خدمات المهاجرین

Aukioloajat:
ma–to 9.00–15.30, pe 9.00–15.00
www.rovaniemi.fi

ROVANIEMEN MAAHANMUUTTAJATOIMISTO
)Rovankatu 2 (katutaso
96100 Rovaniemi

الدعم ،المعلومات والمساعدة لمسائل الحیاة الیومیة

في حاالت الطواريء واألزمات

موني نیت )(MoniNet

رقم الطواريء العامة ١٢٢

n Kansankatu 8, 2. kerros
96100 Rovaniemi

في حاالت الطواريء یمکن إستدعاء الشرطة واإلسعاف واإلطفاء من الرقم أعاله .المکالمة علی
.الرقم مجانیة

 ،15.45 – 9.00الجمعة الساعة 14.00 – 9.00
u moninet.rovala.fi

موني نیت هو مرکز متعدد الثقافات ،حیث یمکنك إستخدام اإلنترنت ،اللقاء باآلخرین و أیضا الحصول
علی المشورة والمساعدة في مواقف الحیاة الیومیة والمشاکل المختلفة .یقدم موني نیت المعلومات والخدمات
للذین یتعاملون مع المهاجرین في أماکن أعمالهم ،للنوادي والجمعیات ،أصحاب العمل ،الطالب والمتطوعین
وأیضا للمهتمین بالتعددیة الثقافیة .سوف تجد الکثیر من المعلومات المفیدة والصالت علی موقع شبکة
.اإلنترنت لموني نیت

الخدمات الصحیة

المراکز الصحیة

مرحبا بکم في روفانیمي
نعرض في هذا الدلیل الخدمات المتوفرة للمهاجرین الذین یعیشون في روفانیمي والعاملین مع
المهاجرین .یرشد الدلیل القاريء باإلضافة الی المعلومات األساسیة الی موقع اإلنترنت الذي یوفر
.المزید من المعلومات إذا لزم األمر

رسمیا الی البدایة
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إستشاریة األمومة والطفولة

9
10

n Pulkamontie 4, 96900 Saarenkylä

یتصل بإستشاریة األمومة في بدایة الحمل .تصبح األسرة زبونة إستشاریة األمومة والطفولة لغایة
.ذهاب الطفل الی المدرسة

هاتف٠٢٠ ٧٤١ ٤٧٣٢ :
یمکن الحصول علی المساعدة من بیت الملجأ
البدائي واألمان البالند في حاالت الطواريء
.في وقت لیال و نهارا

المزید من المعلومات:
u www.rovaniemi.fi u terveys

المزید من المعلومات:
u www.lapinensijaturvakoti.fi

المدرسة

خدمات أخری

یمکن للطفل الذي عمره أدنی ستة أعوام أن یحصل علی التعلیم البدائي قبل المرحلة اإلبتدائیة.
یبدأ واجب الدراسة بعد أن یبلغ الطفل سبعة أعوام .یدوم واجب الدراسة أساسا طوال فترة الدراسة
.األساسیة ،أي تسعة أعوام

أوقات الدوام :األثنین – الخمیس الساعة  ، ١٦:٠٠ – ٨:٠٠الجمعة الساعة ١٥:٠٠ – ٨:٠٠
یتم تحدید المرکز الصحي وشعبة المعاینة حسب منطقة السکن .یمکنك تدقیق شعبة معاینتك علی
لحجز الموعد الی الطبیب أو الممرضة  www.rovaniemi.fi u terveyspalvelut.الموقع
.یمکنك اإلتصال بشعبتك الخاصة بالهاتف أو بزیارة الموقع
.في حاالت األمراض الطارئة یسعی الی قسم الخفارة العامة في مستشفی البالند المرکزي

24

أوسفیتا Osviitta

أوسفیتا هي نقطة للخدمة ،حیث یمکنك أن
.تسأل عن خدمات روفانیمي

المزید من المعلومات:
u www.rovaniemi.fi u koulupalvelut u esiopetus
u www.rovaniemi.fi u koulupalvelut u perusopetus

n Rovakatu 2

االثنين – الجمعة الساعة 16.00 – 8.00

نصائح لقضاء وقت الفراغ

u www.rovaniemi.fi u terveys

دار األمان البالند

n Lähteentie 5

المدرسة ،الدراسة و حیاة العمل

n Sairaalakatu 1, 96100 Rovaniemi

MAAHANMUUTTAJAPALVELUT

هاتف٠١٦ ٣٢٢ ٦٨٠٠ :

شرکة اإلسکان(کونتا آسونوت (Kunta-asunnot Oy
کونتا آسونوت هي شرکة إسکان التي تمتلك دور لألیجار في کافة أنحاء فنلندة ،و أیضا في روفانیمي.
بامکانك أن تسأل عن الشقق الشاغرة لألیجار من ناخب السکان في روفانیمي أو تمأل إستمارة طلب
.الشقة علی موقع األنترنت لکونتا آسونتو
n Kunta-asunnot Oy
u www.rovanapa.fi

1

مکتب المهاجرین في روفانیمي

يدعم مكتب المهاجرين في روڤانيمي توطن المهاجرين ،كما أنه يدرأ التمييز ويسعى لتعزيز المساواة
العرقية والتعريف بمختلف الثقافات بالمدينة .يقوم المكتب بتنفيذ أعمال توطن المهاجرين في الشئون
االجتماعية المشرعة بالقانون بالتعاون مع مختلف الشبكات األخرى .ينسق مكتب المهاجرين أيضا ً
.خدمات الترجمة الشفوية
)مستوى الشارع( n Rovakatu 2

96100 Rovaniemi

18

11

مستشفی البالند المرکزي

االثنين – الخميس الساعة  ،20 – 9الجمعة الساعة  ،18 – 9السبت الساعة  ،16 – 11األحد مغلقة

u www.rovaniemi.fi u palvelut u perhe- ja sosiaalipalvelut u
maahanmuuttajatoimisto

ینظم المعاهد الشعبیة دورات تعلیمیة و ترفیهیة مختلفة مثل اللغة ،الریاضة و دورات الفنون .یوجد
.في روفانیمي معهدین شعبیتین

هاتف٠١٦ ٣٢٢ ٦٥٢٠ :

األثنین – الخمیس  ، ١٥:٣٠ – ٨:٠٠الجمعة ١٥:٠٠ – ٨:٠٠

n Hallituskatu 1A
96100 Rovaniemi

رقم هاتف إستعالمات الشرطة٠٧١ -٨٧٦ ٠٣٢١ :
u www.poliisi.fi/lappi

3

مکتب سجل األحوال المدنیة

یسجل األشخاص الساکنین في فنلندة لمدة أکثر من عام في سجل المعلومات السکانیة .و یتم ذلك
التسجیل في مکتب األحوال المدنیة .یجب علی مواطني اإلتحاد األوروبي أن یکون معهم جواز
سفر ،أو بطاقة شخصیة رسمیة بالصورة و شهادة تسجیل حق اإلقامة لمواطن اإلتحاد األوروبي .و
للقادمون من خارج اإلتحاد األوروبي یجب یکون لدیهم وثیقة سفر ساریة المفعول و رخصة اإلقامة.
.والمستندات األخری المطلوبة للتسجیل ،شهادة عقد الزواج و شهادات میالد األطفال المصدقة
مکتب سجل األحوال المدنیة في روفانیمي

بنك المعلومات )(Infopankki

n Rovakatu 2,1.kerros

الهاتف ٠١٦ ٣٢٢ ٢٥٦٢ :أو ٠١٦ ٣٢٢ ٤٦٣٠

بعدما یتم التأکید علی أن روفانیمي هي بلدتك الجدیدة ،تحتاج الی وثیقة سفر ساریة المفعول و تصریح
.إقامة مٶقتة .و تصدر هذه الوثائق من قبل الشرطة

حجز العنایة الطارئة في نهایة األسبوع الساعة  ١٠:٣٠ – ٩:٣٠هاتف٠١٠ ٦٣٣ ٨٣٣٠ :

u www.rovaniemi.fi u koulutus ja opiskelu u Rovaniemen kaupungin
kansalaisopisto

:المزید من المعلومات

 20معهد روفانیمي الشعبي (روفاال (Rovala

www.rovaniemi.fi u terveys

n Rovala 5

الصیدلیات

هاتف٠٤٠ -٤٨٧ ٣٠١٠ :

یمکن شراء األدویة المعفیة من الوصفات الطبیة للعالج الذاتي من دون مقابل الوصفة المکتوبة من
قبل الطبیب .توجد في روفانیمي ستة صیدلیات .و تتناوب کل من هذه الصیدلیات واجب الخفارة،
بمعنی إن هناك صیدلیة مفتوحة في المساء و أیام األحد .تجد هنا أوقات الدوام
u www.rovaniemi.fi u palvelut u terveys u apteekit

 13 13صیدلیة أیلوبیلیري

 14 14صیدلیة کایراتیه

Sampo apteekki

Ilopilleri apteekki

Kairatien apteekki

هاتف3620 320 010 :

هاتف٠٢٠ ٧٥٧١٥٠٠ :

هاتف٠١٦ ٣٤٢٢٥١١ :

Rovakatu 28
96200 Rovaniemi

Teollisuustie 1
96320 Rovaniemi

Kairatie 2
96100 Rovaniemi

 15صيدلية كوركلوڤارا

 16 16صیدیلة سارینکیوال

u www.infopankki.fi

یوفر بنك المعلومات ،المعلومات عن الخدمات والفرص في فنلندة في  ١٢لغة مختلفة  .ویتضمن
الموقع أیضا العدید من الروابط لمواقع السلطات والمنظمات .یوجد في بنك المعلومات في الوقت
الحاضر المعلومات بالفنلندیة ،بالسویدیة ،باإلنجلیزیة ،بالروسیة ،باألیستونیة ،بالفرنسیة ،بالصومالیة،
.بالصربیة الکرواتیة ،بالترکیة ،بالفارسیة ،بالعربیة وبالصینیة
.إنضمت بلدیة روفانیمي الی بنك المعلومات و تطور خدماتها في مناطق روفانیمي

u www.rovala.fi u Rovaniemen kansalaisopisto

دائرة الهجرة

خدمات الریاضة البدنیة

u www.migri.fi

یوجد في الموقع معلومات هامة تتعلق بالهجرة
.والمهاجرین والسلطات

توجد في روفانیمي مجاالت جیدة لممارسة الریاضة البدنیة بأشکال مختلفة علی مدار السنة .هناك
أکثر من  ٣٠٠مکان للریاضة البدنیة في الهواء الطلق و یوجد خیارات مختلفة عدیدة لممارسة
.الریاضة في األماکن المغلقة

:و مواعید الخفارة

 12صيدلية سمپو

مواقع شبکة اإلنترنت المفیدة

 19المعهد الشعبي لمدینة روفانیمي

حجز الموعد لمعاینة األسنان

 22حدیقة األلعاب البالند (سانتاسبورت) تقدم الخدمات الریاضیة المتنوعة لجمیع األعمار .یوجد في
.سانتاسبورت من بین أمور أخری حمام السباحة  /قاعة المسبح ،صالة األلعاب اللیاقة البدنیة و البولینغ
 21حدیقة األلعاب البالند Lapin Urheiluopisto
n Hiihtomajantie 2
96400 Rovaniemi

هاتف٠٢٠ ٧٩٨ ٤٢٠٠ :
 22حمام السباحة – قاعة المسبح (فیسي هیسي (Vesihiisi

Korkalovaaran apteekki

Saarenkylän apteekki

Ounas apteekki

هاتف02267 235 010 :

هاتف٠١٦ ٣٦٢٥٦٦ :

هاتف2262 2350 010 :

Hillapolku 9
96500 Rovaniemi

Pulkamontie 2
96900 Rovaniemi

Ounasvaaarantie 15
96400 Rovaniemi

یوجد في فیسي هیسي (شیطان المیاه) صالة األلعاب البدنیة أکت Actic
Uimahalli

Liikunta ja vapaa-aika

palveluhakemisto

u www.rovaniemi.fi

n Nuortenkatu 11
96100 Rovaniemi

n Hallituskatu 5 C
96100 Rovaniemi

روابط ال معلومات

 www.suomi.fi
 www.rovaniemi.fi
 www.pakolaisneuvonta.fi
 www.vaestoliitto.fi
 www.ihmisoikeusliitto.fi
 http://virtuoosi.pkky.fi/vilma/

روابط الی دراسة اللغة الفنلندیة

u www.santasport.fi

 17صيدلية أونص

شرکة VVO

المحدودة في جمیع أنحاء فنلندة و توفر الدور لإلستئجار والتملیك في روفانیمي  VVOتعمل شرکة
 u www.vvo.fi.أیضا .یمکن تقدیم طلب مساکن الشرکة علی الموقع

المعاهد الشعبیة

هاتف استعالمات المرضى في مسائل المناوبة4800 322 016 :

معاینة األسنان

asukasvalinta.rovaniemi@kunta-asunnot.fi

n Jorma Eton tie 6

n Ounasvaarantie 22

أوقات العمل :االثنين – الخميس الساعة  ،15.30 – 9.00الجمعة الساعة 15.00 – 9.00

2

المکتبة

المکتبة الرئیسیة

u www.lshp.fi

الشرطة

ناخب السکان:
هاتف Päivi Lampela ٠٢٠١ ٥٢٥ ٢١١ :بیفي لیمباال
هاتف Jaana Ylijääskö-Körkko ٠٢٠١ ٥٢٥ ٢١٠ :یاناأیولیاسکو – کورکو
أوقات خدمة الهاتف :الساعة ١٥:٠٠ – ١٢:٠٠

هاتف٠١٦ ٣٢٢ ٢٥٩٢ :

 www.edu.fi/oppimateriaalit/suomeaolehyva/
 http://website-box.net/site/donnerwetter.kielikeskus.helsinki.fi
 http://people.uta.fi/~km56049/finnish/timexp.html
 www.uuno.tamk.fi
 http://www11.edu.fi/ymmarra/
 http://yle.fi/aihe/oppiminen
 www.ilmainensanakirja.fi

أوقات الدوام ،األثنین – الجمعة ١٦:١٥ – ٨:٠٠
4

مکتب العمل والتنمیة اإلقتصادیة

إذا کنت تبحث عن العمل في روفانیمي ،من المفضل أن تسجل أسمك في مکتب العمل والتنمیة
اإلقتصادیة .یزود مکتب العمل والتنمیة اإلقتصادیة المعلومات عن تدریب اإلندماج والفرص لتعلم
اللغة الفنلندیة ،فضال عن فرص العمل المتاحة والتدریب و میادین العمل والمهن .باإلمکان تسجیل
المواطنین من اإلتحاد األوروبي و دول المجموعة اإلقتصادیة األوروبیة مع أفراد أسرهم ،و
األشخاص ذوي اإلقامة المستمرة أو المقیمین علی المدی الطویل أو رعایا البلدان الثالثة المقیمین
.باقامة المجموعة األوروبیة علی المدی الطویل

6

10

16

مکتب العمل والتنمیة اإلقتصادیة
n TE-toimisto
Valtakatu 21

هاتف٠١٠ ١٩ ٤٠٧٣ :
أوقات الخدمة :األثنین – الجمعة ،الساعة ١٥:٤٥ – ٩:٠٠
خدمة المکالمات الهاتفیة :األثنین – الجمعة ،الساعة ١٦:٠٠ – ٩:٠٠
u www.te-palvelut.fi

75

15

20
22

الکیال – مٶسسة الضمان اإلجتماعي

12

تقدم الکیال الدعم المالي في مواقف الحیاة المختلفة .یدخل المنتقل المستقر الی فنلندة من حیث المبدأ
نظام الضمان اإلجتماعي إعتبارا من یوم إإلنتقال و یمکنه الحصول علی فوائد الکیال .یشترط منح
.الفوائد رخصة اإلقائمة لمدة سنة علی األقل
5

n Hallituskatu 20, 96100 Rovaniemi

6

n Pulkamontie 6, 96900 Saarenkylä

4

8

أوقات الدوام١٦:٠٠ – ٩:٠٠ :
7

14

21

مرکز الخدمات اإلجتماعیة

17

n Rovakatu 1

7
1
24 3 2

23

5
18

19

أوقات الدوام١٦:٠٠ – ٩:٠٠ :
إن مکتب المهاجرین هو من إحدی وحدات الخدمات اإلجتماعیة ،و من الخدمات اإلجتماعیة األخری
.العمل اإلجتماعی للبالغین ،ضمان الدخل ،رعایة التخلف العقلي ،اإلعاقة و خدمات التوظیف

9

.و تشمل الخدمات العائلیة الرعایة النهاریة ،إرشاد األسرة و خدمات حمایة الطفل
 www.rovaniemi.fi  perhe- ja sosiaalipalvelut

11

13

0m

