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   1.10.2021 – arabia 

Asiakastiedote: Voit hakea uutta lupaa tai 
todistusta, jos sinulla on Suomessa oleskelulupa 
ja työnantajasi on kohdellut sinua kaltoin 

 

یمكنك أن تطلب تصریًحا جدیًدا أو شھادة جدیدة إذا كان لدیك تصریح إقامة في فنلندا  
 وأساء رب عملك معاملتك

 .01/10/2021سوف یتحسن وضع ضحیة االستغالل من قبل رب العمل عندما یتعدل قانون األجانب في 
 

تصریح أو شھادة التمدید ضحیة اإلھمال الجسیم، فیمكنك طلب وقعت إذا كنت قد تعرضت لالستغالل من قبل رب العمل أو 
ل رب العمل، كما یحق لك العملالموسع في حق ال حق على مل تقامة الذي یشاإلیجب أن یكون لدیك تصریح ، لكن أن تبدِّ

 العمل.
 

 كنت قد عملت في فنلندا بشھادة عمل فصلي أو بدون تصریح اإلقامة. تصریح أو الشھادة إذا الال یمكنك طلب 
 

أي أن لك حقًا   ،شھادة بسبب االستغالل من قبل رب العمل، فیمكنك العمل في أي مجالالتصریح أو التمدید إذا تم منحك 
 غیر محدود في العمل. 

 العمل شھادة بسبب االستغالل من قبل رب التصریح أو تمدید الھكذا تطلب 

 . اطلب تمدید التصریح إذا كان تصریح إقامتك الحالي على وشك االنتھاء وما زلت ال تعرف رب عمل جدید بعد

م منح تمدید التصریح لسنة واحدة لغرض طلب العمل أو ممارسة عمل حر. تبدأ صالحیة التصریح في یوم انتھاء  یت
  hakuohjeet jatkoluvasta työnantajanالمعلومات من الرابط:تصریح إقامتك السابق. اقرأ المزید من 

hyväksikäytön takia. 

 اطلب الشھادة إذا كان لدیك تصریح اإلقامة ورب عمل جدید

عمل الموّسع من االنفصال عن خدمة رب عملك السابق والبدء في خدمة رب عمل جدید. اقرأ المزید تمّكنك شھادة حق ال
 n hyväksikäytön takiahakuohjeet todistuksesta työnantaja.من المعلومات من الرابط:  

 یمكن أن تعني حاالت إھمال رب العمل الجسیمة أو االستغالل ما یلي على سبیل المثال: 

 أن تضطر للعمل ساعات عمل أطول مما ھو معقول  •
 رب عملك لم یدفع لك الراتب وفقًا لعقد العمل •
 رب عملك یھدد حیاتك أو سالمتك أو حیاة أو سالمة أقربائك.  •

 
  lista, mitä työnantajan laiminlyönnit ja hyväksikäyttöلطفًا المزید من المعلومات من الرابط:انظر 

.voivat tarkoittaa 
 

وھو ما یعني أنھ ال یجوز ألي إنسان أن یخضع للعمل بأجر  یجب احترام القوانین الفنلندیة ذات الصلة بالعمل في فنلندا،
 رة.یأو العمل في ظروف عمل خط ضمخفّ 
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