فصل دراسة قصري.
يناسب هذا الربنامج أولئك الذين يرغبون بالدخول يف
العمل برسعة مع مواصلة الدراسة سوية مع العمل.
اقرأ املزيد من الرابط التايل واتصل:
www.koto-sib.fi
MEAE brochures 14/2017. Layout Miltton, September 2017.

إذا

كنت مهاجراً وعمرك  36-71سنة.
كنت زبون اً عند مكتب العمل
ومسج ال ً كعاطل وباحث عن
العمل.
كنت مستعداً للبدء بالعمل
قص� من التأهيل.
بعد فصل ي
كنت ترغب بتعلم اللغة
الفنلندية سوية مع العمل
ف
عندما يبدأ العمل ي� المكان
الذي نعرضه عليك.
كنت تعرف القراءة والكتابة
أ
بلغتك عىل القل.

Kotouttamisen
SIB

هذا ما تحصل عليه
من عندنا...
التعليم

تتعلم تلك املهارات التي تحتاجها يف مكان
العمل .نحن نأخذ بالحسبان رغبتك لكننا
نعرض لك مكان عمل يف املجال الذي
يحتاج إىل عامل .التعليم مخطط حسب
احتياجات مكان العمل واحتياجاتك أنت.

مكان عمل
نحن نجد لك العمل �ف
ي
المجاالت التالية مث الً؟
اللوجستية ،أي النقليات والتخزين،
ومهنة سائق حافلة

عامل مقهى

الفندقية واملطاعم والتموين

التنظيف وصيانة العقارات
التدوير

اإلنشاءات وصيانة العقارات

الصناعة التجهيزية

لقد بحثنا مع أرباب العمل عن مئات
األماكن يف فنلندا التي تناسب أولئك
األشخاص الذين ما زالت كفاءتهم اللغوية
يف مرحلة التطور .هذه الرشكات مستعدة
لتوظيف العامل الذين يتمتعون بدافع
للعمل وعندهم مهارات عملية كافية.

ف
مس�تك
دعم ي� ي
المهنية

نحن نرشد املشاركني يف الربنامج
باللغة الفنلندية واإلنجليزية والعربية
والصومالية .تحصل يف هذا الربنامج عىل
االستشارات ذات الصلة بالعمل والدراسة
ملدة ثالث سنوات ،حتى بعد الحصول
عىل مكان عمل.

التال واتصل:
اق رأ المزيد من ال رابط ي

www.koto-sib.fi

تعليم لغة

تتعلم يف هذا الربنامج اللغة الفنلندية
يف الظروف الحياتية الحقيقية بدالً عن
تعلم اللغة يف الصف املدريس فقط.
كذلك ميكنك هذا الربنامج من االنخراط
يف مجتمع العمل ،وهو ما يعزز من تعلم
اللغة.

خدمات مكتب
العمل

فعىل الرغم من مشاركتك يف الربنامج،
فإنك تبقى زبوناً لدى مكتب العمل.
يستوضح مكتب العمل ما إذا كان يحق
لك الحصول عىل مزية العطالة عن العمل
عن فرتة التعليم والتدريب .وبعد فرتة
التدريب العميل ميكنك أن تصبح عامالً
موظفاً حيث يبدأ رب العمل بدفع الراتب
املطابق ملهام العمل.

أو أرسل رسالة ت
إلك�ونية إىل العنوان:

koto-sib@epiqus.com

