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 این خدمات به تلفن منتقل می گردد –دارد یا خیر کردن را که آیا پناهجو حق کار  ،باید اطمینان حاصل نمود صاحب کاربه عنوان 
 

کار با درآمد، یعنی کار با حقوق در اداره کل مهاجرت دیگر مدرک کتبی در مورد این که آیا یک پناهجو حق انجام 
 . صادر نمی کند فنالند را دارد یا خیر

 
تعداد پناهجویان در سال گذشته تقریباً ده برابر شد، تقاضای مدرک نیز به طور قابل توجه ای در مقایسه  کهبه دلیل این

صدها تقاضا در انتظار نوبت خود . تقاضاها با صف طوالنی مواجه شده است با گذشته افزایش یافته و رسیدگی به این
می پذیریم و  8/7/6102ما تقاضای مدرک را تا تاریخ . به چندین ماه رسیده استاین تقاضاها هستند و زمان بررسی 

 . مدارک مربوطه را برای تقاضاهایی که در صف هستند در طی تابستان صادر می کنیم
 

یک پناهجو را استخدام کند، نخستین روش برای مشخص نمودن حق انجام که  ،می خواهد صاحب کارزمانی که یک 
در صورتی که در مورد موضوع بطور قانونی تصمیم گیری نشده . ستخود اوپرسیدن از شخص متقاضی، کار 

 . باشد، حق انجام کار به یقین از زمانی که حداقل شش ماه از انجام تقاضای پناهندگی گذشته، آغاز گردیده است
 
معتبر بودن  صاحب کارکه  ،که زمان کوتاهی از اقامتشان در کشور گذشته است، بهتر است ،ر مورد پناهجویانید

کارفرمایی که می خواهد یک پناهجوی ساکن فنالند را استخدام . سؤال کندحق انجام کار را از اداره کل مهاجرت 
 :مربوطه حق انجام کار با درآمد را دارد یا خیربررسی کند که آیا شخص کند، می تواند در آینده به طور تلفنی 

 

 

 به کارفرمایان خدمات ارائه می کند 00/7/6102از روز دوشنبه  155 433 0295 شماره تلفن . 

  می باشد 12–9زمان ارائه خدمات از روز دوشنبه تا جمعه بین ساعات . 

 بداندمهاجرت در اداره کل را او  درخواستباید هنگام تماس نام کارمند و شماره  صاحب کار. 
 

 
خدماتی که به پناهجویان ارائه می شود تفاوتی . برای کارفرمایان در نظر گرفته شده است فقطاین شماره تلفن جدید 

 .موجود می باشند صفحات اینترنتی مازمان ارائه خدمات و شماره تلفن خدمات در . گذشته است مانندنکرده و 
 

 غاز نمودآماه از زمان ورود به کشور  6یا  3گذشت کار را می توان پس از 
 

 . کار کنداش تقاضای پناهندگی تاریخ سه یا شش ماه از پس از گذشت حق دارد پناهجو 

  پاسپورت یا دیگر مدرک مسافرتی معتبری که اصل بودنش تقاضای پناهندگی در هنگام پناهجو در صورتی که
 . این مرز سه ماه استبه مسئولین ارائه کرده باشد،  را ،ثابت شده باشد

  تاین مرز شش ماه اسمدرک مسافرتی ارائه نکرده باشد، پناهجو در صورتی که.  
 

 نیازی به تقاضای جداگانه نیست  -حق انجام کار در قانون آمده است 
 

در صورتی که انجام . شود تقاضاطور جداگانه به حق انجام کار که نیازی نیست  .حق انجام کار در قانون آمده است
 . تقاضای اجازه اقامت نماید انجام کارکار دائم باشد، پناهجو می تواند بر اساس 

 
 را حق انجام کارکه شخص تبعه خارجی که توسط او استخدام شده است  ،اطمینان حاصل نماید، موظف است کارفرما

 احیاناً به پایان رسیده است پناهجو حق انجام کاربنابر این کارفرما باید هر از گاهی بررسی هم کند که آیا . داشته باشد
 انجام کاردر صورتی که حق . ، کار نکندانجام کارنیز موظف است مراقب باشد که بدون داشتن حق  پناهجو. خیر یا

می  انجام کاربابت کار کردن بدون حق . را به کارفرما اطالع دهداین موضوع  به پایان رسیده باشد، او باید پناهجو
 . توان هم کارمند و هم کارفرما را مجازات نمود

 

http://www.migri.fi/asiointi/puhelin/turvapaikka-_ja_pakolaisasioiden_palvelunumerot


 

   

 2 (2) 

  

   

حالت . معتبر است انجام کار، حق به خود بگیردم گرفته شده برای تقاضای پناهندگی حالت قانونی تا زمانی که تصمی
قانونی به خود گرفتن به این معنی است که دادگاه اداری یا دیوان عالی اداری در مورد موضوع رأی خود را صادر 

 :  مثالً . خذ شده را نمی دهدنموده است و یا این که دیوان عالی اداری اجازه شکایت در مورد تصمیم ا

  برای تقاضای پناهندگی تصمیم منفی بگیرد، متقاضی می تواند تا زمانی که  اداره کل مهاجرتدر صورتی که
 . شکایت احتمالی او در مورد این تصمیم در دست بررسی است، کار کند

  برای تقاضای پناهندگی تصمیم مثبت بگیرد، متقاضی اجازه اقامت می گیرد  اداره کل مهاجرتدر صورتی که
 . که این اجازه اقامت تقریباً همیشه حق انجام کار را در خود دارد

 
 تر و سریعتر استخدمات تلفنی کارا

 
زمانی که برای انجام این کار صرف می شود، وقتی  جام کار را متوقف می کنیم، چراما صدور مدارک کتبی حق ان

از نظر قانونی صدور . که ما برای تصمیم گیری در مورد تقاضاهای پناهندگی در اختیار داریم را کوتاه می کند
 . نیز معتبر است مدرکبدون  حق انجام کارجداگانه ضروری نیست و مدرک 

 
بهترین شیوه ارائه  صدور مدرک کتبی، نظر ما بر این بود که بوداز حال حاضر زمانی که تعداد پناهجویان کمتر 

تقاضای این خدمات بطور چشمگیری افزایش یافته است، بررسی و پاسخ که بدلیل این . استکار  صاحبانخدمات به 
 . از نظر شاغل شدن پناهجویان سریعتر می باشدبه سؤاالت به طور تلفنی موثرتر و کارآتر بوده و همچنین 

 
 .  امیدواریم که با استفاده از این شیوه پناهجویان مجبور به انتظار بیهوده برای کاریابی و شروع به کار نباشند


