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ﺑﮫ اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮوﯾﺪ ﯾﺎ در ﺷﮭﺮ
اوﻟﻮ  Ouluﻣﻌﺎﻟﺠﮫ ﺷﻮﯾﺪ
ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﮐﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫ ﺳﺮاﯾﺖ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺐ  ،ﺳﺮﻓﮫ  ،ﮔﻠﻮدرد  ،آﺑﺮﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ ُ
)زﮐﺎم ﯾﺎ
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ(  ،ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ  ،از دﺳﺖ دادن ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﭼﺸﺎﯾﯽ )ﻣﺰه(  ،ﯾﺎ اﺳﮭﺎل ﯾﺎ درد ﺷﮑﻢ ﺑﺪون ھﯿﭻ دﻟﯿﻞ واﺿﺢ دﯾﮕﺮی
،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮود.
ﺷﺒﯿﮫ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ھﺎ در آﻧﻔﻮﻻﻧﺰای ھﻢ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ،ﻓﻘﻂ از طﺮﯾﻖ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰای ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
دارﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﮐﺮوﻧﺎ دارﯾﺪ .در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻔﯿﻒ ھﻢ ﻓﻮرا ً اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ .در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ ،
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﮫ دوران ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮوﻧﺎ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﻤﺎ ﺧﻔﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮوﻧﺎ وﻗﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری از ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﮐﺮوﻧﺎ در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻟﯿﻤﯿﻨﮕﺎﻧﺘﻮﻟﯽ ) Limingantulliروز ھﺎی ﮐﺎری ﯾﺎ ﺑﺎز ﺑﻮدن
از دوﺷﻨﺒﮫ ﺗﺎ ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ( ﯾﺎ از ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺮوﻧﺎ )روز ھﺎی ﮐﺎری از دوﺷﻨﺒﮫ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﮫ ( وﻗﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
• در روزھﺎی ھﻔﺘﮫ  ،دوﺷﻨﺒﮫ-ﺟﻤﻌﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از طﺮﯾﻖ رزرو آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺘﯽ رﻓﺎھﯽ رزرو ﮐﻨﺪ .ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت
ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺷﺐ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
• در آﺧﺮ ھﻔﺘﮫ ھﺎ )ﺷﻨﺒﮫ ھﺎ و ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ ھﺎ( ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از طﺮﯾﻖ ﻧﻮردﻟﺐ  Nordlabوﻗﺖ رزرو ﮐﻨﯿﺪ .رزرو ﮐﺮدن وﻗﺖ
ﺑﺮای آﺧﺮ ھﻔﺘﮫ ،ﺟﻤﻌﮫ ھﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۴ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﻨﻼﻧﺪی  ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ ﺳﻮﺋﺪی ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﮫ
) (monikielinen neuvontaﺷﮭﺮ اوﻟﻮ Ouluﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﮔﺮ زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی روز ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪی ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ رزرو
ﮐﻨﯿﺪ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت در ﻧﻮﺑﺖ )ﺻﻒ( ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮوﯾﺪ .ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۲ﺑﻌﺪ از
ظﮭﺮ )ﺟﻤﻌﮫ ﺳﺎﻋﺖ  ۱ﺑﻌﺪازظﮭﺮ( وارد ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪن ﻣﺤﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﮐﺎرت ﮐﻼ ، Kela
ﮔﻮاھﯽ ﻋﮑﺲ دار ﯾﺎ ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺴﺖ اورژاﻧﺲ ﯾﺎ اﺿﻄﺮاری ﮐﻮروﻧﺎ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ﮐﻮﻧﺘﯿﮑﺎﻧﮕﺎس  ،Kontinkangasﺗﻮﯾﺮا ،Tuiraھﺎوﮐﯿﭙﻮداس  Haukipudasو اوﻟﻮﻧﺴﺎﻟﻮ .Oulusalo
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ درﻣﺎن ﺣﺮﻓﮫ ای دارﯾﺪ

ﺣﺎل ﺧﻮد ﯾﺎ ﻣﺸﻮرت در ﺑﺎره ﮐﺮوﻧﺎ دارﯾﺪ  ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم  ،ﺑﮫ طﺮف ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮش
ﮐﺮوﻧﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.
• ﺳﻮال از ﻋﻼﺋﻢ ﮐﺮوﻧﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ در  Omaolopalveluﯾﺎ
• ﺑﮫ ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺎوره ﮐﺮوﻧﺎی ﺷﮭﺮ اوﻟﻮ Oulu
) ۰۸۵۵۸۴۱۴۱۴از دوﺷﻨﺒﮫ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ از ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺗﺎ  ۴ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ و ﺟﻤﻌﮫ ھﺎ  ۸ﺗﺎ  ۳ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ( ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
• ﻋﺼﺮھﺎ و آﺧﺮ ھﻔﺘﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ۰۸۳۱۵۲۶۵۵ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﯿﺸﯿﮏ )اﺿﻄﺮاری( ﻣﻨﻄﻘﮫ اوﻟﻮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
• در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ۱۱۲ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ رﯾﺴﮏ اﯾﻨﮑﮫ ﮐﺮوﻧﺎﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻮرا ً ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﮔﺮ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﻨﻼﻧﺪی ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﮫ )(monikielinen neuvonta
ﺷﮭﺮ اوﻟﻮ Ouluﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮوﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۲ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ )ﺟﻤﻌﮫ
ﺳﺎﻋﺖ  ۱ﺑﻌﺪازظﮭﺮ( ﺑﺮﺳﯿﺪ .ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺴﺖ اورژاﻧﺲ ﯾﺎ اﺿﻄﺮاری ﮐﻮروﻧﺎ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از :ﮐﻮﻧﺘﯿﮑﺎﻧﮕﺎس  ،Kontinkangasﺗﻮﯾﺮا
،Tuiraھﺎوﮐﯿﭙﻮداس  Haukipudasو اوﻟﻮﻧﺴﺎﻟﻮ  .Oulusaloﮐﺎرت ﮐﻼ  ، Kelaﮔﻮاھﯽ ﻋﮑﺲ دار ﯾﺎ ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ روز ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﮐﺮوﻧﺎ را ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ  www.ouka.fi/koronaﺑﯿﺎﺑﯿﺪ
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ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری از ﮐﺮوﻧﺎ و آدرس ھﺎی ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﻟﯿﻤﯿﻨﮕﺎﻧﺘﻮﻟﯽ Limingantulli
5 Nuottasaarentie

ﻗﺒﻼ ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺖ رزرو ﮐﺮد.
روز ھﺎی ﮐﺎری ﯾﺎ ﺑﺎز ﺑﻮدن از دوﺷﻨﺒﮫ ﺗﺎ ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ

ھﺎوﮐﯿﭙﻮداس Haukipudas
Simppulantie 15 A 3, 90830 Haukipudas

روز ھﺎی ﮐﺎری ﯾﺎ ﺑﺎز ﺑﻮدن از دوﺷﻨﺒﮫ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ از ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺗﺎ  ۴ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ و روز ﺟﻤﻌﮫ از ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺗﺎ  ۳ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ.

ﮐﻮﺗﯽ ﮐﺎﻧﮕﺎس Kontinkangas
Kajaanintie 46 A, 90220 Oulu

روز ھﺎی ﮐﺎری ﯾﺎ ﺑﺎز ﺑﻮدن از دوﺷﻨﺒﮫ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ از ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺗﺎ  ۴ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ و روز ﺟﻤﻌﮫ از ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺗﺎ  ۳ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ.

اوﻟﻮﻧﺴﺎﻟﻮ Oulunsalo
Kauppiaantie 10, 90460 Oulunsalo

روز ھﺎی ﮐﺎری ﯾﺎ ﺑﺎز ﺑﻮدن از دوﺷﻨﺒﮫ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ از ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺗﺎ  ۴ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ و روز ﺟﻤﻌﮫ از ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺗﺎ  ۳ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ.

ﺗﻮﯾﺮا Tuira
Kangastie 12, 90500 Oulu

روز ھﺎی ﮐﺎری ﯾﺎ ﺑﺎز ﺑﻮدن از دوﺷﻨﺒﮫ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ از ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺗﺎ  ۴ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ و روز ﺟﻤﻌﮫ از ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺗﺎ  ۳ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ.

ﺧﺪﻣﺎت اﺿﻄﺮاری )ﮐﯿﺸﯿﮏ( ﻣﺸﺘﺮک ﺣﻮﻣﮫ ﺷﮭﺮ اوﻟﻮ Oulun seudun yhteispäivystys
 ,50 Kajaanintieداﺧﻞ ﺷﺪن از در A1-ovi

ﻓﻘﻂ در ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ ھﺎ و آﺧﺮ ھﻔﺘﮫ ھﺎ اﮔﺮ ﺑﮫ درﻣﺎن ﻓﻮری ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.

ﻣﺸﺎوره ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﮫ
ﻣﺸﺎوره ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﮫ در درﺟﮫ اول ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎوره ﺗﻠﻔﻨﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در واﺗﺰآپ  WhatsAppاﻧﺠﺎم وظﯿﻔﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﺸﺎوره ھﺎی ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﮫ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪن ﯾﺎ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮوﻧﺎ  ،ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ درﻣﺎن
ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎوره درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
از دوﺷﻨﺒﮫ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﮫ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۴:۳۰ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﻓﻨﻼﻧﺪی  ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  ،ﻋﺮﺑﯽ  ،ﺑﺮﺑﺮی و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﺸﺎوره ﺧﻮاھﯿﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎﻧﮭﺎ طﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﯾﺮ.

ﻋﺮﺑﯽ  /ﺑﺮﺑﺮی  /ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﻠﻔﻦ ۰۴۰۶۵۱۵۶۸۷
ﻣﺤﻞ اطﻼﻋﺎت را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ آدرس  10 Ouluو در ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎﻓﺖ
دوﺷﻨﺒﮫ ھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۴:۳۰ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ھﺎ از  ۹ﺗﺎ  ۴:۳۰ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
ﭼﮭﺎر ﺷﻨﺒﮫ ھﺎ از  ۹ﺗﺎ  ۴:۳۰ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ ھﺎ از  ۹ﺗﺎ  ۴:۳۰ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
ﺟﻤﻌﮫ ھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۴۰ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
زﺑﺎﻧﮭﺎی دری/ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻨﮭﺎ از راه دور۰۴۰۴۸۴۲۹۹۳
ﭼﮭﺎر ﺷﻨﺒﮫ ھﺎ از  ۹ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۱۱ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
ﺟﻤﻌﮫ ھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۱۲ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
ﭼﯿﻨﯽ،ژاﭘﻨﯽ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺸﺎوره از راه دور ! ۰۴۰۶۱۷۴۴۷۰
ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ھﺎ از  ۱ﺗﺎ  ۳ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺸﺎوره از راه دور ۰۴۰۵۸۹۳۰۵۲
ﭼﮭﺎر ﺷﻨﺒﮫ ھﺎ از  ۱۲ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۱۵ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ ھﺎ از  ۹ﺗﺎ ۱۲ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ

persia

زﺑﺎن ﺗﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺸﺎوره از راه دور ۰۴۰۴۸۰۶۲۹۵
ﺟﻤﻌﮫ ھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۲ﺗﺎ  ۴ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
زﺑﺎن ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺸﺎوره از راه دور ۰۴۰۸۵۶۱۷۲۴
دوﺷﻨﺒﮫ ھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۴:۳۰ﺗﺎ  ۶ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
ﭼﮭﺎر ﺷﻨﺒﮫ ھﺎ از  ۴:۳۰ﺗﺎ  ۶ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
زﺑﺎن وﯾﺘﻨﺎم ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺸﺎوره از راه دور ۰۴۰۱۸۲۶۱۹۸
ﺟﻤﻌﮫ ھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺗﺎ  ۲ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
ﺗﺮﮐﯽ /ﮐﺮدی ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺸﺎوره از راه دور ۰۴۰۴۸۲۹۲۶۰
ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ھﺎ از  ۳:۳۰ﺗﺎ  ۵:۳۰ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ ھﺎ از  ۳:۳۰ﺗﺎ ۵:۳۰ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
روﺳﯽ/ھﻠﻨﺪی ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺸﺎوره از راه دور ۰۴۰۶۲۱۱۷۱۴
ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ھﺎ از  ۹ﺗﺎ ۱۲
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ ھﺎ از ۱۲ﺗﺎ  ۳ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ
ﻣﺸﺎوره ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﮫwww.ouka.fi/oulu/villavictor/ohjaus-ja-neuvonta Monikielinen neuvonta

