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أهالً وسهالً بكم يف فنلندا!

بني يديك دليل يهدف إىل مساعدتك باالستقرار يف فنلندا .يحتوي هذا الدليل عىل معلومات
عن السكن والعمل والسلطات املختصة وعىل معلومات أساسية عن املجتمع الفنلندي والثقافة
الفنلندية .تم جمع معلومات الدليل من خدمة شبكة اإلنرتنت  InfoFinlandالتي ميكن
الحصول منها عىل مزيد من املعلومات عن مواضيع الدليل.
رشعت فنلندا قانوناً خاصاً من أجل تحسني فرص اندماج املهاجرين يف فنلندا .وطبقاً لذلك
ّ
القانون يز َّود كل شخص ينتقل إىل فنلندا مبعلومات عن الحياة يف فنلندا وعن املجتمع الفنلندي.
وإضافة لهذا الدليل تُقدم لك أيضاً إرشادات وتعليامت أخرى يك يسري االستقرار يف البالد بأقىص
سالسة ممكنة .ميكنك الحصول عىل مزيد من املعلومات من بلدية إقامتك خاصة أو من خدمة
شبكة اإلنرتنت  InfoFinlandيف صفحات بلديتك.
يُستحسن بك التعرف عىل العادات والتقاليد الفنلندية بالقراءة ،لكن بالتجربة قبل كل يشء.
أهالً وسهالً بك إىل الحياة اليومية الفنلندية ومناسباتها.
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 .1اإلنتقال إىل فنلندا
 .1.1مواطنو االتحاد األورويب

إذا كنت مواط ًنا إلحدى دول االتحاد األورويب أو مواطن دولة ليختنشتاين أو مواط ًنا لدولة
سويرسا فال تحتاج إىل ترخيص إقامة أو تأشرية دخول إىل فنلندا .بإمكانك املجيء إىل فنلندا إذا
كان لديك بطاقة هوية أو جواز سفر ساري املفعول .لديك الحق يف العمل أو مامرسة العمل
الحر أو الدراسة يف فنلندا بالتساوي مع املواطنني الفنلنديني .يتوجب عليك تأمني دخلك املعييش
يف فنلندا بنفسك.
إذا كنت عازماً عىل أن تسكن يف فنلندا ملدة تزيد عن ثالثة أشهر ،فيتوجب عليك أن تطلب من
دائرة شؤون الهجرة تسجيل الحق يف اإلقامة ملواطن االتحاد األورويب .يتوجب تقديم الطلب يف
موعد أقصاه ثالثة أشهر من يوم دخول البلد.
إذا كنت ستنتقل لتسكن يف فنلندا بشكل دائم ملدة سنة واحد أو لفرتة أطول من ذلك ،فيتوجب
عليك الذهاب لتسجيل مكان سكنك يف دائرة تسجيل األنفس.

تسجيل الحق يف اإلقامة ملواطن االتحاد األورويب

التسجيل الذي تقوم به دائرة الهجرة يختلف عن تسجيل مكان بلدية السكن يف املنظومة
املعلوماتية لتسجيل السكان ( )väestötietojärjestelmäيف دائرة تسجيل األنفس (.)maistraatti
ال تحتاج إىل تسجيل حقك يف اإلقامة لدى دائرة شئون الهجرة ،إذا كنت تسكن يف فنلندا دون
انقطاع ملدة تقل عن ثالثة أشهر .تُحسب فرتة األشهر الثالثة دامئاً ،من وجودك خارج الحدود
الفنلندية.
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 .1.2غري مواطني االتحاد األورويب
للعمل يف فنلندا

إذا كنت قادماً للعمل يف فنلندا فإنك تحتاج إىل ترخيص إقامة .وقبل أن تستطيع الحصول عىل
ترخيص إقامة يجب عليك أن تحصل عىل مكان عمل يف فنلندا .وعندما تحصل عىل مكان عمل
فيمكنك طلب ترخيص اإلقامة .يجب طلب ترخيص اإلقامة قبل املجيء إىل فنلندا.
وألجل القيام بعمل كسبي فإنك تحتاج عموماً إما إىل ترخيص إقامة العامل أو ترخيص إقامة
من نوع آخر .يعتمد نوع ترخيص اإلقامة عىل نوع العمل الذي أتيت من أجله.
إنك تحتاج إىل ترخيص إقامة العامل ( )työntekijän oleskelulupaإذا مل يكن بإمكانك العمل
برتخيص إقامة آخر أو بدون ترخيص عمل ،ولكنك لست بحاجة إىل ترخيص إقامة العامل لجميع
وظائف العمل .بإمكانك أن تتحقق من نوع ترخيص اإلقامة الذي تحتاج إليه من صفحات
الشبكة العنكبوتية لدائرة شئون الهجرة.
تقرر دائرة شئون الهجرة منح الرتخيص من عدمه ،وباإلضافة إىل ذلك تحتاج إىل قرار جزيئ من
مكتب العمل واملوارد املعيشية (.)työ- ja elinkeinotoimisto

العمل برتخيص إقامة آخر

إذا كان لديك ترخيص إقامة يف فنلندا لسبب ما آخر ،عىل سبيل املثال بسبب الصلة العائلية،
فمن املمكن أن يكون عندك حق العمل يف فنلندا ،وحينئذ لن تحتاج إىل ترخيص إقامة مستقل
من أجل العمل .ميكنك أن تتحقق من ترخيص اإلقامة ومن قرار ترخيص اإلقامة فيام إذا كان
لديك الحق يف العمل يف فنلندا أم ال.
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كمامرس للعمل الحر يف فنلندا

من املمكن ألي شخص لديه مكان سكن دائم يف إحدى دول املنطقة االقتصادية األوروبية
( )ETAأن يؤسس رشكة يف فنلندا .الحاجة إىل الرخصة ال تعتمد عىل جنسيتك ،وإمنا عىل مكان
سكنك.

ترخيص إقامة مامرس العمل الحر

عمال حرا ً يف فنلندا فإنك تحتاج إىل ترخيص إقامة مامرس العمل الحر.
إذا أردت أن متارس ً
يُعترب كمامرس للعمل الحر:
•مامرس العمل الحر للبدء ()startup
•مامرس العمل الحر الخاص ،أو ما يُعرف برشكة اسم العمل
•شخص مشارك يف الرشكة لدى الرشكة املفتوحة
•شخص يف الرشكة مسؤول لدى رشكة الرشاكة
•عضو يف تعاونية ،لديه إلزامية دفع غري محدودة
•الشخص الذي يف موقع قيادي يف رشكة املساهمة (رئيس مجلس الرشكة أو عضو يف
اإلدارة) كمساهم عامل أو كشخص عامل يف موقع قيادي ملؤسسة أخرى.
يك يكون بإمكانك الحصول عىل ترخيص إقامة مامرس العمل الحر ،يتوجب عليك أن تعمل
بنفسك يف رشكتك يف فنلندا.
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للدراسة يف فنلندا

إذا جئت إىل فنلندا للدراسة ملدة تزيد عن  90يو ًما ،فإنك تحتاج إىل ترخيص إقامة بنا ًء عىل
الدراسة .بإمكانك أن تدرس يف فنلندا ملدة تقل عن  90يوماً بدون ترخيص إقامة.

قبل أن يكون بإمكانك التقدم بطلب ترخيص اإلقامة ،يتوجب عليك أن تحصل عىل مكان
للدراسة يف فنلندا .املؤسسات الدراسية املقبولة هي عبارة عن املؤسسات التعليمية التي تيل
مرحلة التعليم األسايس ،وهي عىل سبيل املثال الجامعات ومؤسسات التعليم العايل ومؤسسات
التعليم املهني.
يتوجب أن يُلبي مكان الدراسة أحد الرشوط التالية:
•دراستك تؤدي للحصول عىل مهنة أو عىل مؤهل تعليمي.
•تشارك يف برنامج تبادل الطالب فيام بني املؤسسات التعليمية أو يف برنامج آخر.
•تدرس يك تحصل عىل تعليم تكمييل أو عىل تعليم خاص متعلق مبؤهلك العلمي.

ترخيص اإلقامة االستمراري

من املهم أن تطلب ترخيص اإلقامة االستمراري قبل انتهاء صالحية ترخيص إقامتك السابق.
وإذا انتهى ترخيص إقامتك السابق أثناء النظر بالطلب ،فيحق لك اإلقامة يف فنلندا ويكون لك
عادة حق العمل أيضاً طوال فرتة النظر بطلبك .وإذا مل تطلب ترخيص اإلقامة االستمراري إال
بعد انتهاء الرتخيص السابق ،فيحق لك اإلقامة يف فنلندا طوال فرتة النظر بالطلب ولكن ال يحق
لك العمل قبل حصولك عىل ترخيص اإلقامة الجديد.

10

أهالً وسهالً بكم يف فنلندا  – 2018املزيد من املعلومات من صفحة www.infofinland.fi

 .1.3مواطنو دول الشامل

إذا كنت مواطن إحدى دول الشامل فإنك ال تحتاج إىل ترخيص إقامة يف فنلندا .لك الحق بالعمل
ومامرسة العمل الحر والدراسة يف فنلندا.
يجب عليك عندما تنتقل إىل فنلندا أن تحرر إعالن انتقال وأن تراجع مكتب تسجيل األنفس
( )maistraattiي مكان سكنك للتسجيل .انتبه إىل أنه يجب عليك أن تراجع مكتب تسجيل
األنفس شخصياً .قم بتحرير إعالن االنتقال خالل أسبوع من انتقالك عىل أقىص حد.
تحتاج للتسجيل إىل بطاقة تعريف شخصية رسمية بحيث ت ُبني جنسيتك أو إىل جواز سفر
ساري املفعول.
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 .1.4التسجيل كساكن

يجب عليك أن تراجع مكتب تسجيل األنفس (maistraatti) يف مكان سكنك عندما تنتقل إىل
فنلندا .يتوجب عليك أن تقوم بتعبئة إعالن االنتقال قبل أن تأيت إىل مكتب تسجيل األنفس ،حيث
أنه موجود عىل صفحات اإلنرتنت  maistraatti.fi ملكتب تسجيل األنفس.بإمكانك أن تقوم
بتعبئته يف مكتب تسجيل األنفس أيضاً. يسجل املكتب بياناتك الشخصية يف منظومة السجل
املدين الفنلندية .بإمكانك أن تحصل من مكتب تسجيل األنفس أيضاً إذا كنت تستويف الرشوط
املطلوبة ،عىل الرقم الشخيص الفنلندي ،إذا مل تكن قد حصلت عليه عندما تم منحك ترخيص
اإلقامة أو عندما تم تسجيل حقك يف اإلقامة كمواطن من االتحاد األورويب يف دائرة شؤون الهجرة.
إذا كنت تحتاج إىل الرقم الشخيص من أجل العمل ،فبإمكانك أن تحصل عىل الرقم الشخيص
من مكتب الرضائب أيضاً.
يتحقق مكتب تسجيل األنفس من إمكانية تسجيل محلة سكن لك يف فنلندا.
خذ معكعىل األقل الوثائق التالية عندما تراجع مكتب تسجيل األنفس:
•جواز السفر أو
•بطاقة التعريف الشخصية،التي تبني جنسيتك (إذا كنت من مواطني االتحاد األورويب أو
دول الشامل)
•شهادة ُمصدقّة عقد الزواج (إذا كنت متزوجاً)
•شهادات والدة األطفالُ 
املصدقّة (إذا كان لديك أطفال تحت سن  18سنة من العمر)
•ترخيص اإلقامة (إذا كنت تحتاج إىل ترخيص إقامة يف فنلندا)
•شهادة تسجيل حق اإلقامة ملواطني االتحاد األورويب (إذا كنت من مواطني االتحاد
األورويبوإذا كنت بحاجة إىل التسجيل)
•عقد العملأو شهادة بخصوص الدراسة (مامل يكن لديك الحق يف التسجيل ملواطن االتحاد
األورويب)

الرمز الشخيص التعريفي

الرمز الشخيص التعريفي (henkilötunnus) هو سلسلة من  11رقم ويتكون من تاريخ الوالدة
والجنس .تحتاج إىل الرقم الشخيص عىل سبيل املثالمن أجل رب العمل لديك أو للمؤسسة
التعليمية .كذلك يُس ّهل هذا الرمز العديد من حاالت التعامل مع السلطات الرسمية.
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يك يكون بإمكانك الحصول عىلالرمز الشخيص التعريفي الفنلندي ،يتوجب أن تكون بياناتك
الشخصية مسجلة يف السجل املدين الفنلندي للسكان .هذا يعني أن بياناتك الشخصية ت ُسجل
يف منظومة السجل املدين للسكان .هذه البيانات هي عىل سبيل املثال االسم وتاريخ الوالدة
والجنسية والجنس والعنوان.

محلة السكن يف فنلندا

تقدم البلديات خدمات عديدة لساكنيها كخدمات الرعاية الصحية والرعاية اليومية لألطفال.
إذا كان عندك محلة سكن يف فنلندا ( )kotikuntaفيحق لك عادة االستفادة من خدمات بلدية
محلة سكنك.
يستحسن بك أن تستوضح فيام إذا كان يحق لك أو ألفراد عائلتك حق محلة سكن يف فنلندا.
يتحدد حق محلة السكن يف فنلندا طبقاً لقانون محلة السكن .ميكنك أن تستوضح من مكتب
تسجيل األنفس ( )maistraattiيف مكان سكنك فيام إذا كان لك الحق بالحصول عىل محلة
سكن يف فنلندا.
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 .2الحياة يف فنلندا
 .2.1كمهاجر يف فنلندا
التوطني يف فنلندا

قصد بالتوطني ( )kotoutuminenأن تستقر يف فنلندا وتتعلم كيفية التفاعل مع املجتمع
يُ َ
مثال
الفنلندي .ومن العوامل التي تساعد عىل ذلك ً
•تعلم اللغة،
•العثور عىل مكان عمل أو دراسة،
•إقامة العالقات مع املجتمع الفنلندي.
توجد يف فنلندا خدمات مختلفة تساعدك عىل التوطني ،والعمل وتعلم اللغة .هذه الخدمات هي
عىل سبيل املثال التخطيط األويل ( )alkukartoitusوخطة التوطني ()kotoutumissuunnitelma
والتدريب عىل التوطني ( .)kotoutumiskoulutusكذلك يحق ألفراد عائلتك أن يستفيدوا من
هذه الخدمات عندما ينتقلون إىل فنلندا .من املهم أن تقوم بنفسك أيضاَ بالتعزيز من توطينك.

الخدمات التي تساعد عىل التوطني
الخدمات االستشارية للمهاجرين

يوجد يف مكتب العمل واملوارد املعيشية ويف املجالس البلدية استشاريون للمهاجرين يقومون
مبساعدتك يف التوطني يف فنلندا .فعىل سبيل املثال ستحصل عىل املعلومات التالية من استشاري
املهاجرين:
•التوطني والخدمات املتعلقة به،
•حياة العمل،
•التعليم والدراسة.
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التخطيط األويل ()alkukartoitus

يهدف التخطيط األويل إىل تقدير الخدمات التي تحتاجها لدعمك يف التوطني .يف التخطيط األويل
يتم توضيح عىل سبيل املثال تعليمك وخربتك العملية وقدراتك اللغوية .يتم إجراء التخطيط
األويل يف مكتب العمل واملوارد املعيشية أو يف البلدية .كام أنه من املمكن أيضاً أن يتم يف
أماكن أخرى ،عىل سبيل املثال يف املؤسسة التعليمية .يعتمد هذا عىل البلدية التي تسكن فيها.
وعىل سبيل املثال ميكنك أن تطلب من مكتب العمل واملوارد املعيشية أو من مكتب الخدمات
االجتامعية يف محلة سكنك القيام بإعداد التخطيط األويل .ميكنك الحصول عىل مزيد من
املعلومات من استشاري املهاجرين عن التخطيط األويل وعن كيفية تنظيم ذلك يف بلديتك.

خطة التوطني

إذا كنت بحاجة إىل دعم يف التوطني ،فسيتم إعداد خطة التوطني لك بعد التخطيط األويل .ويتم
إعداد خطة التوطني دامئً ا إذا كنت:
عاطال وتبحث عن عمل أو
• ً
•تحصل عىل إعانة دخل أو
•عمرك أقل من  18عا ًما وليس لديك ويل أمر يف فنلندا.

ت ُـدون يف خطة التوطني تلك األشياء التي تساعدك عىل التوطني .من املمكن أن ينطوي تحت
إطار خطة التوطني عىل سبيل املثال تعلم اللغة الفنلندية أو تعليم آخر أو تدريب عميل.
وميكنك أن تشارك يف إعداد خطة التوطني بالتعاون مع مرشد القوى العاملة يف مكتب العمل
واملوارد املعيشية أي مكتب  -يت ( )TE-toimistoأو مع عامل الخدمات االجتامعية يف مكتب
الخدمات االجتامعية.
يجب إعداد خطة التوطني يف مدة أقصاها ثالث سنوات من حصولك عىل ترخيص اإلقامة األول
أو من تسجيلك لحقك يف اإلقامة .ويعتمد طول مدة خطة التوطني عىل طول املدة التي تحتاج
فيها إىل دعم يف التوطني .وعادة ما تكون خطة التوطني سارية املفعول لثالث سنوات عىل أقىص
حد .وقد تبقى سارية املفعول لخمس سنوات يف بعض الحاالت الخاصة.
عندما يتم إعداد خطة التوطني لك فيجب عليك أن تلتزم بها.
يقوم مكتب  -يت أو كيال أو البلدية باستيضاح حقك يف الحصول عىل ميزة البطالة عن العمل
أو يف الحصول عىل دعم الدخل املعييش أثناء فرتة خطة التوطني.
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إذا كان لديك مكان عمل ،فيمكنك الحصول عىل مساعدة يف التوطني من رب العمل .ميكن لرب
العمل عىل سبيل املثال أن يدفع لك تكاليف دورة تعلم اللغة الفنلندية .بإمكان رب العمل أن
يساعدك أحيانًا يف بعض األمور العملية كالبحث عن مسكن لك .اسأل عن املزيد من املعلومات
بشأن ذلك من رب العمل.

التدريب عىل التوطني

ميكنك الحصول عىل تدريب عىل التوطني عند االنتهاء من وضع خطة التوطني ،وتقوم البلديات
ومكاتب العمل واملوارد املعيشية والعديد من املؤسسات التعليمية بتنظيم التدريب عىل
التوطني .ويقوم مكتب العمل واملوارد املعيشية أو البلدية بإعطائك التوجيهات للحصول عىل
التدريب عىل التوطني .ويتضمن التدريب عاد ًة دراسة اللغة الفنلندية أو اللغة السويدية
والتعرف عىل املجتمع والثقافة والحياة العملية الفنلندية.

الحياة اليومية يف فنلندا
الحساب البنيك

إنك تحتاج لحساب بنيك لتسيري أمورك املالية .يجدر بك أن تقارن بني خدمات وأسعار مختلف
البنوك يك تجد البديل األفضل لك.

عندما تفتح حساب بنيك فسوف تحتاج إىل جواز السفر أو بطاقة هوية األجنبي أو شهادة
أخرى لتعريف الشخصية .فإذا مل يكن عندك جواز سفر أو بطاقة هوية األجنبي ،فيجدر بك أن
تتأكد من الوثيقة التي يقبلها البنك ،حيث أن بعض البنوك تقبل وثيقة سفر األجنبي الصادرة
عن سلطة فنلندية ،أو وثيقة سفر الالجئ أو وثيقة هوية شخصية أخرى ميكن أن تقبل كوثيقة
سفر .ويف بعض الحاالت ميكن للبنك أن يطلب توضيحاً آخر عن الهوية الشخصية إذا كانت
وثيقتك تحتوي عىل مالحظة بعدم التأكد من هويتك الشخصية.
وعندما تفتح حساباً بنكياً ،فيجدر بك أن تطلب رموز البنك الشبيك حيث ميكنك بواسطتها تسيري
عديد من املعامالت مع السلطات الرسمية .ولكن ينبغي التذكر أن رشوط الرموز البنكية أشد
من تلك الخاصة بفتح الحساب البنيك ،وقد ال تحصل يف بعض الحاالت عىل رموز البنك الشبيك
حتى لو كان عندك حساب بنيك.
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بطاقة هوية األجنبي

بإمكان الرشطة أن متنحك بطاقة هوية األجنبي ،إذا تم التعرف عىل هويتك وقد تم إثبات
شخصيتك بشكل موثوق به .من املمكن التحقق من شخصيتك من تلك الوثيقة التي تثبت
هويتك .إذا مل تكن لديك تلك الوثيقة ،فإنه من املمكن مقارنة بصامت أصابعك مع بصامت
األصابع املحفوظة عىل بطاقة ترخيص اإلقامة أو بطاقة اإلقامة .باإلضافة إىل ذلك ،نتطلب بأن:
•لديك ترخيص إقامة أو بطاقة إقامة سارية املفعول أو قد تم تسجيل حقك يف اإلقامة؛
•لديك *محلة السكن يف فنلندا؛ و
•لقد تم تسجيل بياناتك يف املنظومة املعلوماتية لتسجيل السكان.

التأمني

يجدر بك أن تشرتي تأميناً للمسكن .يعوض تأمني املسكن عىل سبيل املثال عن األرضار التي
تصيب املفروشات وغري ذلك من حوائجك .تبيع رشكات التأمني بوليصات التأمني .وإذا كان عندك
سيارة فيجب عليك مبوجب القانون أن يكون عندك تأمني حركة السري.

الهاتف

عندما تشرتي خط اشرتاك يف فنلندا فسوف تحصل عىل رقم هاتف فنلندي .تبيع مختلف
رشكات االتصاالت اشرتاكات الهاتف .وعندما تفتح خط االشرتاك فإنك تحتاج إىل الرقم الشخيص
التعريفي ويجب أن يكون عندك عنوان يف فنلندا .وعموماً يجب عليك أن تربز أثباتاً عن إمكانيك
املادية للدفع أي أنك تسدد فواتريك وأنه ليس عندك خلل تأميني ،وإال فيجب عليك أن تدفع
مثن خط االشرتاك مسبقاً.
كذلك ميكنك أن تشرتي خط اشرتاك بريبايد أن مسبق الدفع ،ويف ذلك الحال لن تحتاج إىل
الرقم الشخيص التعريفي والعنوان يف فنلندا .بطاقة بريبايد هي بطاقة مشحونة مسبقاً برصيد
ميكنك أن تستنفد قيمته باملكاملات الهاتفية .ميكن رشاء اشرتاكات بريبايد من أكشاك ر -كيوسيك
( )R-kioskiأو من بعض املتاجر الكبرية أو من االنرتنت.

اإلنرتنت

من املمكن االعتناء بالعديد من األشياء يف فنلندا بواسطة اإلنرتنت .وغالباً ما ميكن تسيري
املعامالت الرسمية أو معامالت الرشكات بواسطة الشبكة العنكبوتية .يجدر بك أن تشرتي اشرتاك
إنرتنت بأرسع وقت ممكن عقب انتقالك إىل فنلندا.
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تحصل عىل خط اتصال باإلنرتنت إىل بيتك عندما تعقد اتفاقاً مع مزود خدمة اإلنرتنت ،ويجدر
بك أن تقارن بني أسعار مزودي خدمة اإلنرتنت قبل عقد االتفاق .يعمل يف فنلندا كثري من
الرشكات التي تقدم اشرتاكات إنرتنت مختلفة .سوف تجد هذه الرشكات عىل سبيل املثال من
خالل محركات البحث يف اإلنرتنت ،عندما تكتب يف خانة البحث " ."internetliittymäتختلف
أسعار االشرتاكات كثريا ً بني رشكة وأخرى.

الضامن االجتامعي الفنلندي

تقوم مؤسسة الكيال ( )Kelaباالعتناء بأمور متعددة منها التقاعد الوطني وزيادات األطفال
والضامن األسايس للبطالة عن العمل والبدل النقدي اليومي عن املرض والبدل النقدي اليومي
للوالدين ودعم الدخل املعييش وإعادة التأهيل .تقوم مؤسسة الكيال أيضاً باالعتناء بتعويضات
عالج األمراض املدفوعة عن عالج األمراض لدى القطاع الخاص.
تم إقرار مربرات دعم الكيال (Kela) يف القانون .يف فنلندا يتوجب التقدم بالطلب لالنضامم
للضامن االجتامعي الفنلندي بطريقة منفصلة .كام أنه يتوجب التقدم بالطلب لكل ميزة عىل
حدة .عندما يقوم الكيال (Kela) بإصدار القرار بخصوص ميزة معينة ،فإنه يتم تداول الوضع
املعييش لكل متقدم بالطلب بصورة فردية.
الوضع املعييش للمتقدمني بالطلب والحاجة إىل الدعم عادة ما تكون متفاوتة جدا ً .لذلك فإن
قيمة امليزة ومربراتها تختلف .قم دامئاً باستيضاح حالتك عىل حدة.
البلديات يف فنلندا مسؤولة عن تنظيم الخدمات الصحية العامة والخدمات االجتامعية العامة.
القاعدة الرئيسية هي إذا كنت تسكن يف فنلندا بصفة مستقرة ،فإنك تتبع إىل الضامن االجتامعي
الفنلندي وبإمكانك الحصول عىل ميزات الكيال .القانون يحدد ما يعنيه السكن بصفة مستقرة.
كام أن العمل يف فنلندا بإمكانه أن يجلبك إىل نطاق الضامن االجتامعي الفنلندي.
هل تتبع إىل الضامن االجتامعي وهل تحصل عىل الدعم؟ يؤثر يف األمر االنتقال إىل فنلندا
•من إحدى الدول الشاملية
•من إحدى دول االتحاد األورويب ( )EUأو من إحدى دول املنطقة االقتصادية األوروبية
( )ETAأو من سويرسا أو
•من إحدى الدول التي لدى فنلندا معها اتفاقية للضامن االجتامعي.
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دول الـ ( )ETAهي عبارة عن دول االتحاد األورويب باإلضافة إىل الرنويج وآيسالندا وليختنشتاين.
باإلضافة إىل ذلك يؤثر يف انضاممك إىل الضامن االجتامعي وحصولك عىل مرتجم شفوي ،ما إذا
كنت قد انتقلت إىل فنلندا عىل سبيل املثال:
•كعامل أو كمامرس للعمل الحر
•كطالب
•كفرد من أفراد العائلة
•كعامل مبعوث.
قامت فنلندا بعقد اتفاقيات تخص الضامن االجتامعي مع بعض الدول .هذه الدول هي (السويد
والدمنارك والرنويج وآيسالندا) والواليات املتحدة األمريكية وكندا وكيوبيك وتشييل وإرسائيل
والهند وأسرتاليا .االتفاقيات متس التقاعد عىل األرجح .بعض االتفاقيات متس أيضاً الرعاية
الصحية .إذا جئت من هذه الدول ،فقم بالتحقق من الكيال ما إذا كانت تؤثر هذه االتفاقيات
عىل الضامن االجتامعي الخاص بك.
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 .2.2العمل ومامرسة العمل الحر
من أين العمل؟
أماكن العمل الشاغرة

تقدم بطلب أماكن العمل الشاغرة من صفحات أماكن العمل عىل اإلنرتنت أو من الصحف
الفنلندية أو من خدمات التواصل االجتامعي (عىل سبيل املثال فيسبوك " " Facebookأو
لينكدإن " .)"LinkedInسوف تجد صفحات أماكن العمل عندما تكتب يف خانة البحث ملتصفح
اإلنرتنت "أماكن العمل الشاغرة ." avoimet työpaikat

قم بإنشاء عالقات شبكية لك وحافظ عىل مهاراتك

العالقات الشبكية مفيدة عند البحث عن عمل .تعرف عىل عالقاتك الشبكية واستفد منها.
املعلومون وزمالء الدراسة واملعارف وزمالء العمل السابقون ورؤساء العمل من املمكن أن
يكونوا جز ًءا من عالقاتك الشبكية.
كن نشطاً .حافظ عىل مهاراتك ،وتابع أحداث مجالك وأخباره وشارك يف الدورات التعليمية
لتعلم اللغة الفنلندية والتعليم التكمييل وط ّور كذلك مهاراتك السابقة.

استفد من وسائل التواصل االجتامعي يف البحث عن العمل

خدمات التواصل االجتامعي لإلنرتنت كفيسبوك ( )Facebookولينكدإن ( )LinkedInتعترب
تويت ( )Twitterكقناة
وسائل جيدة للبحث عن عمل .العديد من أرباب العمل يستخدمون ّ
للتواصل .بإمكانك البحث يف هذه الخدمات عن معلومات عن أماكن العمل وبناء شبكات مهنية
للتواصل .بإمكانك أن تحصل عىل معلومات مهمة عن فعاليات املؤسسات وعن األمور املعارصة
ملختلف املجاالت أو املشاركة يف الحوارات.

تواصل بشكل مبارش مع أرباب العمل

بإمكانك أن تتواصل بشكل مبارش مع الجمعيات أو املؤسسات املثرية لالهتامم والسؤال عام إذا
كان لديهم أماكن عمل شاغرة .الجزء األكرب من أماكن العمل هو أماكن عمل مختبأة .أماكن
العمل هذه ال تظهر يف البحث العام ،وإمنا يقوم أرباب العمل بالبحث عن العاملني من خالل
شبكات التواصل الخاصة بهم .بإمكانك االتصال مبارش ًة برب العمل أو أن ترسل طلباً مفتوحاً
من خالل الربيد اإللكرتوين .غالباً ما يكون بإمكانك إرسال طلب مفتوح من خالل صفحات
اإلنرتنت للرشكة.
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خدمات الوساطة للعمل

بإمكانك أن تطلب العمل من خالل تلك الرشكات التي تقدم خدمات الوساطة للعمل .من
املمكن أن يكون العمل ذا فرتة قصرية ،ولكن بإمكانك أن تحصل من خالل ذلك عىل خربة مفيدة
وأن توسع من شبكة عالقاتك .حيث تقوم بعقد اتفاق مع رشكة تقوم بإرسالك للعمل لدى رب
عمل آخر .بإمكانك أن تحصل عىل عمل دائم أيضاً من خالل تلك الرشكة.

قم بتشغيل نفسك كمامرس للعمل املستقل أو مامرس للعمل
الحر

العمل املستقل يعني أن تقوم بأعامل لعدة مانحني لطلبيات العمل بدون عالقة عمل دامئة.
يتوجب عىل مامرس العمل املستقل أن يعتني بنفسه بأمور الرضائب ومدفوعات التقاعد.

مكتب العمل واملوارد املعيشية يقدم الدعم يف البحث عن
عمل

سوف تحصل من مكتب العمل واملوارد املعيشية أي مكتب  -يت ( )TE-toimistoعىل التوجيه
يف البحث عن العمل وكذلك عىل معلومات عن أماكن العمل الشاغرة والتعليم.
بإمكانك التسجيل كزبون يف مكتب العمل واملوارد املعيشية أما يف مكتب العمل واملوارد
املعيشية اإلقليمي أو عن طريق صفحات اإلنرتنت ملكتب العمل واملوارد املعيشية .إذا كنت
تبحث عن عمل ،فإنه سوف يتم معك إعداد خطة للتوطني أو خطة للتشغيل .إذا كنت تعمل
عمالً جزئياً أو القليل من العمل ،فإن مكتب العمل واملوارد املعيشية سوف يقوم بتقييم ما إذا
كان بإمكانك أن تحصل عىل ميزة البطالة عن العمل يف نفس الوقت.

حقوق وواجبات العامل
يف فنلندا توجد حقوق للعامل:

•راتب طبقاً لعقد رشوط العمل والحدود الدنيا األخرى
•الحامية التي تعطيها القوانني والعقود
•التنظيم
•وسط عمل صحي وآمن
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عىل العامل واجبات
•القيام بأداء عمله بعناية
•إحرتام أوقات العمل املتفق عليها
•تطبيق إرشادات رؤساء العمل
•اإلمتناع عن العمل املنافس لرب العمل
•يقوم بالحفاظ عىل الرس التجاري واملهني
•يأخذ بعني اإلعتبار مصالح رب العمل

استشارات بشأن عالقة العمل للمهاجرين

إذا كان لديك أسئلة أو مشاكل متعلقة بعالقة العمل ،فبإمكانك التواصل مع استشارات عالقة
العمل للمهاجرين .تقدم االستشارات املنظمة الرئيسية للنقابات املهنية الفنلندية ساك (SAK
) .بإمكانك الحصول عىل االستشارة عىل الرغم من عدم كونك عض ًوا يف النقابة املهنية .يقوم
املحامي باإلجابة عىل األسئلة املتعلقة عىل سبيل املثال بالراتب أو بأوقات العمل .من املمكن
الحصول عىل االستشارات املجانية باللغة الفنلندية أو اإلنجليزية.
استشارات عالقة العمل مفتوحة أيام الثالثاء وأيام األربعاء الساعة  11 - 9و .15 - 12
هاتف 004 414 0800 :الربيد اإللكرتوينworkinfinland(at)sak.fi :

تأسيس الرشكة

املراحل األساسية لتأسيس الرشكة:
•جئ بخطة تجارية جيدة
•أعد خطة للعمل التجاري
•نَظّم التمويل
•اخرت نوع الرشكة
•قم باستيضاح الرتاخيص التي تحتاج إليها
•قم بإبالغ السجل التجاري وسلطات الرضائب
• ِ
اعنت بالتأمينات
•قم بتنظيم املحاسبة

مامرسة العمل الحر تتطلب مهار ًة مهني ًة وتعليامً .من املهم أن تعرف بصورة جيدة مجال عملك
والقوانني املتعلقة مبامرسة العمل الحر .كذلك فإنه من املهم معرفة زبائنك وطرق البيع .تذكر
بأن مامرسة العمل الحر مرتبطة باملخاطر .التمويل الكايف والتخطيط الدقيق هام رضوريان.
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الرضيبة

يجب أن تدفع يف فنلندا رضيبة دخل ( )tuloveroعن الراتب ،كام تدفع رضيبة عن الدخول
مثال:
أنواع الدخل التالية ً
•بدل البطالة اليومي عن العمل
•بدل الوالدين اليومي
•التقاعديات
•معونة الدراسة
مثال:
متول الحكومة والبلديات من أموال الرضائب ما ييل ً
•الرعاية الصحية
•التعليم
•الرعاية اليومية لألطفال
•الدفاع عن البالد
الرضيبة يف فنلندا تصاعدية ،مام يعني أنه ت ُدفع عىل الراتب الكبري رضيبة أعىل من الراتب
األصغر .تُحسب النسبة املئوية للرضيبة ( )veroprosenttiيف فنلندا لكل شخص عىل حدة ،وال
يؤثر دخل الزوج/الزوجة عىل النسبة املئوية لرضيبتك .ميكنك أن تقدر النسبة املئوية من عداد
دائرة الرضائب.

يدفع رب العمل الرضائب مبارشة من راتبك .وألجل ذلك يحتاج رب العمل إىل البطاقة
الرضيبية الخاصة بك .ت ُسمى الرضيبة التي تقتطع مبارشة من راتبك بالرضيبة املقتطعة مسبقاً
( .)ennakonpidätysتحسب دائرة الرضائب يف نهاية كل سنة ما إذا كانت قد ُدفعت رضائب
كافية عن الدخل .فإذا كانت قد ُدفعت رضائب زائدة ،فستستلم ما يس ّمى إرجاع الرضيبة الزائدة
( ،)veronpalautusأما إذا كانت قد ُدفعت رضائب أقل من الالزم فيجب عليك أن تدفع ما
يس ّمى استحقاق الرضيبة الناقصة (.)jäännösvero
دقق من بيان راتبك ومن البيان الرضيبي ( )veroilmoitusيك تتأكد من أن رب العمل قد
دفع الرضائب عن راتبك .احتفظ بإيصاالت الرواتب .وتذكر أنه إن مل تكن الرضيبة قد ُدفعت،
فسوف تضطر لدفعها فيام بعد.
وإضافة للرضيبة ،يدفع رب العمل من راتب رسوم الضامن كالضامن احتياطاً لحالة البطالة عن
العمل أو املرض.
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إذا أصبحت عاطل عن العمل

ذا أصبحت عاطل عن العمل فأبلغ مكتب العمل واملوارد املعيشية (مكتب  -يت) يف موعد أقصاه
أول يوم بطالة عن العمل .إذا كنت تتبع إىل نطاق الضامن االجتامعي الفنلندي ،فبإمكانك التقدم
بطلب دعم البطالة عن العمل .بإمكانك أن تحصل عىل دعم البطالة عن العمل يف موعد يبدأ
من ذلك اليوم الذي قمت فيه بالتسجيل كعاطل عن العمل .تذكر بأن تسجل فورا ً كطالب
للتعليم أوتعليم القوى العاملة أو بعد فرتة دعم التشغيل.
يحق ملواطني االتحاد األورويب والرنوج وايسلندا ولختنشتاين وسويرسا اإلعالن عن أنفسهم
كباحثي عمل بواسطة خدمة الشبكة العنكبوتية .أما إذا كنت مواطناً من غري ذلك من الدول
فيجب عليك أن تراجع بنفسك مكتب العمل واملوارد املعيشية (مكتب  -يت) لتسجيل نفسك
كباحث عن عمل.
عندما تذهب إىل مكتب العمل واملوارد املعيشية (مكتب  -يت) خذ معك:
•جميع شهادات العمل والدراسة التي لديك
•جواز السفر الذي يوجد عليه ترخيص إقامتك
مكتب العمل واملوارد املعيشية يبحث يف البيانات التي قدمتها .من املمكن الحصول عىل ضامن
البطالة عن العمل برشوط معينة ،ويقوم مكتب العمل واملوارد املعيشية باستيضاح ما إذا
كانت ت ُستوىف تلك الرشوط يف حالتك .بعد ذلك يقوم مكتب العمل واملوارد املعيشية بتقديم
تقرير بشأن القضية إىل تلك السلطة التي تدفع امليزة ،أي إىل صندوق البطالة عن العمل أو
الكيال (.)Kela

ثقافة العمل الفنلندية
التساوي واملساواة يف حياة العمل

وفقاً للقانون الفنلندي ،تُ نع جميع أنواع التهميش يف أماكن العمل .يتوجب عىل رب العمل أن
يحرص عىل تحقق العدل واملساواة بني الجنسني يف مكان العمل.

إتخاذ زمام املبادرة واملسؤولية

يجري االتفاق عىل العمل يف العادة يف اجتامعات العمل وتُنفذ األشياء التي أتفق عليها .املسؤول
يوزع املهام عىل العامل وينتظر أن يقوم العامل باتخاذ القرار بأنفسهم بالنسبة لألمور املتعلقة
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بتفاصيل تأدية العمل .إذا كان العامل ال يستطيع أو ال ميكنه تأدية املهمة امللقاة عىل عاتقه،
فبإمكانه أن يذهب مبارش ًة للسؤال عن إرشادات من العامل اآلخرين أو من املسؤول.

الثقة وإحرتام الربامج الزمنية

يف ثقافة العمل الفنلندية من املهم اإللتزام باألشياء التي أتفق عليها .عندما يتفق عىل يشء ما
معاً فإن العامل وأرباب العمل يفرتضون أن كل واحد ينفذ ما أتفق عليه.
من املهم يف فنلندا أيضاً إحرتام الجداول الزمنية .يجب الوصول إىل مكان العمل يف الوقت املتفق
عليه بالضبط .الساعة  08.00تعني بالتامم والكامل الساعة  08.00وليست الساعة  .08.10التأخر
هو عمل غري مهذب ألن اآلخرين مجربون بإنتظار املتأخر .إذا كنت تعرف بأنك سوف تتأخر
عن العمل فأبلغ بذلك املسؤول عنك.

يف العديد من أماكن العمل أوقات عمل دقيقة وميكن املجيء إىل العمل ما بني الساعة 9 – 7
واملغادرة ما بني الساعة  .17 – 15إذا كان ملكان العمل وقت عمل مرن فعىل العامل أن يحافظ
بنفسه عىل أنه يعمل وقت العمل بالطول املتفق عليه.

منط التواصل

الفنلنديون يقولون األمور يف العادة بصورة مبارشة وال يعترب الكالم املبارش عمل غري مهذب.
الكالم املبارش هو طبيعي حتى يف مكان العمل .إذا مل يكن عىل سبيل املثال هناك وقت ٍ
كاف
للقيام مبهمة عمل ،فمن األفضل أن تقول ذلك مبارشة إىل رب العمل .يف االجتامعات واللقاءات
ميكن الحديث مبارشة يف املوضوع بعد التحية.
الحوار يف ثقافة العمل الفنلندية غري رسمي إىل حد كبري .يف العديد من أماكن العمل يخاطب
جميع العامل بعضهم البعض بصيغة املفرد بدون تعظيم ،بغض النظر عن رتبهم الوظيفية.

تأثري الدين عىل حياة العمل

العديد من الفنلنديني مسيحيني ،ولكنهم غري متدينني إىل حد كبري .يف الثقافة ما زالت تطبق
عىل كل حال العديد من األطباع املسيحية .يف حياة العمل التأثري الديني يظهر من خالل أيام
العطل للعديد من العامل .األعياد املسيحية املقدسة مثل عيد امليالد وعيد الفصح هي أيام
عطل مقرة قانونياً.
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 .2.3اللغة الفنلندية واللغة السويدية
ملاذا أتعلم الفنلندية أو السويدية؟

يتكلم الفنلندية كلغة أم  90يف املائة من الفنلنديني .يتكلم اللغة السويدية كلغة أم  5يف املائة
من الفنلنديني.
عندما تفكر فيام إذا كان من املجدي دراسة اللغة الفنلندية أم السويدية ،فخذ باالعتبار تلك
اللغة التي يتكلمها سكان مكان إقامتك والوسط القريب منك.
معرفة اللغة الفنلندية تعترب رضورية يف العديد من أماكن العمل .إذا أردت أن تدرس يف فنلندا،
فمن املحتمل أن تحتاج إىل معرفة اللغة الفنلندية.
من املجدي تعلم الفنلندية أو السويدية حتى لو مل تكن تنوي اإلقامة يف البالد ملدة طويلة.
فعىل الرغم من أن الناس يتكلمون اإلنجليزية يف فنلندا بشكل جيد ،فإنك ستجني فائدة كثرية
من معرفة اللغة الفنلندية أو السويدية.
عندما تعرف اللغة ,فإنه من األسهل أن تستمتع يف فنلندا وأن تتأقلم مع فنلندا .يكون من األسهل
عليك تسيري أمورك مع السلطات ومتابعة األخبار والتعرف عىل الناس والحصول عىل أصدقاء.
الطريقة املثىل لتعلم اللغة هي عندما تجرؤ عىل التحدث بها .ال يتوجب أن تفهم كل يشء دامئاً,
بل يكفي أن تفهم األشياء األكرث أهمية .أي قم مبواجهة تلك األوضاع بالجراءة التي ميكنك فيها
التحدث بالفنلندية أو بالسويدية.

دراسة اللغة الفنلندية
تعليم اللغة الفنلندية للكبار

يف املعاهد الشعبية ومعاهد األيدي العاملة والجامعات والجامعات الصيفية .اسأل عن املزيد
من خدمات االستشارات للمهاجرين أو من السلطات املسؤولة عن الفعاليات التعليمية يف بلدية
سكنك أو من املرشدين التعليميني للمؤسسات التعليمية املحلية.
لقد تم جمع املعلومات املتعلقة بالدورات التعليمية يف بعض بلديات السكن يف مكان واحد .عىل
سبيل املثال سوف تحصل عىل معلومات عن دورات تعليم اللغة الفنلندية يف منطقة هلسنيك
وتامبريه وتوركو من خدمة . Finnishcourses.fi -
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إذا كنت زبوناً لدى مكتب العمل واملوارد املعيشية ،فبإمكانك الحصول عىل دورة تعليمية لتعلم
اللغة الفنلندية من خالل مكتب العمل واملوارد املعيشية .يُقيم نوع التعليم اللغوي الذي تحتاج
إليه يف مكتب العمل واملوارد املعيشية ،عندما يتم إعداد خطة للتوطني أو للتشغيل لك .بإمكانك
أن تدرس اللغة الفنلندية من خالل تعليم القوى العاملة .تعليم القوى العاملة هو يف األساس
تعليم مخصص للعاطلني عن العمل الباحثني عن عمل .التعليم مجاين للمشاركني فيه .اسأل عن
دورات تعليم اللغة الفنلندية من مكتب العمل واملوارد املعيشية الذي تتبع له.

اللغة الفنلندية يف مكان العمل

ينظم بعض أرباب العمل لعامليهم تعليم اللغة الفنلندية .اسأل رب العمل لديك ،ما إذا كان
بإمكانك أن تتعلم اللغة الفنلندية يف مكان عملك.

تعليم اللغة الفنلندية لألطفال

يتعلم األطفال اللغات الجديدة برسعة ،عىل الرغم من أن ذلك يبدو صعباً يف البداية .يوجد
تعليم للغة الفنلندية يف حضانة األطفال ويف مدرسة التعليم األويل ويف املدرسة العادية .هذا
التعليم يُعرف باسم تعليم اللغة الفنلندية كلغة ثانية أي تعليم . S2 -
بإمكان الطفل أو الشاب املشاركة أيضاً يف التعليم التحضريي .فهو مخصص ألولئك التالميذ الذين
ال يعرفون كثريا ً من اللغة الفنلندية .يدرس الطفل أو الشاب خالل فرتة التعليم التحضريي اللغة
الفنلندية وبعض املواد التعليمية .التعليم التحضريي مخصص ألولئك الذين تبلغ أعامرهم 16 - 7
سنة .يستغرق التعليم يف العادة ملدة سنة واحدة .بعد ذلك يتحول التلميذ إىل فصل درايس عادي.

اللغة السويدية يف فنلندا

توجد يف فنلندا لغتان رسميتان هام اللغة الفنلندية واللغة السويدية .يتكلم اللغة الفنلندية
كلغة أم تقريباً  90%من الفنلنديني .يتكلم اللغة السويدية كلغة أم تقريباً  5%من الفنلنديني.
يتم تكلم اللغة السويدية بالقدر األكرث يف الساحل الغريب والجنويب لفنلندا.
بإمكانك أن تستعمل اللغة السويدية عند التعامل مع سلطات الدولة الرسمية ،عىل سبيل املثال
كيال أو مكتب العمل واملوارد املعيشية .أبلغ عن لغة التعامل إىل مكتب تسجيل األنفس ،عندما
تقوم بالتسجيل كساكن .بإمكانك أيضاً تغيري لغة التعامل فيام بعد.
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التوطني باللغة السويدية

التوطني باللغة السويدية من املمكن أن يكون خيار جيد بالنسبة لك عىل سبيل املثال إذا كنت:
•تسكن يف منطقة يقطنها الكثري من الناطقني باللغة السويدية.
•لديك أفراد من العائلة أو أقارب ناطقني باللغة السويدية.
•تعرف شيئاً ما من اللغة السويدية.
من املمكن أن تكون هناك فائدة من املهارات يف اللغة السويدية ،عندما تبحث عن عمل.
الحظ عىل كل حال ،بأنه يف العديد من أماكن العمل ت ُتطلب مهارات اللغة السويدية .عىل
الرغم من اختيارك لتعليم التوطني باللغة السويدية ،فإنه من املفضل أن تدرس اللغة الفنلندية
أيضاً يف مرحلة ما.

بإمكانك املشاركة يف بعض البلديات يف تعليم التوطني باللغة السويدية .إذا مل تتمكن من
املشاركة يف تعليم التوطني باللغة السويدية ،فبإمكانك يف بعض الحاالت أن تحصل عىل الدعم
لتعلم اللغة السويدية بدوافع ذاتية ،إذا تم االتفاق بشأن ذلك يف خطتك للتوطني أو للتشغيل.
اسأل عن التوطني باللغة السويدية عندما يتم إعداد التخطيط األويل وخطة التوطني لك .وفقاً
للقانون فإنه لديك الحق يف أن تختار لغة توطينك أما اللغة الفنلندية أو السويدية.
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 .2.4السكن
مساكن اإليجار

يسكن كثري من الناس يف فنلندا يف مساكن باألجرة .تتمتع مساكن اإليجار بصفة ايجابية مميزة
وهي أن تبديلها أسهل حيث ال تضطر لبيع أو رشاء مسكن جديد .هذا من ناحية ،ولكن من
ناحية أخرى يحق للمؤ ِّجر أي صاحب املسكن أن ينهي عقد اإليجار إذا كان عنده سبب مقبول،
وعندئذ يتوجب عليك أن تغادر حتى إذا مل تكن ترغب بذلك.
احجز وقتاً كافياً للبحث عن مسكن وال تنىس أن هناك مناطق مفضلة ومطلوبة أكرث من غريها
للسكن وتؤ َّجر املساك ُن فيها برسعة ،لذلك فعندما تجد مسكناً مناسباً ،ينبغي عليك أن تقرر
برسعة إن كنت ترغب باستئجاره أم ال.
عندما يقوم املؤ ِّج ُر باختيار املستأ ِج َر فإنه ال يحق له مبوجب القانون أن مييز ضد أي إنسان
بسبب األصل العرقي أو الديانة أو الجنسية.

كيف أحصل عىل مسكن إيجار

ميكنك البحث عن مسكن اإليجار بواسطة اإلعالنات من االنرتنت مثالً .اكتب يف محرك البحث
كلمة " ."vuokra-asuntoكذلك ميكنك البحث عن معلومات عن مساكن األجرة من الجرائد
املحلية.

مساكن األجرة الخاصة

ميكنك الحصول عىل مسكن إيجار من القطاع الخاص بشكل أرسع مام هو عليه يف القطاع العام
علام أن أجرة هذه املساكن الخاصة أغىل من غريها عىل وجه العموم.
أي البلدياتً ،

ال يتوجب عليك إستخدام السمسار للبحث عن مسكن .بإمكانك البحث بنفسك عن املعلومات
عن املساكن الشاغرة .حينئذ ال تكون بحاجة إىل أن تدفع عمولة السمسار (.)välityspalkkio
ميكنك أن تبحث عن مسكن أجرة من القطاع الخاص بواسطة االنرتنت أو الجرائد املحلية .كام
ميكنك أن تنرش طلبك بواسطة إعالن خاص.

مساكن اإليجار البلدية

ميلك عديد من البلديات مساكن إيجار وتكون عموماً أرخص من غريها.
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ميكنك أن تطلب االكتتاب كساكن يف مسكن اإليجار املدعوم من قبل الحكومة إذا كان عندك
أحد ما ييل:
•الجنسية الفنلندية
•حق اإلقامة املسجل
•بطاقة اإلقامة
•ترخيص اإلقامة الساري املفعول ملا ال يقل عن سنة ،أو
•ترخيص إقامة الطالب
فإذا أردت طلب مسكن إيجار من البلدية فيجب عليك أن متأل استامرة الطلب الخاصة بذلك
يف مكتب السكن ( ،)asuntotoimistoعلامً أنه غالباً ما ميكنك إمالء وإرسال استامرة طلب
املسكن بواسطة االنرتنت أيضاً من صفحة البلدية املعنية.

عقد اإليجار

ميكن أن يكون عقد اإليجار
•ساري املفعول حتى إشعار آخر ،أو
•ألجل محدد
يستمر عقد اإليجار الساري املفعول حتى إشعار آخر (Toistaiseksi voimassa oleva
 )vuokrasopimusحتى يلغيه املستأجر أو املؤ ِّجر .فإذا كنت تعرف مسبقاً املدة التي تنوي
قضاءها يف فنلندا ،فإن هذا النوع من العقود هو البديل املناسب لك.

دفع األجرة

تدفع األجرة عموماً مرة بالشهر ،عىل أن تدفع يف يوم أجل االستحقاق عىل أقىص حد .يظهر
أجل االستحقاق يف عقد اإليجار .ادفع األجرة بالتحويل البنيك إىل حساب املؤ ِّجر ،وليس ببطاقة
االئتامن.

رهن اإليجار

يجب عليك يف أغلب األحيان أن تدفع رهن إيجار عندما تعمل عقد إيجار يف فنلندا ،وهو ما
يعني أن تدفع للمؤ ِّجر بشكل مسبق مبلغاً مالياً يقابل أجرة عدة أشهر .ويكون مبلغ الرهن
عموماً مساوياً ألجرة شهرين ،وميكن أن يساوي أجرة ثالثة أشهر عىل أقىص حد.
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مسكن التمليك

غالباً ما يكون املسكن الخاص أرخص من مسكن األجرة عىل املدى البعيد .يسكن معظم
الفنلنديني يف مساكن متلك خاصة .كذلك توجد بدائل أخرى غري املسكن الخاص أو مسكن األجرة.

أين ميكن أن أجد مسكن متليك؟

إذا كنت تبحث عن مسكن فمن املستحسن بك أن تحتاط إىل أن ذلك قد يستغرق عدة أشهر.
تباع املساكن من قبل األشخاص األهليني واملكاتب العقارية ورشكات اإلنشاء .وتوجد إعالنات
بيع املساكن مثالً عىل صفحات االنرتنت والجرائد .وعندما تجد مسكناً ترغب برشائه فيمكنك
االتفاق مع املالك عىل موعد لزيارة املسكن ملشاهدته واالطالع عليه .وأحياناً تحتوي إعالنات
بيع املساكن عىل أوقات املشاهدة ،ويف ذلك الحال ليس من الرضوري أن تتفق مع البائع عىل
موعد الزيارة.

الترشد

إذا مل يكن عندك مسكن دائم ومل تكن رسمياً مستأجرا ً أو مستأجرا ً من الباطن فإنك تعترب مرشدا ً.
تعرض البلديات يف فنلندا خدمات للمرشدين وهي موجهة للذين لهم محلة سكن يف فنلندا.

فإذا أصبحت بدون مسكن ،فاتصل مبكتب الشؤون االجتامعية أو مبركز الشؤون االجتامعية يف
بلديتك حيث تحصل من هناك عىل املساعدة عندما تبحث عن مسكن أو مكان إيواء مؤقت.
ميكن أن يوجد مكان اإليواء املؤقت يف نزل أو يف مهجع أو يف مسكن مخصص للمرشدين.
استفرس عن وضعك مع العامل االجتامعي :ما هي األجرة التي تستطيع أن تتحملها وهل ميكن
أن تحصل عىل معونة لتسديد األجرة .ميكنك أيضاً أن تطلب االستشارة من خدمة استشارات
املهاجرين يف بلديتك.

بدل السكن

بدل السكن ( )asumistukiالذي متنحه مؤسسة التأمني االجتامعي مخصص لتغطية املرصوفات
الناجمة عن السكن .بدل السكن من كيال يغطي جزء فقط من تكاليف السكن.
ويحق لك الحصول عىل بدل السكن إذا كان دخلك قليل وتسكن بصفة دامئة يف فنلندا .ويعني
السكن الدائم يف فنلندا أن لديك بيت دائم يف فنلندا وأنك تسكن بصفة أساسية يف فنلندا .يك
يكون بإمكانك الحصول عىل بدل السكن ،يتوجب عليك أيضاً أن تكون تابعاً لنطاق الضامن
اإلجتامعي الفنلندي.
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بدل سكن عام من كيال

يتوافر هذا التعويض سواء لشخص مفرد أو ألرسة ( .)ruokakuntaاألشخاص الذين يسكنون معاً
بصفة دامئة يف نفس املسكن يتبعون عاد ًة إىل نفس األرسة .وعاد ًة ما يشري لفظ األرسة املنزلية
إىل الزوجني أو إىل فردين غري متزوجني يعيشان م ًعا أو إىل األرسة .ومن املمكن أن يكون شخص
واح ًد أرسة .ويتم تقديم تعويض السكن لألرسة معاً بنا ًء عىل طلب واحد.
خذ بعني االعتبار أنه إذا كنت تسكن يف نفس املسكن عىل سبيل املثال مع صديقك ،ولديكام
عقد إيجار مشرتك ،حينئذ فإنه يُعترب بأنكام تنتميان إىل نفس األرسة .من الناحية األخرى إذا
كان أحدكام هو املستأجر الرئييس واآلخر هو املستأجر الباطني ،ولستام أقرباء ،فإنه يعترب أنكام
تنتميان إىل أرس مختلفة.
يتوافر بدل السكن العام لكلٍ من:
•األرس التي لديها أطفال
•الطالب
•األزواج والساكنني برشاكة مسجلة
•أزواج املساكنة أي الزواج العريف
•األفراد الذين يسكنون مبفردهم
•األفراد الذين يسكنون يف جامعات

إخطار كيال بالتغريات

إذا طرأت أي تغيريات عىل دخلك أو حالة أرستك أو عىل أي ظروف أخرى ،عليك إخطار كيال
عن هذه التغيريات دون تأخري .ويوفر قرار كيال معلومات مفصلة حول نوع التغيريات التي
يتوجب اإلبالغ عنها.
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حقوق وواجبات الساكن
من واجبك

•االلتزام بالضوابط والنظم لرشكة اإلسكان ،إذا كنت تسكن يف عامرة مكونة من طوابق أو
يف بيت سطري .عاد ًة ما يكون مكتوب يف الضوابط والنظم عىل سبيل املثال يف أي وقت
يتوجب أن يسود الهدوء يف املبنى .غالباً ما يوجد فيها أيضاً إرشادات بشأن استعامل
األماكن املشرتكة للمبنى .سوف تجد الضوابط والنظم للعامرة املكونة من طوابق عاد ًة يف
مدخل الدرج بالقرب من الباب الخارجي.
•احرص عىل أن يلتزم ضيفك أيضاً بالضوابط والنظم.
مخصصا
•استعمل املسكن فقط لذلك الغرض الذي أُعد املسكن من أجله .إذا كان املسكن
ً
للسكن ،فليس بإمكانك أن تسكن يف مكان آخر وأن تستعمل املسكن كمحل تجاري.
لديك الحق
•يف حياة طبيعية يف بيتك .ليس بإمكان رشكة اإلسكان فرض تلك الضوابط والنظم التي
تتعارض مع القانون ،أو تلك التي تقيد الحياة الطبيعية بشكل كبري.
•السلم املنزيل .ال يجوز لجريانك أن يزعجوا سلمك املنزيل عىل سبيل املثال بالضوضاء
الشديدة ليالً .إذا أخل جارك يف كثري من األحيان بالضوابط والنظم وبشكل ج ّدي،
فتحدث أوالً مع جارك بخصوص هذا األمر .إذا مل يساعد ذلك ،فبإمكانك حينئذ التواصل
مع القامئني عىل إدارة السكن أو مع املؤجر .السلم املنزيل يعني بأنه لديك الحق بشكل
أسايس يف تحديد من يجوز له أن يدخل بيتك.

حقوق وواجبات املستأجر
من واجبك

•دفع األجرة يف موعدها .قيمة األجرة محددة يف عقد اإليجار .بإمكان املؤجر رفع اإليجار
حسب ما تم االتفاق عليه يف عقد اإليجار.
•احرص عىل أن يبقى مسكن اإليجار يف حال جيد.
•التزم برشوط عقد اإليجار .إذا كان عىل سبيل املثال يف عقد اإليجار ُينع التدخني يف
املسكن ،فحينئذ ال يكون بإمكانك تدخني السجائر يف بيتك .إذا كان يُتطلب تأمني للبيت
يف عقد اإليجار ،فيتوجب عليك القيام بذلك .من الجيد عىل كل حال أن يكون تأمني
للبيت حينئذ أيضاً ،عندما ال يُتطلب ذلك يف عقد اإليجار.
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•اطلب إذنًا من املؤجر ،إذا أردت القيام بتغيريات يف املسكن ،عىل سبيل املثال طالء
الجدران .ال يجوز لك القيام بالتغيريات بدون إذن ،حتى ولو دفعت مثن الرتميامت
بنفسك .اطلب اإلذن كتابياً.
•عوض املؤجر عن األرضار التي تتسبب بها للمسكن.
•أبلغ املؤجر إذا الحظت وجود تلك األعطاب يف املسكن التي تقع عىل مسؤولية املؤجر.
املؤجر مسؤول عىل سبيل املثال عن األثاث الثابت للمسكن وعن املواد املكونة لألسطح.
•أبلغ رشكة صيانة املساكن عن األعطاب املحتملة ،عىل سبيل املثال صنبور املياه الذي
تسيل منه املياه.
لديك الحق
•السكن يف مسكن اإليجار وفقاً لعقد اإليجار .يجوز للمؤجر أن يأيت إىل املسكن فقط يف
بعض الحاالت االستثنائية ،عىل سبيل املثال ملراقبة تصليحات املسكن أو يك يُري املسكن
للمشرتين .يتوجب عليه حينئذ أيضاً أن يتفق بشأن هذا األمر معك مسبقاً.
•الحصول عىل بالغ مكتوب مسبق إذا كان اإليجار سوف يرتفع .يتوجب أن يكون مذكو ًرا
يف البالغ ،متى سوف ترتفع األجرة وقدر الزيادة ،وما هو سبب الزيادة.
•لفرتة فسخ العقد كام يحددها القانون.
•قم بفسخ عقد اإليجار يف الحال ،إذا كان السكن يف املسكن خط ًرا عىل الصحة.
•تأجري جزء من املسكن إىل شخص آخر ،إذا كان ذلك ال يتسبب بالرضر للمؤجر.
•الحصول عىل بالغ بشأن التصليحات مسبقاً .يتوجب اإلبالغ عن التصليحات البسيطة قبل
 14يوماً وعن التصليحات الكبرية قبل  6أشهر .التصليحات املستعجلة من املمكن القيام
بها عىل كل حال بدون بالغ .إذا كان من الصعب أو من املستحيل السكن يف املسكن أثناء
فرتة التصليحات ،فإنه لديك الحق يف فسخ عقد اإليجار أو الحصول عىل تخفيض لألجرة.
يتوجب عليك دامئاً عىل كل حال أن تتفق بشأن ذلك مع املؤجر.
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أمان املنزل
األمان من الحريق

•جهاز إنذار الحريق من املمكن أن ينقذ حياتك .إذا شب حريق يف مسكنك ،فإن جهاز
ٍ
بصوت عا ٍل ،فتتمكن من أن تخرج يف الوقت
إنذار الحريق سوف يقوم بإصدار إنذار
املناسب.
•احرص عىل أنه يوجد يف بيتك عدد كاف من أجهزة إنذار الحريق .ت ُباع أجهزة إنذار
الحريق يف املحالت التجارية لبيع البضائع واألجهزة املعدنية .جهاز إنذار الحريق الواحد
يكفي دامئاً لتغطية مساحة  60مرتًا مرب ًعا .عىل سبيل املثال إذا كانت مساحة منزلك 65
م ًرتا مرب ًعا ،فستكون بحاجة إىل جهازي إنذار للحريق .إذا كان بيتك يتكون من أكرث من
طابق ،فقم بحساب مساحة كل طابق بشكل منفصل .يتوجب بأن يكون هناك جهاز
إنذار الحريق يف كل طابق.
•تحقق بشكل منتظم من أن جهاز إنذار الحريق يعمل بالشكل الصحيح .قم بتغيري
البطاريات إذا كان ذلك رضورياً ،ويفضل بـأن يكون ذلك مرة يف السنة.
•أنت مسؤول عن جهاز إنذار الحريق أيضاً إذا كنت تسكن باإليجار.
•غالباً ما تكون هناك ساونا يف املساكن الفنلندية .عىل الرغم من عدم استعاملك للساونا،
فال تضع مطلقاً أي يشء فوق جهاز تسخني الساونا ،ألنه من املمكن حينئذ أن يحرتق .فال
تقم عىل سبيل املثال بتجفيف املالبس فوق جهاز تسخني الساونا أو بالقرب من جهاز
تسخني الساونا .أطفئ دامئاً الجهاز الكهريب لتسخني الساونا بعد استعامله.
•عندما تغادر البيت ،تذكر بأن تتحقق من أن املوقد وجهاز تسخني الساونا وعىل سبيل
املثال املكوى قد تم فصلها.
•من املفضل أن تكون موجودة يف البيت مطفأة الحريق .يف بعض املباين متعددة الطوابق
توجد مطفأة الحريق يف ممر الدرج أيضاً .استوضح أين توجد أقرب مطفأة للحريق.
•احرص عىل أنه يوجد يف بيتك غطاء إلطفاء الحريق .من املفضل االحتفاظ به عىل سبيل
املثال بجوار املوقد.
•ال ترتك الطعام عىل املوقد الساخن بدون مراقبة .كن حذرا ً جدا ً ،إذا قمت بإعداد الطعام
مثال.
يف الليل .ال تقم بإعداد الطعام إذا كنت ً
•ال تحتفظ باألمتعة فوق املوقد .من املحتمل عن طريق الخطأ أن يقوم األطفال أو
الحيوانات األليفة باللمس غري اإلرادي فينقلب املوقد .حينئذ فإنه من املمكن أن تشتعل
األمتعة املوجودة فوق املوقد.
•إذا اشتعل الزيت ،عندما تقوم بإعداد الطعام ،فقم بكتم النار عىل سبيل املثال بالحلة أو
بغطاء املقىل أو بغطاء إطفاء الحريق .ال تستعمل املاء.
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•تذكر بأن تفصل األجهزة الكهربية بعد استخدامها .يتوجب فصل املكوى من مقبس
الكهرباء أيضاً.
•ال تستخدم تلك األجهزة الكهربية التي يف حالة سيئة أو التي بها عطب يف سلك الوصل
لها.
•إذا احرتق الجهاز الكهريب واشتعلت به النار فال تستعمل املاء .أكتم النار عىل سبيل املثال
مبطفأة الحريق.
•إذا كان لديك يف بيتك مشعاع التدفئة الكهربايئ أو مدفأة ،فال تضع فوقها قامشاً أو مالبس
أو أي يشء آخر.
•اترك فراغاً حول جهاز التلفزيون وفرن املوجات الدقيقة والثالجة واملجمدة .ال تغطها .من
الجيد تنظيف الشبكة الخلفية للمجمدة والثالجة من الغبار عىل سبيل املثال بتنظيفها
بشفاط املكنسة الكهربية مرة يف السنة ،إذا كان ذلك ممكناً.
•ال تدخن يف األماكن الداخلية.
•ال تدع الشموع تشتعل دون مراقبة .ال تشعل الشموع عىل سبيل املثال بالقرب من
الستائر ،وال حتى عندما تكون حارضا ً يف املكان.
•إذا اشتعل الحريق فاتصل برقم الطوارئ .112

هكذا تتجنب األرضار الناجمة عن سيالن املياه

•ال ترتك الغسالة أو آلة غسل اآلنية وهي تعمل ،عندما تخرج من البيت.
•تحقق بشكل منتظم من أنه ال يوجد هناك ترسيب للمياه من أنابيب املياه يف منزلك،
وأن املياه ال تترسب من اآلالت املنزلية لتسيل عىل األرض.
•أبق عىل صنبور الغسالة وصنبور آلة غسل األواين مغلقًا دامئاً ،عندما ال تستعمل اآللة.
•يتوجب أن يكون موجو ًدا هناك حوض واقٍ من البالستيك تحت الثالجة وتحت املجمدة
وتحت آلة غسل األواين .حيث يتم تركيبه يف نفس الوقت مع اآللة.
•ال يجوز للشخص أن يقوم برتكيب آلة غسل األواين بنفسه ،وإمنا يتوجب أن يقوم املهني
برتكيبها.
•إذا حدث ترسيب للمياه يف بيتك ،فحاول أن تغلق صامم اإليقاف ألنبوب املياه .إذا كنت
تسكن يف مبنى متعدد الطوابق أو يف بيت سطري ،فأبلغ عن الترسيب مبارش ًة إىل رقم
هاتف املناوبة لرشكة صيانة البيوت .إذا كنت تسكن يف بيت منفصل خاص بك ،فأبلغ
املحل املناوب ألنابيب املياه.
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إدارة النفايات وإعادة التدوير

يجب عليك عموماً أن تفرز النفايات يف البيت قبل أخذها للخارج لطرحها يف حاويات القاممة،
فعندما ت ُفرز النفايات بشكل صحيح ،يصبح باإلمكان صناعة منتجات جديدة من موادها.
تختلف تعليامت الفرز من منطقة ألخرى يف فنلندا ،وعموماً تكون هذه التعليامت موجودة يف
غرفة النفايات أو ميكن االستفسار عنها من بلدية السكن أو من املؤ ِّجر .ال تطرح النفايات من
الشباك إىل الخارج أو يف الغابات أو الشوارع.
الحوائج السليمة ليست نفاية .ميكنك أن تبيعها يف سوق الرباغيث أو باإلنرتنت أو أن تهديها
لألعامل الخريية أو للتدوير .إن من العادي يف فنلندا أن يشرتي الناس حوائج مستعملةـ ،كام
إن من السهل العثور عىل الحوائج املستعلمة الجيدة.

كيف يتم فرز النفايات؟
افرز النفايات حسب مادتها.

ال تطرح يف املجاري الصحية (املرحاض) أوساخاً أو طعاماً أو مواد كيميائية غري الزمة .خذ
النفايات الخطرة إىل نقاط الجمع دامئاً.
ال توجد دامئاً كافة حاويات الفرز عند كل املباين السكنية .توجد نقاط التدوير املشرتكة للجميع
يف صفحة  . kierratys.infoال يجوز لك أن تطرح نفاياتك يف حاويات القاممة التابعة ملبنى
سكني آخر .كذلك ال يجوز لك أن تطرح يف حاويات القاممة التابعة ملبناك السكني نفايات من
مثال.
غري مكان ،من رشكتك ً
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 .2.5التعليم
املنظومة التعليمية الفنلندية

التعليم يف فنلندا رفيع املستوى .االختالفات فيام بني نتائج التعليم ملختلف املدارس بسيطة،
والجميع تقريباً ينهون دراستهم يف مدارس مرحلة التعليم األسايس خالل الفرتة املطلوبة .التعليم
التمهيدي والتعليم األسايس والتعليم من الدرجة الثانية مجاين ،كام أن معظم التعليم بعد ذلك
أيضاً مجاين .الهدف هو أن يكون بإمكان الجميع الحصول عىل تعليم رفيع الجودة بغض النظر
عن دخل العائلة وأن ينمو اإلنسان كمواطن نشط.
املنظومة التعليمية تتكون من الرتبية املبكرة والتعليم التمهيدي ومرحلة التعليم األسايس
والتعليم من الدرجة الثانية (التعليم املتوسط) والتعليم العايل .تعليم الكبار مخصص لألشخاص
البالغني ،ويتضمن الكثري من الخيارات من مرحلة التعليم األسايس حتى التعليم العايل.

الرتبية املبكرة

الطفل يف فنلندا لديه الحق يف الرتبية املبكرة قبل سن املدرسة .ت ُنظم الرتبية املبكرة يف حضانات
األطفال ويف الرعاية اليومية العائلية.بإمكان الطفل أيضاً أن يشارك يف الرتبية املبكرة مع والده أو
والدته يف بستان األلعاب. بإمكان الطفل أن يحصل عىل الرتبية املبكرة ملدة  20ساعة يف األسبوع
عىل األقل،أو لفرتة أطول ،إذا كان الوالدان يعمالن أو يدرسان. الهدف هو دعم تطور الطفل
ورفاهيته .يتعلم الطفل جملة أمور منها املهارات االجتامعية واملهارات اليدوية ومختلف أنواع
املعرفة .يتعلم الطفل أيضاً تلك ملهارات التي تساعده عىل تعلم املزيد.
تقوم البلديات يف فنلندا بتنظيم الرتبية املبكرة .حيث يتم متوليها من أموال الرضائب ،ولهذا
السبب تعترب اسعارها معقولة للعائالت .توجد باإلضافة إىل ذلك يف فنلندا تربية مبكرة خاصة.
العاملون مع األطفال هممعلمني للرتبية املبكرة حاصلني عىل تعليم وراعني لألطفال.

التعليم األويل

يتوجب عىل األطفال يف فنلندا املشاركة ملدة سنة واحدة يف التعليم األويل (التمهيدي) ،قبل أن
تبدأ إلزامية التعليم .عادة ما يبدأ التعليم األويل يف تلك السنة التي يتم الطفل فيها ست سنوات
من عمره .تقوم البلديات بتنظيم التعليم األويل ،وهو مجاين بالنسبة للعائلة .حيث يقوم بتقدميه
معلمو الرتبية املبكرة ،الذين تخرجوا من الجامعات .يكون التعليم األويل يف العادة من اإلثنني
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حتى الجمعة ملدة أربع ساعات يف اليوم .بإمكان الطفل أن يشارك باإلضافة إىل التعليم األويل،
يف الرتبية املبكرة أيضاً ،إذا كان الوالدان يعمالن أو يدرسان.

التعليم األسايس

التعليم األسايس يبدأ يف تلك السنة التي يبلغ فيها الطفل سبع سنوات من عمره .يتوجب عىل
جميع األطفال الذين يسكنون يف فنلندا بشكل دائم املشاركة يف التعليم األسايس .مرحلة التعليم
األسايس مكونة من تسعة فصول .تنتهي إلزامية التعليم عندما يكون التلميذ قد درس املنهج
التعليمي ملرحلة التعليم األسايس كامالً ،أو عند مرور عرش سنوات عىل بدء إلزامية التعليم
للطفل.
تقوم البلديات بتنظيم التعليم األسايس .حيث يتم متوليه من أموال الرضائب ،ولهذا السبب فإنه
مجاين للعائلة .عدد ساعات الدراسة  20ساعة تقريباً يف األسبوع يف الفصول الدنيا ،ويف الفصول
العليا يزيد عدد الساعات.

تعليم الدرجة الثانية (التعليم املتوسط)

الخيارات األكرث شيوعاً بعد مرحلة التعليم األسايس هي املدرسة الثانوية والتعليم املهني .هي
تعترب تعليم الدرجة الثانية (التعليم املتوسط) .تعليم الدرجة الثانية يكون يف العادة مجان ًيا
بالنسبة للطالب .يتوجب عىل الطالب عىل كل حال أن يشرتي الكتب واملواد التعليمية األخرى
مبفرده.

املدرسة الثانوية

املدرسة الثانوية هي عبار عن تعليم عام ،ومن غري املمكن أن يتضمن التحضري ألي مهنة .ت ُدرس
يف املدرسة الثانوية نفس املواد كمرحلة التعليم األسايس ،ولكن التعليم يتطلب أكرث من الطالب
وفيه استقاللية أكرث .يف النهاية يتقدم الطالب لتخطي امتحان شهادة الثانوية العامة .املدرسة
الثانوية تستغرق من  4 - 2سنوات حسب الطالب .بعد ذلك من املمكن التقدم للدراسة يف
الجامعة أو يف املؤسسة العليا للتعليم املهني أو لتعليم مهني مؤسس عىل تعليم املدرسة الثانوية.

التعليم املهني

التعليم املهني هو تعليم عميل أكرث من تعليم املدرسة الثانوية .من املمكن هناك دراسة مؤهل
تعليمي مهني خالل ثالث سنوات تقريباً .بعد ذلك من املمكن االستمرار يف التعليم ودراسة
مؤهل علمي مهني أو مؤهل علمي تخصيص .الجزء األسايس من املؤهل العلمي هوالتعلم يف
مكان العمل .إذا كانت هناك رغبة ،فمن املمكن مواصلة التعليم املهني للدراسة يف مؤسسة
تعليمية عليا.
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التعليم العايل

بعد تعليم الدرجة الثانية من املمكن االستمرار للتعليم العايل .التعليم العايل يف فنلندا يكون يف
مؤسسات التعليم املهني العليا ويف الجامعات.

الدراسة يف مؤسسة التعليم العايل من املمكن أن تكون مجانية للطالب أو مقابل دفع رسوم.
يتوجب دفع الرسوم الدراسية السنوية إذا مل يكن الشخص مواط ًنا من دول االتحاد األورويب وال
من دول املنطقة االقتصادية األوروبية ( )ETAوال فرد لعائلة مواطن من هذه الدول ،وإذا كان
مؤهال علم ًيا عال ًيا باللغة اإلنجليزية لدرجة البكالوريوس أو املاجستري.
يدرس ً

إمكانيات الدراسة األخرى

توجد يف فنلندا أيضاً الكثري من املؤسسات التعليمية ،والتي تقدم لألشخاص من كل الفئات
العمرية تعليامً ال يؤدي للحصول عىل مؤهل علمي .معظم التعليم مخصص للبالغني .هذه
املؤسسات التعليمية هي املعاهد الشعبية واملعاهد الوطنية واملعاهد الصيفية واملراكز التعليمية
ومراكز التعليم الرياضية.
هذه الدراسات عبارة عن ثقافة عامة .بإمكانك أن تدرس عىل سبيل املثال اللغات واملواد الفنية
واألشغال اليدوية واالتصاالت .يف العادة يُكلف هذا التعليم الطالب بعض النقود.

يف بعض الحاالت من املمكن أن يكون التعليم يف هذه املؤسسات التعليمية مجاناً عىل كل حال.
عىل سبيل املثال إذا تم القبول بتعليم تعلم القراءة والكتابة (محو األمية) وتعليم لغوي آخر
يف خطتك للتوطني ،فال يتوجب حينئذ الدفع مقابل ذلك.
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 .2.6الصحة
حاالت الطوارئ

رقم الطوارئ ( )hätänumeroيف فنلندا هو  .112ميكن االتصال برقم الطوارئ يف حاالت الطوارئ
املستعجلة فقط ،يف حالة أن تكون حياة الشخص أو صحته أو ممتلكاته أو البيئة يف خطر.

يف حاالت األزمات ،سوف تحصل عىل الرعاية عىل الرغم من عدم وجود محلة سكن لديك يف
فنلندا .تكاليف الرعاية من املمكن جبايتها منك فيام بعد.
ال تتصل برقم الطوارئ إذا مل يكن األمر مستعجالً .ال تتصل برقم الطوارئ يف حاالت املرض
العادي .وال تتصل أيضاً برقم الطوارئ إذا كنت ترغب يف سؤال الرشطة ( )poliisiعىل سبيل
املثال عن األمور املتعلقة بالرتاخيص .بسبب االتصال العبثي من املمكن أن تتأخر املساعدة يف
حاالت الطوارئ الحقيقية .إذا استعملت رقم الطوارئ بصورة سيئة فإنه من املمكن معاقبتك.
عندما تقوم باالتصال برقم الطوارئ :112
•اذكر اسمك.
•قل ماذا حدث.
•أبلغ العنوان واسم بلدية السكن بدقة.
•أجب عىل أسئلة مناوب مركز الطوارئ.
•قم باتباع اإلرشادات.
•ال تقم بإغالق الهاتف قبل أن يسمح لك بذلك.
إذا كنت ترغب يف الحصول عىل معلومات تتعلق بأمور تراخيص الرشطة أو األنظمة املتعلقة
مبراكب السري أو عن مدى سري التحقيق بخصوص جرمية قدمية فقم باالتصال باألرقام الخاصة
بالرشطة خالل فرتة الدوام الرسمي.
إذا كنت تشك بأنه قد تسمم شخص ما ،فبإمكانك الحصول عىل املشورة من مركز معلومات
التسمم ( )Myrkytystietokeskusوالذي رقم هاتف الخدمة لديهم مفتوح  24ساعة يف اليوم
أي عىل مدار الساعة .رقم الهاتف هو.)09( 471 977:
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الخدمات الصحية يف فنلندا
ما هي الخدمات الصحية التي بإمكانك استعاملها؟

بإمكانك أن تستخدم خدمات الصحة العامة يف فنلندا ،إذا كانت لديك بلدية سكن ()kotikunta
يف فنلندا .الحق يف بلدية السكن يعتمد عىل األمور التالية:
•من أي دولة جئت إىل فنلندا.
•ما هو سبب مجيئك إىل فنلندا (عىل سبيل املثال العمل أو الدراسة).
•هل انتقلت إىل فنلندا بصفة دامئة أو أنك موجود يف فنلندا بصفة مؤقتة.
مقيم يف فنلندا بصفة مؤقتة ،فام هو طول املدة التي قضيتها يف فنلندا.
•إذا كنت ً
إذا مل تكن متأكدا ً فيام إذا كانت لديك بلدية سكن يف فنلندا ،فقم باستيضاح وضعك بصورة
أدق من مكتب تسجيل األنفس (.)maistraatti
إذا جئت إىل فنلندا من أجل العمل ،فمن املمكن أن يكون لديك الحق يف خدمات الصحة
العامة ،عىل الرغم من أنه ال توجد لديك بلدية سكن يف فنلندا .إذا مل يكن لديك بلدية للسكن
يف فنلندا ،فأطلب من كيال استيضاح حقك يف الخدمات الصحية العامة.
يف حاالت األزمات ،سوف تحصل عىل الرعاية والعالج يف الرعاية الصحية العامة ،عىل الرغم من
عدم وجود بلدية سكن لديك يف فنلندا ،أو عدم وجود الحق يف العالج لديك بنا ًء عىل العمل.
من املمكن تحصيل تكاليف الرعاية والعالج منك فيام بعد.
إذا مل يكن لديك الحق يف الخدمات الصحية العامة ،فبإمكانك أن تحجز موع ًدا مع عيادة الطبيب
الخاص .الخدمات الصحية الخاصة تكلف الزبائن مبالغ أكرب بكثري من العامة.

الخدمات الصحية العامةc

عندما مترض ،قم يف البداية باالتصال بالعيادة الصحية ( )terveysasemaالتابع لها .من العيادة
الصحية التابع لها بإمكانك أن تحجز موع ًدا لدى الطبيب العام أو لدى املمرضة.

يف أوقات املساء ونهايات األسبوع تكون العيادات الطبية مغلقة .حينئذ تتم معالجة حاالت
املرض املفاجئة يف الطوارئ املناوبة ( .)päivystysالطوارئ املناوبة مخصصة لتلك الحاالت التي
تتطلب عالجاً مبارشا ً .إذا كان مرضك ال يتطلب عالجاً مبارشا ً ،فقم بحجز موعد من املستوصف
الطبي الذي تتبع له عندما يفتح أبوابه الستقبال الجمهور.
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الخدمات الصحية الخاصة

بيانات اإلتصال لعيادات األطباء الخاصة بإمكانك أن تجدها عىل سبيل املثال عىل شبكة اإلنرتنت.
من املحتمل أن تحصل عىل موعد أرسع للعيادة الصحية الخاصة مقارنة مع الخدمات الصحية
العامة .الخدمات الصحية الخاصة تكلف الزبائن أكرث بكثري من الخدمات الصحية العامة.
عيادات األطباء املختلفة تقدم خدمات مختلفة .بإمكان الجميع إستخدام الخدمات الصحية
الخاصة ،وكذلك أولئك الذين ليس لديهم مكان إقامة يف البلدية بفنلندا.

الرعاية الصحية ملواطن الدول الشاملية

إذا كان لديك تأمني صحي يف إحدى دول الشامل األخرى ،فإنه يكون لديك الحق يف الحصول
عىل الرعاية الصحية الرضورية يف فنلندا .سوف تحصل عىل العالج بنفس الرشوط كالفنلنديني
وسوف تدفع مثن الخدمات كالفنلنديني .خذ معك بطاقة إثبات شخصية عليها صورة عندما
تستخدم الخدمات الصحية.

الرعاية الصحية ملواطن اإلتحاد األورويب

إذا كان لديك تأمني صحي يف دولة أخرى من دول االتحاد األورويب ،أو يف إحدى دول اإليتا
ETA أو يف سويرسا ،فإنه يكون لديك الحق يف الرعاية الصحية الرضورية يف فنلندا. يك يكون
بإمكانك الحصول عىل الرعاية (العالج) ،يتوجب بأن يكون لديك بطاقة تأمني صحي أوروبية.
يتوجب عليك طلب بطاقة التأمني الصحي األوروبية من تلك الدولة التي لديك تأمني صحي فيها.
إذا كان لديك بطاقة تأمني صحي أوروبية ،فبإمكانك إستعامل الخدمات الصحية العامة .إذا
إستعملت الخدمات الخاصة ،فبإمكانك أن تحصل من الكيال عىل تعويض عن التكاليف.
بطاقة الرعاية الصحية األوروبية تعطي الحق يف العالج ،إذا مرضت أو إذا حصل لك حادث.
تحصل عىل الرعاية أيضاً إذا كان مرضك املزمن يتطلب ذلك .بواسطة البطاقة تحصلني أيضاً
عىل العالج املتعلق بالحمل والوالدة .تحصل عىل العالج بنفس السعر مثل األشخاص املقيمني
يف فنلندا بصفة دامئة.

الرعاية الصحية للعامل وملامرس العمل الحر

إذا جئت إىل فنلندا من أجل العمل ،فإنه من املمكن أن يكون لديك الحق يف استعامل خدمات
الرعاية الصحية العامة الفنلندية .هذا يعتمد عىل مدة عقد العمل الخاص بك ونوعه وكذلك
عىل الدولة التي قدمت منها إىل فنلندا.
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مامرس العمل بإمكانه أن ينظم لنفسه رعاية صحية يف مكان العمل إذا رغب يف ذلك .أي أن
مامرس العمل الحر ليس مجربا ً بأن ينظم لنفسه رعاية صحية يف مكان العمل .عىل مامرس
العمل الحر عىل كل حال أن ينظم رعاية صحية يف مكان العمل لعامليه الذين هم يف خدمته.

الرعاية الصحية للطالب

إذا جئت إىل فنلندا للدراسة من دولة أخرى بخالف دول اإلتحاد األورويب أو دول اإليتا ETA
أو سويرسا ،فإنك بحاجة إىل تأمني صحي شامل من بلدك قبل أن يكون بإمكانك الحصول عىل
ترخيص إقامة إىل فنلندا .إذا كان الوقت املنتظر إلكامل دراستك هو سنتني عىل األقل فإنك تحصل
يف العادة عىل بلدية سكن من فنلندا وتنضم إىل نطاق الخدمات الصحية التابعة للبلدية .يف تلك
الحالة يكفي بأن التأمني الخاص بك يغطي يف املقام األول تكاليف األدوية .إذا مل تكن متأكدا ً
ما إذا كان لديك الحق يف بلدية السكن يف فنلندا ،فتحقق من األمر من مكتب تسجيل األنفس.

صحة الطفل

إذا كانت لدى الطفل بلدية سكن ( )kotikuntaيف فنلندا ،فإنه يكون لديه الحق يف االستفادة
من الخدمات الصحية العامة.
إذا كنت تتبع نطاق التأمني الصحي ( )sairausvakuutusالفنلندي ،فبإمكانك أن تأخذ تأمي ًنا
لطفلك أيضاً والذي يقوم بتغطية تكاليف الخدمات الصحية الخاصة.

عندما ميرض الطفل

الطفل الذي عنده حرارة أو هو مريض ال يتم إحضاره إىل مكان الرعاية .إذا كان لدى الطفل
ٌ
سعال أو التهاب يف األغشية املخاطية لألنف فإنه بإمكان الطفل املشاركة يف الرعاية اليومية إذا
كانت حالته الصحية العامة جيدة .إذا كان الطفل الذي يقل عمره عن  10سنوات قد مرض
بصورة مفاجئة فإنه بإمكان األم أو األب البقاء يف البيت لرعاية الطفل .إجازة رعاية الطفل
من املمكن أن تستمر كحد أقىص أربعة أيام .يف اتفاق رشوط العمل يكون قد تم االتفاق عىل
إمكانية الحصول عىل راتب عن هذه الفرتة أم ال.

إذا كان هناك خطر عىل حياة الطفل أو وقع له حادث ،فاتصل برقم الطوارئ hätänumero
 .112اإلسعاف مخصص للحاالت الخطرية واملستعجلة فقط .ال تتصل برقم الطوارئ يف حاالت
املرض العادية.
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صحة األطفال الصغار

تقوم استشارات األمومة والطفولة ( )lastenneuvolaباالعتناء بصحة األطفال الذين هم دون
سن املدرسة .تقوم استشارات األمومة والطفولة مبتابعة ودعم األطفال الذين هم يف دون سن
املدرسة من ناحية النمو والتطور الجسدي والنفيس واالجتامعي .يقابل األطفال يف استشارات
األمومة والطفولة الطبيب أو املمرضة .تتم دعوة عائلة الطفل الذي يقل عمره عن عام واحد إىل
استشارات األمومة والطفولة عىل األقل تسع مرات .بعد السنة األوىل تتم الدعوة إىل استشارات
األمومة والطفولة عىل األقل ست مرات بعد ذلك.

صحة األطفال الذين هم يف سن املدرسة

يتم تعيني طبيب وممرضة لكل مدرسة .تقوم املمرضة بفحص األطفال يف املدرسة .تكون املمرضة
يف املدرسة يف أيام معينة يف األسبوع .بإمكان التالميذ أن يذهبوا بأنفسهم إىل املمرضة إذا كانت
عندهم مشاكل .إذا حدث حادث يف املدرسة فإن الطفل سوف يحصل عىل اإلسعافات األولية.
معلومات عن الرعاية الصحية املدرسية توجد عىل صفحات وزارة الصحة والشئون االجتامعية
(.)Sosiaali- ja terveysministeriö

التطعيامت

يف فنلندا يقدم للطفل إمكانية التطعيم ( )rokotusضد العديد من األمراض املعدية .يتم إعطاء
التطعيامت يف استشارات األمومة والطفولة ( )lastenneuvolaويف الرعاية الصحية املدرسية.
التطعيامت املندرجة تحت قامئة الربنامج التطعيمي هي مجانية للعائلة .التطعيم اختياري.
معظم األطفال يحصلون يف فنلندا عىل تطعيامت طبقاً للربنامج التطعيمي.أبلغ املرضة عن
التطعيامت التي حصل عليها طفلك قبل املجيء إىل فنلندا.

ختان الصبيان

الختان ( )ympärileikkausهو عملية ال رجوع عنها ،فإذا تم إجراؤها ألسباب غري طبية فيعترب
ذلك تدخالً يف حصانة الصبي الجسمية .يُسمح بإجراء الختان من قبل طبيب مؤهل فقط ويحتاج
األمر إىل موافقة أولياء أمر الطفل .فإذا كان للطفل وليا أمر اثنني فيحتاج األمر إىل أخذ موافقة
كل منهام ،وإال فال يجوز إجراء العملية .يحق للطفل أن ميتنع عن العملية .ال يجوز إجراء عملية
الختان بدون إعطاء مسكِّن تخفيف الوجع من قبل الطبيب ويجب أن تتم العملية يف وسط
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معقم .ال تشمل الرعاية الصحية العامة عمليات الختان ألسباب غري طبية ،لذلك ال ميكن إجراؤها
باملراكز الصحية بل يجب أن تسدد تكليفها من قبل طالب العملية نفسه.

ختان البنات

ختان البنات ( )ympärileikkausيف فنلندا هو جرمية .من املمكن أن تكون عقوبتها عقوبة
بالسجن لعدة سنوات .تعترب جرمية أيضاً جلب البنت إىل دولة أخرى من أجل إجراء عملية
الختان لهن هناك.

الصحة النفسية
متى الحصول عىل مساعدة؟

من املمكن أن يحتاج إىل املساعدة أي شخص يف الحاالت الحرجة .هذه الحاالت من املمكن
أن تكون عىل سبيل املثال االنتقال من بلد إىل آخر أو مشاكل العمل أو فقدان مكان العمل
أو املشاكل العائلية أو الطالق أو وفاة األقارب أو املرض أو أي تغري آخر يف الحياة .كذلك فإن
األمر اإليجايب مثل والدة الطفل من املمكن أن تغري الحياة لدرجة كبرية بحيث إنه هناك حاجة
إىل الدعم يف الحالة الجديدة .من املمكن أحياناً أن تفاجأ بالشعور اليسء فيام بعد ،بعد مرور
الوقت عىل التجربة الصعبة وبعد أن تكون الحياة قد أصبحت هادئة.
يستحسن بك طلب املساعدة إذا بدت لك األعراض التالية:
•األرق
•قلة الشهية
•الحياة اليومية تبدو ثقيلة
•ليست عندك همة للذهاب للعمل أو لقاء الناس
•أعراض جسمية ال يوجد لها تعليل طبي
•ازدياد تناولك للكحول أو املخدرات

من أين الحصول عىل مساعدة؟

غالباً ما يساعد اإلنسان مجرد التكلم عن مشاكله مع األرسة أو األصدقاء ،ولكن قد يحتاج
األمر يف بعض األحيان مساعدة من نوع آخر حيث يساعد أيضاً التكلم مع املمرضة الصحية
( )terveydenhoitajaأو الطبيب ( )lääkäriأو املعالج النفيس ( .)psykoterapeuttiميكنك أن
تفكر سوية مع هؤالء الخرباء بنوع املساعدة التي تناسبك أنت بالذات.
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إذا كانت لديك بلدية سكن يف فنلندا ،فقم باالتصال أوالً بالعيادة الصحية ()terveysasema
الخاصة بك .العيادات الصحية عاد ًة ما تكون مفتوحة من االثنني حتى الجمعة تقريباً الساعة
 .16 – 8اتصل بالعيادة الصحية مبارشة صباحاً ،واحجز موع ًدا .إذا كنت بحاجة مستعجلة إىل
املساعدة ،فقل ذلك عىل الهاتف .يقوم الطبيب بكتابة تحويلة عند اللزوم إىل العيادة الطبية
الختصايص األمراض النفسية ( )psykiatrian poliklinikkaأو إىل وحدة أخرى من وحدات
الطب النفيس .ال ميكنك الذهاب إىل العيادة الطبية مبارش ًة بدون تحويلة طبيب.
بإمكانك التحدث برسية عن أمورك مع الطبيب أو مع النفساين .فهو ملزم بكتم الرس .هو ال
يخرب أمورك إىل باقي السلطات .إذا أراد قسم آخر تابع للرعاية الصحية املعلومات الخاصة بك
فإنه سوف يطلب موافقتك بصورة منفصلة من أجل اعطائها.
من العيادة الصحية التي تتبع لها تحصل عىل معلومات أدق عن كيفية تنظيم الخدمات الصحية
النفسية يف بلدية سكنك.
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 .2.7وقت الفراغ
املكتبات العامة

توجد يف جميع بلديات السكن يف فنلندا مكتبة عامة تابعة للبلدية أو للمدينة .املكتبة العامة
هي عبارة عن مكان من املمكن استعارة الكتب منه وقراءة املجالت فيه واستعامل جهاز
الكمبيوتر والدراسة واملشاركة يف مختلف األحداث.

املكتبة العامة متعددة اللغات

املكتبة متعددة اللغات توجد فيها مواد بأكرث من ستني لغة .تقع املكتبة العامة يف هلسنيك
( )Helsinkiيف باسيال ( .)Pasilaمن املمكن استعارة مقتنيات املكتبة العامة متعددة اللغات من
أي مكان يف فنلندا .بإمكانك أن تطلب من املوظفة يف املكتبة العامة التي تتبع لها بأن تحجز لك
املواد التي ترغب بها .سوف تحصل عىل معلومات إضافية عن املكتبة العامة متعددة اللغات من
صفحات اإلنرتنت املشرتكة للمكتبات العامة ملنطقة هلسنيك ( )Helsinkiوضواحيها (.)Helmet

الحركة البدنية

متارس يف فنلندا الحركة البدنية بدرجة كبرية وهوايات الحركة البدنية بإمكانها املساعدة يف أن
يتعرف الناس عىل بعضهم البعض وأن يحصلوا عىل أصدقاء .الحركة البدنية املوجهة تنظمها عىل
سبيل املثال مختلف النوادي الرياضية والتي تعمل يف الغالب كعمل تطوعي.

أماكن مامرسة الحركة البدنية

يف املدن الكربى توجد مراكز خاصة للحركة البدنية أيضاً .من املفضل االستفسار عن عروضها
وأسعارها مبارش ًة من مركز الحركة البدنية.

الحركة البدنية يف الطبيعة

الطبيعة الفنلندية متنوعة .تكون الحركة يف الطبيعة ممتعة وآمنة عندما تقوم باختيار املسارات
املناسبة للياقتك البدنية ومهاراتك وأن تقوم باتباع اإلرشادات.
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الحركة عىل الثلج الجليدي

أثناء فصل الشتاء تكون أغلب املناطق املائية الفنلندية مغطاة بالثلج الجليدي .ومن املمكن
عىل سبيل املثال امليش عىل هذا الثلج الجليدي والتزلج املسنود وغري املسنود عليه واصطياد
السمك الكثيف من املمكن أيضاً
السمك بواسطة ثقب من خالله .عىل الثلج الجليدي ذي ُ
قيادة السيارة أو اآللة ذات املحرك املتزلجة عىل الجليد .التحرك عىل الثلج الجليدي يرتبط دامئاً
باألخطار ويجب دامئاً أخذ تعليامت األمان بعني االعتبار.

الحقوق التابعة للجميع

الحقوق التابعة للجميع( )jokamiehen oikeudetهي جزء أسايس من الثقافة والقوانني
الفنلندية.

باختصار عن الحقوق التابعة للجميع

يحق لك:

•التحرك مشياً عىل األقدام أو متزلجاً عىل الجليد أو عىل الدراجة يف الطبيعة يف أي مكان
بحيث أن ال يكون فناء ألحد أو قطعة أرض من حقل أو مرج أو أرض مزروعة والتي من
املمكن أن يلحق بها األذى جراء العبور.
•املكوث لفرتة مؤقتة يف املناطق التي تكون الحركة فيها مسموحة أيضاً – بإمكانك عىل
سبيل املثال التخييم بحرية مادمت تحرص عىل أن تحافظ عىل مسافة بينية كافية عن
مساكن الناس.
•جني مثر ال ُعلَّيق (ما يشبه التوت) والفطر واألزهار.
•اصطياد السمك بالصنارة أو بواسطة الثقب يف الثلج الجليدي.
•استعامل القارب والسباحة واالغتسال يف املياه املفتوحة وامليش عىل الثلج الجليدي.
ال يحق لك أن:
•تسبب إزعا ًجا أو رض ًرا لآلخرين
•تزعج أو تخرب أعشاش الطيور وصغارها
•إزعاج األيائل أو الحيوانات الربية
•قطع أو تخريب األشجار التي يف مرحلة النمو
•أخذ أشجار جافة أو مقطوعة أو أغصان أو طحلب وما شابه ذلك من أرض اآلخرين بدون
إذن
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•إشعال النار أو اللهب يف أرض اآلخرين دون أن تكون هناك حاجة ملحة لذلك
•إزعاج الهدوء املنزيل عىل سبيل املثال بالتخييم عىل مسافة قريبة جدا ً من مساكن الناس
أو بعمل الضجة.
•توسيخ البيئة.
•قيادة وسيلة نقل ذات محرك يف أرض شخص ما دون الحصول عىل رخصة منه لذلك و
•اصطياد السمك ومامرسة الصيد الربي دون الحصول عىل الرتاخيص الالزمة لذلك.

الجمعيات

يوجد يف فنلندا كثري من الجمعيات نسبة لعدد سكانها .وطبقاً للقانون ،يتمتع الجميع بحق
النشاط بالجمعيات.متس حرية تكوين الجمعيات األجانب أيضاً.

من املمكن أن تكون الجمعية ناديًا رياض ًيا أو جمعية ثقافية أو جمعية صداقة أو جمعية دينية.
توجد يف فنلندا أيضاً العديد من الجمعيات املؤسسة من قبل املهاجرين .جمعية املهاجرين أو
نادي الصداقة للبلد األم من املمكن أن يساعد يف املحافظة عىل الثقافة األم وتطويرها يف املجتمع
الجديد ,وكذلك عىل العمل التعاوين بني السلطات والجمعيات األخريات .بإمكانك البحث عن
مختلف الجمعيات من خدمة شبكة الجمعيات  Yhdistysnettiلدائرة التسجيل وبراءة االخرتاع.
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 .3معلومات عن فنلندا
 .3.1معلومات أساسية عن فنلندا
فنلندا بإختصار
الدولة

•فنلندا عبارة عن جمهورية وعضو يف االتحاد األورويب (.)EU
•هلسنيك هي عاصمة فنلندا.
•تقسم فنلندا إىل بلديات لديها إدارة ذاتية.

السكان

•يسكن يف فنلندا 5,5مليون شخص .
•اللغات القومية لفنلندا هي الفنلندية والسويدية ( 5%تقريباً من الفنلنديني يتكلمون
السويدية كلغة أم لهم).
•العديد من الفنلنديني يجيدون اللغة اإلنجليزية.

املناخ واملوقع الجغرايف

•تقع فنلندا يف شامل أوروبا.
•الدول املجاورة لفنلندا هي روسيا (رشقاً) والرنويج (شامالً) والسويد (غرباً) وإستونيا
(جنوباً).
•مساحة فنلندا  338432كم ،2وهي تتضمن مناطق األرض واملسطحات املائية الداخلية
لفنلندا.

االقتصاد

•وحدة النقد الفنلندية هي اليورو.
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تاريخ فنلندا
فنلندا كجزء من السويد وجزء من روسيا

كانت فنلندا جز ًء من السويد ملدة تزيد عن  600سنة ،منذ العصور الوسطى حتى بداية سنوات
 .1800كانت السويد وروسيا تتحارب يف ذلك الوقت ولعدة مرات من أجل تأثريها عىل فنلندا.
يف النهاية سنة  1809تحولت فنلندا إىل السيطرة الروسية ،عندما انترصت روسيا يف الحرب التي
دارت بينها وبني السويد.
كانت فنلندا تابعة لروسيا يف الفرتة  .1917 – 1809يف هذه الفرتة كان لدى فنلندا حكامً ذاتياً،
أي أن الفنلنديني كانوا قادرون عىل إصدار القرار يف العديد من األمور بصورة مستقلة .حاكم
فنلندا كان عىل كل حال القيرص الرويس.
تطورت اللغة الفنلندية والحضارة الفنلندية واالقتصاد الفنلندي بدرجة كبرية عندما كانت فنلندا
تتبع إىل روسيا .يف بداية سنوات  1900بدأت روسيا عىل كل حال بالتضييق عىل الحكم الذايت
الفنلندي ،وهذا مامل يقبله الفنلنديون.

فنلندا تستقل

يف املرحلة النهائية من الحرب العاملية األوىل انفصلت فنلندا عن روسيا ،وذلك عندما قبل الربملان
الفنلندي إعالن االستقالل بتاريخ  6ديسمرب سنة  .1917أصبحت فنلندا حينئذ دولة مستقلة،
ومازال هذا اليوم يعترب يوم االستقالل لفنلندا.
أصبحت فنلندا جمهورية بعد االستقالل ،تسن القوانني بواسطة الربملان املنتخب من قبل
الشعب .رأس الهرم يف الدولة هو الرئيس وليس القيرص أو امللك.

من حرب الشتاء إىل حرب االستمرار

يف نهاية شهر نوفمرب سنة  1939قام جيش االتحاد السوفيتي مبهاجمة فنلندا .خالل الحرب
العاملية الثانية شنت فنلندا حربني عىل االتحاد السوفيتي :أوالً حرب الشتاء يف السنوات 1939
–  1940وحرب االستمرار يف السنوات .1944 – 1941
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فنلندا بعد الحروب

بعد الحروب تحولت فنلندا من دولة زراعية إىل دولة صناعية .عندما تحولت فنلندا إىل صناعية،
أصبح الفنلنديون قادرون عىل بيع منتجات صناعية أكرث إىل الخارج .تصدر فنلندا إىل الخارج
عىل وجه الخصوص الورق واملنتجات الصناعية األخرى للغابات.

من سنوات  1990إىل سنوات األلفني

عند انهيار االتحاد السوفيتي يف بدايات  ،1990حدث يف فنلندا ركودا ً اقتصاديا ألن التجارة
مع االتحاد السوفيتي انتهت .حينئذ أفلست العديد من الرشكات وفقد تبعاً لذلك العديد من
الناس أماكن عملهم .بعد فرتة الركود نشأت يف فنلندا الكثري من الصناعات التكنولوجية عالية
التطور وأماكن العمل .ما زال العديد من الناس يعملون يف مختلف مجاالت املهن الخدماتية.

أصبحت فنلندا سنة  1995عضوا ً يف االتحاد األورويب ( .)EUبدأت فنلندا سنة  2002يف استعامل
العملة املوحدة اليورو مع مجموعة الدول األوروبية األوائل التي استخدمت اليورو وبذلك
تخلت عن عملتها الخاصة بها.
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حركة املواصالت يف فنلندا
املواصالت العامة

املواصالت العامة تسري يف فنلندا بصورة جيدة .من املمكن استخدام القطار أو الحافلة للسفر
إىل جميع أنحاء فنلندا تقريباً .من املمكن الوصول إىل العديد من املدن بواسطة الطائرة .هناك
يف املدن الكبرية وبجوارها شبكة مواصالت محلية عامة تعمل بشكل جيد .املواصالت العامة
املحلية تعمل عادة باستخدام الحافالت.

القطار

تقوم برعاية حركة القطارات يف فنلندا السكك الحديدية التابعة للدولة ” . ”VRبإمكانك رشاء
تذكرة للقطار عن طريق صفحات اإلنرتنت للـ  VRأو من محطات السكك الحديدية أو من
داخل القطارات .معلومات عن جداول سري القطارات تجدها عىل صفحات اإلنرتنت للـ  VRأو
من محطات السكك الحديدية.

الحافلة

توجد العديد من رشكات الحافالت يف فنلندا .بإمكانك رشاء تذكرة للحافلة من نقاط خدمات
سفريات الحافالت أو عن طريق صفحات اإلنرتنت .تجد معلومات عن جداول سري الحافالت
عىل صفحات اإلنرتنت لسفريات الحافالت أو من نقاط خدمات سفريات الحافالت.

السيارة الخاصة

إذا كان لديك سيارة ،فأنت ملزم بأخذ تأمني عىل السيارة ( .)liikennevakuutusمن املمكن
الحصول عىل التأمني عىل السيارة من رشكات التأمني.
يف فنلندا يتوجب القيام بإجراء فحص للسيارة وأن تكون مسجلة .تقوم بإجراء فحوصات
السيارات محطات فحص السيارات .من املمكن القيام بالتسجيل عىل سبيل املثال يف محطات
فحص السيارات ويف رشكات التأمني ويف املحال التجارية للسيارات .بإمكانك القيام بالتسجيل
عن طريق اإلنرتنت أيضاً.
يف فنلندا يتطلب القانون بأن تكون للسيارات يف فصل الشتاء إطارات شتوية .يف فصل الشتاء من
املمكن استخدام اإلطارات ذات الرؤوس الدبوسية أو اإلطارات االحتكاكية .السيارة التي لديها
إطارات ذات رؤوس دبوسية من السهل السيطرة عليها عىل الطريق سهل االنزالق .ال ميكنك
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عىل كل حال استخدام اإلطارات ذات الرؤوس الدبوسية يف فصل الصيف.
يف فنلندا يتوجب التقيد بنظم وقواعد القيادة بصورة دقيقة .تقوم الرشطة مبراقبة احرتام قواعد
السري .من املمكن الحصول عىل غرامة يف حالة كرس نظم وقواعد السري.
قيادة أي وسيلة مواصالت ذات محرك تعترب جرمية ،إذا كان السائق تحت تأثري املسكرات/
املخدرات (الكحول أو املخدرات).

رخصة القيادة

يك يكون بإمكانك قيادة السيارة ،فإنك بحاجة إىل رخصة قيادة .ويك يكون بإمكانك الحصول
عىل رخصة قيادة ،يجب أال يقل عمرك عن  18سنة .قبل أن يكون بإمكانك الحصول عىل رخصة
القيادة ،يتوجب عليك املشاركة يف تعلم القيادة والحصول عىل مؤهل السائق .من املمكن تعلم
القيادة يف مدارس تعليم قيادة السيارات .وكذلك عىل سبيل املثال فإن القريب أو الشخص املاهر
يف قيادة السيارة الذي لديه خربة يف قيادة السيارة بإمكانه أن يعلمك .من أجل ذلك هناك حاجة
إىل رخصة تعليم من ترايف (.)Trafi

رخصة القيادة األجنبية يف فنلندا

إذا كانت لديك رخصة قيادة من دول الشامل أو من دول االتحاد األورويب أو من دول املنطقة
االقتصادية األوروبية ،فإنها تكون سارية املفعول يف فنلندا أيضاً .بإمكانك تبديلها إىل رخصة
قيادة فنلندية إذا كنت تسكن يف فنلندا بشكل دائم.

إذا كان لديك رخصة قيادة من إحدى الدول التي تتبع اتفاقية جنيف أو فيينا بشأن حركة املرور
عىل الطرق ،فبإمكانك أن تقود بالرخصة يف فنلندا ملدة سنتني كحد أقىص .يتوجب عليك أن
تبدل بطاقتك إىل رخصة قيادة فنلندية خالل سنتني من انتقالك إىل فنلندا.
إذا كان لديك رخصة قيادة من دولة ال تتبع اتفاقية جنيف أو فيينا بشأن حركة املرور عىل الطرق،
فبإمكانك القيادة بهذه الرخصة ملدة سنة واحدة ،من بعد تسجيلك يف املنظومة املعلوماتية
لتسجيل السكان.
بإمكانك تبديل رخصة قيادتك إىل رخصة قيادة فنلندية من نقطة خدمات  . Ajovarmaبإمكانك
حجز املوعد مسبقاً من صفحات اإلنرتنت لـ .Ajovarma
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الثقافات واألديان يف فنلندا
الديانات يف فنلندا

الجزء األكرب من الفنلنديني مسيحيون .الطائفة الدينية األكرب هي التابعة للكنيسة اإلنجيلية
اللوثرية الفنلندية ( ،)Suomen evankelis-luterilainen kirkkoويتبع لها تقريباً  78%من
السكان .أتباع الكنيسة األرثوذكسية الفنلندية هم الطائفة الدينية الثانية األكرب من ناحية الحجم.
أكرث من  1%بقليل من السكان يتبعون إىل الكنيسة األرثوذكسية .الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية
والكنيسة األرثوذكسية لديهام يف فنلندا مكانة خاصة .فهي لديها عىل سبيل املثال الحق يف
الحصول عىل أموال الرضائب.
يسكن يف فنلندا عرشات األلوف من املسلمني .جزء منهم فقط يتبع عىل كل حال إىل الطوائف
اإلسالمية .يسكن يف فنلندا أيضاً ألفان من اليهود .يوجد كنيس يف هلسنيك وكنيس يف توركو.
الطوائف الدينية األخرى يف فنلندا هي عىل سبيل املثال الكنيسة الكاثوليكية يف فنلندا والكنيسة
الخمسينية والكنيسة الحرة الفنلندية وكنيسة األدفنتست السبتيون الفنلندية وكنيسة املورمون
وشهود يهوه.

حرية األديان ومامرسة الشعائر الدينية الخاصة يف فنلندا

توجد يف فنلندا حرية أديان .كل الذين يسكنون يف فنلندا لديهم الحق يف اختيار الديانة الخاصة
بهم ومامرسة شعائرهم الدينية .إذا مل تكن هناك رغبة بذلك ،فليست هناك حاجة الختيار
أي دين .ال يجرب أيضاً أي شخص مها كان عىل املشاركة يف الشعائر الدينية بغري محض إرادته.

القوانني والحقوق
الحقوق األساسية

لجميع الساكنني يف فنلندا حقوق وواجبات طبقاً للقانون .لألجانب الذين يسكنون يف فنلندا
نفس الحقوق والواجبات تقريباً التي لدى املواطنني الفنلنديني .الحقوق والواجبات التالية متس
أيضاً األجانب الذين يسكنون يف فنلندا.
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الحقوق

•للجميع الحق يف معاملة متكافئة ومنصفة .ال يجوز معاملة أي شخص بطريقة مختلفة
بسبب الجنس أو العمر أو الدين أو اإلعاقة.
•لكل شخص الحق يف أن يقول ويكتب رأيه بحرية.
•يجوز للناس تنظيم االجتامعات واملظاهرات واملشاركة فيها .يتوجب اإلبالغ عن املظاهرات
مسبقاً إىل الرشطة.
•ال يجوز الحكم عىل أي شخص باإلعدام وال بالتعذيب.
•بإمكان الجميع أن يختاروا بأنفسهم مكان سكناهم والتجول يف فنلندا بحرية.
•كل شخص لديه الحق يف حامية الخصوصية .فال يجوز قراءة رسالة الشخص اآلخر وال
يجوز االستامع ملكاملة الشخص اآلخر.
•يحق لكل شخص بأن يختار دينه الخاص به بنفسه .إذا مل يكن يرغب بذلك ،فال حاجة إىل
اختيار أي دين.
•األجانب الذين يسكنون يف فنلندا بصفة دامئة والذين أمتوا  18سنة من أعامرهم ،لديهم
الحق يف التصويت يف انتخابات البلديات.
•األجانب الذين لديهم حق االنتخاب يف االنتخابات البلدية ،لديهم الحق أيضاً يف الرتشح
النتخابات البلديات.
•مواطنو االتحاد األورويب الذين لديهم بلدية سكن يف فنلندا ،بإمكانهم التصويت يف فنلندا
يف انتخابات الربملان األورويب ،إذا كانوا قد سجلوا يف سجل األحقية يف التصويت.
•مواطنو دول االتحاد األورويب ،املسجلني يف سجل األحقية يف التصويت يف فنلندا ،بإمكانهم
أيضاً الرتشح النتخابات الربملان األورويب الفنلندية.
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الواجبات

•يتوجب عىل الجميع سوا ًء كانوا ساكنني أو مقيمني يف فنلندا أن يطبقوا القانون الفنلندي.
•الذين ترتاوح أعامرهم بني  17 – 7ملزمني بالتعليم اإللزامي أي إلزامية تحصيل املنهج
املدريس للمدرسة األساسية.
•غالباً ما يتوجب عىل الذين يعملون يف فنلندا بأن يدفعوا رضيبة من الراتب إىل فنلندا.
•يتوجب عىل الجميع أن يشهدوا يف املحكمة ،إذا متت دعوتهم لذلك.
•الوالدان ملزمان بأن يعتنيا بأطفالهم.
•يتوجب عىل الجميع املساعدة يف حالة وقوع حادث.

القوانني يف فنلندا

القوانني تنظم املجتمع الفنلندي وفعالياته .األهم منها هو الدستور ( .)perustuslakiيتوجب
عىل جميع املقيمني يف فنلندا بأن يقوموا بتطبيق القانون الفنلندي .كذلك يتوجب عىل
السلطات تطبيق القانون الفنلندي .يقوم الربملان بسن القوانني .بإمكان أي شخص أن يشتيك
إما إىل النائب االستشاري العديل ()oikeuskansleriأو إىل أمني املظامل للربملان (eduskunnan
 )oikeusasiamiesإذا شك بأن السلطات قد كرست القانون .يتوجب عىل الفنلنديني وعىل
األشخاص الساكنني يف فنلندا بأن يقوموا بتطبيق قوانني االتحاد األورويب أيضاً.
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املساواة والتكافؤ
املساواة فيام بني الرجال والنساء

وفقاً للقانون الفنلندي فإن الرجال والنساء لديهم نفس الحقوق .كذلك فإن النساء املتزوجات
لديهن نفس الحقوق كالرجال.
من الطبيعي يف فنلندا بأن تذهب النساء إىل العمل ،عىل الرغم من أنه لديهن أطفال .املسؤولية
عن رعاية األطفال والبيت تقع عىل عاتق النساء والرجال .النساء لسن بحاجة إىل إذن من
أزواجهن أو من والديهن من أجل الذهاب للعمل أو الدراسة.
النساء والرجال بإمكانهم أن يقرروا بأنفسهم ِمن َمن سوف يتزوجوا .اإلجبار عىل الزواج يعترب
جرمية يف فنلندا .عىل سبيل املثال الوالدان ليس لديهام الحق يف إجبار أو الضغط عىل األطفال
ليتزوجوا .كل من النساء والرجال لديهم الحق يف طلب الطالق .من املمكن الطالق بدون موافقة
الزوج أو الزوجة اآلخر.
العنف يعترب جرمية دامئاً يف فنلندا .كام أن العنف الذي يحدث يف العائلة ويف عالقة التعايش
الثنايئ عىل سبيل املثال الرضب أو العنف الجنيس هو دامئاً جرمية.

املساواة يف حياة العمل

يف حياة العمل يتوجب التعامل مع النساء والرجال بنفس الطريقة .متنع العنرصية أو التهميش
بسبب الجنس .هذا يعني عىل سبيل املثال أنه بنا ًء عىل الجنس ال يجوز أن يدفع للرجال راتب
أكرث من النساء أو أن تفصل العاملة املرأة بسبب أنها حامل.
قانون املساواة مينع العنرصية والتهميش بسبب الجنس .مندوب املساواة هو عبارة عن سلطة
يقوم مبراقبة بأنه يتم اإللتزام باملساواة .إذا كنت تشك بأنه يتم تهميشك يف حياة العمل بسبب
الجنس ،فبإمكانك التواصل مع مندوب املساواة ( )tasa-arvovaltuutettuأو مع نقابتك املهنية.

التكافؤ

يجب معاملة كافة الناس يف فنلندا بشكل متكافئ .التمييز جرمية.
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حقوق األقليات من ناحية التوجه الجنيس واألقليات من حيث
الجنس

طبقاً للقانون الفنلندي فإنه ال يجوز التمييز بني الناس بسبب توجههم الجنيس .القانون مينع
التمييز أيضاً بسبب الهوية الجنسية أو بسبب طريقة التعبري عن الجنس.
توجد يف فنلندا العديد من منظامت األقليات من ناحية التوجه الجنيس ومنظامت األقليات من
حيث الجنس .فهي تسعى إىل تحسني مستوى هذه األقليات يف املجتمع .العديد من الجمعيات
تعليام وإرشادا ً ومختلف خدمات الدعم.
تقدم أيضاً ً

بإمكان األشخاص املتحولون جنسياً واملتشبهون بالجنس اآلخر وثنائيي الجنس أي املخنثون
واألشخاص املتنوعني من ناحية الجنس أن يحصلوا عىل املساعدة من مندوب التكافؤ واملساواة
يف حالة شعورهم بالتمييز أو التهميش.
يف فنلندا أيضاً بإمكان رجلني أو امرأتني أن يتزوجا فيام بينهام.

حقوق الطفل

يف فنلندا الطفل لديه الحق يف الحامية والرعاية الخاصة .الطفل لديه الحق أيضاً يف إبداء آرائه.
الطفل لديه الحق يف أن تؤخذ وجهة نظره بعني االعتبار ،عند إصدار القرار يف األمر الذي يخصه.
طبقاً للقانون الفنلندي فإن العقاب البدين للطفل ممنوع ،ومن املمكن الحصول عىل عقوبة
عند اقرتافه.

حقوق املعاقني

طبقاً للقانون فإنه ال تجوز متييز أو تهميش الشخص املعاق .للمعاق الحق يف أن يعيش حياة
طبيعية ،عىل سبيل املثال بأن يدرس ويعمل ويؤسس عائلة .وفقاً لقانون التكافؤ واملساواة فإنه
عىل أرباب العمل وعىل القامئني عىل تنظيم التعليم أن يحسنوا من إمكانيات املعاقني يف الحصول
عىل العمل والتعليم .عىل سبيل املثال الوسط الذي يتم فيه القيام بالعمل من املمكن إحداث
تغيريات فيه بحيث يكون من السهل عىل املعاق العبور.
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السلطات الهامة
الرشطة

من وظائف الرشطة ضامن النظام واألمن يف املجتمع وكذلك منع الجرائم وتوضيحها.

مؤسسة التقاعد الوطني

مؤسسة التقاعد الوطني أي الكيال ( )Kelaتقوم بدفع دعامً مالياً يف مختلف الظروف الحياتية.
قليال.
عاد ًة يكون من املمكن الحصول عىل دعم الكيال حينئذ عندما يكون الدخل بخالف ذلك ً
دعم وميزات الكيال هي عىل سبيل املثال:
•دعم الدخل املعييش
•التقاعد الوطني وتقاعد الضامن وامليزات األخرى للمتقاعدين
•دعم السكن
•الدعم الذي يتعلق بحالة املرض
•الضامن األسايس للعاطل عن العمل
•دعم الطالب
•الدعم املخصص للعائالت ذات األطفال.

مكتب العمل واملوارد املعيشية

خدمات مكاتب العمل واملوارد املعيشية هي عىل سبيل املثال:
•التوسط يف العاملة
•تعليم القوى العاملة
•الخدمات ملامريس اإلعامل الحرة
•إرشادات اختيار املهنة
يقوم مكاتب العمل واملوارد املعيشية أيضاً بإجراء خطط التوطني للمهاجرين زبائن مكتب
العمل واملوارد املعيشية .من املمكن التقدم بطلب الدورة التعليمية للغة الفنلندية عىل سبيل
املثال عن طريق مكتب العمل واملوارد املعيشية .من املمكن الحصول من مكتب العمل واملوارد
املعيشية عىل معلومات عن أماكن العمل الشاغرة .من املمكن لزبائن املكتب أن يتقدموا بطلب
ضامن البطالة عن العمل من الكيال.
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مكتب الخدمات االجتامعية

يف كل بلدية يوجد مكتب للخدمات االجتامعية ( .)sosiaalipalvelutoimistoمكاتب الخدمات
االجتامعية تقدم خدماتها لسكان البلدية عىل سبيل املثال يف األمور التالية:
•الخدمات للمسنني
•الخدمات للمعاقني
•حامية الطفل
•دعم رعاية األقارب
•العناية بأمور املسكرات واملخدرات
•استشارات الديون
معلومات االتصال ألقرب مكتب للخدمات االجتامعية تحصل عليها من صفحات اإلنرتنت
لبلدية سكنك.

مكتب الرضائب

يف مكتب الرضائب ( )verotoimistoبإمكانك تسيري األمور املتعلقة بالرضائب .بإمكانك الحصول
من مكتب الرضائب عىل سبيل املثال عىل البطاقة الرضيبية أو تغيري النسبة الرضيبية لديك أو
االستفسار عن األمور املتعلقة بالرضائب.
بإمكانك من خالل خدمة اإلنرتنت  OmaVeroاالعتناء بالعديد من األمور املتعلقة بالرضائب
إلكرتونياً.بإمكانك عىل سبيل املثال أن تقوم بحجز بطاقة رضيبية جديدة إذا كانت لديك الرموز
التعريفية للبنك الشبيك أو شهادة إثبات الهوية للمحمول ( .)mobiilivarmenneتوجد عىل
صفحات اإلنرتنت لدائرة الرضائب الكثري من املعلومات عن الرضائب يف فنلندا.

دائرة شئون الهجرة

عندما تنتقل إىل فنلندا ،يتوجب عليك أن تطلب ترخيص اإلقامة من دائرة شؤون الهجرة أو أن
تسجل حقك يف اإلقامة. تعتمد الحاجة إىل ترخيص اإلقامة عىل جنسيتك وكذلك عىل السبب
وطول املدة التي ستبقى فيها يف فنلندا. تقوم دائرة شؤون الهجرة (Maahanmuuttovirasto)
 أيضاً بتداول طلبات طلب اللجوء وطلبات الجنسية.
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دائرة تسجيل األنفس

دوائر تسجيل األنفس ( )maistraattiهي سلطات إدارة محلية تابعة للدولة .تقوم دوائر
تسجيل األنفس بحفظ وتخزين معلومات السكان الذين يسكنون يف منطقتها يف سجل السكان.
يف سجل تسجيل السكان يتم تدوين معلومات عن األشخاص الذين يسكنون يف فنلندا .يتوجب
تقديم بالغ إىل دائرة تسجيل األنفس عند االنتقال إىل فنلندا .يجب تقديم البالغ أيضاً حينئذ
عند االنتقال من مكان إىل آخر يف فنلندا أو عند االنتقال من فنلندا.

مندوب التكافؤ

مندوب التكافؤ ( )yhdenvertaisuusvaltuutettuهو سلطة مهمتها تعزيز التكافؤ والتدخل
يف حاالت التمييز.
بإمكانك التوجه ملندوب التكافؤ عىل سبيل املثال إذا شعرت بنفسك أنك تعرضت للتمييز أو
يف حالة تعرض شخص آخر للتمييز .ميكن ملندوب التكافؤ أن يقدم التوجيهات واإلرشادات
والتوصيات ،كام ميكن له أن يساعد يف التوصل إىل الصلح يف الحاالت التي تتعلق بالتمييز.
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