آیا شما در فنلند
جدید هستید و
می گخواهید وارد
زندە� کاری شوید؟
محل کار کلید ساخنت زندەگی جدید
است .در پروگ رام وفق یابی  SIBمی
توانید کمک و تحصیالت دریافت کنید تا
اینکە رسیعرت و آسانرت کار پیدا کنید.

Kotouttamisen
SIB

در فنلند مهاجرین معموال» قبل از اینکە بە زندەگی کاری منتقل
شوند درس زبان فنلندی و معلومات اجتامعی می خوانند .کار
پیدا کردن بعضی وقتها می تواند آهستە و کند باشد .پروگرام
وفق یابی  SIBکوشش می کند بعد از یک دورە کوتاە تحصیل
برای رشکت کنندەگان زودتر محل کار پیدا کند .پروگرام برای
کسانی مناسب است کە می خواهند زودتر رس کار بروند و درس
خواندن را در کنار کار کردن ادامە دهند.
بیشرت بخوانید و با ما ارتباط بگیرید:
www.koto-sib.fi
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اگر

 ...شما یک مهاجر ی ن
ب�  ٧١تا  ٣٦سالە
هستید،
 ...شما ت
مش�ی (مراجعە کنندە)
ت
دف� کار هستید و خود را بە عنوان
ض
متقا� کار است
شخص بیکاری کە
ثبت نام کردەای،
 ...شما آمادەاید کە کار کردن را بعد
از یک دورە آموزش کوتاە ش�وع کنید،
 ...شما می خواهید در کنار کار کردن
بگ�ید در همان
زبان فنلندی یاد ی
حایل کە در مسلیک کە ما پیشنهاد می
کنیم ،ش�وع بە کار می کنید،
 ...شما می توانید کە حداقل بە زبان
ن
بخوا� و بنوییس،
مادری خودت

Kotouttamisen
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ز
چ�ی را برای شما
چە ی
عرضە می کنیم
دورە آموزش

آن مهارتهایی را یاد می گیرید کە در محل
کار الزم دارید .خواستهای شام را در نظر می
گیریم ولی محل کار را در مسلکی عرضە می
کنیم کە در آن مسلک بە کارگر احتیاج دارند.
دورە آموزش مطابق با رضورتهای شام و محل
کار برنامە ریزی شدە است.

محل کار
ما برای شما مثال» از این
مسلکها کار پیدا می کنیم
مسلک انبار (مخزن) و تدارکات
(اکامالت) و همچنین دریور بس
کارگر کافە (قهوەخانە)

هتل ،رستوران و تدارکات غذا

مسلک ساختامن سازی

پاک کاری ،رسویس و نگهداری امالک

صنایع مقدماتی

مسلک چرخش و بازیافت مواد

ما بە همراە صاحبان کار در فنلند صدها
محل کار را جستجو کردەایم کە این کارها
همچنین برای کسانی کە مهارت زبان فنلندی
آنها تازە در حال پیرشفت کردن است،
مناسب می باشند .رشکتها آمادەاند کارگرانی
را استخدام کنند وقتی کە شام بە اندازە کافی
مهارت کاری و انگیزە داشتە باشی.

در این راە کمک تان
می کنیم

دورە آموزش زبان

در این پروگرام شام زبان فنلندی را بە جای
اینکە فقط در کالس درس یاد بگیرید ،در
حالتهای واقعی زندەگی یاد می گیرید .در
زندەگی کاری همچنین شام وارد یک جمع
کاری می شوید کە در یادگیری زبان بە شام
کمک می کند.

خدمات ت
دف� کار

هر چند کە شام در پروگرام رشکت می
کنید ولی همچنان مشرتی (مراجعە کنندە)
دفرت کار می مانید .دفرت کار بررسی می کند
کە آیا امکان این را دارد کە شام در زمان
دورە آموزشی و مترین کاری مزایای بیکاری
دریافت کنید .بعد از مترین کاری شام این
امکان را دارید کە بە حیث کارگر کار کنید
کە در آن زمان صاحب کار بە مطابق وظیفە
کاریتان بە شام تنخواە پرداخت می کند.

کسانی را کە در این پروگرام رشکت می
کنند بە زبانهای فنلندی ،انگلیسی ،عربی و
سومالی راهنامیی می کنیم .در این پروگرام
در بارە مسائل مربوط بە کار و درس خواندن
بە مدت سە سال ،همچنین بعد از پیدا کردن
کار هم راهنامیی و مشورت دریافت می
کنید.

ت
بگ�ید:
بیش� بخوانید و با ما ارتباط ی

www.koto-sib.fi

یا اینکە ایمیل بزنید:

koto-sib@epiqus.com

