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 إلى الهاتفتنتقل ب العمل من حصول طالب اللجوء على حق العمل وجوب تأكد رخدمة 

 
ممارسة العمل الكسبي، أي اللجوء حق  يطالبفرد من ما إذا كان للم تعد مديرية الهجرة تصدر شهادات كتابية ع

  براتب في فنلندا.العمل، 
  

أضعاف تقريباً فقد ازداد أيضاً الطلب على تلك  ةونظراً الزدياد عدد طالبي اللجوء في السنة الماضية عشر
ها دورمئات الطلبات حيث تنتظر وازدحمت خدمة النظر بتلك الطلبات،  ملحوظالشهادات أكثر من قبل بشكل 

فقط ونعطي الشهادات  8/7/2016بات الشهادات حتى تقبل طلسنسونحن لعدة أشهر. ا بهمدة النظر وطالت 
  للموجودين في دور االنتظار خالل الصيف.

  
عندما يرغب رب العمل بتوظيف طالب لجوء، فالطريقة األولى الستيضاح حق طالب اللجوء بالعمل هي 

قديم ل على تبشكل مؤكد بعد انقضاء نصف سنة على األققد بدأ حق العمل كون االستفسار من الطالب نفسه. ي
  .أي مكتسب الدرجة القطعية لم تكن مسألة الطلب قد فُصل بها بشكل نافذ قانونيا إنطلب اللجوء 

  
من الجدير برب العمل أن يتأكد من صالحية حق فأما فيما يتعلق باألشخاص الموجودين في البالد لوقت قصير، 

 ماللجوء المقي العمل الذي يرغب بتشغيل طالب ربيمكن ل. ومن اآلن فصاعداً الطالب بالعمل من مديرية الهجرة
   :بواسطة الهاتف من مديرية الهجرةالكسبي العمل الشخص ب في فنلندا أن يتأكد من حق

  
 

  11/7/2016بخدمة أرباب العمل اعتباراً من يوم االثنين  155 433 0295يبدأ رقم الهاتف. 
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ً  رباب العملوجه ألهذا الر قم الجديد م  . توجد أرقام الخدمةالسابقما في كاللجوء ونحن نخدم طالبي . خصيصا
 .بالشبكة العنكبوتية صفحاتنامن 

 
 أشهر من الوصول إلى البالد 6أو  3يُسمح بالبدء بالعمل بعد 

 
 للجوء.الب طتقديمه يحق لطالب اللجوء أن يعمل إما بعد انقضاء ثالثة أو ستة أشهر على 

 أو وثيقة مؤكد األصالةسلطات المختصة جواز سفر لحد الوقت هو ثالثة أشهر إذا كان طالب اللجوء قد قدم ل 
 عند تقديمه طلب اللجوء.األصالة  ةمؤكد ىسفر أخر

 .حد الوقت هو ستة أشهر إذا لم يكن طالب اللجوء قد قدم وثيقة سفر 
 

 بشكل مستقل  ال حاجة لطلبه –يستند حق العمل على القانون 
  

يستند حق طالب اللجوء بالعمل على القانون، لذلك ال حاجة لطلبه بشكل مستقل. وإذا كان العمل متواصالً فيمكن 
  لطالب اللجوء أن يطلب تصريح إقامة بناًء على العمل. 

  
، أي أنه يجب على رب العمل أن وظفهيألجنبي الذي وجود حق العمل عند ايلتزم رب العمل بواجب التأكد من 

ما إذا كان حق طالب اللجوء بالعمل قد انتهى. وبالمقابل يلتزم طالب اللجوء أيضاً بأال يعمل من حين آلخر يدقق 
من  كالً بدون حق وأن يخبر رب عمله إذا انتهى حقه بالعمل. ومن المهم التنويه هنا إلى أن من الممكن معاقبة 

  العمل بدون حق.لقاء أيضاً العمل  بروالعامل 
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يسري مفعول حق العمل حتى يصبح القرار الصادر بشأن طلب اللجوء نافذا قانونياً. تعني عبارة "نافذ قانونيا" 
أن المحكمة اإلدارية أو المحكمة اإلدارية العليا قد أصدرت قرارها النهائي بشأن أي مكتسب الدرجة القطعية 

  تعطي إذناً بالطعن ضد القرار. مثالً: نلالعليا اإلدارية القضية أو أن المحكمة 
  
  إذا اتخذت مديرية الهجرة قراراً سلبياً بشأن طلب اللجوء، فعندئذ يحق لطالب اللجوء أن يعمل طوال مدة النظر

 باستئنافه المحتمل.
 صل طالب اللجوء على تصريح اإلقامة الذي حإذا اتخذت مديرية الهجرة قراراً ايجابياً بشأن طلب اللجوء، في

 حق العمل.دائماً على يشمل 
  

  الخدمة بالهاتف أكثر فعالية وسرعة
  

بت يكون على حساب اللذلك ُمستغرق سوف نتخلى عن إصدار الشهادات الكتابية لحق العمل ألن الوقت ال
  عمل ساري المفعول بدونها.بطلبات اللجوء. ال يشترط القانون إصدار شهادات مستقلة، بل يكون حق ال

  
كنا نرى أن إصدار الشهادات الكتابية لحق العمل هو أفضل طريقة لخدمة أرباب العمل عندما كان عدد طالبي 

. أما اآلن وقد ازداد الطلب بشكل ملحوظ، فإن من األكثر فعالية واألسرع من ناحية طالب اللجوء أن اللجوء قليالً 
  بواسطة الهاتف. ستفساراتاالعلى رد ن
  

  لبدء العمل. ال داعبونحن نأمل تؤدي هذه الطريقة إلى عدم اضطرار طالبي اللجوء لالنتظار 
 


