مرحبا بكم في دليل أولو
لألجانب

مقدمة
فى عالم اليوم تزداد سهولة انتقال األشخاص عبر احلدود بصفة مستمرة ،وذلك ألسباب
متعددة :العمل أو احلب أو الدراسة أو األمان .ولقد تطورت مدينة أولو بشكل بطئ ولكن مستمر
إلى مدينة عاملية ومتعددة الثقافات خالل العقد املاضي حتى تتماشى مع باقي دول العالم.
ومع تزايد عدد األجانب الذين بدأوا في اتخاذ أولو كموطن لهم ،تبني أنه يلزم تطويع تقدمي اخلدمات
نحو تلبية احتياجات جميع املقيمني في املدينة مبا في ذلك أصحاب اجلنسيات األجنبية .ولذلك
فقد قامت مدينة أولو بتطوير خدمات اإلرشاد والتوجيه لألجانب في املراحل األولى من االندماج
خالل مشروع أولو للتوطني بتمويل مشترك من الصندوق االجتماعي األوروبي ومركز التنمية
االقتصادية والنقل والبيئة في بوهيامنا الشمالية.
ومن خالل التشاور مع عدد من األجانب وتلقي املالحظات منهم ،مت استنتاج ضرورة إصدار دليل
يسرد "املهام" ويعرض اخلدمات التي ميكن للمقيمني من األجانب االستفادة منها في مدينة أولو.
ولذلك مت إنشاء دليل لألجانب املسافرين إلى مدينة أولو أو الذين يخططون للعيش فيها .وهو
يحتوي على معلومات عملية عن اخلدمات العامة ،على سبيل املثال خدمات اإلسكان والتوظيف
والتعليم والصحة والهيئات اخملتلفة.
نأمل أن يساعدك هذا الدليل في الوصول ملقاصدك عبر النظام الفنلندي وأن يجعل استقرارك
أكثر سهولة وأن تشعر في فنلندا كأنك في بيتك.
مت إعداد الدليل عام  2011من خالل مشروع أولو للتوطني .يرجى مالحظة أن بعض املعلومات
قد يكون مت تغييرها بعد نشر الدليل.
ولقد مت نشر الدليل باللغة العربية والصينية واإلجنليزية والروسية والصومالية .وميكنك العثور
على نسخة عبر اإلنترنت على .www.ouka.fi/homelikeoulu
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 .1مرحبا بكم في مدينة أولو
 1.1حقائق عن أولو
أولو هي أكبر املدن في شمال فنلندا والسادسة على مستوى البالد ،وقد قام كارل التاسع ملك
السويد بتأسيسها عام  ،1605وأصبحت عاصمة ملقاطعة أولو منذ عام .1776
وقد تطورت أولو من اشتهارها بخشب القطران وسمك السلمون إلى كونها مركزا حديثا في مجال
التكنولوجيا وأصبح بها جامعات مرموقة ومدارس متخصصة .ونظرا ً لهذه املميزات مع ما تتمتع
به أولو من طبيعة خالبة ،فإنها متثل بيئة ممتازة للحياة والدراسة والعمل.
يبلغ عدد سكان أولو  ،145.000وبحلول عام  2013سوف تندمج املدينة مع أربع بلديات مجاورة
ليصل عدد سكان مدينة أولو اجلديدة إلى  200.000ويكون متوسط أعمار املقيمني بها  35عاما ً
مما يجعلها واحدة من املدن األصغر سنا ً في فنلندا.
يتزايد عدد األجانب الذين يعيشون في أولو بصفة مستمرة ،ففي عام  2010وصل عدد املقيمني
األجانب القادمني من  110دولة إلى  3.509مما ميثل حوالي  %2.5من إجمالي عدد السكان.
ميكن للفرد السفر إلى أولو عبر الطرق البرية أو السكك احلديدية أو جوا على مدار السنة .فهناك
العديد من القطارات والرحالت اجلوية التي تربط أولو بالعاصمة هلسنكي .وتتميز املدينة بطرق برية
ممهدة وشبكة سكك حديدية سليمة مما يجعل من السهل الوصول إليها بأي وسيلة نقل .وهناك
يوميا.
رحالت جوية عديدة تربط أولو بالعاصمة هلسنكي
ً
مواقع إنترنت هامة
العنوان

اللغة

التفاصيل

www.ouka.fi

اإلجنليزية والفنلندية والسويدية

معلومات عن أولو ،مقدمة من قبل
مدينة أولو

www.infopankki.fi

العربية والصينية واإلجنليزية والفنلندية
والروسية

معلومات أساسية عن مدينة أولو
تخص املهاجرين

www.finfonet.fi

العربية واإلجنليزية والفنلندية
والفرنسية والروسية

اخلدمات االستشارية الوطنية
للمهاجرين
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 .1.2مركز مدينة أولو خلدمات املساعدة واملعلوماتOulu10 :
 Oulu10هو مبنى اخلدمات احمللي للزائرين واملقيمني ،والذي يقدم مجموعة متنوعة من اخلدمات
حتت سقف واحد .وتتنوع اخلدمات بني املعلومات واإلرشادات عن اخلدمات العامة التي تقدمها
املدينة وبني املسائل املتعلقة برعاية األطفال وخدمات املسنني باإلضافة إلى الفرص املتاحة ملمارسة
الرياضة .وميكن أيضا ً احلصول على مواد ثقافية أساسية منه ،مثل اخلرائط والكتيبات واالستمارات
وجداول مواعيد احلافالت وغيرها .كما يقوم املوظفون بتوفير املساعدة واإلرشاد في ملء االستمارات
اخملتلفة الالزمة لالستفادة من اخلدمات التي تقدمها املدينة .وتتوافر اخلدمات في  Oulu 10يوميا ً
وباللغتني اإلجنليزية والفنلندية.
كما يتم تقدمي اخلدمات ببعض اللغات األجنبية* ،والتي ترد تفاصيلها في اجلدول أدناه .افحص املوقع
للحصول على التحديثات اخلاصة باللغة
اللغة

اليوم

الوقت

رقم الهاتف

البريد اإللكتروني

الصينية

اإلثنني

17.00-15.00

050 911 0436

oulu10.cn@ouka.fi

الروسية

الثالثاء

17.00-15.00

050 911 8559

oulu10.ru@ouka.fi

التركية

األربعاء

17.00-15.00

050 911 0279

oulu10.tr@ouka.fi

التايالندية

اخلميس

17.00-15.00

050 406 3296

oulu10.th@ouka.fi

Oulu10
 ،Torikatu 10مركز املدينة
الهاتف08 558 558 00 :
http://www.ouka.fi/oulu10/
oulu10@ouka.fi
ساعات العمل:
اإلثنني–اخلميس ،17.00-8.00
اجلمعة 16.00-8.00
مكتب أولو لالستشارات السياحية(والذي يقدم املعلومات
واالستشارات فيما يتعلق باملشاريع السياحية في أولو وما حولها).
 ،Torikatu 10مركز املدينة
الهاتف08 558 558 00 :
ساعات العمل
اإلثنني-اخلميس ،17.00-9.00
اجلمعة 16.00-9.00
الهاتف08 558 41330 :
http://www.visitoulu.fi
touristinfo@ouka.fi
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 1.3حاالت الطوارئ
رقم هاتف الطوارئ العام (hätänumero): 112
مكاملات الطوارئ مجانية.
اتصل برقم هاتف الطوارئ العام ملساعدتك في حاالت الطوارئ
وميكن من خالل هذا الرقم الوصول إلى الهيئات التالية:
•دائرة املطافئ
•خدمات اإلسعاف
•الشرطة
•اخلدمات االجتماعية في حاالت الطوارئ
•وحدة االنقاذ البحري
دائما (ال يحتاج أي أرقام قبله) سواء عند االتصال من خط أرضي أو
يكون رقم هاتف الطوارئ واحدا ً ً
من الهاتف اجلوال أو هاتف جوال من دولة أجنبية.
يجب على املتصل عند االتصال برقم الطوارئ 112
1.1ذكر اسمه أو اسمها
2.2ذكر ما حدث وأين (العنوان واسم املدينة)
3.3انتظار التعليمات
4.4عدم إنهاء املكاملة حتى يُطلب منه
إذا كان هاتف الطوارئ مشغوال  -ال تغلق الهاتف .سوف تطلب رسالة مسجلة من املتصل أن
ينتظر على اخلط .وسيتم الرد على مكاملات الطوارئ في أسرع وقت ممكن وبترتيب وصولها.
مركز معلومات السموم الهاتف09-471 977 :
يقوم مركز معلومات السموم بإجابة التساؤالت بشأن الوقاية والعالج من التسمم احلاد وذلك طوال
أيام األسبوع على مدار اليوم .إال أن املركز ال يقوم بعالج املرضى أو تشخيص حالتهم.
أرقام ( ICEهواتف األشخاص الذين يتم االتصال بهم في حالة الطوارئ)
تستخدم أرقام  ICEلالتصال بأفراد العائلة أو األصدقاء في حالة احلوادث .يجب على الفرد دائما ً أن
يسجل في قائمة األسماء بهاتفه اجلوال بضعة "أسماء  ."ICEوميكن القيام بذلك عن طريق إضافة
البادئة  ICEإلى اسم الشخص الذي يرغب في االتصال به في حالة الطوارئ.
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 .2فور الوصول
ΪѧѧѧϨϋ
ϝϮѧѧѧѧѧλϮϟ
ϰѧѧѧϟ· ΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϨϠϨϓ

1.1يجب على الفرد تسجيل نفسه في
السجل السكاني بعد احلصول على
عنوان سكني

اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﻋﻨﻮان ﺳﻜﻨﻲ

2.2يتعامل قسم الشرطة مع التساؤالت
التي تخص تصريح اإلقامة وحقوق
اإلقامة .ويتم أيضا ً تقدمي طلبات احلصول
على تصريح اإلقامة في قسم الشرطة.
قم بزيارة قسم الشرطة إذا كانت لديك
تساؤالت تخص تصريح اإلقامة وحقوق
اإلقامة.

ﻗﻢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻧﻔﺴﻚ ﻓﻲ
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ
ﻻ
اذهﺐ إﻟﻰ ﻗﺴﻢ
اﻟﺸﺮﻃﺔ وﻗﺪم
ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻋﻠﻰ 1.
ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ
2.

هﻞ ﻟﺪﻳﻚ

ﺗﺼﺮﻳﺢ N

ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ؟
ﻧﻌﻢ
اذهﺐ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
)(Kela

ﻗﺪم ﻃﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ

إذا آﻨﺖ ﻋﺎﻃﻼً ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،اذهﺐ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﻔﺘﺢ
ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ
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3.

3.3قم بزيارة مؤسسة التأمينات االجتماعية
في فنلندا ( )Kelaللحصول على حق
الضمان االجتماعي.
4.4يجب أن يكون لدى كل شخص في فنلندا
بطاقة ضريبية توضح نسبة اخلصم
الضريبي .ميكن للفرد احلصول على
البطاقة الضريبية من مكتب الضرائب
( .)Verotoimistoكما ميكن للفرد
تقدمي طلب احلصول على بطاقة
ضريبية عبر اإلنترنت إذا كان مشتركًا
في اخلدمات املصرفية عبر اإلنترنت.
5.5إذا كنت عاطال ً عن العمل ،اذهب إلى
مكتب التوظيف والتنمية االقتصادية
(.)TE-toimisto
6.6قم بفتح حسابا ً مصرفيا ً.

 2.1التسجيل في مكتب السجل املدني احمللي فور الوصول
مكتب السجل املدني في أولو ()Oulun maistraatti
،Isokatu 4
الهاتف08 71 876 0241 :
ساعات العمل :اإلثنني-اجلمعة 16.00-9.00
info.pohjois-pohjanmaa@maistraatti.fi
http://www.maistraatti.fi/en/
حتتاج عند التسجيل إلى:
•جواز السفر
•تصريح اإلقامة للفرد نفسه وللعائلة (إذا لم يكن الفرد من مواطني االحتاد األوروبي أو دول
الشمال األوروبي  -االسكندنافية  -أو دول املنطقة االقتصادية األوروبية)
•الشهادات األصلية اخلاصة به وترجمتها الرسمية املُصدق عليها (شهادة حاشية التصديق،
 .)apostille-todistusعلى سبيل املثال ،عقد الزواج وشهادات ميالد األطفال وغيرها.
بعد التسجيل يتم إصدار رقم ضمان اجتماعي ( )henkilötunnusويتم إرساله عبر البريد .يتم
استخدام رقم الضمان االجتماعي في فنلندا لكشف الهوية من قبل معظم الهيئات ومكاتب
التسجيل.

 2.2إشعار بتغيير العنوان
يجب على الفرد إبالغ مكتب السجل املدني احمللي التابع له ( )maistraattiبتغيير العنوان وذلك
بتقدمي إشعار بتغيير العنوان عند انتقال الفرد:
•إلى فنلندا
•بني املناطق اخملتلفة داخل فنلندا
•خارج فنلندا
عند االنتقال األول إلى فنلندا يجب على املنتقل إخطار مكتب السجل املدني .maistraatti
وبعد ذلك ميكن إجراء إشعار التنقل داخل فنلندا أو داخل مدينة أولو عن طريق مكتب البريد أو
عن طريق اإلبالغ املباشر إلى مكتب السجل املدني  maistraattiوذلك عبر اإلنترنت من خالل
ملء االستمارات أو االتصال .وسيقوم مكتب البريد بإبالغ مكتب السجل املدني maistraatti
واجلهات الرسمية األخرى بتغيير العنوان.
سيقوم مكتب البريد بإعادة إرسال جميع رسائل البريد إلى العنوان اجلديد للفرد ملدة شهر واحد
مجانا ً .بعد الشهر األول تصبح خدمات إعادة اإلرسال مدفوعة األجر .أي سيتم دفع رسوم إذا لزم
إعادة إرسال البريد إلى العنوان اجلديد بعدمدة شهر واحد.
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مكتب البريد الرئيسي في أولو
 ،Hallituskatu 36مركز املدينة
الهاتف020071000 :
http://www.posti.fi/
ساعات العمل :اإلثنني–اجلمعة  20.00-8.00والسبت 14.00-10.00
توجد أيضا مكاتب بريد في مختلف أنحاء املدينة .كما يوجد اآلن العديد من األكشاك تقوم بدور
فروع ملكاتب البريد وتتميز بساعات عمل أطول.

 2.3اخلدمات التي تقدمها الشرطة فور الوصول
قسم شرطة أولو ()Oulun poliisiasema
 ،Rata-aukio 2مقاطعة Raksila
الهاتف071 876 0211 :
الفاكس071 876 5942 :
http://www.poliisi.fi
ساعات العمل:
الشرطة :اإلثنني–اجلمعة  18.00-8.00والسبت–األحد 15.00-8.00
التراخيص :اإلثنني واألربعاء واجلمعة  16.15-8.00والثالثاء 16.15-8.30
واخلميس 17.00-8.00
خدمات التراخيص لألجانب :اإلثنني واألربعاء واخلميس
واجلمعة 16.00-9.00
تتعامل الشرطة مع املسائل املتعلقة بـ:
طلبات احلصول على تصاريح اإلقامة اجملددة أو طويلة األمد.
حتويل تصاريح اإلقامة إلى جوازات سفر جديدة
طلبات احلصول على اجلنسية
طلبات احلصول على بطاقات الهوية ( )IDلألجانب
التراخيص (القيادة)،
التصاريح (إلقامة الفعاليات وغيرها).

 .2.4تصريح اإلقامة
تصريح اإلقامة هو إذن قانوني للعيش في البلد .ويتم إصداره ملواطن أجنبي ألغراض غير السياحة
أو ما مياثلها من اإلقامات قصيرة األمد.
•مواطني االحتاد األوروبي أو مواطني املنطقة االقتصادية األوروبية اإلقامة والعمل ومزاولة
مهنة أو الدراسة في فنلندا ملدة ثالثة أشهر ،وبعد ذلك يجب عليهم تقدمي طلب للحصول
على حق اإلقامة ( )oleskeluoikeusفي قسم الشرطة.
14

•املواطنون غير رعايا دول االحتاد األوروبي أو دول املنطقة االقتصادية األوروبية الراغبون في
اإلقامة في فنلندا إلى تصريح إقامة ( )oleskelulupaحتى ميكنهم دخول البلد .وتختلف
أسباب احلصول على تصريح لإلقامة من حالة ألخرى (العمل والدراسة والروابط األسرية
واألنشطة اخليرية وغيرها .).وتختلف أنواع تصاريح اإلقامة استنادا ً إلى حالة الفرد.
يتم طلب تصريح اإلقامة األول عموما ً لدى مكتب دبلوماسي فنلندي (سفارة أو قنصلية)
في البلد األم ملقدم الطلب .تقوم دائرة الهجرة الفنلندية باتخاذ قرار منح تصريح اإلقامة
(.)maahanmuuttovirasto
ال يحتاج أحد أفراد أسرة مواطن فنلندي إلى تقدمي طلب للحصول على تصريح إقامة أو انتظاره
وهو باخلارج ،حيث ميكنه القدوم إلى فنلندا وطلب تصريح اإلقامة له منها .وفي هذه احلالة ستقرر
الشرطة احمللية ما إذا كانت ستمنح تصريح اإلقامة له أم ال.
يجب دائما ً تقدمي طلب مد تصريح اإلقامة ( )jatko-oleskelulupaإلى الشرطة احمللية.
للحصول على استمارات طلب تصاريح اإلقامة والتعليمات املفصلة عن ملئها ،ارجع إلى:
موقع اإلنترنت اخلاص بدائرة الهجرة الفنلندية
.http://www.migri.fi

 .2.5اخلدمات املصرفية
فتح حساب
في فنلندا ،تتم إدارة جميع املعامالت املالية تقريبا ً من خالل البنوك ( .)pankkiولذلك يحب أن
يكون للفرد حسابا ً مصرفيا ً .عند فتح احلساب املصرفي اخلاص بك سيتم تزويدك ببطاقة مصرفية
والتي ستمكنك من سحب النقود من ماكينات الصرف اآللي ()pankkiautomaatti / Otto
وسداد مبالغ املشتريات .وتقدم جميع البنوك خدمات مصرفية عبر اإلنترنت وأنواع متعددة من
البطاقات للخدمات اإلضافية .يجب على األشخاص إثبات هويتهم بواسطة جواز سفر صالح أو
بواسطة بطاقة هوية فنلندية مؤقتة أو دائمة مت إصدارها من قبل الشرطة الفنلندية .وللفرد احلرية
في اختيار البنك اخلاص به.
حتى ميكن للفرد فتح حساب مصرفي خاص به ،يجب أن يكون لديه ما يلي:
•اسم (أسماء) الشخص (األشخاص) الذي يقوم بفتح احلساب و/أو طلب بطاقة مصرفية
•مستندات إثبات الهوية الشخصية (جواز السفر أو بطاقة الهوية)
•العنوان السكني الفنلندي
•عقد إيجار العنوان السكني في فنلندا
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تسديد الفواتير
ميكن تسديد الفواتير عند شباك اخلزينة بالبنك حيث يتم دفع الرسوم أو من خالل اخلدمات املصرفية
عبر اإلنترنت .وميكن أن يقدم البنك تعليمات لتسديد الفواتير.
تنبيه:يجب تسديد الفواتير دائما ً في الوقت احملدد .تاريخ استحقاق الفواتير ( )eräpäiväمكتوب
على الفاتورة ويبني آخر يوم لسدادها .إذا قمت بتسديد الفواتير بعد الوقت احملدد ستدفع رسوما
إضافية .إذا واجهتك صعوبات متنعك من تسديد الفاتورة في وقت استحقاقها ،قم باالتصال
كاف واتفق معها لتأجيل موعد الدفع إلى موعد
بالشركة املعنية قبل موعد االستحقاق بوقت ٍ
مختلف.

 2.5مؤسسة التأمينات االجتماعية في فنلندا ــ Kela
تتولى مؤسسة التأمينات االجتماعية ( )Kelaاالهتمام بالضمان املعيشي األساسي لكل املقيمني
في فنلندا .ويحدد الدستور شروط وأحكام اخلدمات التي تقدمها مؤسسة التأمينات االجتماعية
( .)Kelaمبجرد إصدار مكتب السجل املدني احمللي  maistraattiلرقم الضمان االجتماعي ،يجب
على األشخاص الذهاب إلى مؤسسة التأمينات االجتماعية ( )Kelaملعرفة ما إذا كانوا مستحقني
لنظام الضمان االجتماعي الفنلندي.
مكتب مؤسسة التأمينات االجتماعية ( )Kelaفي أولو
 ،Sepänkatu 18مركز املدينة
العنوان البريدي :صندوق بريد رقم ( 190ميكن العثور على األظرف املعنونة
واملدفوعة مسبقا ً
في مكتب مؤسسة التأمينات االجتماعية )Kela
http://www.kela.fi
ساعات العمل:
اإلثنني-األربعاء16.00-09.00 :
اخلميس17.00-09:00 :
اجلمعة16:00-09:00 :
 2.5.1اخلدمات التي تقدمها مؤسسة التأمينات االجتماعية ()Kela

امتيازات مؤسسة التأمينات االجتماعية (:)Kela
 إعانات للعائالت ذات األطفال•منحة األمومة
•بدل األمومة
•بدل األبوة
•بدل الوالدين
•بدل الرعاية املنزلية للطفل
•بدالت الرعاية النهارية اخلاصة
 املساعدات املالية وغيرها للطالب إعانات البطالة معاشات املتقاعدين16

 معونة دعم السكن إعانة املرض بدل إعانة املعاقني بدل التأهيل معاشات لألرامل واليتامى 2.5.2بطاقة Kela

تقوم مؤسسة التأمينات االجتماعية ( )Kelaبإرسال بطاقة تأمني صحي شخصية (بطاقة
 )Kela) (Kela-korttiعبر البريد إذا كان الفرد مستحقا لنظام الضمان االجتماعي الفنلندي.
ويتم إرسال بطاقة  Kelaتلقائيا وبدون أي تكلفة .ويكون تاريخ انتهاء تغطية التأمني مكتوبًا على
ظهر البطاقة .ويجب إعادة البطاقة إلى مؤسسة التأمينات االجتماعية ( )Kelaعند مغادرة
فنلندا بشكل دائم.
تقوم مؤسسة التأمينات االجتماعية ( )Kelaبتعويض جزء من التكاليف عند تقدمي بطاقة Kela
في الصيدلية أو في العيادات الطبية اخلاصة .وفي حالة عدم امتالك الشخص لبطاقة ،Kela
ت الحق للحصول على
فيجب تقدمي طلب إلى مؤسسة التأمينات االجتماعية ( )Kelaفي وق ٍ
تعويض .كما ال تتحمل املؤسسة دفع تعويضات لتكاليف اخلدمات الطبية التي يتم احلصول عليها
من مقدمي خدمات القطاع العام.
املزيد من املعلومات:
http://www.kela.fi
http://www infopankki.fi

 2.6الضرائب
يجب على كل فرد في فنلندا دفع الضرائب من إيراداتهم إلى الدولة والبلدية .وضرائب الدخل
املكتسب في فنلندا تصاعدية ،أي أنها تعتمد على مستوى الدخل .أما بالنسبة لدخل رأس املال،
تكون نسبة الضريبة  .%30ويتم غالبا ً دفع الضرائب من الدخل مباشرة .ويتم استخدام أموال
الضرائب لإلنفاق على اخلدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم ورعاية األطفال وخدمات
املسنني واإلعانات االجتماعية.
مكتب الضرائب في أولو ()Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto
 ،Torikatu 34 Bمركز املدينة
الهاتف( 020 697 024 :الضرائب الدولية)
( 020 697 050البطاقة الضريبية)
الفاكس020 613 4901 :
ساعات العمل:
اإلثنني-اجلمعة 16.15-9.00
http://www.tax.fi

17

 2.6.1البطاقة الضريبية ونسبة الضرائب

إذا كان الفرد يعمل في فنلندا ،فيجب عليه تقدمي البطاقة الضريبية ( )verokorttiإلى صاحب
العمل الذي يقوم بخصم الضرائب مباشرةً من الراتب اإلجمالي وإيداع صافي الراتب في احلساب
املصرفي للموظف .لذلك يجب على الفرد الذهاب إلى مكتب الضرائب للحصول على البطاقة
الضريبية .وبعد ذلك ميكن جتديد البطاقة الضريبية عبر اإلنترنت من خالل موقع اإلنترنت اخلاص
مبصلحة الضرائب أو عبر الهاتف .ويجب تقدمي عقد العمل وجواز السفر ورقم الضمان االجتماعي
في مكتب الضرائب.
نسبة الضرائب ( )veroprosenttiوفقا ً للدخل .وحتتوي البطاقة الضريبية على بيانات نسبة
الضرائب باإلضافة إلى املبلغ اإلجمالي للدخل السنوي املقدر من قبل مكتب الضرائب ،وميكن
طلب مراجعة نسبة الضرائب واحلصول على بطاقة جديدة خالل العام إذا كان الدخل أعلى أو
أدنى من املقدر.
إذا كان الفرد يعمل في وظيفتني في نفس الوقت ،فيجب احلصول على بطاقة ضريبية ثانية
( )sivutuloverokorttiللدخل اإلضافي والتي يجب تقدميها فورا ً إلى صاحب العمل الثاني.
ال يحتاج الفرد إلى تقدمي طلب للحصول على بطاقة ضريبية إذا كان يعمل كفرد مستقل .وفي
هذه احلالة ،يجب االتصال مبكتب الضرائب لدفع الضرائب مسبقا َ .وفي كلتا احلالتني يجب تقدمي
اإلقرار الضريبي.
ملحوظة :إذا كنت تعمل بدون بطاقة ضريبية خاصة بك ،سيتم فرض ضريبة مبعدل  %60من
كل ما جتنيه من دخلك.
 2.6.2اإلقرار الضريبي والضرائب املستحقة

تقوم مصلحة الضرائب في فنلندا بإرسال منوذج اإلقرار الضريبي الذي مت إنهاؤه مسبقا ً (esitäytetty
 )veroilmoitusللسنة املاضية في شهر إبريل .ويتم احتساب الضرائب وفقا ً للمعلومات املقدمة من
أصحاب العمل والبنوك واألطراف األخرى .ويوضح اإلقرار الضريبي للفرد إذا كان سيسترد ضرائب مدفوعة
بالزيادة أو سيتوجب عليه دفع ضرائب مستحقة.
يجب مراجعة اإلقرار الضريبي الذي مت إنهاؤه مسبقا ً بعناية من أجل :التأكد من اإلقرار الضريبي اخلاص
بك الذي مت إنهاؤه مسبقا ً بعناية.
إذا كانت املعلومات املوجودة في اإلقرار الضريبي صحيحة فال ينبغي القيام بأي شئ .ال يجب التخلص
من اإلقرارات الضريبية حيث ميكن طلبها عند استئجار منزل أو عند تقدمي طلب للحصول على إعانات
إذا متت إضافة للدخل أو مطالبة بحسومات الضرائب ،فيجب إجراء التصحيحات وإرسال منوذج اإلقرار
الضريبي إلى مكتب الضرائب .ويتم إرسال إقرار الضريبة اجلديد في فصل اخلريف.
يتم دفع املعاد من الضريبة املسددة ،إن وجد ،في بداية شهر ديسمبر .يجب التأكد من كتابة رقم احلساب
املصرفي بشكل صحيح في منوذج اإلقرار الضريبي.
اتصل مبكتب الضرائب ملزيد من املعلومات حول الضرائب العقارية وضرائب دخل رأس املال.
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 .3اإلسكان
تنقسم مدينة أولو إلى  16منطقة معيشية تتميز بوجود اخلدمات األساسية بها مثل متجر
البقالة واملدرسة ومركز اخلدمات االجتماعية واملكتبة ومركز الرعاية الصحية ،وتتوافر جميعها في
مركز كل منطقة.

 3.1أنواع املساكن
املستأجرة
•املساكن
َ
•السكن بحق امللكية اجلزئية :ميكن احلصول على حق امللكية اجلزئية ملنزل بدفع مبلغ مقدم
(حوالي  %15من إجمالي سعر الشقة) وذلك باإلضافة إلى دفع إيجار شهري .وهذا النظام
يضمن ويؤمن حقا ً دائما ً للفرد في ملكية الشقة.
•مساكن املِلكية اخلاصة
مزيد من املعلومات حول اإلسكان:
http://www.infopankki.fi
http://www.asuminen.fi
املعيشة واإلسكان في أولو:
( http://www.ouka.fi > Palvelut > Asuminenباللغة الفنلندية)
http://www.oulu.com > Living in English

جرة
 3.2املساكن املستأ َ
ميكن للفرد استئجار منزل من البلدية أو من الوكالء العقاريني أو من أفراد مستقلني .عندما يقوم
الفرد باستئجار منزل ،يجب حترير عقد إيجار مكتوب ( .)vuokrasopimusميكن أن ي ُ َحدَّد عقد
اإليجار لفترة محددة ( .)määräaikainen sopimusأو يكون مفتوح املدة (toistaiseksi
 .)voimassa oleva sopimusيجب أن يشتمل عقد اإليجار على بيان قيمة اإليجار وتاريخ
استحقاقه.
يجب دفع مبلغ تأمني (مساو لدفع  3-1أشهر من اإليجار) والذي سيتم استعادته عند إخالء املنزل
في حالة عدم وجود أي تلفيات وفي حالة دفع اإليجار في الوقت احملدد .يتم توفير سكن خاص
للطالب والشباب ،باإلضافة إلى سكن للمعاقني واملسنني.
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 .3.2.1مصادر توفير السكن

ميكن العثور على منزل من صفحات اإلنترنت اخلاصة مبكاتب اإلسكان ومن خالل اإلعالنات املوجودة
في الصحف احمللية أو سجالت الوكالء العقاريني .وللعثور على مسكن لإلستئجار بشكل خاص،
قم بالتوجه إلى الوكالت اخلاصة أو اإلعالنات املبوبة املوجودة في الصحف احمللية (مثل Kaleva
و Forum24و Oulu-lehtiو  .)Rauhantervehdysبالرغم من استخدام اللغة الفنلندية
في املواقع ،إال أن معظم الفنلنديني يتحدثون ويفهمون اللغة اإلجنليزية.
الشركات واملنظمات التي توفر مساكن لإليجار:
Avara Suomi

http://www.avara.fi

خدمات الرعاية االجتماعية والصحية في مدينة أولو
(للمسنني)

http://www.ouka.fi/sote/ikaantyminen/
palvelukeskukset.html

( Otokyläللطالب)

http://www.otokylä.fi

Oulun seudun Nuorisoasuntoyhdistys
( OsNaللشباب)

http://www.osna.fi

Pohjois-Suomen opiskelija( asuntosäätiö PSOASللطالب)

http://www.psoas.fi

Riihi-säätiö

http://www.riihi.fi

SATO

http://www.sato.fi

Sivakka-yhtymä

http://www.oulunsivakka.fi

TA-Yhtymä

http://www.ta-yhtyma.fi

( Villa Metsolaللمسنني)

http://www.villametsola.fi/

VVO

http://www.vvo.fi

Walo-Asunnot

http://www.waloasunnot.fi

خدمة توفير سكن باإليجار من الشركات واألفراد:
( .http://www.vuokraovi.comباللغة الفنلندية واإلجنليزية)

 3.3معلومات هامة حول اإلسكان
•الكهرباء :ميكن احلصول على عقد الكهرباء ( )sähkösopimusعن طريق االتصال بإحدى
شركات الكهرباء وتزويدهم باسم الفرد وعنوانه .ويتحمل املقيمون مسئولية شراء وتغيير
املصابيح الكهربائية والفيوزات.
à àشركة  Oulun Energiaهي املسئولة عن توزيع الكهرباء في منطقة أولو.
البريد اإللكترونيinfo@oulunenergia.fi :
الهاتف08 5584 3300 :
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à àوميكن للفرد أيضا ً شراء الكهرباء من شركة أخرى منتجة للكهرباء .وميكن مقارنة
األسعار على http://www.sahkonhinta.fi/
•املياه :يوضح عقد اإليجار ما إذا كان سيتم إدراج قيمة فواتير املياه ضمن مبلغ اإليجار أو ما
إذا كان سيتم دفعها بصورة منفصلة كل شهر.
 Oulun Vesià àهي املسئولة عن توفير املياه العذبة ومعاجلة مياه الصرف
الصحي .البريد اإللكترونيoulunvesi@ouka.fi :
الهاتف08 5584 3800 :
•إنذار احلريق :ينص قانون فنلندا على وجوب وجود إنذار للحريق في كل منزل(.)palohälytin
واملقيمون هم املسئولون عن التأكد من عمل أجهزة إنذار احلريق بصورة سليمة
واستبدال البطاريات لها مرة واحدة في السنة .تقوم شركات التأمني بتوفير خدمةتأمني
املنازل( ،)kotivakuutusوال تقوم شركة التأمني على املنزل بتغطية أضرار احلريق إذا تعطل
جهاز إنذار احلريق قبل وأثناء اندالع احلريق .يجب على الفرد قراءة أوراق التأمني بعناية حتى
يستطيع معرفة ما ميكن تغطيته بالتحديد في إطار التأمني.
•التلفاز :يستلزم إصدار رخصة تلفزيون ( )TV-lupaلكل من ميتلك تلفزيون في املنزل.
وميكن شراء رخصة التلفزيون من الهيئة الفنلندية لتنظيم االتصاالت (.)Viestintävirasto
وميكن احلصول على املزيد من املعلومات باللغة اإلجنليزية من http://www.tv-maksu.fi
 .en/index.html/يلزم احلصول على إذن من مالك العقار/مدير العقار ()isännöitsijä
لتركيب طبق استقبال من قمر صناعي.
•السيارات في األماكن اخملصصة لها فقط .وميكن التوقيع على اتفاق مع مالك العقار حيث
يتم تخصيص مكان انتظار لسيارة املستأجر.
•األجهزة املنزلية  ،ولذلك يجب عليك االهتمام باألجهزة املنزلية اخلاصة بك من الثالجة
واجملمد واملوقد ومدخنة املوقد والغسالة .حتتوي معظم املنازل املستأجرة على أجهزة املطبخ.
•التدخني :عادةً يمُ نع التدخني داخل املبنى وبالشرفات.
•الشرفات لألغراض الترفيهية فقط من أجل املقيمني .ال يُسمح بالطبخ أو تخزين الطعام
أو تنظيف السجاد على الشرفات.
•فترة الهدوء :ال يحق للفرد إحداث ضوضاء عالية باملبنى في الفترة ما بني الساعة
 22.00إلى .7.00
•النفايات :ال يجب ترك القمامة /النفايات في الرواق.
•حمامات البخار (الساونا) وغرفة الغسيل وأماكن التخزين واملساحات املشتركة :راجع
قوانني االستخدام والتحفظات من مدير العقار.
ميكن االتصال مبدير العقار ( )isännöitsijäفي أي وقت إذا كان هناك مشاكل متعلقة بالسكن
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 3.4إدارة النفايات
في فنلندا ،تتم إعادة تدوير النفايات ،ويقوم األشخاص بتصنيف نفاياتهم في املنزل ثم إما وضعها
في حاوية القمامة اخملصصة لها واملوجودة في فناء املبنى أو نقلها إلى أقرب مركز إلعادة التدوير
( .)ekopisteويتم وضع بطاقات تصنيف على كل حاوية .حتتوي معظم املباني على حاويات
للنفايات البيولوجية والورق والزجاج والكرتون واملعادن .وميكن أيضا ً العثور على املراكز احمللية إلعادة
التدوير ( ،)ekopisteعلى سبيل املثال بالقرب من السوبر ماركت أو مجموعة حاويات مخلفات
الورق احمللية أو منطقة معاجلة النفايات في .)Rusko* (Ruskon jätekeskus
* Ruskoهي ضاحية شمالية ملدينة أولو.
التخلص من النفايات هي مسئولية املقيمني .إذا كان الفرد يعيش في:
•العمارات السكنية ( )kerrostaloأو املنازل املصطفة ( ،)rivitaloتشتمل تكاليف
الصيانة على رسوم التخلص من النفايات.
•بالنسبة للمنازل اخلاصة ( )omakotitaloواملنازل شبه املستقلة (،)paritalo
يجب أن يتم عمل عقد للتخلص من النفايات مع شركة لنقل النفايات
(.)http://www.ouka.fi/jatehuolto/english/
يتم تصنيف النفايات عموما ً على النحو التالي:
•النفايات البيولوجية ()biojäte
•النفايات الورقية ()paperi
•نفايات ألواح الورق املقوى ( )keräyskartonkiوالكرتون ()pahvi
•نفايات الزجاج ()lasi
•النفايات املعدنية ()pienmetalli
•مخلفات الطاقة ()energiajäte
•نفايات املواد اخلطرة ()ongelmajätteet
•خردة املنتجات الكهربائية واإللكترونية ()sähko- ja elektroniikkaromu
يتوافر املزيد من املعلومات حول إعادة تدوير النفايات وذلك بلغات متعددة على:
http://www.ekokumppanit.fi/index.php/ekokumppanit/julkaisut

إدارة النفايات في أولو ()Oulun jätehuolto
http://www.ouka.fi/jatehuolto/english/
مركز إعادة تدوير النفايات ()Kierrätyskeskus
Kurkkelantie 2, Värttö
الهاتف08 5584 3966 :
ساعات العمل:
من الثالثاء إلى اجلمعة 17.00-10.00
واإلثنني والسبت 14:00-10:00
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 3.5بدالت السكن
بدالت السكن (:)asumistuki
•هي بدالت تدفعها مؤسسة  Kelaلألشخاص ذوي الدخل املعيشي املنخفض
•ميكن استخدامها فيما يتعلق باملساكن املستأجرة أو املساكن بحق امللكية اجلزئية أو مساكن
امللكية اخلاصة في فنلندا.
•يتم منحها لألسر (األفراد الذين يتشاركون مكان املعيشة)
•تصل إلى  %80كحد أقصى من تكاليف السكن
•تتم مراجعتها سنويا ً.
عند احتساب بدل السكن تأخذ مؤسسة التأمينات االجتماعية ( )Kelaما يلي في االعتبار:
•حجم األسرة والدخل املعيشي اإلجمالي قبل خصم الضرائب (الدخل اإلجمالي)
•مبلغ اإليجار
•حجم املنزل
أبلغ مؤسسة التأمينات االجتماعية ( )Kelaفورا ً:
•عند االنتقال إلى منزل آخر
•إذا ارتفع أو انخفض مبلغ اإليجار
•إذا تغير عدد األشخاص
•إذا حدث أي تغيير في الدخل.
إذا قامت مؤسسة  Kelaبدفع مبلغ بدل السكن أكثر مما ينبغي فيجب على الفرد رده.
املزيد من املعلوماتhttp://www.kela.fi :

 3.6قائمة الفحص عند ترك مسكن مستأجر
كاف ،شهر واحد على األقل .ينص عقد اإليجار على
أخطر مالك العقار قبل موعد ترك العقار بوقت ٍ
مدة اإلخطار التي يجب توفيرها قبل إخالء مسكن مستأجر ،ومن األفضل تقدمي اإلخطار باالنتقال
من املنزل احلالي مبجرد أن يتم التوقيع على عقد املسكن اجلديد.
•أبلغ شركة تزويد الكهرباء باالنتقال واطلب البيان اخلتامي.
•اعرف ما إذا كان جلمعية اإلسكان اجلديدة اتفاقا ً مع شركة كهرباء محددة أو ما إذا كان ميكن
للفرد اختيار املزود اخلاص به .وقم بإجراء االتفاق اجلديد بشأن تزويد الكهرباء قبل االنتقال
بحوالى أسبوعني.
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•عند انتقال الفرد إلى مسكن جديد يجب أن يتذكر إعادة جميع املفاتيح إلى مالك العقار أو
مدير العقار.
•ال تنس أن تقدم إشعارا بتغيير العنوان إلى مكتب البريد أو ترسله عبر اإلنترنت على
 .www.muuttoilmoitus.fiوتوجد استمارات لتسجيل تغيير العنوان في
مكتب البريد.
•قم بتنظيف املنزل القدمي وأفرغ أماكن التخزين قبل االنتقال منه .مما يجعل انتقال املستأجر
اجلديد أكثر سهولة .وميكن نقل األشياء التي ال يريدها الفرد إلى مركز إعادة التدوير أو إلى
سوق السلع املستعملة بشرط أن تكون حالتها ال تزال جيدة.
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 .4الرعاية الصحية
في حاالت الطوارئ املتعلقة بالصحة اتصل على
رقم هاتف الطوارئ العام .112

 4.1الرعاية الصحية العامة
يحق جلميع املقيمني احلاصلني على بطاقة  Kelaاستخدام خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية
التي توفرها املدينة .وتهتم البلديات مبعظم خدمات الرعاية الصحية والتي تتضمن الرعاية الصحية
األساسية وعيادات األمومة والطفولة والرعاية الصحية املدرسية والرعاية الصحية للفم.
ميكن دفع رسوم االستشارة للبالغني في مركز الرعاية الصحية ثالث مرات في السنة كحد أقصى.
وال يتم دفع رسوم االستشارة ابتدا ًء من الزيارة الرابعة وما بعدها .وسيتم إرسال الفواتير إلى عنوان
املنزل .وقد مت حتديد مبلغ رسم االستشارة الواحدة في عام  2012بـ  13,80يورو .أما استشارة
البالغني للممرضة في مركز الرعاية الصحية تكون بدون تكاليف رسوم.
تُقدم خدمات الرعاية الصحية العامة مجانا ً ملن هم دون سن .15
وتعد تكلفة اخلدمات التي تقدمها املدينة أقل بكثير من تلك اخلدمات التي تقدمها شركات
القطاع اخلاص.
 4.1.1مراكز الرعاية الصحية

مراكز الرعاية الصحية ( )terveysasemaهي املسئولة عن الرعاية الصحية األساسية
للمقيمني داخل املقاطعة .وميكن للفرد أيضا ً أن يقرر تسجيله في مركز صحي آخر إذا كان أكثر
مناسبة له .ولتغيير مركز الرعاية الصحية ،يجب على الفرد تقدمي إخطارا ً كتابيا ً عبر اإلنترنت أو
من خالل ملء استمارة كتابيا ً .ميكن للفرد التسجيل في مركز صحي آخر:
•عند انتقال الفرد إلى عنوان جديد في مقاطعة أخرى أو
•مرة واحدة كل اثنى عشر شهرا ً.
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تعمل مراكز الرعاية الصحية من يوم اإلثنني إلى اجلمعة .16:00-8:00
العنوان

الهاتف

املقاطعة
Centre

Saaristonkatu 22

08 558 44477

Höyhtyä

Hanhitie 15

08 558 44200

Kaakkuri

Pesätie 11

08 558 44510

Kaijonharju

Kalevalantie 5

08 558 44228

Kontinkangas

Kajaanintie 48 A

08 558 44333

Myllyoja

Karvarinaukio 16

08 558 44366

Rajakylä

Ruiskukkatie 4

08 558 44428

Sepän terveysasema

( Sepänkatu 21الدور الثاني والثالث)

08 558 44630

Tuira

Kangastie 12

08 558 44477

Ylikiiminki

Vesaisentie 2

08 5587 0722

Haukipudas

Simppulantie 15

08 5585 4600

Kiiminki

Terveystie 1

08 8193 311

Jääli

Keskuspisto 3 talo 1 LH3

08 8193 311

Oulunsalo

Kauppiaantie 10

08 5587 3401

Yli-Ii

Elatuspellontie 2

08 558 58280

 4.1.2حتديد موعد

اتصل باملركز الصحي .عند التحدث مع املمرضة هاتفيا ً يجب وصف األعراض بأوضح صورة ممكنة.
ثم ستقوم املمرضة بتقييم احتياجات املريض وحتديد موعد له .كما ستقوم بإخبار املتصل بالتاريخ
والوقت واسم املمرضة/الطبيب ورقم الغرفة.
أثناء حتديد موعد مع الطبيب ميكن للفرد أيضا ً االستعالم عما إذا كان يتوفر طبيبا يتحدث الروسية
أو اإلجنليزية أو إذا كان يتوفر طبيبة .إذا كان الفرد يحتاج إلى مترجم ،فيجب االستفسار مسبقا ً عن
إمكانية تقدمي املركز الصحي أو املستشفى خلدمة الترجمة.
موعد الطبيب ( )ajanvarausمسبقا ً .عادةً يستشير الفرد املمرضة أوالً ،وبعد فحص حالة
املريض تقرر املمرضة إذا كان يلزم حتديد موعد مع الطبيب .وإذا لزم ذلك ،فيتم حتديد املوعد ويُطلب
ت الحق من اليوم.
من املريض أن ينتظر أو يأتي في وق ٍ
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في حالة انشغال خط الهاتف قم باتباع التعليمات الصادرة من اجلهاز الصوتي اآللي التي تكون
عادة باللغة الفنلندية.
•يتم تشغيل صوت موسيقي في البداية ،وبعد ذلك سيسمع املتصل صوتا ً يطلب منه أن
ينتظر على اخلط.
•سيتم تشغيل املوسيقى مرة أخرى بعد انتهاء الرسالة الصوتية .وفي خالل  20ثانية تتكرر
رسالة االنتظار وتبلغ املتصل بالضغط على رقم واحد ( )1إذا كان يريد أن تتصل به املمرضة
ردا ً على مكاملته .وميكن للفرد االختيار بني االنتظار أو أن يضغط على رقم  1وينهي املكاملة.
يتم تسجيل رقم املتصل تلقائيا ً عند الضغط على رقم واحد ،ولذلك ال يحتاج الفرد أن يتصل
مرة ثانية .كما سيتم قطع االتصال تلقائيا ً.
خدمة إعادة االتصال متاحة في أولو من يوم اإلثنني إلى اخلميس حتى الساعة  15:00ويوم اجلمعة
حتى الساعة .14:00

 4.1.3ما ينبغي عمله في املركز احمللي للرعاية الصحية

كن دقيقا ً في موعدك واجلس بالقرب من باب حجرة املمرضة .انتظر حتى تنادى املمرضة على املريض
باالسم .في حالة تأخر املريض عن موعده فيمكن مناداة املريض التالي للدخول إلى الطبيب ،وإذا
كان الفرد غير قادر على الذهاب إلى مركز الرعاية الصحية في املوعد ،فعليه االتصال وإلغاء املوعد
مسبقا ً .أما إذا لم يتم إلغاء املوعد ،سيقوم بدفع الرسوم.
الفحوصات اخملتبرية واألشعة السينية
يحتاج الفرد إلى موعد وخطاب حتويل من طبيب (ليس طبيب الرعاية الصحية اخلاصة أو املهنية).
وميكن للممرضة املوجودة مبكتب اخلدمة في مركز الرعاية الصحية احمللي أن حتجز لك موعدا ً
إذا لزم األمر.
اخملتبر

الهاتف

العنوان

Oulu

08 558 44355

املراكز الصحية في  Tuiraو Centreو
 HöyhtyäوYlikiimingin

Haukipudas

08 5585 4600

Simppulantie 15

Kiiminki

08 8193 340

Terveystie 1

Oulunsalo

08 55873 455

Kauppiaantie 10

Yli-Ii

08 55858280

Elatuspellontie 2

األشعة السينية

الهاتف

العنوان

Oulu

08 558 44355

مركز الرعاية الصحية في
مقاطعة  Kontinkangasفي
.Kiviharjuntie 9

Haukipudas

050 375 0105

Simppulantie 15
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جتديد الوصفة الطبية
في حالة تناول األدوية بصفة دورية واحتياج األفراد لتجديد الوصفات الطبية ،فيجب تقدمي الوصفة
إلى مركز الرعاية الصحية وتركها في صندوق طلبات إعادة الوصفات الطبية (.)reseptilaatikko
تستغرق إعادة الوصفات الطبية من 1-3أسابيع .يجب تقدمي جميع الوصفات الطبية اخلاصة بك
معا ً حتى يتم جتديدها .ويجب تقدمي بطاقة  Kelaالستالم الوصفة اجملددة.
 4.1.4عيادة الطوارئ

مستشفى أولو الجامعي ()Oulun yliopistollinen keskussairaala, OYS
قسم خدمات الطوارئ ()päivystys
 ،Kajaanintie 50املدخل  ،A1مقاطعة Kontinkangas
الهاتف08 315 2655 :
ساعات العمل:
من اإلثنني إلى اجلمعة 8:00-16.00
(وتعمل أيضا ً خالل العطالت األسبوعية والعطالت الرسمية وعلى مدار الساعة)
يرجى االتصال بهاتف االستشارات الصحية رقم  08 315 2655قبل ذهابك إلى وحدة الطوارئ.
خدمة االستشارات الصحية متوفرة طوال أيام األسبوع على مدار اليوم .وسوف ترد ممرضة على
الهاتف وميكنها تقدمي املشورة وتقييم حالتك الطبية وحاجتك للرعاية .يتم عالج املرضى في غرفة
الطوارئ بترتيب خطورة حاالتهم .بعد التسجيل في قسم الطوارئ يجب على األفراد اجللوس
وانتظار دورهم.
 4.1.5في املستشفى

مستشفى أولو اجلامعي
()Oulun yliopistollinen keskussairaala, OYS
 ،Kajaanintie 50مقاطعة Kontinkangas
محول الهاتف 08 315 2011
http://www.ppshp.fi/
يلزم احلصول على خطاب حتويل من مركز رعاية صحية أو طبيب خاص وذلك للفحص والعالج في
املستشفى ( .)sairaalaوال يلزم احلصول على خطاب حتويل في حاالت الطوارئ.
يقوم املريض في املستشفى بدفع رسوم يومية تتضمن تكاليف الفحص والعالج واألدوية والرعاية
ووجبات الطعام.
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انتظار السيارات عند املستشفى
•مناطق انتظار السيارات حيث يدفع الفرد رسم االنتظار قبل املغادرة
(نقدا ً أو باستخدام البطاقة)
•أماكن االنتظار في الشارع حيث يجب على الفرد شراء تذكرة انتظار من خالل جهاز آلي.

 4.2الرعاية الصحية للنساء احلوامل واملولودين واألطفال
عيادة ما قبل الوالدة ()äitiysneuvola
تتم متابعة صحة األم واجلنني بشكل دوري في عيادة ما قبل الوالدة طوال فترة احلمل .وتتواجد
عيادات ما قبل الوالدة في مراكز الرعاية الصحية .يجب إبالغ عيادة ما قبل الوالدة باحلمل قبل انتهاء
الشهر الرابع من احلمل حتى يحق للمرأة احلامل احلصول على منحة األمومة من مؤسسة التأمينات
االجتماعية ( .)Kelaوميكن أيضا ً للحامل استشارة طبيب خاص ،ولكن معظم األمهات تقريبا ً في
فنلندا يستخدمون خدمات العيادة العامة ملا قبل الوالدة .وخدمات عيادة ما قبل الوالدة مجانية.
عيادة ما قبل الوالدة

الهاتف

Oulu

08 558 44355

Haukipudas

050 410 9169; 050 410 7872; 050 430 8177

Kiiminki

040 5029 141; 050 3167 652

Jääli

044 4993 175

Oulunsalo

050 388 6923; 050 388 6946; 050 388 6930

Yli-Ii

08 558 58308

الوالدة
غالبا ً ما تلد النساء في فنلندا في مستشفيات الوالدة .وميكن لألزواج مرافقة زوجاتهم أثناء الوالدة.
وسيتم تقدمي املزيد من املعلومات بواسطة عيادة األمومة .افحصي املدخل املؤدي إلى وحدة الوالدة
في املستشفى مسبقا ً لتجنب االرتباك عندما يحني وقت الوالدة .وفي حالة ذهابك إلى وحدة الوالدة
أثناء الليل ،قومي بالضغط على الزر املوجود بجانب الباب حتى يتم إدخالك.
وحدة الوالدة في مستشفى أولو اجلامعي
املدخل ( B2:2مستوى علوي)
 ،Kajaanintie 50مقاطعة Kontinkangas
الهاتف08 315 3198 :
ميكن إيقاف السيارة على املنحدر وذلك ملدة قصيرة من الزمن فقط.
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على الرغم من تقدمي خدمات ما قبل الوالدة وما بعدها مجاناً ،إال أنه يجب دفع تكاليف اإلقامة في
املستشفى من بعد الوالدة .وميكن االستفسار عن األسعار في املستشفى .كما تقدم عيادات ما
قبل الوالدة فحوصات ما بعد الوالدة لألمهات.
عيادة رعاية الطفل ()lastenneuvola
بعد الوالدة ،تتم متابعة صحة الطفل ومنوه بشكل دوري حتى سن السابعة .كما يتم تطعيم
الطفل وفقا ً لبرنامج التطعيم الوطني .وميكن ألحد الوالدين أو كليهما أن يصطحبوا الطفل إلى
العيادة .العيادة مجانية.
يعد دعم الرعاية الشاملة لألسرة عن طريق تقدمي املشورة جزءا ً من عمل املمرضة .ينبغي على
األمهات واآلباء اجلدد أال يترددوا في مشاركة مشاعرهم في الفترة ما بعد الوالدة والظروف العائلية
واملشاكل مع املمرضة.
عيادة رعاية الطفل

الهاتف

Oulu

08 558 44355

Haukipudas

050 410 9169; 050 410 7872; 050 430 8177

Kiiminki

050 3693 479

Jääli

050 3693 479

Oulunsalo

050 388 6946; 050 388 6960; 050 388 6930

Yli-Ii

08 5585 8203

 .4.2.1حني ال يكون الطفل على ما يرام

إذا كان الطفل مريضاً ،ميكنك الذهاب إلى عيادة رعاية الطفل خالل ساعات خدمة الطوارئ (ستقوم
املمرضة بإبالغك بساعات خدمة الطوارئ عند زيارتك األولى لعيادة رعاية الطفل) .وستقوم املمرضة
بفحص الطفل املريض وحجز موعد مع الطبيب إذا لزم األمر.
يحق للوالدين احلصول على  3أيام إجازة من العمل مدفوعة الراتب في حالة مرض الطفل حتى
يصل عمره إلى  10سنوات .إال إنه يجب تقدمي شهادة مرضية للطفل إلى صاحب العمل واملدرسة.
وميكن احلصول على الشهادة عبر االتصال بالعيادة أو الذهاب إليها خالل ساعات خدمة الطوارئ.

 4.3مراكز االستشارات الصحية املدرسية
مراكز االستشارات الصحية املدرسية ( )kouluneuvolaخدمات الرعاية الصحية لألطفال
في مرحلة التعليم األساسي (بداية من سن السابعة) وللشباب في مرحلة التعليم الثانوي
العالي العام.
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وسيجرى على الطفل
وسيستمر برنامج التطعيم في املدرسة والذي بدأ في عيادة رعاية الطفل.
ُ
فحوصات دورية .كما يجب إبالغ ممرضة املدرسة حتى ميكنها حتديد موعد للطفل الستشارة طبيب
نفسي أو اختصاصي معاجلة النطق أو غيره.
يتم إجراء الفحوصات الدورية على األسنان لألطفال حتى سن  .15وال يستلزم إجراء الفحوصات كل
سنة في حالة سالمة الفم واألسنان .أما بعد بلوغ سن الـ  15عاما ،فيحدد األطفال مواعيد إجراء
فحوصات األسنان بأنفسهم .ورعاية األسنان مجانية ملن أعمارهم أقل من  18سنة.

 4.4خدمات الرعاية االجتماعية والصحية لالجئني
تقدم اخلدمات االجتماعية والصحية لالجئني خدمات الرعاية االجتماعية والصحية لالجئي
احلصة ولطالبي اللجوء الذين مت منحهم تصريح لإلقامة وللعائدين .وتقوم املكاتب احمللية للرعاية
االجتماعية والصحية باإلعتناء بهم بعد املرحلة األولى من اللجوء.
خدمات الرعاية االجتماعية والصحية لالجئني وطالبي اللجوء
()Maahanmuuttajapalvelut
 ،Mäkelininkatu 8 Bالدور الرابع ،مركز املدينة
ساعات العمل :من اإلثنني إلى اجلمعة 16.00-9.00
الهاتف050 347 5745 :
http://www.ouka.fi/sote/maahanmuuttajat

 4.5الرعاية الصحية للفم
عيادات األسنان التابعة للبلدية ( )hammaslääkäriمفتوحة أيام اإلثنني إلى اخلميس
 15.30-8.00واجلمعة .15.00-8.00
لتحديد مواعيد لرعاية األسنان ،اتصل بـ
عيادات األسنان

الهاتف

Oulu

08 5584 6430

Haukipudas

08 5585 4666

Kiiminki

08 8193 311

Oulunsalo

050 3437580

Yli-Ii

08 558 58282

وفي احلاالت الطارئة اتصل في األوقات  10.00-7.30للحصول على موعد في نفس اليوم .وخالف
هذه احلاالت ينبغي االتصال بعد الساعة .10.00
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وسيتم إرسال فاتورة إلى املريض بعد كل زيارة إلى طبيب األسنان استنادا ً إلى تكاليف الرعاية التي
تلقاها.
خدمات طوارئ األسنان
تتوفر رعاية طوارئ األسنان أيام العطالت األسبوعية والعطالت الرسمية في عيادة األسنان في
 Aapisie 3الساعة ( ،)12.00-10.00اتصل بالهاتف 044 703 6426
سيتلقى جميع املرضى املتصلون في الوقت ما بني  12.00-9.30العالج في نفس اليوم .وفي
األوقات األخرى وحاالت اإلصابات اخلطرة ،قم باالتصال بخدمة الطوارئ املشتركة في مستشفى
أولو اجلامعي مباشرة على الهاتف .08 315 2655
عيادات األسنان التابعة للبلدية
املقاطعة

العنوان

Höyhtyä

Hanhitie 15، 90150 Oulu

Kaakkuri

Pesätie 11، 90420 Oulu

Kaijonharju

Kalevalantie 5، 90570 Oulu

مركز املدينة

 ،Saaristonkatu 22الدور الثانيOulu 90100 ،

Myllyoja

Valjastie 17، 90650 Oulu

Rajakylä

Ruiskukkatie 4، 90580 Oulu

Tuira

Kangastie 12، 90500 Oulu

Kontinkangas

Aapistie 3، 90220 Oulu

Special Dental Clinic

Aapistie 3، 90220 Oulu

Dental Training Clinic

 ،Aapistie 3الدور الثانيOulu 90220 ،مواعيد طالب طب األسنان
(للمرضى اجلدد) الساعة 14.00-12.00

Haukipudas

Simppulantie 15

Kiiminki

Terveystie 1

Oulunsalo

 ،Shopping Centre Kapteeniالدور الثانيKarhuojantie 2 ،

Yli-Ii

Elatuspellontie 2

عيادات األسنان اخلاصة

http://www.oulunyksityishammaslaakarit.fi
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 4.6اخلدمات الصحية املتخصصة
 4.6.1خدمات الصحة النفسية

خدمات الصحة النفسية ( )mielenterveyspalvelutتقدم املساعدة والدعم في األزمات
والرعاية النفسية والتأهيل باإلضافة إلى خدمات اإلسكان للمقيمني في أولو.
مركز املقاطعة للرعاية الصحية هو جهة االتصال الرئيسية في جميع احلاالت املتعلقة بالصحة
النفسية حيث تتم إحالة املرضى منه إلى رعاية خاصة عند اللزوم.
هاتف املساعدة في حاالت الطوارئ
ميكن االتصال بخدمات الصحة النفسية في حاالت طوارئ األزمات .وال يلزم حتديد موعد للحصول
على هذه اخلدمات.
الهاتف044 703 5940 :

 4.6.2املسكرات واإلدمان

مركز الوقاية من إساءة استعمال املواد اخملدرة
مركز الوقاية من إساءة استعمال املواد اخملدرة يقدم النصح والدعم في حاالت عديدة مثل اإلقالع عن
التدخني أو تخفيف شرب الفرد للكحوليات.
مركز الوقاية من إساءة استعمال املواد اخملدرة ()Ehkäisevä päihdetyö
 ،Kajaanintie 48 Aالدور الرابع ،مركز املدينة
مستشار الوقاية من إساءة استعمال املواد اخملدرة ،الهاتف 044 7034560
املمرضة ،الهاتف 050 4063491
مؤسسة )A-klinikka) A-Clinic
عيادة التأهيل  Redi 64للشباب
توفر مؤسسة  A-Clinicالرعاية لألشخاص البالغني أكثر من  29سنة فيما يتعلق مبختلف أنواع
اإلدمان (املقامرة وشرب املسكرات وغير ذلك) .أما عيادة  Redi 64فهي لألشخاص البالغني أقل
من  29سنة واملقيمني في منطقة أولو .يحظى املقيمون في أولو برعاية مجانية .أما املقيمني في
البلديات األخرى فيجب أن يكون لديهم تعهد بالسداد ( )maksusitoumusوالذي ميكنهم
احلصول عليه غالبا ً من مكتب الضمان االجتماعي التابع للبلدية التي نشأوا بها .وبالنسبة للعمالء
اجلدد ورعاية املرضى من العيادات اخلارجية وحاالت األزمات فال يلزم حتديد مواعيد أو خطابات حتويل.
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مؤسسة  A-Clinicوعيادة التأهيل Reda 64
للشباب
 ،Mäkelininkatu 43الدور الثالث ،مركز املدينة
ساعات العمل :من اإلثنني إلى اجلمعة 11.30-8.00
الهاتف044 703 6160 :
الدعم ملتعاطي اخملدرات باحلقن وأسرته:
،Oulun Vinkki
مختبر املركز الصحي مبركز املدينة
Saaristonkatu 22
ساعات العمل :األربعاء 17.00-15.30
الهاتف( 044 703 6160 :من اإلثنني إلى اجلمعة )12.00-8.00
 4.6.3إعادة تأهيل ضحايا التعذيب

إذا وقع أحد ضحية للتعذيب ،فيجب االتصال بطبيبه اخلاص أو األخصائي االجتماعي اخلاص
به .وسيتم توجيه الفرد إلى خدمات إعادة تأهيل ضحايا التعذيب التي يتم تقدميها في املركز
الطبي .ODL

 4.7تعويض نفقات الرعاية الصحية
إذا كان يحق للفرد االنتفاع بامتيازات مؤسسة ( Kelaراجع القسم  )2.5ومت منحه بطاقة ،Kela
فستقوم مؤسسة التأمينات االجتماعية ( )Kelaبتقدمي التعويضات عن تكاليف العالج الطبي
ودفع بدالت املرض بسبب فقدان الدخل .وال يتم منح تعويضات عن تكاليف اخلدمات الطبية التي
يتم احلصول عليها من مقدمي خدمات القطاع العام.
يتم التعويض عن تكاليف العالج على يد طبيب أو طبيب أسنان في القطاع اخلاص وفقا ً جلدول
الرسوم .ومتنح التعويضات أيضا عن األدوية املوصوفة .وعادةً ما يتم خصم مبلغ التعويض من
سعر الدواء في الصيدلية مباشرة إذا كان لدى الشخص بطاقة  .Kelaالهدف من بدل املرض
هو التعويض عن فقدان الدخل خالل فترة العجز عن العمل .والبد عادة من استكمال فترة انتظار
من  10أيام قبل منح بدل املرض .ويتم دفع بدل املرض إلى صاحب العمل إذا كان الشخص يتسلم
راتبا ً أو أجرا ً أثناء إجازته املرضية .بالنسبة لإلجازة املرضية األطول ،يجب على الشخص البحث عن
املعلومات على صفحات موقع مؤسسة التأمينات االجتماعية (.)Kela
إذا مرض الطفل بصورة خطيرة ،فيمكن للفرد احلصول على بدل الرعاية اخلاصة من مؤسسة Kela
للتعويض عن فقدان الدخل الذي تسببه ضرورة أخذ إجازة من العمل لرعاية الطفل.
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ملزيد من املعلومات:
http://www.kela.fi -> English -> sickness

 4.8الصيدليات واألدوية
تباع األدوية في الصيدليات ( .)apteekkiوبعض األدوية تستلزم وصفة الطبيب ليتم صرفها.
ويقوم موظفو الصيدلية بإخبار العميل إذا وجد بديل أرخص (أدوية حتتوي على نفس املكونات
الفعالة).
توجد العديد من الصيدليات في أولو وضواحيها .وتقع الصيدليات التالية في مركز املدينة وتعمل
لساعات أطول:
الصيدلية املركزية في أولو ()Oulun keskusapteekki
 ،Isokatu 45مركز املدينة
ساعات العمل:
من اإلثنني إلى اجلمعة 21.00-8.30
السبت-األحد 21.00-10.00
صيدلية اجلامعة ()Yliopiston apteekki
 ،Isokatu 27مركز املدينة
ساعات العمل:
اإلثنني-األحد 23.00-8.00
إرسال األدوية عبر البريد
ممنوع استالم األدوية املرسلة عبر البريد من بلدان خارج نطاق دول املنطقة االقتصادية األوروبية.
على الرغم من إمكانية إرسال األدوية من بلدان منطقة الدول اإلقتصادية األوروبية ،إال أنه توجد قواعد
بشأن الكمية فضال ً عن لوائح البلد اخلاصة .يجب على الفرد االتصال مبصلحة اجلمارك ()tulli
قبل استالم أي دواء من اخلارج.
هاتف خدمة استعالمات اجلمارك 020 690 600

 4.9الرعاية الصحية اخلاصة
على الرغم من متيز الرعاية الصحية العامة في فنلندا باجلودة العالية ،إال أنه ميكنك اختيار الذهاب
إلى العيادات اخلاصة .فقد يكون من األسهل حتديد موعد ،خاص ًة إذا احتاج الفرد الستشارة أخصائي.
وميكن حتديد املواعيد عبر الهاتف أو اإلنترنت.
على الرغم من أنه يحق للفرد احلصول على تعويض جزئي من مؤسسة  ،Kelaإال أن رسوم أطباء
القطاع اخلاص تظل مكلفة ( 100-60يورو لكل زيارة) .ويجب على الشخص أن تكون بحوزته
بطاقة  Kelaحتى ميكنه االستفادة من التعويض.
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ملحوظة :على الرغم من أن الطفل قد يكون له تأمينا ً خاصا ً مينح والديه الفرصة الصطحابه
إلى أطباء القطاع اخلاص ،إال أنه من الضروري الذهاب إلى عيادة الرعاية الصحية العامة لتلقي
الفحوصات الدورية.

 4.10الرعاية الصحية للطالب واملوظفني
 4.10.1الطالب

اجلامعة
تقدم منظمة خدمات الصحة الطالبية في فنلندا اخلدمات الصحية لطالب جامعات فنلندا .وتعطي
بطاقة هوية الطالب له احلق في الفحوصات واالستشارات الطبية اجملانية والتطعيمات اجملانية
والعالج الطبي العام .وهناك بعض اخلدمات التي تكون مستحقة الدفع.
خدمات الصحة الطالبية في فنلندا
()Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, YTHS
Yliopistokatu 1 A، Linnanmaa campus
الهاتف046 710 1062 :
هاتف خدمات رعاية األسنان046 710 1065 :
جامعة العلوم التطبيقية ومعاهد التدريب املهني وتعليم الكبار
إذا كان الفرد يدرس في أولو ملا يزيد عن  4أشهر بدوام كامل ،فيحق له تلقي اخلدمات الصحية التي
تقدمها البلدية أينما تقع املدرسة.
عيادة الرعاية الصحية الطالبية ()Opiskeluterveysasema
 ،Kajaanintie 48 Aالدور ،3b
مقاطعة Kontinkangas
الهاتف08 558 46310 :
كما تقدم البلدية خدمات رعاية األسنان .ويتم احتساب تكاليف عيادات األسنان التابعة للبلدية
وفقا ً لتعريفة مركز الرعاية الصحية.
 4.10.2املوظفون

يجب على أصحاب العمل التأكد من توافر خدمات الصحة املهنية جلميع املوظفني .وأيضا ً قد
يقدم أصحاب العمل ملوظفيهم إمكانية احلصول على اخلدمات الطبية .وقد يرغب أيضا ً األشخاص
الذين يعملون حلسابهم اخلاص ورجال األعمال في اتخاذ الترتيبات املمكنة للحصول على خدمات
الصحة املهنية لهم .تقوم مؤسسة التأمينات االجتماعية ( )Kelaبتعويض جزء من تكاليف
تلك اخلدمات.
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 .5خدمات العائالت واألطفال
 5.1خدمات الرعاية النهارية
يحق لألطفال دون سن املدرسة (أقل من  7سنني) احلصول على الرعاية النهارية التابعة للبلدية
( .)päivähoitoيتم تنظيم الرعاية النهارية في مراكز الرعاية النهارية ومراكز الرعاية النهارية
العائلية ودور احلضانة .وميكن أن تعمل دور الرعاية النهارية لدوام كامل أو جزئي .وتعتمد التكاليف
على دخل الوالدين .يجب تقدمي طلب ملكان الرعاية النهارية مسبقا ً .كما يجب إجراء فحص صحي
لألطفال في عيادة رعاية الطفل قبل الذهاب إلى مركز الرعاية النهارية.
كما تقدم دور احلضانة اخلاصة خدمات الرعاية النهارية .ويتوافر الدعم املالي لتكاليف خدمات
الرعاية النهارية اخلاصة في صورة قسيمة خدمات من البلدية.
توفر مؤسسة التأمينات االجتماعية ( )Kelaالدعم املالي للرعاية النهارية العائلية اخلاصة ولتعيني
مربية أطفال.
وبإمكان أحد والدي الطفل البالغ ثالث سنوات أو أقل احلصول على إجازة لرعاية الطفل واملكوث في
املنزل مع الطفل واحلصول على امتيازات مؤسسة ( Kelaبدل الرعاية املنزلية).
ملزيد من املعلومات حول النظام الفنلندي للرعاية النهارية:
http://www.infopankki.fi
 5.1.1مراكز الرعاية النهارية التابعة للبلدية

ميكن للفرد أن يختار الرعاية النهارية املناسبة له من بني اخليارات التالية:
•الرعاية النهارية املفتوحة ()avoin päiväkoti
•مركز الرعاية النهارية التابع للبلدية ()kunnallinen päiväkoti
•الرعاية النهارية العائلية ( – )perhepäivähoitoبحد أقصى  4أطفال في اجملموعة
•الرعاية النهارية للمجموعات األسرية ( – )ryhmäperhepäiväkotiبحد أقصى  12طفل
بعض مراكز الرعاية النهارية مفتوحة  24ساعة للعائالت التي يعمل والديها في مناوبات .كما
يوجد أيضا ً مركز للرعاية النهارية يقدم تعليم اللغات اإلجنليزية والسويدية أو السامية باملمارسة.
تعليم اللغات باملمارسة هو إسلوب لتعليم اللغة الثانية حيث يتم استخدام اللغة املراد تعلمها
كوسيلة للتعليم.
37

عملية التقدمي
لتسجيل طفل في مركز عام للرعاية النهارية ،يجب ملء الطلب الذي ميكن تقدميه إما عبر اإلنترنت
أو كنسخة مطبوعة .ويتوافر الطلب باللغتني الفنلندية واإلجنليزية .ويجب تقدمي الطلب قبل أربعة
أشهر من تاريخ احلاجة إلى خدمات الرعاية النهارية .وفي احلاالت الطارئة سيستغرق األمر أسبوعني
إليجاد مكان لطفلك في خدمات الرعاية النهارية.
وسيتم إرسال قرار منح مكان للرعاية النهارية كتابيا ً .كما سيدفع الشخص غرامة تقدر برسوم
 15يوما ً من الرعاية النهارية إذا لم يتم قبول املكان الذي مت منحه للطفل ولم يتم إلغاؤه قبل
تاريخ لبدء الرعاية احملدد في إخطار القبول.
طلبات االلتحاق بالرعاية النهارية
paivahoidonpalveluohjaus@ouka.fi
الهاتف08 55845300 :
تتوافر استمارات وتعليمات الطلب عبر اإلنترنت ومن مراكز الرعاية النهارية:
http://www.ouka.fi/english/health/daycare.htm
الرسوم
يتم فرض رسوم شهرية تشمل الوجبات عن الرعاية النهارية لألطفال ( 254يورو شهريا ً في عام
 2011كحد أقصى للرعاية بدوام كامل) .ويتم حتديد الرسوم استنادا ً إلى دخل الوالدين وتتم
مراجعتها سنويا ً .وإذا تغير الدخل املعيشي ،فيجب االتصال مبركز الرعاية اخملتص .يحق للوالدين/
األوصياء احلصول على خصم إذا تواجد أكثر من طفل واحد في مركز الرعاية النهارية.
ميكن حساب رسوم الرعاية النهارية للطفل الواحد من هنا:
http://www.ouka.fi/english/health/daycareapplications.htm
احلياة في مركز الرعاية النهارية
يتم تقسيم األطفال إلى مجموعات وفقا ً ألعمارهم .ويكون لكل مجموعة عادة معلم واحد واثنان
من املساعدين .تقدم الرعاية النهارية وجبات صحية مجانية (اإلفطار والغداء والوجبات اخلفيفة
لوقت ما بعد الظهر).
تفتح دور الرعاية النهارية من الساعة  6.30إلى الساعة  17.00في املعتاد .ويحدد لألطفال روتني
يومي من األنشطة احملددة واللعب احلر واالستراحة .ويلعب األطفال خارجا ً مرتني يوميا ً.
يجب إبالغ دار الرعاية النهارية في حالة غياب الطفل (بسبب املرض أو أي سبب آخر) ،كما يجب أال
يذهب الطفل املريض إلى دار الرعاية النهارية .ويحق ألحد الوالدين احلصول على  3أيام إجازة من
العمل/املدرسة لالعتناء بطفله ويلزم حينها تقدمي شهادة مرضية لصاحب العمل.
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ويقوم موظفو دار الرعاية النهارية والوالدان بإعداد خطة للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة
املبكرة والتعليم قبل االبتدائي للطفل .وتتم متابعة وتقييم تنفيذ هذه اخلطة مرة واحدة سنويا ً
على األقل .وميكن أن ترتب دار الرعاية النهارية لتوظيف مترجم عند اللزوم.
الرعاية النهارية املفتوحة  /أنشطة التعليم في مرحلة الطفولة املبكرة
•األطفال الصغار واجملموعات املدرسية صغيرة السن هي رعاية نهارية جزئية تقدم اخلدمات
لألطفال الذين ميكثون في املنزل مع والديهم .حيث يتقابل األطفال ملدة  3ساعات من 3-2
مرات أسبوعيا ً .وميكن للوالدين مرافقتهم( .الرسوم  28أو  43يورو شهريا ً في عام )2011
•األندية العائلية :يذهب األطفال إلى النادي مع والديهم .ويقوم املوظفون والوالدان بإعداد
األنشطة معا ً .وبداية من خريف  ،2012ستصبح األندية مجانية.
يجب تقدمي طلب احلصول على هاتني اخلدمتني لدى وحدة تقدمي طلبات احلصول على الرعاية النهارية.
 5.1.2الرعاية النهارية اخلاصة

ميكن للفرد أن يختار الرعاية النهارية اخلاصة املناسبة له من بني اخليارات التالية:
•مركز الرعاية النهارية اخلاص
•دار الرعاية النهارية العائلية اخلاص
•تعيني مربية أطفال في املنزل
تقوم بعض مراكز الرعاية النهارية بتقدمي اخلبرات في اللغات اخملتلفة وبعضها يهتم بالفنون أو
بالتعليم البديل (منهج  Montessoriو )Steinerأو بالدين.
ويتوافر الدعم املالي لتكاليف خدمات الرعاية النهارية اخلاصة في صورة قسيمة خدمات .يجب
تقدمي طلب احلصول على قسيمة اخلدمات مسبقاً ،ويتم تفعيلها منذ بداية الشهر الذي يبدأ فيه
الطفل احلضور إلى دار احلضانة اخلاصة .وتعتمد قيمة القسيمة على حجم العائلة ودخلها .ملزيد
من املعلومات حول قسيمة اخلدمات قم باالتصال بخدمات الرعاية النهارية التابعة للبلدية أو بدار
احلضانة اخلاصة.
توفر مؤسسة التأمينات االجتماعية ( )Kelaالدعم املالي للرعاية النهارية العائلية اخلاصة ولتعيني
مربية أطفال .وحتى يحق احلصول على هذا الدعم ،يجب أن يكون من يقدم الرعاية اخلاصة للطفل
معترف به من قبل البلدية.
قائمة مراكز الرعاية النهارية اخلاصة
( http://www.yksityisetpaivakodit.comباللغة الفنلندية)
( http://www.ouka.fi/sote/paivahoito/yksityinen_ph.htmlباللغة اإلجنليزية)
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 5.1.3رعاية الطفل قصيرة املدى

عند احلاجة إلى جليسة أطفال ميكن للفرد االتصال باجلمعيات مثل:
منظمة  Mannerheim Leagueلرعاية الطفل
()Mannerheimin lastensuojeluliitto, MLL
 ،Nummikatu 32مركز املدينة
من اإلثنني إلى اجلمعة 13.00-8.00
الهاتف045 1215562 :
البريد اإللكترونيmll.pohjois-pohjanmaa@mll.fi :
http://www.mll.fi
http://pohjois-pohjanmaa.mll.fi/toiminta/
lastenhoitotoiminta/tilaa-hoitaja/
وبجانب املساعدة في رعاية الطفل التي تقدمها منظمة  MLLفهي تقدم خدمات أخرى للعائالت.
•اجملالس العائلية
•أندية األم والطفل
وأسرَّة األطفال للرحالت وعربات
واألسرَّة النقالة
•استئجار مالبس األطفال
واألسرَّة العادية ِ
ِ
ِ
األطفال وغيره.
)4H (Oulun alueen 4H-yhdistys ry
 ،Kauppurienkatu 26 A 2مركز املدينة
الهاتف( 050 4040447 :من اإلثنني إلى اجلمعة )16-9
oulu@4h.fi

 5.2حماية الطفل
إن الهدف من خدمات رعاية الطفل ( )lastensuojeluهو حماية األطفال وتقدمي املساعدة
لعائالتهم .وتشمل خدمات رعاية الطفل خدمات عديدة مختلفة .إذا وقعت مشاكل في العائلة أو
إذا قلق الوالدان على طفلهم/أطفالهم أو إذا شعروا باإلرهاق واحليرة ،فيمكنهم االتصال باألخصائي
االجتماعي لرعاية الطفل للحصول على املساعدة.
في احلاالت الطارئة ميكن االتصال باألخصائي االجتماعي يوميا ً الساعة  24.00-8.00على الهاتف:
 .044 703 6235وفي األوقات األخرى اتصل برقم هاتف الطوارئ العام .112
ملزيد من املعلومات حول الدور الذي تقدمه خدمة حماية الطفل بعدة لغات:
http://www.lastensuojelu.info
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 5.3االمتيازات للعائالت
يحق للعائالت ذات األطفال احلصول على االمتيازات العديدة التي تقدمها مؤسسة التأمينات
االجتماعية (.)Kela
منحة األمومة ()äitiysavustus
يحق للنساء احلوامل احلصول على منحة األمومة التي يتم تقدميها إليهم في صورة منحة نقدية
أو حقيبة األمومة التي حتتوي على مالبس للطفل باإلضافة إلى أغراض أخرى متعلقة باألمومة.
يجب تقدمي طلب احلصول عليها في مؤسسة التأمينات االجتماعية ( )Kelaقبل شهرين من والدة
الطفل على األقل .يحق للمرأة احلصول على منحة األمومة إذا:
•كانت تعيش في فنلندا
•انقضى  154يوما ً من فترة احلمل على األقل في فنلندا
•قد خضعت احلامل لفحص طبي في عيادة رعاية األم أو عيادة طبيب قبل نهاية الشهر الرابع
من احلمل.
بدل األمومة ()äitiysraha
()vanhempainraha

وبدل األبوة

()isyysraha

وبدل الوالدين

يحق للوالدين احلصول على العديد من اإلجازات اخلاصة بالوالدين :تمُ نح األمهات بدل أمومة عن
 105يوم عمل ومينح اآلباء بدل أبوة (عن  18يوم عمل كحد أقصى) .باإلضافة إلى ذلك ،فإنه يتم
دفع بدل الوالدين ( 158يوم عمل) إلى الوالد الذي يقوم باالعتناء بالطفل بعد انتهاء إجازة الوضع.
يجب أن يكون مقدمو الطلب قد أقاموا في فنلندا ملدة ال تقل عن  180يوما قبل تاريخ والدة الطفل
احملدد مباشرةً حتى يصبح من حقهم احلصول على بدل األمومة أو بدل األبوة أو بدل الوالدين.
إعانة الطفل ()lapsilisä
توفر مؤسسة التأمينات االجتماعية ( )Kelaإعانة شهرية للطفل دون سن  17سنة .يتم توفير
معدالت أعلى من إعانة الطفل للوالد دون زواج.
الرعاية املنزلية للطفل ()lasten kotihoidon tuki
بعد توقف منح بدالت األمومة واألبوة والوالدين ميكنك طلب احلصول على إعانة الرعاية املنزلية
للطفل إذا لم يكن الطفل يذهب إلى دار الرعاية النهارية التابعة للبلدية .وميكن احلصول على بدل
الرعاية املنزلية للطفل حتى يصل عمر الطفل إلى  3سنني.
يحق لألطفال دون سن الثانية والذين يتم االعتناء بهم في املنزل بواسطة والديهم احلصول على
اإلعانة املكملة املقدمة من قبل مدينة أولو (“ .)”Oulu-lisäويتم دفعها تلقائيا ً مع بدل الرعاية
املنزلية للطفل.
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 5.4تسجيل الزواج
ميكن للفرد الزواج إذا كان:
•عمره أكثر من  18سنة
•عمره أقل من  18سنة ولديه تصريح بالزواج من وزارة العدل
•غير متزوج
•ليس شريكا ً في عقد شراكة مسجلة مع شخص آخر.
قبل الزواج ،يجب على كال الشخصني التوقيع على تعهد ينص على عدم وجود عقبات حتول دون
الزواج اخملطط .وقد يضطر الشخص إلى تقدمي مستندات تثبت أنه مطلق أو أرمل عند اللزوم .وبعد
فترة ال تقل عن  7أيام ،سيتم إصدار شهادة باملانع (عقبات) للزواج .وإذا لم يتم الزواج في غضون
األربعة أشهر التالية ،يتعني على الفرد تقدمي طلب احلصول على الشهادة مرة أخرى .يجب حضور
شاهدين اثنني إلمتام الزواج.
وميكن للفرد إمتام الزواج قانونيا ً في
•كنيسة لوثرية وكنيسة أرثوذكسية
•كنيسة مت منحها ترخيص إجراء مراسم الزفاف
•مكتب السجل املدني احمللي (.)maistraatti

 5.5تسجيل العالقة
ميكن للفرد اختيار تسجيل العالقة كمعاشرة أو كشراكة مسجلة في مكتب السجل املدني احمللي.
وال يوجد حاجة للشهود .كما ميكن لشخصني من نفس اجلنس تسجيل عالقتهم.

 5.6تسجيل املواليد
لدى الوالدين أو األوصياء مدة شهرين إلخطار السجل السكاني باسم الطفل ولغته األم بعد والدته.
ويتم إرسال االستمارة تلقائيا مللئها وإعادتها إلى مكتب السجل املدني احمللي التابعة له لألم .إذا مت
تعميد الطفل في كنيسة لوثرية أو أورثوذكسية فيجب إعادة االستمارة إلى القس.
يعطى الطفل اسم العائلة املشترك للوالدين ،أما إذا كان للوالدين اسم عائلة مختلف ،فيتوجب
عليهما اختيار واحد واإلبالغ به .إال أنه يجب أن يكون للطفل نفس اسم العائلة الذي يحمله أشقاؤه
من نفس الوالدين.
دائما ً ما تكون األم هي الوصي القانوني على الطفل إذا لم يكن الوالدان متزوجني
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(حتى في حالة العالقة املسجلة) .وإذا اختار األب احلصول على حقوقه في الوصاية فيجب إثبات
األبوة .موظف مكتب رعاية الطفل التابع للبلدية هو املسئول عن إجراءات إثبات األبوة.
إدارة الشئون العائلية ()Perheasiainyksikkö
 ،Kangastie 16الدور الرابع ،مقاطعة Tuira
الهاتف08 5584 4858 :

 .5.7الطالق
يتم فسخ الزواج بقرار من احملكمة .ويقوم بتقدمي طلب الطالق أحد الزوجني أو كالهما في
مكتب احملكمة املركزية احمللية ألحد الزوجني .وسوف تؤدي هذه اإلجراءات إلى الطالق حتى لو اعترض
الطرف اآلخر.
ميكن أن يتحقق الطالق بعد فترة نظر إجبارية ملدة ستة أشهر أو في حالة انفصال كال الطرفني
(أي ،ال يعيشون سويا ً) على مدى السنتني املاضيتني.
يجب على الزوجني االتفاق على حقوق النفقة وزيارة الطفل والبدل اخملصص للزوج/الزوجة أو الطفل
وعلى توزيع املتاع .إذا لم يسوي الزوجان القضايا املذكورة أعاله ،ميكن رفعها إلى احملكمة املركزية،
والتي حتكم بشأنها .عند احلكم بالطالق ،قد تأمر احملكمة أحد الزوجني بدفع النفقة إلى اآلخر ،سواء
في فترات زمنية محددة أو دفعة واحدة.
قيم مكتب الهجرة الفنلندية حق بقاء األجنبي في البالد وأسباب حصوله
في حالة طالق األجانب ،ي ُ ّ
على تصريح إقامة .ميكن أن تؤثر اإلقامة لفترة طويلة في فنلندا أو وجود أطفال من هذا الزواج أو
االرتباط بفنلندا بعالقات قوية في اتخاذ قرار منح اإلقامة.
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 .6األزمات
تعتبر األزمات أحداثا غير متوقعة .واألزمات على سبيل املثال عبارة عن مرض خطير أو طالق أو وفاة
أحد أفراد األسرة أو بطالة أو حادث أو تعاطي اخملدرات أو حاالت أخرى غير متوقعة تهدد احلياة.

 6.1املساعدات املتوفرة
املساعدة املنزلية ( :)kodinhoitoapuهذه اخلدمة مخصصة ألولئك الذين ميرون بفترات
صعبة في حياتهم  -على سبيل املثال ،املرض أو فترة األمومة الصعبة  -وال ميكنهم رعاية شئون
املنزل.
دعم الدخل ( :)toimeentulotukiيعتبر دعم الدخل هو املالذ األخير الذي يضمن احلد األدنى
للدخل في احلاالت التي يكون فيها دخل وممتلكات الفرد أو األسرة غير كافية لتغطية نفقات احلياة
اليومية .إن مركز اخلدمات االجتماعية في مدينة أولو هو املسئول عن التعامل مع طلبات احلصول
على دعم الدخل.
مركز اخلدمات االجتماعية في حاالت الطوارئ (:)sosiaalipäivystys
رقم هاتف املساعدة واالستشارات في حاالت الطوارئ 08 558 44891
(من اإلثنني إلى اجلمعة )15.00-10.00
للحصول على املشورة وجها ً لوجه من مركز اخلدمات االجتماعية
 ،Mäkelininkatu 33 Aالدور الثاني ،مركز املدينة
ساعات العمل
اإلثنني  -اجلمعة 15.30-9.00
أزمات األسرة والزواج :يقدم مركز االستشارات األسرية خدمات لألسر التي لديها
•مخاوف تتعلق باألطفال األقل من  16سنة (السلوك واملدرسة والنمو والتربية)
•أزمات العالقات (النزاعات والطالق)
•حدوث صدمات لألطفال أو العائلة (على سبيل املثال احلوادث واملرض)
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مركز االستشارات األسرية ()Perheneuvola
 ،Arkistokatu 4 Bالدور الرابع
املواعيد اإلثنني-الثالثاء واخلميس-اجلمعة 12.00-10.00
الهاتف044 703 6120 :
االستشارات املتعلقة بالديون :إذا كنت ال تستطيع تسديد فاتورة ما ،اتصل مبرسل الفاتورة فورا ً.
املساعدة في مشاكل السداد أو الديون متوفرة من مستشار الديون احمللي اخلاص بك.
االستشارات املتعلقة بالديون في مدينة أولو ()Velkaneuvonta
 ،Mäkelininkatu 33 Aالدور الرابع ،مركز املدينة
الهاتف( 044 703 6824 :اإلثنني-اجلمعة )10.30-9.00
االستشارات القانونية :إذا كان لديك أي تساؤالت حول القضايا القانونية ،يجب االتصال مبكتب
االستشارات القانونية .ميكن احلصول على املساعدة القانونية سواء فيما يخص اإلجراءات القضائية
أو في غيرها من املسائل .وتقدم املساعدة القانونية مجانا ً ألولئك الذين ال ميلكون أي وسيلة للدفع.
أما اآلخرين فعليهم دفع ثمن املساعدات القانونية التي تقدم لهم.
مكتب االستشارات القانونية ()Oikeusaputoimisto
 ،Hallituskatu 13-17 Dالدور الرابع ،مركز املدينة
الهاتف010 366 1420, 050 4058137 :
ساعات العمل:
اإلثنني  -اجلمعة 16.15-8.00
oulu.oikapu@oikeus.fi

 6.2دور رعاية الطفولة واألمومة واملالجئ
تعتبر دور رعاية الطفولة واألمومة ( )ensi- ja turvakotiشكال من أشكال رعاية الطفل
والتي تهدف إلى دعم الوالدين ومساعدة العائلة في العثور على مواردها ونقاط قوتها .ويتم حتديد
الرعاية وفقا ً الحتياجات األسرة ،وذلك ملساعدة الوالدين في التأقلم مع احلياة واالعتناء بأطفالهم.
تعتبر املالجئ مراكز خدمة يحصل فيها األشخاص ،الذين يعانون من العنف األسري أو املهددون
به ،على املساعدة في التغلب على األزمة .حتصل جميع األطراف املشتركة في العنف األسري على
الرعاية الالزمة ،ولكن الهدف األساسي هو احلفاظ على مصالح الطفل في جميع األوقات .تعمل
املالجئ ليال ً ونهارا ً على مدار الساعة ،وميكن للفرد الذهاب إلى هناك في أي وقت إذا كان في حاجة
إلى مكان آمن.
دور رعاية الطفولة واألمومة واملالجئ في نفس العنوان.
 ،Kangastie 9مقاطعة Tuira
الهاتف( 08 561 5500 :متاح على مدار  24ساعة)
( http://www.oulunensijaturvakoti.fi/باللغة الفنلندية)
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خط  Monikaملساعدة النساء املهاجرات :ميكنك االتصال للتحدث عن مشاكلك والسؤال
عن حقوقك في فنلندا .اخلدمات متوفرة بعدة لغات.
الهاتف( 09 692 2304 :على مدار  24ساعة)

 6.3أمر عدم التعرض
أمر عدم التعرض ( )lähestymiskieltoيعني أنه حلماية حياة أو صحة أو حرية أو سالمة
شخص ما ،قد يؤمر شخص آخر بعدم التعرض له .ومن األمثلة الشائعة التي قد يستخدم فيها
األمر بعدم التعرض مضايقة (اتصال ،محاولة زيارة) الزوج احلالي/السابق أو املتعايش بدون زواج فضال ً
عن ابتزاز املال من أحد الوالدين املسنني.
ويتم تقدمي طلب احلصول على أمر بعدم التعرض إما في قسم الشرطة أو في احملكمة املركزية
مباشرة .لدعم طلبك ،من املهم أن تقوم بتسجيل كافة األحداث فور حدوثها وجمع كل األدلة
املمكنة باإلضافة إلى معلومات االتصال بالشهود .وفي حالة تعرض الشخص للعنف ،يجب أن
يخضع لفحص ذاتي.
في حاالت الطوارئ ،ميكن أن يصدر أمر مؤقت بعدم التعرض والذي يدخل حيز التنفيذ على الفور.
محكمة مدينة أولو املركزية ()Oulun käräjäoikeus
 ،Rata-aukio 2مقاطعة Raksila
الهاتف010 364 9500 :
oulu.ko@oikeus.fi
قسم شرطة مدينة أولو ()Oulun poliisi
 ،Rata-aukio 2مقاطعة Raksila
الهاتف071 876 0211 :
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 .7خدمات كبار السن
يستحق كبار السن خدمات الرعاية االجتماعية والصحية مثل:
•بدل سكن للمتقاعدين
•بدل رعاية املتقاعدين
•اخلدمات املنزلية
•خدمات الرعاية املنزلية
•خدمات وجبات الطعام
•االستحمام
•خدمات النقل
•التغييرات الالزمة للمسكن
يعتمد حق احلصول على بعض املزايا على املدة التي عاشها الشخص املسن في فنلندا .تعتني دور
رعاية املسنني اخلاصة والتابعة للبلدية بأولئك الذين ال ميكنهم العيش مبفردهم في منازلهم دون
مساعدة .كما تعتبر خدمة السكن بديال جيدا آخر.
توفر املدينة مختلف األنشطة الرياضية واألنشطة اجلماعية والتحفيزية للمقيمني من املسنني .
كما تقدم أيضا ً العديد من املنظمات واجلماعات الدينية واجلمعيات عدة خدمات لكبار السن .كذلك
تتوفر خدمات الدعم الفردية ،وعادة ما تُقدم من قبل متطوعني.
خدمات االستشارات
خدمة استشارات ) Aino (Aino Neuvontapalveluمعلومات عن اخلدمات التي تقدمها
احلكومة والقطاع اخلاص والقطاع الثالث لكبار السن.
خدمة استشارات Aino
الهاتف044 703 4973, 044 703 5120 (15.00-9.00) :
aino@ouka.fi
يتوفر املستشارون:
الثالثاء واخلميس واجلمعة  ،Oulu 10، Torikatu 10 ،15.00-9.00مركز املدينة
اإلثنني  15.00-9.00واألربعاء 16.00-9.00
 ،Kumppanuuskeskus، Isokatu 47مركز املدينة
املعلومات التالية تعتبر معلومات عامة فقط ،لذا يرجى االستعالم من مركز استشارات Aino
للحصول على معلومات مفصلة عن اخلدمات املقدمة لكبار السن.
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الرعاية املنزلية :توفر وحدة خدمة رعاية املسنني اإلقليمية خدمات الرعاية املنزلية والعمل
االجتماعي واألنشطة اليومية والتسكني في مالجئ لكبار السن .تشير الرعاية املنزلية إلى
املساعدة في املنزل باإلضافة إلى اخلدمات الداعمة األخرى والتمريض املنزلي .تتوفر الرعاية املنزلية
طوال أيام األسبوع على مدار اليوم .يدفع العمالء الرسوم على أساس حجم األسرة والدخل اإلجمالي.
بدل الرعاية غير الرسمي ( :)omaishoidon tukiإذا مت االعتناء بشخص مصاب مبرض مزمن
أو شخص لديه إعاقة شديدة في املنزل ،ميكن ملقدم الرعاية أن يحصل على بدل رعاية غير رسمي
في ظل ظروف معينة .ويخضع الدخل من البدل غير الرسمي للضريبة .كما يحق ملقدم الرعاية
غير الرسمي  3أيام أجازة شهريا ً على األقل وتنظم البلدية رعاية بديلة.
مراكز اخلدمة :تقدم هذه املراكز خدمات عديدة لكبار السن وذلك لدعم استقاللهم .وبعض هذه
اخلدمات مجانية .تشمل هذه اخلدمات:
•وجبات الطعام
•حمام البخار واالغتسال
•ممارسة الرياضة
•الهوايات والدراسة
•املكتبة واملقهى
تقع هذه املراكز في  Höyhtyäو  Ranta-Kastelliومركز املدينة و  Koskelaو
 Pateniemiو .Tuira
خدمة السكن :تدعم خدمات اإلسكان السكن املستقل عن طريق منح تعويضات ألعمال ترميم
املساكن .في حالة إذا وجد شخص كبير السن ال ميكنه االستمرار في العيش في املنزل ،ميكنه العيش
في خدمة السكن .تقدم بعض أماكن خدمة السكن عناية مركزة.
الرعاية في املستشفيات واملؤسسات :إذا كانت صحة الشخص كبير السن ال تسمح له بأن
يعيش في املنزل أو في أماكن خدمة السكن ،ميكن تنظيم الرعاية على شكل رعاية مؤسسية
والتي تشير إلى كال ً من الرعاية على املدى القصير في مسشتفى مدينة أولو ( )OCHوالرعاية
طويلة املدى في املؤسسات .تشمل تخصصات املستشفى طب الشيخوخة والطب الباطني وإعادة
التأهيل وخدمات الطوارئ ورعاية مرحلة ما قبل املوت ورعاية املرضى املصابني بأمراض عقلية الذين
يعانون من اضطرابات سلوكية.
مستشفى مدينة أولو )OCH (Oulun kaupunginsairaala, OKS
 ،Kiviharjuntie 5مقاطعة Kontinkangas
الهاتف08 558 45600 :
يتم اختيار املرضى الذي يحتاجون إلى رعاية مؤسسية طويلة املدى من قبل ممرضة وإختصاصي
أمراض الشيخوخة ملركز .SAS
مركز  SASمبدينة أولو
مستشفى مدينة أولو ،Kiviharjuntie 5 ،الدور الرابع ،مقاطعة Kontinkanga
الهاتف044 703 5078, 044 703 5090 :
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 7.2املعاشات
يوجد في مدينة فنلندا نظامني للمعاش القانوني ( ،)eläkeحيث يكمالن بعضهما البعض:
•توفر املعاشات احلكومية دخال أساسيا لألشخاص الذين يحق لهم احلصول على معاش
مرتبط بالدخل احملدود ،أو ال يحق لهم احلصول على شيء على اإلطالق .حيث يتم منحهم
هذه املعاشات ودفعها عن طريق مؤسسة .Kela
•تصبح حقوق املعاش املرتبط بالدخل مستحقة من خالل التوظيف والعمل احلر.
يعتمد مقدار املعاش أيضا ً على املدة التي أقامها الشخص وعمل فيها في فنلندا ،حيث يحق
لألجانب  -الذين أقاموا في فنلندا ملدة كافية من الوقت  -احلصول على معاش على أساس كبر
السن أو اإلعاقة.
أما بالنسبة لألجانب الذين لم يقيموا في فنلدنا لفترة كافية جتعل من حقهم احلصول على املعاش،
فيجوز لهم تقدمي طلب إلى مؤسسة  Kelaللحصول على مساعدات خاصة لألجانب .وقد متنح
املساعدات اخلاصة لألجانب في حالة الوضع املالي غير املستقر بعد مرور مدة ال تقل عن خمس
سنوات من اإلقامة بفنلندا.
ملزيد من املعلومات:
http://www.kela.fi
( http://www.tyoelake.fiباللغة الفنلندية والسويدية واإلجنليزية)
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 .8خدمات املعاقني
تتوفر خدمات خاصة للمعاقني فيما يتعلق باإلقامة والنقل واالتصاالت ،وغيرها .غير أنه يلزم
شهادة من طبيب عند تقدمي طلب احلصول على خدمات املعاقني .وميكن احلصول على هذه الشهادة
من مراكز الصحة وغيرها .يوفر مكتب الرعاية االجتماعية لألشخاص املعاقني ذهنيا ً أو جسديًا
خدمات املعاقني.
ذهنيا
مكتب الرعاية االجتماعيةللمعاقني
ً
أو جسديًا ()Vammaispalvelutoimisto
 ،Vanhantullinkatu 4مركز املدينة
الهاتف08 558 46461 :
الدعم املالي الذي توفره مؤسسة :Kela
•بدل إعانة املعاقني ( )vammaistukiللمعاقني من سن  16حتى  64والذين أقاموا في
فنلندا لفترة كافية من الزمن.
•إعادة التأهيل الطبي لذوي اإلعاقات الشديدة (lääkinnällinen kuntoutus
.)vaikeavammaisille
•إعادة التأهيل املهني ( )ammatillinen kuntoutusلألشخاص العاجزين.
•بدل رعاية خاصة ( )erityishoitorahaللوالدين في حالة عدم متكنهم من أداء عملهم
بسبب رعاية الطفل املعاق دون سن  16سنة داخل املستشفى أو ،في بعض احلاالت،
في املنزل.
•بدل رعاية الطفل العاجز ( )lapsen hoitotukiفي حالة إذا كان الوالدان يعتنون بطفل
عاجز حتت سن  16سنة في املنزل.
•في بعض احلاالت ،ميكن أن يتلقى الطفل العاجز أيضا ً إعادة تأهيل طبي ()kuntoutus
لذوي اإلعاقات الشديدة.
خدمات الترجمة :ميكن توفير مترجم لضعاف السمع والبصر والكالم ملساعدتهم في مختلف
احلاالت ،على سبيل املثال في العمل والدراسة وممارسة الهوايات والتفاعل االجتماعي.
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لترتيبات احلصول على مترجمي لغة اإلشارة،
شمال فنلندا بوساطة مؤسسة Kela
الهاتف020 634 5580 :
الهاتف النصي020 634 5581 :
رسائل نصية020 634 5582 :
الفاكس020 634 5583 :
هاتف اجليل الثالث020 634 5584 :
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 .9التعليم
 9.1نظام التعليم الفنلندي
عال وتعليم الكبار .يحصل البنات
ينقسم نظام التعليم إلى تعليم أساسي وتعليم ثانوي وتعليم ٍ
واألوالد على فرص تعليم متساوية.
وتعتبر مرحلة التعليم األساسي إلزامية في فنلندا ،أي أن اجلميع ،الفنلنديني واألجانب ،يخضعون
للتعليم اإللزامي من سن  7سنوات وحتى االنتهاء من املناهج الدراسية للسنوات الدراسية التسع،
أو حتى يصل إلى سن  17سنة .وتضمن السلطات احمللية أن جميع األطفال يحصلون على فرصة
الذهاب إلى املدرسة.
كاف بشكل عام للحصول على وظيفة ،لذا يستكمل معظم
يعد إكمال التعليم األساسي غير ٍ
الشباب الدراسة في املدرسة الثانوية العليا العامة أو في املدرسة الثانوية العليا املهنية ،كما يتابع
الكثيرون دراستهم في اجلامعة أو في جامعة العلوم التطبيقية/الفنون املتعددة.
يعتبر التعليم في فنلندا ذو قيمة عالية .كما أن التعليم املستمر مدى احلياة ضروري للنجاح في
احلياة اليومية ،وهو يعني مثابرة الشخص على التدريب وحتسني املهارات بغض النظر عن عمره وعن
تدريباته السابقة.
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دكتوراة
ليسانس

درجات الماجستير في
العلوم التطبيقية

خبرة العمل

درجات الماجستير
درجات البكالوريوس في العلوم
التطبيقية
كليات العلوم التطبيقية

تأهيل مهني
إضافي

خبرة العمل

تأهيل مهني
متخصص

درجات البكالوريوس
الجامعات

خبرة العمل

التأهيل المهني
التعليم والتدريب المهني
الثانوي العالي

اختبار القبول في
الجامعة
التعليم الثانوي العالي
العام

التعليم األساسي

التعليم قبل االبتدائي

نظام التعليم الفنلندي (املصدر :وزارة التعليم والثقافة)
تكاليف التعليم في فنلندا
يكون التعليم والوجبات واملواد املدرسية وترتيبات السفر مجانيا في مدارس التعليم األساسي.
أما في املدارس الثانوية العليا املهنية والعامة ،يجب على الطالب شراء الكتب واملواد الدراسية
بأنفسهم ،ولكن يكون التعليم والوجبات مجانيا ً.
بالنسبة للجامعات وجامعات العلوم التطبيقية/الفنون املتعددة ،يكون التعليم مجانياً ،لكن يدفع
طالب اجلامعة رسوما في كل فصل دراسي الحتاد الطلبة ،في مقابل احلصول على خصومات على
وجبات مقصف الطالب والنقل واملواد الدراسية ،إلى غير ذلك.
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الفصول الدراسية والعطالت املدرسية للتعليم الثانوي األساسي والعالي
•الفصل الدراسي اخلريفي :في الفترة من منتصف أغسطس حتى ديسمبر
à àعطلة فصل اخلريف في شهر أكتوبر (أسبوع واحد عادة)
à àعطلة عيد امليالد في ديسمبر (من  2إلى  3أسابيع)
•الفصل الدراسي الربيعي :من شهر يناير وحتى بداية شهر يونيو
à àعطلة فصل الشتاء في مارس (أسبوع واحد)
à àعطلة فصل الصيف من شهر يونيو وحتى منتصف شهر أغسطس

 9.2التعليم قبل املدرسي
التعليم قبل املدرسي ( )esiopetusوهي سنة واحدة في املدرسة لتعليم األطفال من عمر
 6سنوات قبل بداية املدرسة اإللزامية .التعليم قبل املرحلة االبتدائية يكون اختياريا ومجانيا،
وإذا كان الطفل في حاجة إلى مكان للرعاية النهارية باإلضافة إلى التعليم قبل املرحلة االبتدائية،
سيتم احتساب رسوم خاصة.
يتم تنظيم التعليم قبل املدرسي في البلدية ومراكز الرعاية النهارية اخلاصة ملدة  4ساعات في
اليوم ،والغرض منها هو ممارسة املهارات التي سيحتاجها في املدرسة مما يجعل من السهل على
الطفل بدء االلتحاق باملدرسة.
للتقدمي ،ميكنك استخدام نفس استمارة طلب احلصول على رعاية نهارية.

 9.3التعليم األساسي
يبدأ التعليم اإللزامي في شهر أغسطس ،في العام الذي يبلغ فيه الطفل  7سنوات ،وتستمر حتى
يُنهي الطفل الـ  9سنوات الدراسية ،أو حتى يصل عمره إلى  17سنة ،وتعتبر الرعاية الصحية
املدرسية والوجبات املدرسية واملواد الدراسية مجانية جلميع التالميذ الذين يتلقون التعليم
األساسي.
تؤثر نتائج أداء الطفل خالل العام األخير من الدراسة في املدرسة على فرصته لاللتحاق بالتعليم
العالي ،ومن املهم أن يتابع الوالدان مع املعلم للتأكد من أن الطفل يبلى بال ًء حسنا ً في املدرسة.
هناك  36مدرسة حكومية للتعليم األساسي في أولو ،اثنتان منهن لألطفال ذوي االحتياجات
اخلاصة ،وهناك بعض املدارس اخلاصة كذلك (املدرسة السويدية اخلاصة ومدرسة شتاينر واملدرسة
املسيحية).
اإلدارة التعليمية ()Opetustoimi
 ،Taka-Lyötyn katu 4مقاطعة Taka-Lyötty
الهاتف08 558 410 :
koulut@ouka.fi
http://www.oulu.com/school
( http://www.edu.ouka.fiباللغة الفنلندية)
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مدرسة أولو الدولية)OIS) (Oulun kansainvälinen koulu( ،
توفر مدرسة أولو الدولية التعليم باللغة اإلجنليزية من الصف  1إلى  ،9وتعمل مبوجب قوانني مدينة أولو،
ويعتمد املنهج الدراسي على مناهج التعليم األساسي الفنلندي وبرنامج منظمة البكالوريا الدولية.
مدرسة أولو الدولية
 ،Kasarmintie 4مقاطعة Myllytulli
الهاتف08 557 1459 :
http://oulu-ois.com
 9.3.1التسجيل لاللتحاق بالتعليم اإللزامي

يتم التسجيل لاللتحاق بالصف األول في شهر يناير-فبراير .للتسجيل خارج فترة التسجيل احملددة،
يرجى االتصال مبدير املدرسة.
يتم سرد بيانات االتصال مبدارس التعليم األساسي في أولو على موقع اإلدارة التعليمية.
يتوافر على شبكة اإلنترنت باللغة الفنلندية والعربية والروسية دليل ألولياء األمور واملعلمني حول
اجملموعات الثقافية واللغوية اخملتلفة.
_http://www.edu.ouka.fi/portaalifiles1/File/Mamu_Opas_suomi
( varillinen.pdfباللغة الفنلندية)
http://www.edu.ouka.fi/portaalifiles1/File/Mamuopas_venaja.pdf
(باللغة الروسية)
http://www.edu.ouka.fi/portaalifiles1/File/Mamuopas_arabia(2).pdf
(باللغة العربية)
 9.3.2الرعاية الصباحية واملسائية

يجوز لتالميذ الصف األول والثاني والتالميذ األكبر منهم سنا ً من ذوي االحتياجات اخلاصة تقدمي طلب
للحصول على مكان لألنشطة املسائية ،مع دفع رسوم معينة ،ويتم تنظيم األنشطة املسائية
داخل املدرسة أو بالقرب منها ،ويكون الهدف من هذه األنشطة ممارسة التالميذ لألنشطة قبل وبعد
املدرسة .وتشمل هذه األنشطة املسائية قيام األطفال بأداء واجباتهم واللعب وممارسة الرياضة
باإلضافة إلى وجبة خفيفة.
يفضل تقدمي طلبات االلتحاق بالسنة الدراسية املقبلة في وقت مبكر ،بحلول منتصف فبراير عادة،
ولكن يتم قبول الطلبات على مدار السنة.
خدمات الرعاية الصباحية واملسائية،
هاتف شؤون الشباب 044 703 8204
( http://www.oulu.com/youth/care.htmباللغة اإلجنليزية)
( http://www.ouka.fi/nuoriso/iltapaiva/باللغة الفنلندية)
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 9.3.3التعليم األساسي لألطفال غير الناطقني باللغة الفنلندية

األطفال ،الذين لديهم مهارات اللغة الفنلندية غير كافية لالنضمام جملموعات التعليم الرئيسية،
يحضرون مجموعات التعليم التحضيرية (،)perusopetukseen valmistava opetus
وعادة ما يستغرق هذا التعليم التحضيري سنة مدرسية واحدة ،وفقا ً ملستوى التقدم الشخصي
للطالب ،ويتم أثناء هذه السنة التركيز على تعلم اللغة الفنلندية ليصبح على دراية مبفردات
مختلف املواد املدرسية ،كما يعمل التعليم التحضيري على تسهيل عملية االندماج في فصول
التعليم الرئيسية.
اللغة الفنلندية كلغة ثانية واللغة األم والتعليم الديني
•يستمر الطالب في دراسة اللغة الفنلندية وفقا ملنهج الفنلندية كلغة ثانية (.)S2
•وقد يتلقى الطالب التعليم بلغتهم األم سواء أثناء التعليم التحضيري أو بعده ،في حالة إذا
كان هناك ما ال يقل عن أربعة طالب في نفس مجموعة اللغة .قد ال يتم ترتيب الدروس دائما ً
في مدرسة الطالب نفسه.
•ميكن للطالب دراسة دياناتهم اخلاصة ،إذا كان هناك ثالثة طالب على األقل من نفس اجملموعة
الدينية في البلدية ،حيث يبلغ الوالدان عن ديانة أطفالهم أثناء التسجيل في املدرسة.
ملزيد من املعلومات ،يرجى مراجعة:
http://www.ouka.fi/english/school/immigrant.htm
 9.4.1عملية التقدمي بعد مرحلة التعليم اإللزامي

يتم اختيار الطالب بناء على الشهادات املدرسية اخلاصة بهم .وهناك بعض املدارس لديها
امتحانات قبول .ميكنك التقدم للعديد من املدارس في نفس الوقت باستخدام نفس الطلب.
ويتم تقدمي الطلبات من خالل نظام التقدم املشترك الوطني على شبكة اإلنترنت من
http://www.haenyt.fi
•ميكن التقدم جلميع املدارس الثانوية العليا في فصل الربيع واخلريف ()yhteishaku
•توجد مرونة في اختيار ( )joustava valintaاألجانب الذين لديهم شهادات مدرسية من
بلدانهم األصلية.
•توجد جولة تقدم تكميلية ( )täydennyshakuفي شهر يوليو ،في حالة إذا كانت هناك
أماكن شاغرة في البرنامج مما يعطي فرصة ثانية ألولئك الذين لم يلتحقوا في اجلولة األولى.
مجانيا ،ويحق للطالب األكادمييني واملهنيني أن يحصلوا على الرعاية الصحية املدرسية
يكون التعليم
ً
ووجبة غداء مجانية .إال إنه يتوجب عليهم شراء الكتب واملواد الدراسية اخلاصة بهم.
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الطالب حتت سن  25سنة يستحقون منحة الدراسة وقرض الطالب .يصبح الطالب األجنبي
مستحقا ً ملنحة الدراسة بعد إقامته في فنلندا ملدة سنتني .ويستحق الالجئون والعائدون منحة
الدراسة فورا ً عند حصولهم على مكان الدراسة.
 9.4.2التعليم الثانوي العالي العام

مت تنظيم املدارس الثانوية العليا العامة ( )lukioبشكل عام دون تقسيمها إلى صفوف ،وعدم
ربط الدراسة بالسنة التي بدأت فيها فهي تستغرق  4-2سنوات من الدراسة ،ويعتبر  3سنوات
هو الوقت األكثر شيوعاً ،وتنتهي باختبار القبول باجلامعات ( )ylioppilastutkintoالذي يعطي
األهلية للطالب لاللتحاق بدراسات التعليم العالي ،ولكنه ال يؤهل الشخص ألي مهنة خاصة.
هناك  12مدرسة ثانوية عليا عامة في مدينة أولو تقدم التعليم الصباحي ،ومدرسة عالية واحدة
للكبار ( )Oulun aikuislukioتوفر التعليم املسائي .وهناك أيضا ً مدرستان ثانوية عليا خاصة
(السويدية وشتاينر).
يتوافر برنامج دبلومة البكالوريا الدولية ( )IBفي اللغة اإلجنليزية في املدرسة الثانوية العليا
.Oulun Lyseo
ملزيد من املعلومات:
http://www.edu.ouka.fi

 9.4.3التعليم املهني

هناك  5مدارس للتدريب والتعليم الثانوي العالي املهني في مدينة أولو توفر التعليم املهني في
مختلف اجملاالت .وميكن للشخص في العديد من املدارس املهنية احلصول على التأهيل املهني من
خالل فترة التدريب املهني .ميكن للطالب الراغبني في الدراسة في مجال معني باملدارس املهنية
االلتحاق مبدارس تقع في بلديات أخرى .وعادة ما يستغرق استكمال مرحلة التأهيل املهني من 2
إلى  3سنوات.
التدريب التحضيري للتعليم املهني لألجانب
تنظم بعض الكليات املهنية فترة تدريب حتضيري للتعليم املهني لألجانب (valmistava
 ،)koulutus maahanmuuttajilleمما يجعل من السهل عليهم االلتحاق بالتعليم املهني
باللغة الفنلندية .وعادة ما يستغرق التدريب التحضيري سنة واحدة.
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معاهد التدريب املهني في مدينة أولو
1

كلية  Luoviاملهنية ()Ammattiopisto Luovi

http://www.luovi.fi

2

وحدة أولو من جامعة ديكونيا للعلوم التطبيقية
()Oulun diakoniaopisto

http://www.oulundiakoniaopisto.fi

3

كلية أولو املهنية(Oulun seudun
)ammattiopisto, OSAO

http://www.osao.fi

4

كلية أولو للخدمات (Oulun palvelualan
)opisto, PAO

http://www.opo.oulu.net/english.html

5

معهد أولو للموسيقى()Oulun konservatorio

http://www.oulunkonservatorio.fi

 9.4.4التدريب املهني

يجمع التدريب املهني ( )oppisopimuskoulutusبني التعليم املهني والتدريب في املوقع،
وهو متوفر لكل من الكبار والصغار ،وكذلك رجال األعمال أو األشخاص ذوي شهادات التعليم
العالي.
مركز التدريب املهني في بوهيامنا الشمالية
()Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus
 ،Kansankatu 47 Bمركز املدينة
الهاتف08 3120 702, 044 3120 701 :
http://www.popo.fi
ملزيد من املعلومات:
•مكتب TE
•http://www.oph.fi/english/ -> Adult Education -> Vocational
adult education and training

 9.5التعليم العالي
يُقدَّم التعليم العالي في جامعات العلوم التطبيقية ( )ammattikorkeakouluوفي
اجلامعات (.)yliopisto
يتم اختيار الطالب للتعليم العالي بناء على الشهادات وامتحانات القبول اخلاصة بهم ،ويكون
التعليم مجانيا ،ولكن يجب على الطالب شراء أو استعارة الكتب املدرسية اخلاصة بهم وغيرها
من املواد الدراسية .ويستحق الطالب حتت سن  25سنة منحة الدراسة وقرض الطالب ،كما ميكن
للطالب الكبار( 64-25سنة) أن يكونوا مؤهلني للحصول على منحة الدراسة أو إعانة البطالة
وبدل معيشة .املزيد من املعلومات من مكتب .TE
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http://www.oulu.fi/english/

)Oulun yliopisto( جامعة أولو

http://www.oamk.fi/english/

UAS، (Oulun seudun  أولو- جامعة أولو للعلوم التطبيقية
)ammattikorkeakoulu

http://oulu.diak.fi/in_english

وحدة أولو من جامعة ديكونيا للعلوم التطبيقية
)Diakonia ammattikorkeakoulu, Oulun yksikkö(

:ملزيد من املعلومات عن كيفية التقدم
) (باللغة الفنلندية والسويدية واإلجنليزيةhttp://www.koulutusnetti.fi
تنظم اجلامعات الفنلندية دورات مفتوحة بأجر للجميع؛ ميكنك املشاركة فيها بغض النظر عن
.سنك أو أهدافك التعليمية أو تعليمك املدرسي السابق
www.avoinyliopisto.fi

)Avoin yliopisto( اجلامعة املفتوحة

www.pohjoispohjanmaankesayliopisto.fi

اجلامعة الصيفية في بوهيامنا الشمالية
)Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopisto(

 التعليم اإلضافي والتكميلي للكبار9.6
 بدءا ً من الدورات، معاهد لتعليم الكبار في مدينة أولو توفر مجموعة متنوعة من الفصول7 هناك
.الفردية وحتى الدورات التحضيرية للتأهيل املهني والتعليم التكميلي
http://www.luovi.fi/

)Ammattiopisto Luovi(  املهنيةLuovi كلية

http://www.oakk.fi/

Oulun( مركز أولو لتعليم الكبار
)aikuiskoulutuskeskus OAKK

http://www.opo.oulu.net/

Oulun palvelualan opisto,( كلية أولو للخدمات
)PAO

http://www.ouluopisto.com/

)Oulu-opisto( معهد أولو

http://www.oulunkansalaisopisto.fi/

Oulun kansalaisopisto

http://www.pohjolaopisto.fi/

Pohjola-Opisto

http://www.psk.fi/

)PSK-Aikuisopisto(  لتعليم الكبارPSK مركز

http://www.markinst.fi/

)Markkinointi-instituutti( معهد التسويق
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توفر  OpinToriخدمات اإلرشاد والتخطيط التعليمي
للبالغني الذي يرغبون في اكتساب مهارات مختلفة وفقا ً ملتطلبات
سوق العمل .جتد هذه اخلدمة من مكتب :TE
 ،Torikatu 34-40مركز املدينة
الهاتف010 272 1180 :
ساعات العمل:
اإلثنني  -اجلمعة 15.45-9.00
oulunseutu@opintori.info

 9.7الكليات املدنية
توفر الكليات املدنية ( )kansalaisopistoتعليما عاما غير رسمي في العديد من اجملاالت.
كلية أولو للتعليم املدني ()Oulun kansalaisopisto
 ،Kaarretie 14مقاطعة Tuira
الهاتف08 555 4060 :
kanslia@oulunkansalaisopisto.fi
http://www.oulunkansalaisopisto.fi
معهد أولو ()Oulu-opisto
 ،Suvantokatu 1مقاطعة Karjasilta
الهاتف08 50 3166729 :
http://www.edu.ouka.fi/koulut/index.cfm?d=56

 9.8االعتراف باملؤهالت األجنبية
ميكن تقدمي الدرجات العلمية أو غيرها من املؤهالت التي مت احلصول عليها من خارج فنلندا
لالعتراف بها:
•يقرر اجمللس الوطني الفنلندي للتعليم مدى أهلية املؤهالت التي يقدمها األجانب للوظائف
العامة في فنلندا.
•تتخذ الهيئات املتخصصة القرار بشأن منح حق ممارسة مهنة أو استخدام لقب وظيفي .على
سبيل املثال ،تتخذ الهيئة الوطنية للرقابة على الرعاية والصحة ،Valvira ،القرارات اخلاصة
مبهن الرعاية الصحية.
يقيم أصحاب العمل في القطاع اخلاص الكفاءة التي متنحها املؤهالت األجنبية
•بشكل عام ّ
ألصحابها عند اتخاذ قرار بشأن تعيني املوظف.
•تتخذ معاهد التعليم العالي واملعاهد التعليمية األخرى القرار بشأن مدى األهلية التي متنحها
املؤهالت األجنبية الستكمال الدراسة ولنقل االعتمادات الستكمال التأهيل الذي يتعني اتخاذه
في فنلندا.
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:ملزيد من املعلومات
>- http://www.oph.fi/ -> English -> Mobility
Recognition and international comparability of qualification
Valvira ،الهيئة الوطنية للرقابة على الرعاية الصحية
http://www.valvira.fi
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 دورات تعليم اللغة الفنلندية.10
 إال أن معظم املقيمني،على الرغم من أن اللغات الرسمية في فنلندا هي اللغة الفنلندية والسويدية
.في مدينة أولو يتحدثون اللغة الفنلندية
:يتم تقدمي دورات تعليم اللغة الفنلندية بواسطة
Villa Victor
Heinäpää  مقاطعة،Kirkkokatu 54
(Kansainvälinen toimintakeskus( مركز النشاط الدولي
044 703 1674 :الهاتف
http://www.ouka.fi/villavictor/
)Ystävyystalo( دار الصداقة
044 786 8884 :الهاتف
http://www.ystavyystalo.fi
)Oulun yliopiston kielikeskus( مركز اللغات بجامعة أولو
Office KK241، University of Oulu، Linnanmaa campus
08 553 3170 :الهاتف
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/
اجلامعة الصيفية في بوهيامنا الشمالية
)Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto(
 مركز املدينة،) (الدور الثانيKauppurienkatu 8 B
08 321 4071 :الهاتف
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/
toimipaikat/oulu/index.html
)Oulu-opisto( معهد أولو
Karjasilta  مقاطعة،Suvantokatu 1
044 703 9102 :الهاتف
http://www.ouluopisto.com
)Oulun Aikuislukio( مدرسة أولو العليا للكبار
Tuira  مقاطعة،Itäkangastie 9
08 557 3493 :الهاتف
http://www.peda.net/veraja/oulu/aikuislukio/yleista
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 .11دعم اندماج املهاجرين في اجملتمع
لقد مت إصدار قانون لتعزيز االندماج في فنلندا (دخل حيز التنفيذ في  1سبتمبر  .)2011يحق،
مبوجب هذا القانون ،جلميع املهاجرين الذين صدرت لهم تصاريح إقامة أو قاموا بتسجيل حقهم
في اإلقامة في فنلندا:
•احلصول على معلومات أساسية عن اجملتمع الفنلندي وإرشادات عن اخلدمات املتاحة لهم.
•طلب إجراء تقييم أولي من أجل احلصول على خطة اندماج فردية.
يتم إجراء التقييم األولي وذلك لتقييم فرص عمل املهاجرين وتدريبهم وقدرات االندماج األخرى
باإلضافة إلى احتياجاتهم للتدريب اللغوي وغيرها من التدابير التي تعزز االندماج .يتم وضع خطط
االندماج ألولئك الذين قاموا بتسجيل أنفسهم ضمن الباحثني عن عمل والذين يتلقون مساعدات
اجتماعية .وقد يتم أيضا ً وضع خطة ألي مهاجر يبدو أنه في حاجة إلى خطة اندماج على أساس
التقييم األولي .إذا لم تكن ضمن الباحثني عن عمل ولم تكن أحد متلقني اخلدمات االجتماعية،
انتقل إلى  Oulu10ملزيد من املعلومات.
سيتم تنفيذ خطة االندماج للثالث سنوات األولى بعد وصوله ألول مرة في فنلندا .والهدف من
خطة االندماج هي مساعدة األفراد على التكيف مع احلياة في فنلندا .وقد تتضمن اخلطة دورات
تعليم اللغة الفنلندية.
ملزيد من املعلومات:
وزارة التوظيف واالقتصاد
http://www.lifeinfinland.fi
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 .12التوظيف
 12.1مكتب التوظيف والتنمية االقتصادية
تقدم مكاتب التوظيف والتنمية االقتصادية خدمات للباحثني عن وظائف وألصحاب األعمال.
تغطي اخلدمات املُقدمة للباحثني عن وظائف معلومات عن الوظائف الشاغرة وإرشادات عن
كيفية البحث عن وظيفة ومعلومات عن فرص التدريب واملساعدة على التنمية املهنية .ميكن
الوصول إلى معظم اخلدمات عبر اإلنترنت .وتُعرف هذه املكاتب باالختصار الفنلندي مبكتب TE
(.)TE-toimisto
مكتب )TE (TE-toimisto
 ،Torikatu 34-40مركز املدينة
الهاتف010 19 4029 :
oulu@te-toimisto.fi
ساعات العمل:
اإلثنني  -اجلمعة 15.45-9.00
http://www.mol.fi
http://www.oulunseuduntetoimisto.fi
يقدم مكتب  TEمجموعة كبيرة من اخلدمات التي ميكن ألي شخص االستفادة منها بغض النظر
عما إذا كان قد سجل كباحث عن وظيفة أم ال.
اخلدمات التي ال تتطلب تسجيال:
•اخلدمات عبر اإلنترنت
 à àميكن االطالع على الوظائف الشاغرة على http://www.mol.fi/paikat
( CV-nettià àسيرتك الذاتية على اإلنترنت)
•املساعدة في إيجاد وظيفة
à àاملساعدة في مستندات البحث عن وظيفة .ميكنك إرسال سيرتك الذاتية وطلبك
للتعليق عليهما إلى apua.tyonhakuun@te-toimisto.fi
à àخدمة  NETTI-KABINETTIاملتاحة للتوجيه الشخصيُ .خذ سيرتك الذاتية
وطلبك معك .يتوفر املزيد من املعلومات حول  NETTI-KABINETTIعلى
صفحات موقعنا http://www.oulunseuduntetoimisto.fi
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•معلومات حول اخليارات الوظيفية واملهن والتدريب
•معلومات عن املشاريع
•خدمات مركز االتصال:
يقدم خط العمل ( )Työlinjaاالستشارات عن طريق الهاتف والبريد اإللكتروني ويساعد الباحثني
عن وظيفة وأصحاب األعمال في جميع القضايا املتعلقة بالعمل وخدمات مكاتب  TEوتصاريح
إقامة العمال.
اللغة الفنلندية ،اللغة السويدية ،اللغة اإلجنليزية
الهاتف010 19 4904 :
(اإلثنني-اجلمعة )18.00-8.00
tyolinja@te-toimisto.fi
اللغة الروسية
الهاتف010 19 4924 :
(اإلثنني-اجلمعة )17.00-12.00
trud@te-toimisto.fi
اخلدمات التي تتطلب منك التسجيل:
•املستفيد األكبر من التسجيل هم العاطلون الباحثون عن وظيفة ألنهم يستحقون تدابير
التوظيف مثل دروات تعليم اللغة الفنلندية
•ترتبط دائما ً إعانات البطالة بالتسجيل كشخص عاطل يبحث عن عمل
استمارة التسجيل على اإلنترنت باللغة الفنلندية والسويدية
يتطلب التسجيل أن يكون املتقدم لديه احلق في احلصول على هذه اخلدمات.
•أن يكون عمره يتراوح بني  17وحتى  64سنة
•أن يكون من رعايا دول االحتاد األوروبي/املنطقة االقتصادية األوروبية ( )EU/EEAأو أحد
األعضاء.
•بخالف رعايا االحتاد األوروبي/املنطقة االقتصادية األوروبية ()EU/EEA
• شخص لديه تصريح إقامة وليس لديه قيود تتعلق بالتوظيف
• تصريح اإلقامة قد يكون  Aأو  Bأو  Pأو P-EY
•شخص يبحث عن وظيفة بدوام كامل
•شخص متاح لدخول سوق العمل وال يزال ميكن الوصول إليه بواسطة مكتب ( TEالهاتف،
البريد ،البريد اإللكتروني)
•شخص ميكنه قبول العمل والتدريب الذي يتوافر
إذا أصبح الشخص عاطال عن العمل ،يجب عليه التسجيل في مكتب  TEمن أول يوم من البطالة
على أبعد تقدير .ينبغي على الشخص أيضا ً أن يسجل فورا ً عندما يصبح من اخلريجني أو بعد االنتهاء
من فترة التوظيف املدعوم .كما يجب على الشخص أن يسجل إذا عرف مسبقا ً أنه على وشك أن
يصبح عاطال ً عن العمل.
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للتسجيل ،يحتاج الشخص إلى:
•جواز سفر أو أي وثيقة رسمية أخرى إلثبات الهوية والتي تتضمن تصريح اإلقامة
•ترجمة رسمية لشهادات الدراسة والوظائف السابقة
•شهادات في دورة تعليم اللغة الفنلندية والشهادات األخرى التي قد تساعد في العثور على
وظيفة
يتطلب تقدمي بطاقة العميل الشخصية عند التسجيل في كل مرة تقوم فيها بزيارة مكتب .TE
على الشخص أن يقوم بزيارة مكتب  TEفي الفترات املنتظمة احملددة ،ووضع عالمة في بطاقة
العميل .وإذا لم يتمكن الشخص من احلضور في املوعد احملدد ،يجب إخطار املكتب مسبقا ً.
يجب على الشخص إخطار مكتب  TEفورا بأي تغييرات في أوضاعه (على سبيل املثال :شهادة
مرضية من الطبيب ،السفر للخارج ،تغيير العنوان) ألنها قد تؤثر على املزايا.
العمل في فنلندا  -دليل بلغات مختلفة تصدره وزارة التوظيف واالقتصاد لألجانب املسافرين إلى
فنلندا يركز على التوظيف وحياة العمل.
http://www.mol.fi/finnwork

 12.2حقائق هامة عن حياة العمل في فنلندا
 12.2.1عقد العمل

يتم إصدار عقد عمل ( )työsopimusعندما يبدأ الشخص في العمل ،وقد يكون العقد شفويا ً
أو مكتوبا ً .ويتكون العقد املكتوب من نسختني ،نسخة للموظف واألخرى لصاحب العمل .في
حالة حدوث نزاع ،ميكن للشخص الرجوع إلى العقد ملراجعة ما مت االتفاق عليه.
•ينبغي أن يشتمل العقد على األقل على النقاط التالية:
•بيانات صاحب العمل
•البيانات الشخصية للموظف
•تاريخ بدء عقد العمل
•طبيعة العقد (إذا كان العقد محدد املدة فينبغي إدراج تاريخ انتهاء العقد)
•عدد ساعات العمل في اليوم أو األسبوع أو الشهر
•مقدار الراتب وتاريخ الدفع واملزايا احملتملة
•االتفاق اجلماعي املطبق
•التاريخ ،وتوقيع املوظف وصاحب العمل
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عند انتهاء عقد العمل ،يحق للموظف احلصول على شهادة عمل (خبرة) من صاحب العمل ،ويجب
أن حتدد الشهادة نوع وطول وتواريخ فترة العمل ،باإلضافة إلى التوصيف الوظيفي واملهام وبيانات
صاحب العمل .إذا طلبها املوظف على وجه التحديد ،ميكن إضافة تقييم لسلوكه ومهاراته.
على املوظف أن يتحمل مسئولية االلتزام بساعات العمل املتفق عليها واحترام ممارسات
مكان العمل.
االتفاق اجلماعي
كافة حقول العمل تقريبا ً لديها اتفاق جماعي صالح ( )työehtosopimus = TESاتفقت
مبوجبه النقابات العمالية املركزية للموظفني وأصحاب األعمال على عدة أشياء مثل الرواتب ووقت
العمل واألجازات وأوقات االستراحة املستحقة جلميع العمال سواء فنلنديني أو أجانب.

 12.3الرواتب
يدفع صاحب العمل الراتب ( )palkkaللموظف .يقدم املوظف البطاقة الضريبية لصاحب العمل
ويتم إيداع الراتب مباشرة إلى احلساب املصرفي مرة أو مرتني في الشهر .ويتم تقدمي قسيمة الراتب
كل شهر .وميكن للموظف أن يراجع الضرائب والتكاليف االجتماعية األخرى املدفوعة مباشرة من
الراتب ،فضال ً عن صافي الراتب.
•الراتب الشهري ( )kuukausipalkkaهو مبلغ محدد يتم دفعه كل شهر في موعد
محدد.
•راتب الساعة ( )tuntipalkkaهو الذي يتم دفعه مقابل العمل الذي يتم إجنازه على أساس
الساعات.
•راتب العمولة ( )provisiopalkkaهو الذي يعتمد على كمية املنتجات أو اخلدمات املباعة.
•مقابل العمل اإلضافي ( )ylityöيتم دفعه وفقا ً لالتفاق اجلماعي.

 12.4العمل غير القانوني
من غير القانوني أن تعمل بدون بطاقة ضريبية وعقد عمل .في هذه احلاالت ،ال يدفع صاحب العمل
عادة أقساط املعاش التقاعدي أو ال يحرص على رعاية السالمة املهنية للموظف والتأمني عليه ضد
احلوادث ،باإلضافة إلى أن العمل لن يتحمل معاشك أو يحتسب إعانة البطالة املتصلة بالدخل.
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 12.5النقابات العمالية وصناديق البطالة
أغلب الفنلنديني أعضاء في النقابات العمالية ( .)ammattiliittoوال تعد النقابات العمالية
سياسية ،بل إن الغرض الرئيسي من النقابات العمالية هو احملافظة على مزايا وحقوق
أعضائها عن طريق التفاوض على اتفاقات جماعية .ويدفع األعضاء رسوم العضوية التي عادة ما
تكون  2-1باملائة من أجورهم .ولكل مهنة نقابتها اخلاصة ،والتي تعتبر جزءا من منظمات مركزية
كبرى من النقابات العمالية .ميكن للشخص أن يستشير زمالئه حول االنضمام إلى نقابة وأ ّي
النقابات أنسب للعمل الذي يقوم به.
ينضم الشخص تلقائيا ً إلى صندوق البطالة ( )työttömyyskassaعندما يصبح عضوا ً في
نقابة عمالية ،فإذا أصبح الشخص عاطال ً عن العمل واستوفى شروطا معينة ،يحق له أن يحصل
على إعانة بطالة ( )ansiopäivärahaمرتبطة بدخله السابق.
ميكن للشخص أيضا ً أن ينضم إلى صندوق البطالة دون أن يصبح عضوا ً في نقابة عمالية عن طريق
التسجيل لدى:
•أي من النقابات العمالية
•صندوق البطالة العام ()http://www.tyj.fi
إذا كنت عاطال ً عن العمل ،قم مبلء طلب احلصول على إعانة البطالة األولى وهو متوفر من
مكتب  .TEسيرسل صندوق البطالة قرارا ً بشأن اإلعانة مع إشعار بدفعها .أما إعانة البطالة
املرتبطة بالدخل فيتم دائما التقدمي للحصول عليه الحقا ً.

 12.6املساعدة عند حدوث مشاكل في العمل
في احلاالت اإلشكالية ميكن للشخص أن يلتمس املشورة من ممثل السالمة املهنية
( ،)työsuojeluvaltuutettuأو مسئول السالمة املهنية ()työsuojelupäällikkö
أو الوكيل ( )luottamusmiesالذي ميثل النقابة العمالية.
ملزيد من املعلومات عن عالقات العمل:
http://www.tyosuojelu.fi
(اللغة الفنلندية واللغة السويدية واللغة اإلجنليزية واللغة اإلستونية واللغة
الروسية)
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 .13إعانة البطالة
يحق للشخص احلصول على إعانة البطالة إذا كان يعمل لفترة طويلة في فنلندا.
يتم منح ودفع إعانة البطالة األساسية ( )peruspäivärahaمن قبل مؤسسة .Kela
يتم منح ودفع إعانة البطالة املرتبطة بالدخل ( )ansiopäivärahaبواسطة صندوق البطالة
وميكن أن تُدفع ملدة أقصاها  500يوم .ينبغي على الشخص أن يكون عضوا ً في صندوق البطالة
لوقت كافي خالل عمله أو دراسته.
إعانة سوق العمل
يحق للفرد أن يحصل على إعانة سوق العمل ( )työmarkkinatukiحتى إذا لم يتم توظيفه
بعد أو حتى إذا لم يكن عضوا ً في صندوق البطالة .بالنسبة للمهاجرين ،ميكن دفع إعانة سوق
العمل كمساعدة على االندماج.
•إذا مت منح الشخص إعانة البطالة أو طلب احلصول عليها ،سيتطلب منه:
•البحث عن وظيفة بدوام كامل وأن تكون متاحا ً في سوق العمل
•قبول العمل أوالتدريب الذي يعرض عليه
•املشاركة في رسم خطة توظيف/اندماج للفرد واتباع هذه اخلطة
•مواصلة البحث عن وظيفة من خالل تفقد مكتب  TEعند احلاجة
•ميكن الوصول إليك في أي وقت بواسطة مكتب  TEعن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني
فقدان إعانة البطالة
قد يفقد الشخص مزايا إعانة البطالة ملدة  30أو  60أو  90يوما إذا:
•رفض وظيفة أو تدريب في سوق العمل عرضت عليه.
•استقال أو مت فصله من الوظيفة
•غادر أو مت استبعاده من تدريب سوق العمل
•مت رفضه من وظيفة أو تدريب بسبب أفعاله
•تغيب عن موعد محدد في مكتب TE
•لم يتبع خطة التوظيف/االندماج اخلاصة به
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خطة االندماج واملساعدة
يتم وضع خطة اندماج شخصية ( )kotoutumissuunnitelmaملقدم الطلب بالتشاور مع
مكتب  TEفي حالة إذا كان الشخص:
•قد أقام إقامة دائمة في فنلندا ملدة ال تقل عن  3سنوات
•يتراوح عمره من  17إلى  64سنة
•من العاطلني الباحثني عن فرصة عمل
•أصبح عاطال ً عن العمل منذ شهرين
سيحصل الشخص على نسخة من خطة االندماج اخلاصة به .ستتيح له اخلطة إمكانية املشاركة
في تدريب االندماج ( )työvoimapoliittinen kotoutumiskoulutusحيث يدرس الفرد
اللغة الفنلندية ويتعرف على اجملتمع الفنلندي واحلياة العمل من خالل التدريب .يكون تدريب االندماج
مجانا ً للمشاركني ،ويتضمن  35ساعة من الدراسة كل أسبوع .ميكن للشخص أيضا ً أن يطلب
احلصول على مساعدة االندماج ( )kotoutumistukiمن مؤسسة .Kela
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 .14املشاريع
•توفر املنظمات املعلومات والدورات واالستشارات الالزمة لبدء مشروع في مدينة أولو،
تستخدم اللغة اإلجنليزية أيضا ً .اسأل عن اللغات األخرى املتاحة.مدينة أولو لألعمال
التجارية http://www.businessoulu.comUusyrityskeskus
(مركز املشاريع اجلديد) http://www.oulunseudunuusyrityskeskus.fi/
•دليل بدء مختصر لرجال األعمال في املستقبل "مجموعة البدء" متوفر بعدة لغات
http://www.ouka.fi/homelikeoulu/pdf/Start_up_business_oulu.pdf
•دليل تفصيلي "كيف تصبح رجل أعمال في فنلندا" متوفر بعدة لغات
http://www.masuuni.info/articles/521/
•لرجال األعمال نقابات وصناديق بطالة خاصة بهم:صندوق البطالة لرجال األعمال وأصحاب
املهن احلرة ()Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa, AYT
http://www.ayt.fi
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 .15السفر
تقع مدينة أولو في مركز فنلندا من خالل شبكة سكة حديد وشبكة جوية جيدة .الطرق الشريانية
حلركة املرور هي الطرق الرئيسية
• E75/4يتجه جنوبا ً وشماال ً
• 20يتجه شرقا ً إلى كوسامو ()Kuusamo
• 22يتجه شرقا ً إلى كاياني ()Kajaani

 15.1النقل الداخلي
الدراجات الهوائية
تضم مدينة أولو أوسع شبكة طرق دراجات في فنلندا ،حيث تغطي املدينة بأكملها والبلديات
اجملاورة .وينبغي إيقاف الدراجات الهوائية في مواقف الدراجات .تذكر أن تقوم بتأمني دراجتك في
جميع األوقات.
احلافالت
باإلضافة إلى احلافالت احمللية ،يوجد ثالث طرق حلافالت داخلية تعمل داخل مركز املدينة .معظم
احلافالت احمللية تتوقف على طول توريكاتو ( .)Torikatuيجب عليك أن تدفع ثمن التذكرة قبل
أن تتمكن من الصعود على منت احلافلة ،وميكنك شراء تذاكر فردية من سائق احلافلة .يوجد أنواع
مختلفة من البطاقات املغناطيسية تُقدم رحالت متعددة ،باإلضافة إلى بطاقات لألطفال والطالب.
يكون ركوب احلافالت مجانيا لـ
•شخص بالغ يصطحب عربة أطفال
•طفل دون سن  7سنوات مسافر مع شخص بالغ
العاجزين الذي يجلسون على كراسي متحركة ومساعديهم.
اجلداول الزمنية وأسعار التذاكر على:
(http://www.koskilinjat.fiباللغة الفنلندية واإلجنليزية)
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ميكنك شراء بطاقة حافلة من:
مبنى خدمات  ،Stockmann shopالدور الثالث
 ،Kirkkokatu 14مركز المدينة
ساعات العمل:
اإلثنني-اجلمعة  ،20-9السبت  ،18-9األحد 18-12
Koskilinjat Oy Välivainio Depot
 ،Sorvarintie 3مقاطعة Välivainio
ساعات العمل:
اإلثنني-اجلمعة 16-8
ميكن إعادة شحن البطاقة في جميع احلافالت وفي معظم األكشاك احمللية
(راجع القسم .)11.3
يجب على الشخص تذكر أن أجور احلافالت تتضاعف بعد 23.00
سيارات األجرة
في فنلندا ،تعتبر سيارات األجرة مكلفة نوعا ً ما .تعتمد األجرة على طول الرحلة وعلى وقت الرحلة
من اليوم .وال يستطيع الشخص أن يوقف سيارة أجرة في الشارع في فنلندا ،لذلك يتوجب عليه
االتصال لطلب سيارة أجرة أو الذهاب إلى موقف سيارات األجرة .وعند طلب سيارة أجرة ،يجب ذكر
االسم والعنوان واملكان املرد أن تأتي فيه سيارة األجرة.
خدمة سيارات األجرة احمللية ()Oulun Aluetaxi Oy
الهاتف0600 30081 :

 15.2النقل ملسافات طويلة
النقل اجلوي
يعتبر مطار أولو ( )lentoasemaهو ثاني أكبر مطارات فنلندا وينظم العديد من الرحالت
اليومية ،وهو يقع في  ،Oulunsaloويبعد نحو  20دقيقة بالسيارة عن مركز املدينة .تذهب
احلافلة رقم  19إلى املطار وتسلك املسار التالي :املطار  -مركز املدينة  -جامعة العلوم التطبيقية
في .Linnanmaa
http://www.finavia.fi/lentoasemat/lentoasema_oulu
شبكة السكك احلديدية
تقع محطة السكة احلديد في مدينة أولو في مركز املدينة .تتجه القطارات شماال ً وجنوبا ً وشرقا ً.
تتوافر اجلداول الزمنية للقطارات وأسعار التذاكر في محطة السكة احلديد وعلى شبكة اإلنترنت.
محطة السكة احلديد ()juna-asema
 ،Rautatienkatu 11 Aمركز املدينة
http://www.vr.fi
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حافالت املسافات الطويلة
تقع محطة احلافالت على اجلانب اآلخر من محطة السكة احلديد ،تتوافر معلومات اجلدول الزمني
للحافالت في محطة احلافالت وعلى شبكة اإلنترنت .وميكنك شراء تذاكر احلافالت من محطة
احلافالت ومن سائق احلافلة ومن على شبكة اإلنترنت.
محطة احلافالت ()linja-autoasema
 ،Ratakatu 6مقاطعة Raksila
http://www.matkahuolto.fi

 15.3القيادة
 15.3.1رخصة القيادة ورخصة الدراجة البخارية

لقيادة سيارة أو دراجة نارية ،يجب أن تكون أكبر من  18سنة ولديك رخصة قيادة سارية املفعول
( .)ajokorttiميكن للشخص معرفة ما إذا كانت رخصة القيادة األجنبية اخلاصة به صاحلة في
فنلندا أم ال من خالل قسم الشرطة.
هناك طريقتان لتعلم القيادة :مدرسة القيادة (التي يستخدمها األغلبية) أو عن طريق ُمرافق
القيادة (وهو أحد أفراد العائلة ،يعيش في نفس املنزل ويُعلم القيادة).
للحصول على رخصة قيادة ،يجب أن يقدم الشخص أوال ً طلبا في قسم الشرطة للحصول على
تصريح رخصة قيادة .يجب دفع ثمن التصريح عند تقدمي الطلب .وإذا التحق الشخص مبدرسة قيادة،
عادة ما تتولى املدرسة تسوية معظم أوراق احلصول على رخصة القيادة.
بالنسبة لقيادة دراجة بخارية ،يجب أن يكون الشخص أكبر من  16سنة ويحمل رخصة دراجة
بخارية أو رخصة قيادة أخرى سارية املفعول .ويجب قيادة الدراجات على طرق السيارات .يوجد مبمرات
املشي وطرق الدراجات الهوائية املسموح فيها بسير الدراجات البخارية عالمة املرور املطبقة.
 15.3.2مسئوليات مالك السيارة

بصفتك مالك للسيارة ،فأنت مسئول عن تسجيل السيارة ،والتأمني عليها ،ودفع الضرائب باإلضافة
إلى صيانة السيارة مبركز اخلدمة.
ملزيد من املعلومات
الوكالة الفنلندية لسالمة النقل ( http://www.ake.fiباللغة الفنلندية والسويدية
واإلجنليزية)
http://www.expat-finland.com -> Living in Finland -> Driving in Finland
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 15.3.3مواقف االنتظار

تعتبر القيود املفروضة على االنتظار قيودا صارمة ولكن مت توضيحها بشكل كبير ومعظمها تتضمن
رسوم انتظار السيارات في مركز املدينة .يحتاج الشخص إلى شراء تذكرة انتظار من جهاز القياس.
وإذا جتاوز الشخص وقت االنتظار اخلاص به أو أوقف السيارة بشكل غير صحيح ،سيوقع عليه غرامة
انتظار سيارة.

قرص انتظار السيارة (.)pysäköintikiekko

إذا أوقف الشخص سيارته حتت األرض ،في مبنى يحتوي على موقف انتظار سيارات أو في موقف
انتظار سيارات ،البد من أخذ التذكرة عندما يدخل الشخص منطقة وقوف السيارات ،ويتم الدفع
عند جهاز القياس قبل ركوب السيارة واخلروج من املوقف.
هناك بعض مواقف انتظار السيارات اجملانية في مدينة أولو ،ولكن لكي ال يتم توقيع غرامة ،يجب
على الشخص احلصول على قرص انتظار سيارة ( .)pysäköintikiekkoيتم تعيني هذه املناطق
بواسطة عالمة إضافية أسفل عالمة املرور اخلاصة مبكان وقوف السيارات ،وتوضح هذه العالمة
صورة لقرص انتظار سيارة ،باإلضافة إلى وقت االنتظار املسموح به .تُباع أقراص انتظار السيارات
في العديد من املتاجر واألكشاك ومحطات اخلدمة .ينبغي إظهار وقت الوصول في قرص انتظار
السيارة ،والذي يجب وضعه خلف الزجاج األمامي للسيارة بحيث ميكن قراءته بوضوح من اخلارج.

75

 15.3.4القيادة والسالمة

انتبه إلى النقاط التالية:
•يجب تشغيل أضواء السيارة عند القيادة ،حتى في وضح النهار.
•يعتبر ارتداء حزام األمان أمرا إلزاميا جلميع ركاب السيارة .ينبغي أن يجلس األطفال الرضع
واألطفال الصغار في مقاعد السالمة املناسبة ألعمارهم.
•هناك العديد من الدراجات في مدينة أولو .فعندما يقوم الشخص بالدوران ،يجب التحقق
بعناية من أنه ال يوجد أحد قادم.
•ينبغي اتخاذ مزيد من احلذر بسبب فصول السنة املتغيرة والظروف اجلوية حيث تكون الطرق
في كثير من األحيان زلقة للغاية.
•يجب تركيب إطارات الشتاء من يوم  1ديسمبر وحتى نهاية شهر فبراير .ومع ذلك ،اعتمادا ً على
الطقس ،ميكن استخدام اإلطارات ذات النهايات املدببة من أول نوفمبر وحتى أول إثنني بعد عيد
الفصح ،أو يوم  31مارس  ،أيها يأتي مؤخرا ً.
•إذا كان الشخص يقود السيارة في املناطق الريفية ،فيجب عليه احلذر من احليوانات البرية (على
سبيل املثال ،غزال الرنة ،والظبي).
حتى في حالة وقوع حادث خفيف ،ينبغي استدعاء الشرطة في موقع احلادث.رقم هاتف الشرطة هو
 ،112وهو أيضا ً رقم هاتف الطوارئ العام.
ملزيد من املعلومات:
http://www.liikenneturva.fi
(بالغة الفنلندية واللغة السويدية واللغة اإلجنليزية واللغة الروسية)
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 .16أوقات الفراغ
يوفر مبنى خدمات  Oulu 10معلومات عن أماكن قضاء أوقات الفراغ في املدينة وضواحيها.

 16.1الرياضة
توفر مدينة أولو العديد من املنشآت الرياضية في أجزاء مختلفة من املدينة .ميارس األطفال والشباب
والبالغني وكبار السن أنشطتهم في الصاالت الرياضية وحمامات السباحة وغيرها من املنشآت.
السباحة والشواطئ
•يوجد مبدينة أولو قاعتان للسباحة ،وكال ً منهما حتتوي على العديد من حمامات السباحة.
•قاعة سباحة راتي ،Raatintie 2 ،هاتف08 558 48105 :
•قاعة سباحة باكسيال ،Pikkukankaantie 3 ،هاتف08 558 48100 :
تتمتع مدينة أولو بـ  18شاطئ رسمي ممتد على طول النهر والبحيرات والبحر .وخالل ذروة موسم
الصيف ،يقوم موظفو اإلنقاذ بدوريات على شواطئ  Nallikariو  .Tuiraوميكن لعب الكرة الطائرة
الشاطئية على شواطئ  Kuusisaariو  Nallikariو  Pateniemiو  Pyykösjärviو .Tuira
تقع الفتحة اجلليدية ملمارسة السباحة في فصل الشتاء في شاطئ ،Tuira، Koskitie 58
مقاطعة .Tuira
تعليمات ممارسة الرياضة واللياقة البدينة
تقوم املدينة بترتيب تعليمات اللياقة البدنية لألطفال والعائالت والشباب والبالغني وكبار السن.
يتم أيضا ً توفير خدمات لذوي االحتياجات اخلاصة ،املزيد من املعلومات عن دورات السباحة وتعليم
ممارسة الرياضة التي تقدمها املدينة عند االتصال بهاتف .044 703 8015
كما تنظم األندية الرياضية اخملتلفة والصاالت الرياضية اخلاصة دورات لتعليم الرياضة وممارستها
جلميع األشخاص من مختلف األعمار.
املراكز الرياضية واملالعب والتزحلق على اجلليد
تقع املراكز الرياضية واملالعب في أجزاء مختلفة من املدينة وميكن استخدامها في
فصل الصيف لكرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة والبيسبول الفنلندي والكرة
األرضية .ميكن أيضا ً للرياضيني واملتزجلني على اجلليد استخدام املراكز الرياضية واملالعب.
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تستخدم نفس املناطق في الشتاء للتزلج على اجلليد ولعب الهوكي على اجلليد والباندي .وتفتح
هذه املنشآت بشكل عام للجمهور ،ولكن في بعض األحيان تكون محجوزة لألندية.
الركض والتزلج
متتلك مدينة أولو شبكة واسعة من مسارات الركض واملشي والتي تكون مبثابة ممرات للتزلج بجميع
أنحاء املدينة في فصل الشتاء .وتتم إضاءة حوالي  70كيلومترا من املسارات .يتم وضع منحدرات
للتزلج على اجلليد البحري في أواخر فصل الشتاء.
مكتب االستجمام وممارسة الرياضة في مدينة أولو
()Oulun kaupungin liikuntavirasto
( Raatintie 2حمامات سباحة )Raatti
الهاتف08 558 48 000 :
اإلثنني-اجلمعة  16.00-8.00ساعات العمل:
http://www.oulu.com/sports

 16.2األنشطة اجملتمعية والثقافية
ملواكبة األحداث في املدينة ،حتقق من روزنامة األحداث على
http://tapahtumakalenteri.ouka.fi
 16.2.1األنشطة الشبابية

تعتبر مدينة أولو مدينة لألطفال والشباب  -حيث أن أكثر من ثلث عدد السكان حتت سن  25سنة،
ويتم تقدمي العديد من األنشطة واخلدمات.
مركز  Byströmللشباب ()Nuorisoasiainkeskus
 ،Hallituskatu 5 Aمركز املدينة
الهاتف044 703 8200 :
nuorisoasiainkeskus@ouka.fi
http://www.ouka.fi/nuoriso/
 Immigrant Nettinappiمعلوماتللشباب بعدة لغات.
http://www.nettinappi.fi/immigrant
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 16.2.1األنشطة متعددة الثقافات

 - Villa Victorمركز النشاط الدولي ودار الصداقة
 ،Kirkkokatu 54مقاطعة Heinäpää
ساعات العمل:
اإلثنني-اخلميس  ،20.00-8.00:اجلمعة ،18.00-8.00
السبت,18.00–12.00 :
األحد :مغلق  /يفتح فقط حسب حتديد موعد
الهاتف044 703 1674 / 044 786 8884 :
http://www.ouka.fi/villavictor
http://www.oulunsetlementti.fi/ystavyystalo/
يتشارك في  Villa Victorمركز النشاط الدولي الذي تديره مدينة أولو ،ودار الصداقة للثقافات
املتعددة التي تديرها جمعية  ،Oulun Seudun Setlementti ryوهو عبارة عن مكان اجتماع
دولي وغرفة جلوس ومركز لألنشطة مفتوح للجميع .والهدف من ذلك هو تعزيز التفاعل واالندماج
متعدد الثقافات لألجانب .يوفر  Villa Victorدورات تعليم اللغات وأحداث معلوماتية عن اجملتمع
الفنلندي ،باإلضافة إلى نوادي ورحالت ومناسبات ثقافية .كما يوفر أيضا ً:
•الدخول إلى اإلنترنت مجانا ً
•الصحف الدولية
•مشاهدة التلفزيون والفيديو
•مكانا لتنظيم املناسبات اخلاصة بك
 16.2.2املكتبة

تقع املكتبة الرئيسية ( )kirjastoفي مركز املدينة ،ولكن هناك أيضا ً مكتبات في املقاطعات.
للحصول على بطاقة مكتبة ،سيتوجب عليك الذهاب مللء استمارة .البطاقة مجانية ،فضال ً عن
االقتراض .ومع ذلك ،إذا قمت بإرجاع ما اقترضته في وقت متأخر ،سيتوجب عليك دفع غرامة .ميكنك
استعارة الكتب والكتب السمعية واجملالت وشرائط املوسيقى واألفالم .هذه العناصر متوفرة بعدة
لغات .كما ميكنك أيضا ً الدخول إلى اإلنترنت مجانا ً.
مكتبة مدينة أولو ()Oulun kaupungin kirjasto
 ،Kaarlenväylä 3مركز املدينة
الهاتف044 703 7331 :
City.Library@ouka.fi
ساعات العمل:
اإلثنني-اجلمعة  ،20.00-10.00:السبت  .17.00-10.00احلياة اليومية
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 .17احلياة اليومية
 17.1الطقس وفصول السنة
الفصل

الشتاء

الربيع

الصيف

اخلريف

الشهور

نوفمبر  -فبراير

مارس  -مايو

يونيو  -أغسطس

سبتمبر  -أكتوبر

درجة احلرارة

 -0درجة مئوية إلى
 -40درجة مئوية

 +5درجة مئوية إلى
 -15درجة مئوية

 +15درجة مئوية
إلى +25درجة مئوية

 +15درجة مئوية إلى
 -0درجة مئوية

الطقس

تراكم الثلوج لتصل
إلى سمك  1متر

ذوبان الثلوج

الرطوبة ،مع وجود
البعوض

تساقط األوراق

مدة النهار

نهار قصير جدا ً
(حوالي  3ساعات و30
دقيقة)

تزداد مدة النهار

نهار طويل جدا ً
(حوالي  10ساعات)

تقل مدة النهار

التوقعات احمللية للطقس:
http://www.fmi.fi

 17.2االتصاالت ووسائل اإلعالم
الهاتف
كود املنطقة الدولي لفنلندا هو  .+358كل شخص تقريبا ً لديه هاتف محمول ونادرا ً ما جتد خط
هاتف أرضي في املنزل .عندما يتصل الشخص بخط الهاتف األرضي داخل فنلندا ،يحتاج إلى إدخال
كود املنطقة احمللي .بالنسبة ملنطقة أولو الكود هو .08
ميكنك مراجعة أسعار مشغلي الهواتف احملمولة اخملتلفة على  .http://www.gsm.fiكما
ميكنك شراء بطاقة الدفع املسبق من األكشاك .هناك لعديد من الطرق غير املكلفة لالتصال باخلارج،
ادخل على اإلنترنت ملعرفة املزيد عن ذلك.
شبكة اإلنترنت
توجد شبكة السلكية مفتوحة ،pan OULU ،وهي متاحة بشكل مجاني داخل مركز املدينة وفي
مطار أولو وفي بعض احلافالت احمللية كذلك .كل ما يحتاجه الشخص هو طرف بنقطة وصول .WLAN
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ميكن للشخص أن يشتري اتصال إنترنت منزلي من مقدم اخلدمة احمللي .وميكن العثور على العديد
من محالت بيعه في مركز املدينة .كما ميكن للشخص أيضا ً استخدام جهاز الكمبيوتر وخدمة
اإلنترنت مجانا ً من مكتب  ،TEومركز النشاط الدولي  Villa Victorواملكتبات .ال توجد مقاهي
إنترنت في املدينة.
التلفاز
إذا كنت متتلك جهاز تليفزيون ،سيتوجب عليك شراء ترخيص تلفزيون ( .)TV-lupaتراخيص
التلفزيون  -ميكن شراؤها بتكلفة حوالي  225يورو سنويا ً ( )2011من الهيئة الفنلندية لتنظيم
االتصاالت ( .)Viestintävirastoميكنك اإلبالغ بأنك متتلك جهاز تليفزيون في مكتب البريد أو
عبر اإلنترنت أو عن طريق االتصال.
إذا لم تدفع فاتورة رخصة التلفزيون ،سيقوم أحد املفتشني بزيارتك للتأكد من عدم وجود تليفزيون.
إذا لم تدفع رخصة التلفزيون ،سيتوجب عليك دفع غرامة.
الهيئة الفنلندية لتنظيم االتصاالت
( )Viestintävirastoفي Helsinki
ساعات العمل:
اإلثنني-اجلمعة 16.15-8.00
الهاتف09 613161 :
www.tv-maksu.fi/en/index.html

 17.3العطالت الرسمية
عادة ما تغلق املتاجر والبنوك في العطالت الرسمية .قد يغلقون في وقت مبكر في اليوم الذي يسبق
العطلة أو يعملون وفقا ً لساعات عمل يوم السبت .بعض العطالت الرسمية متحركة وغير ثابتة
اعتمادا ً على السنة.
التاريخ

مالحظات

اسم العطلة

باللغة الفنلندية

 1يناير

عيد رأس السنة

Uudenvuodenpäivä

 6يناير

عيد الغطاس

Loppiainen

اجلمعة غير الثابتة (مارس-
إبريل)

جمعة اآلالم
Pitkäperjantai

يوم اجلمعة الذي يسبق عيد
الفصح

األحد غير الثابت (مارس-
أبريل)

عيد الفصح

Pääsiäispäivä

اإلثنني غير الثابت (مارس-
أبريل)

اثنني الفصح

pääsiäispäivä .2

اليوم التالي لعيد
الفصح

 1مايو

عيد العمال

Vappu

اخلميس غير ثابت (مايو-
يونيو)

عيد الصعود

Helatorstai

 39يوما بعد عيد
الفصح

األحد غير الثابت (مايو-يونيو)

عيد العنصرة

Helluntaipäivä

 49يوما بعد عيد
الفصح
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Juhannusaatto

اجلمعة بني  19و  25يونيو

ليلة منتصف الصيف

السبت بني  20و  26يونيو

يوم منتصف الصيف

Juhannuspäivä

السبت بني  31أكتوبر و 6
نوفمبر

عيد جميع القديسني

Pyhäinpäivä

 6ديسمبر

يوم االستقالل

Itsenäisyyspäivä

 24ديسمبر

ليلة عيد امليالد

Jouluaatto

 25ديسمبر

يوم عيد امليالد

Joulupäivä

 26ديسمبر

يوم القديس استفانوس

joulupäivä or .2
tapaninpäivä

غير رسمية  -ولكنها
عطلة كاملة بحكم
الواقع

غير رسمية  -ولكنها
عطلة كاملة بحكم
الواقع

 17.4التسوق
عادة ما تفتح احملالت التجارية اخلاصة أبوابها من يوم اإلثنني إلى اجلمعة من الساعة  9.00أو 10.00
وحتى الساعة  ،18.00أما مراكز التسوق واملتاجر فتفتح من الساعة  8.00وحتى  .21.00وتفتح
معظم احملالت أيام السبت من الساعة  12.00وحتى الساعة  .18.00وتختلف ساعات العمل يوم
األحد في حني تغلق بعض احملالت التجارية.
يُسمح حملالت البقالة أن تكون مفتوحة يوم اإلثنني-اجلمعة  ،21.00-7.00السبت ،18.00-7.00
األحد  .18.00-12.00أما محالت البقالة الصغيرة فهي حرة في حتديد ساعات العمل اخلاصة
بها وميكن أن تفتح ملدة  24ساعة.
الشوارع التجارية مبركز املدينة هي  Rotuaariو  Isokatuو  Uusikatuو Kauppurienkatu
و  Pakkahuoneenkatuو  .Hallituskatuميكنك الدخول إلى قاعة التسوق وميدان
التسوق بسهولة من شارع  Rotuaariعن طريق السير على طول شارع .Kauppurienkatu
هناك مناطق تسوق في  Taka-Lyöttyو  Limingantulliو  .Kaakkuriيقع مركز تسوق
 Zeppelinفي .Kempele
تعمل بعض احملالت التجارية الصغيرة في بعض األحيان كمكاتب بريد .وتختلف ساعات العمل حيث
تكون عادة من الساعة  8.00أو  9.00وحتى الساعة  21.00أو .)22.00
محالت بيع السلع املستعملة ()kirpputori
تعتبر محالت بيع السلع املستعملة هي األماكن التي ميكن للشخص أن يشتري منها املالبس
واألثاث املستعمل أو يبيعها فيها .وهي واسعة االنتشار جدا في فنلندا .ميكنك االستفسار من
 Oulu10عن عناوينهم.
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 17.5ساعات العمل في املكاتب
املكاتب احلكومية مثل  Kelaو  Maistraattiومكتب  ،TEعادة ما تفتح يوم اإلثنني-اجلمعة
 .16.00-9.00وقد يغلق بعضها عند .15.45

 17.6املسكرات
التبغ والتدخني
يجب أن يكون عمر الشخص  18سنة على األقل من أجل احلصول على حق شراء منتجات التبغ.
ال يجوز استيراد أو بيع أو حتى توصيل السعوط (التبغ عدمي الدخان) ألغراض جتارية .كما قد يحكم
على الشخص الذي يبيع السعوط باإلدانة ويضطر إلى دفع تعويضات.
يحظر التدخني في املباني العامة مبوجب القانون .هناك دائما ً أماكن خاصة للتدخني في اخلارج.
الكحول
عدا البيرة ونبيذ التفاح ،يباع الكحول في محالت بيع الكحول اخلاصة التي تسمى  .Alkoمن أجل
شراء الكحول:
•يجب أن يكون عمر الشخص  18سنة على األقل لشراء أو حيازة الكحول (بتركيز %22
كحد أقصى).
•يجب أن يكون عمر الشخص  20سنة عاى األقل من أجل احلصول على املشروبات الكحولية
القوية (بتركيز أكثر من .)%22
•ال يجوز للشخص حيازة مشروبات كحولية إال تلك املصنعة واملستوردة بشكل قانوني.
مينع شرب الكحول:
•في محالت بيع الكحول بالتجزئة واحملالت التجارية األخرى،
•في املناسبات العامة
•في املركبات العامة (القطار ،احلافلة ،إلى غير ذلك)
اخملدرات
إن إنتاج وتصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع وبيع وحيازة واستخدام املواد املصنفة كمواد مخدرة
(مبا في ذلك احلشيش والقات) هو أمر محظور قانونا ً.
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