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Päivitetty 1.7.2020 

Kieli: dari 

Otsikko: Turvapaikanhakija: Työnteko-oikeutesi laajentuu  

tilapäisesti, jos työskentelet maa-, metsä-, puutarha- tai kalatalouden tehtävissä. 

 

 

یا پرورش و صید ماهی  داریمربوط بە زراعت، جنگلداری، باغ مشاغلپناهجو: اگر در 

 افزایش پیدا می کند کار می کنید، حق کار کردن شما بە طور موقت 

بە بعد بە طور موقت تغییر کردە  ٢٩/٦/٢٠٢٠قانون مربوط بە حق کار کردن پناهجو از تاریخ 

تغییر قانون، حق کار کردن پناهجویان را اعتبار دارد.  ٣١/١٠/٢٠٢٠است. این قانون تا تاریخ 

  در مشاغل فصلی بە طور موقت افزایش می دهد. 

 

این تغییر مربوط بە کار کردن در مشاغل فصلی یعنی کارهای مربوط بە زراعت، جنگلداری، 

 پرورش و صید ماهی می شود. این مشاغل برای مثال عبارتند از:  یا داریباغ

 

کارهای زراعت مانند کشت سبزیجات، تولید خوراک دام و همچنین نگهداری حیوانات  •

 خانگی  

 کارهای مربوط بە باغداری مانند کار در زمینهای زراعتی و گلخانەها •

 کارهای مربوط بە ماهیگیری مسلکی و پرورش ماهی  •

 کارهای مربوط بە اصالح و بهبود مواد خوارکی در مزارع زراعتی  •

کارهای مربوط بە کاشت جنگل و بذر افشاندن، کارهای مربوط بە مزرعە پرورش  •

نهال درختان و همچنین قطع، هرس و پیرایش، برش، اندازەگیری و حمل و نقل 

 درختان. 

 چە چیزی تغییر کرد؟ 

 درخواست ،٢٩/٦/٢٠٢٠ تاریخ دردر صورتیکە قبل از اعتبار پیدا کردن این قانون  •

مربوط بە زراعت،  مشاغلپناهندەگی کردەاید، شما فورا" حق کار کردن در 

ماە  ٦یا  ٣یا پرورش و صید ماهی را دارید. شما الزم نیست کە  داریجنگلداری، باغ

 ل شروع بە کار کردن کنید. انتظار بکشید تا اینکە بتوانید در این مشاغ

حق کار کردن شما در کارهای مربوط بە زراعت، جنگلداری، باغداری یا پرورش و  •

صید ماهی تا زمانی کە خدمات کمپ پذیرش را دریافت می کنید، ادامە پیدا می کند. 

کە فیصلە انجام شدە در بارە  ی خاتمە پیدا نمی کندبنابراین حق کار کردن شما آنوقت

می باشد یعنی وقتی کە بر اساس قانون شما را می ت پناهندەگی تان قابل تنفیذ درخواس

 توان از کشور دیپورت کرد.

می توانید با نشان دادن کارت مراجعین دارای اعتبار، حق کار کردن خود را در  •

بە کارفرمای  کارهای مربوط بە زراعت، جنگلداری، باغداری یا پرورش و صید ماهی

 . یدثابت کنخودتان 

  این تغییر شامل همە پناهجویان نمی شود 

 ذیل قرار دارید، این تغییر شامل شما نمی شود:  یکی از وضعیتهایدر صورتیکە شما در 

 

در مشاغل مربوط بە زراعت، جنگلداری، باغداری یا پرورش و صید ماهی کار نمی  •

 کنید. 

، درخواست پناهندەگی ٢٩/٦/٢٠٢٠بعد از اعتبار پیدا کردن این قانون در تاریخ  •

 کردەاید یا اینکە درخواست پناهندەگی مجدد ارایە دادەاید. 

همچنین توجە کنید کە در صورتیکە حق کار کردن شما قبال" بە خاطر فیصلە قابل تنفیذ  •

 بودن دیپورتی شما از کشور قبل از اعتبار پیدا کردن این قانون در تاریخ 
 حق کار کردن دیگر بر نمی گردد. خاتمە یافتە است، این  ، ٢٩/٦/٢٠٢٠
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در صورتیکە تغییر قانون شامل شما نمی شود، می توانید معلومات بیشتر در بارە حق کار کردن 

 بخوانید.   oikeus-tyonteko-migri.fi/turvapaikanhakijanپناهجو را در سایت انترنتی ما 

کارت مراجعین کمپ پناهجویان حق کار کردن  نشان دادندر طول مدت اعتبار این قانون می توانید با 

  ثابت کنید خود را در مشاغل فصلی 

وظیفە کارفرما این است کە اطمینان حاصل کند از اینکە کارگر در فنلند حق کار کردن را دارد. 

آنرا فورا" بە کارفرمای کار کردن تان خاتمە پیدا می کند، باید  حق در صورتیکەهمچنین شما هم 

 خودتان اطالع دهید. 

 

در صورتیکە در مشاغل مربوط بە زراعت، جنگلداری، باغداری یا پرورش و صید ماهی کار 

تا پیدا می کنید، از کمپ پناهجویان درخواست کنید تا کارت مراجعین جدید برای شما بدهند. 

می توانید با نشان دادن کارت مراجعین دارای اعتبار کمپ زمانیکە این قانون اعتبار دارد 

پناهجویان، حق کار کردن خود را در کارهای مربوط بە زراعت، جنگلداری، باغداری یا 

اعتبار  ٣١/١٠/٢٠٢٠پرورش و صید ماهی بە کارفرمای خودتان ثابت کنید. این کارت تا تاریخ 

ە بر این روی کارت یک استیکر )برچسب( می باشد کە نشان می دهد شما در مشاغل دارد. عالو

مربوط بە زراعت، جنگلداری، باغداری یا پرورش و صید ماهی حق کار کردن دارید. روی 

و  ٢٠٢٠)کار فصلی  Kausityö 2020 ja migri.fi/tyo-oikeus  استیکر نوشتە شدە:

migri.fi/ .)حق کار کردن 

 

 

https://migri.fi/turvapaikanhakijan-tyonteko-oikeus
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