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شروع به کار کردن
بروشور برای مشتری های کمپ مهاجران

.1

دستمزد کاری

مطمئ شوید که آیا حق کار را در فنالند را دارید.میتوانید مجوز کار در ورقه تصمیم اجازه اقامت یا کارت اجازه اقامت ر
ن
کنتل
کنید یا اگر الزم باشد آنرا از مرکز کمپ مهاجران ربتسید.
•
•

ر
موقت را درخواست کرده اید ،حق اجازه کار شما از روزی که آنرا درخواست کرده اید آغاز میشود.
اگر اقامت حفاظت
ی
ی
اگر درخواست پناهندگ را کرده اید ،حق اجازه کار شما سه ماه پس از تاری خ درخواست پناهندگ شما آغاز میشود
ر
ر
مسافرت دیگری را به ماموران دولت داده باشید .حق اجازه کار شما شش ماه بعد از
معتت
بشطیکه پاسپورت یا مدرک ر
ی
ر
معتت مسافرت دیگری را به ماموران دولت نداده باشید.
تاری خ درخواست پناهندگ آغاز میشود اگر پاسپورت یا مدرک ر

 .2قرارداد کار
ن
قوانئ فنالند و قرارداد رشایط قانون کار باشد.
با صاحب کار خودتان ورقه قرارداد کاری را امضا کنید .قرارداد کار باید رعایت
قرارداد کار باید شامل تاری خ رشوع ،تاری خ ن
.
پایات و یا ثبت این مطلب باشد که قرارداد تا اطالع ثانوی اعتبار دارد در قرارداد
ن
ساعت یا ماهیانه ،و ن
ر
کمپات صاحب کار نوشته شود .اگر
نت مشخصات صاحب کار یا
باید ساعات کاری هفته یا ماه ،دستمزد
ر
بخواهید کمپ مهاجران میتواند شما را در کنتل قرارداد کار کند.
باید قرارداد کار را به کمپ مهاجر نات بدهید که محل سکونت را برایتان برنامه ریزی کرده است و پیسه کمک هزینه را از آن
کمپ میگتید و یا میخواهید که دستمزد کاری تان به حساب کارت بانیک پری پید پیش پرداخت تان واریز شود.
ی
ر
ر
موقت را
احتیاج به قرارداد کاری یا اطالع آغاز کار برای جواب درخواست پناهندگ یا اجازه اقامت حفاظت
اداره مهاجرت
ندارد.

 .3دستمزد کاری
دستمزد کاری شما میتواند به کارت بانیک پیش پرداخت یا به یک حساب بانیک فنالند واریز شود .اگر دستمزد کاریت بر روی
ن
کمپات صاحب کار و شماره حساب صاحب کار که از آنجا به شما واریز
کارت بانیک پری پید واریز شود ،باید قرارداد کار ،کد
میشود را به کمپ مهاجران بدهید .وقتیکه کمپ مهاجران این معلومات را گرفت ،به شما دستورالعمل های را میدهد که
شما آنها را به صاحب کارتان میدهید .برای واریز دستمزد کاری بر روی کارت پیش پرداخت پری پید الزم است که صاحب کار
رشایط واریز به حساب بانیک خارج از فنالند را هم داشته باشد.
شناسات
صاحب کار تصمیم میگتد که دستمزد کاری را به حساب بانیک غت فنالندی واریز کند یا نه .اگر پاسپورت یا کارت
ی
معتت کشور خودتان را دارید ،میتوانید یک حساب بانیک فنالندی را باز کنید .بانک ممکن است که معلومات دیگری مثل کد
ر
شناسات فنالند یا کارت اجازه اقامت را هم احتیاج داشته باشد .دادن هزینه های شویسهای بانیک بعهده شما است.
ی

 .4کارت مالیاتی
ر
ر
ر
مالیات را پیش از آغاز کار داشته باشید .میتوانید
مالیات دارید .خوب است که کارت
وقت کار پیدا کردید ،احتیاج با کارت
ر
ر
بدون کارت مالیات کارتان را رشوع کنید اما صاحب کارتان حداکت تا تاری خ پرداخت دستمزدتان با آن احتیاج دارد .صاحب کار
ر
مالیات را برای کم کردن مالیات بر درآمد از شما میگتد.
کارت
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کارت مالیات را از اداره مالیات دریافت میکنید .کمپ مهاجران در صورت نیاز به شما کمک میکند که اداره مالیات را بیابید و
ر
ر
مالیات را میتوانید از شویسهای زیر بگتید
بیشت درباره معلومات
کاهایتان را در آنجا بکنبد .معلومات
 ۰۲۹۴۹۷۰۱۵۰و لینکهای ر
اینت ر
نت اداره مالیات vero.fi

 .5تاثیر بر روی پیسه کمک هزینه پذیرش مهاجرین
ن
کسات است
دستمزد کاری تان بر روی کمک هزینه پذیرش مهاجران تاثت میگذارد .پیسه کمک هزینه پذیرش مهاجران برای
ی
که دستمزد کاری یا پس انداز ندارند .اگر دستمزد کاری تان کم باشد و نتوانید با آن خرجهای زندگ خود یا خانواده تان را
ن
تامئ کنید ،میتوانید پیسه کمک هزینه پذیرش مهاجران را درخواست کنید .اگر درخواست پیسه کمک هزینه کمپ پذیرش
مهاجران را میکنید ،باید مبلغ همه دستمزد و دیگر منابع یا مبالغ مایل تا را هم درخواستتان بدهید .اطالع دهید اگر بعد از
درخواست کمک هزینه کمپ پذیرش مهاجران ش کار رفتید .ورقه رسید دستمزد کاری یا صورت حساب عملیات بانیک که
دستمزد کاری تان در آن مشخص است را ضمیمه درخواستتان کنید.
مشاور رهنمای اداره سوسیال بر اساس درخواست شما برای ر ن
ارزیات
گرفئ کمک هزینه پذیرش مهاجران محاسبه میکند تا
ر
شود که آیا حق ر ن
گرفئ کمک پیسه پذیرش مهاجران را دارید یا نه .اگر پدر یا مادر خانواده دستمزد کاری داشته باشد ،این
دستمزد بر روی پیسه کمک هزینه کل خانواده اثر دارد.
اگر پروسه کاری شما پایان یافته و سپس پیسه کمک هزینه پذیرش مهاجران را درخواست کنید باید ورقه ای که صاحب
کارتان امضا کرده و تاری خ پایان کار هم در آن نوشته شده است را به کمپ پذیرش مهاجران بدهید .دستمزد کاری میتواند بر
روی پرداخت پیسه کمک هزینه پذیرش مهاجران برای مدت دو ماه پس از تاری خ ن
پایات کار تاثتگذار باشد.
ر
دقیقت در مورد تاثت دستمزد کاری بر روی پیسه کمک هزینه پذیرش مهاجران نیاز دارید لطفا با مشاور
برای معلومات
سوسیال کمپ مهاجران تماس بگتید.

 .6محل سکونت
میتوانید در کمپ مهاجران ساکن باشید ر
حت اگر رشوع به کار بکنید .اگر دستمزد کاری منظیم دارید کمپ مهاجران میتواند
هزینه کرایه سکونتتان را از شما بگتد .باید معلومات الزم (قرارداد کار ،فیش دستمزد کار یا صورت حساب عملیات بانیک) را
ارزیات کند که آیا باید اجاره سکونت خودتان را در آنجا بدهید یا نه.
به کمپ مهاجران بدهید تا این مرکز
ر
ن
مسکوت برنامه ریزی شده خودتان یا صاحب کارتان نقل و مکان کنید .اگ آدرس تان را عوض کردید ،آنرا به
میتوانید به مکان
ن
مسکوت را (اجاره ،برق ،آب و غته) به شما بدهد.
کمپ پذیرش مهاجران بدهید .مرکز پذیرش مهاجران نمیتواند کمک مایل
ن
مسکوت تان روشن کنید:
موارد زیر را حداقل برای محل
•

ن
مسکوت تان اجاره میدهید؟
آیا برای محل

•

آیا خانواده تان هم بهمراه شما جابجا میشوند؟

 .7اجبارات کاری و تحصیلی
ر
احتیاج به رشکت در فعالیتهای کاری و تحصییل که بوسیله کمپ پذیرش مهاجران برنامه ریزی
اگر کار تمام وقت کار دارید،
شده است را ندارید .وگرنه افراد ساکن کمپ مهاجران اجبار دارند تا در فعالیتهای کاری و تحصییل برنامه ریزی شده کمپ
مهاجران رشکت کنند.
اگر کار پاره وقت دارید و فعالیتهای کاری و تحصییل برنامه ریزی شده خارج از شیفت کاری است ،شما مجبور به رشکت در
فعالیتهای کاری و تحصییل هستید .اگر بعلت وقت کاری نمیتوانید در فعالیتهای کاری و تحصییل رشکت کنید ،آنرا به کمپ
پذیرش مهاجران بگویید.

 .8مهد کودک و کودکستان کودکان
اگر کارتان تمام وقت کار است ،میتوانید به شهرداری برای مهدکودک فرزندانتان درخواست بدهید .کمپ پذیرش مهاجران
در صورت احتیاج به شما کمک میکند تا برای پیدا کردن مهدکودک درخواست کنید .کمپ پذیرش مهاجران شویس
نگهداری از کودکان را نمیدهد.

