ارائه خدمات مهاجرین

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

ROVANIEMEN MAAHANMUUTTAJATOIMISTO
)Rovankatu 2 (katutaso
96100 Rovaniemi

وضع ّی ت های اضطراری و شرایط بحرانی

حمای تهاّ ،
روزمره
اط العرسانی ،و یاریرسانی در زمینه مسائل
ّ

خدمات )(MoniNet

.شماره تلفن عمومی اعالم وضع ّی ت اضطراری  112است

n Kansankatu 8, 2. kerros
96100 Rovaniemi

به هنگام مواجهه با وضعیّت اضطراری میتوان با تماس با این شماره تلفن از پلیس ،آمبوالنس یا
.آتشنشانی تقاضای کمک نمود .تماس با شماره مزبور رایگان است

روزهای دوشنبه تا پنج شنبه بین ساعات  15.45–9.00و روزهای جمعه بین
ساعات  14.00–9.00باز می باشد

23

u moninet.rovala.fi

مرکزی است چندفرهنگی که در آنجا میتوان به عنوان مثال از اینترنت استفاده کردMoniNet ،
.با دیگران آشنا شد ،و همچنین در مورد موضوعات و مشکالت روزمرّ ه راهنمائی و مساعدت طلبید
همچنین به کسانی که در کار خود با مهاجرین سر و کار پیدا میکنند ،به باشگاهها MoniNet
و انجمنها ،به کارفرمایان ،به محصّلین ،و به کسانی که مایل به شرکت در فعالیتهای داوطلبانه
هستند ،و نیز به عالقمندان به مباحث چندفرهنگیّ ،
اطالعات و خدمات ارائه میکند .با مراجعه به
.به اطالعات و لینکهای سودمند فراوانی دست پیدا میکنید  MoniNetآدرس اینترنتی

وانی می خوش آمدید
!به ُر ِ

ُوانیمی زندگی میکنند و چه اشخاصی
هدف از تدوین این جزوه آن است که چه مهاجرینی که در ر ِ
که با مهاجرین سر و کار دارند ،با خدمات موجود در این شهر آشنا شوند .برای دریافت اطالعاتی
افزون برآنچه در این جزوه آمده است ،میتوانید از آدرسهای اینترنتی موجود در جزوه استفاده کنید

رسمی امور
شروع شدن
ِ

MAAHANMUUTTAJAPALVELUT

خدمات بهداشت و درمان

درمانگاهها
9

n Sairaalakatu 1, 96100 Rovaniemi

10

n Pulkamontie 4, 96900 Saarenkylä

کلینیک مادران و فرزندان

n Lähteentie 5

تلفن020 741 4732 :

در بدو بارداری باید با کلینیک مادران و فرزندان تماس گرفت .مادامی که طفل به سن مدرسه
.رفتن نرسیدهاست به خانواده توسط این کلینیک ،خدمات بهداشتی ارائه میشود

در هر زمان از شبانهروز در صورت نیاز
.میتوان از مرکز مزبور تقاضای کمک نمود

:برای کسب ّ
اطالعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید

برای ّ
اطالعات بیشتر به این آدرس مراجعه
:فرمایید

u www.rovaniemi.fi u terveys

مدرسه ،تحصیل و اشتغال
مدرسه

u www.lapinensijaturvakoti.fi

هر طفل شش ساله ای این امکان را دارد که قبل از رفتن به دبستان ،به پیشدبستانی برود .دوره
تحصیل اجباری از زمانی آغاز میگردد که سن هفت سالگی طفل کامل میشود .اصوالً طول دوره
تحصیل اجباری نه سال است که به آن تحصیالت ابتدائی گفته میشود .برای کسب ّ
اطالعات بیشتر
به این آدرس مراجعه فرمایید

ساعات کار :دوشنبه تا پنجشنبه  ،16.00–8.00جمعه 15:00–8:00
برای این که بدانید با کدام درمانگاه سروکار خواهید داشت باید بدانید کدامیک از درمانگاهها به
 www.rovaمنطقه شما مربوط است و برای این کار ،میتوانید به آدرس زیر مراجعه کنیدبرای وقت گرفتن از پزشک یا پرستار ،میتوانید به درمانگاه niemi.fi u terveyspalvelut.
.مربوطه تلفن بزنید یا در آنجا حضور یابید
.چنانچه بیماری حادّی گریبانگیر شود باید به بخش اورژانس بیمارستان مرکزی الپلند مراجعه کرد

خان ههای امن الپلند

u www.rovaniemi.fi u koulupalvelut u esiopetus
u www.rovaniemi.fi u koulupalvelut u perusopetus

دیگر خدمات
 24اُسویتا Osviitta

اُسویتا در واقع یک مرکز خدماتی است
ُوانیمی قابل
که در مورد خدماتی که در ر ِ
.دسترس هستند ،اطالعات ارائه میکند
n Rovakatu 2

ساعات کار :دوشنبه تا جمعه 16:00–8.00

توصیه هائی برای گذراندن اوقات فراغت

تلفن016 322 6800 :

شرکت Kunta-asunnot Oy

u www.rovaniemi.fi u terveys

 Kunta-asunnot Oyشرکتی است که در سراسر فنالند منجمله در روانیمی واحدهای
مسکونی اجارهای در تملک خود دارد .برای پیدا کردن واحد اجاره ای این شرکت میتوانید به
نمایندگان این شرکت در روانیمی مراجعه کنید و یا فرم تقاضای واحد اجاره ای از این شرکت را
به روش اینترنتی از این آدرس یافته و پر کنید
1

وانی می
دفتر خدمات مهاجرین در ُر ِ

به وفق یابی مهاجرین در جامعه کمک نموده و از ) (Rovaniemiاداره مهاجرین روانیه می
انزوای اشخاص پیشگیری می کند و تالش می کند که برابری قومیتی و شناخت فرهنگها را در
شهر ارتقاء دهد .خدمات این اداره ،مسئله وفق یابی و خدمات اجتماعی مهاجرین را که مبتنی بر
قانون می باشد ،در همکاری با دیگر شبکه های خدماتی ،اجرائی می کند .اداره مهاجرین ،خدمات
مترجمین شفاهی را نیز هماهنگی و مدیریت می کند
)طبقه هم کف( n Rovakatu 2

96100 Rovaniemi

روزهای دوشنبه تا پنج شنبه بین ساعات  15.30–9.00و روزهای جمعه بین
ساعات  15.00–9.00باز می باشد
u www.rovaniemi.fi u palvelut u perhe- ja sosiaalipalvelut u
maahanmuuttajatoimisto

18

n Hallituskatu 1A

96100 Rovaniemi

شماره تلفن خدمات مراجعین پلیس 071 876 0321
u www.poliisi.fi/lappi

3

اداره ثبت

نام کسانی که بیش از یکسال در فنالند اقامت نمایند در سیستم اطالعاتی آمار جمعّیت ،ثبت میشود
و این کار ،برعهده اداره ثبت است .شهروندان اتحادیّه اروپا ،میباید یا گذرنامه ،و یا کارت
شناسایی عکسدار رسمی به عالوه گواهینامه رسمی ّ
حق اقامت مربوط به اتباع اتحادیّه مزبور
را دارا باشند .کسانی که از کشورهای خارج از اتحادیّه اروپا وارد شدهاند میباید دارای دفترچه
مسافرتی اتباع خارجی و مجوز اقامت معتبر باشند .سایر مدارکی که به هنگام ثبت ،الزم میآیند
عبارتند از مدرک معتبر دا ّل بر ازدواج و همچنین گواهی تولد فرزند یا فرزندان (در صورتیکه
).شخص ازدواج کرده و صاحب فرزند است
n Hallituskatu 5 C

96100 Rovaniemi

ساعات کار :دوشنبه تا پنجشنبه  ، 14.00–9.00جمعه 16.15–9.00
4

اداره کار و اشتغال

ّ
ُوانیمی جویای کار هستید بایستی به اداره کار و اشتغال
اطالع بدهید .در ) (TE-toimistoاگر در ر ِ
مورد تحصیالت مرتبط با وفقیابی ،امکانات مربوط به یادگیری زبان فنالندی ،رشته هائی که میتوان
در آنها آموزشهای حرفهای دید ،محلهای کار موجود ،وضعیت بازار کار و انواع حرفهها ،میتوان
از اداره کار و اشتغال ،اطالعات گرفت .به عنوان شخص جویای کار ،کسانی میتوانند نام خود را
در اداره کار و اشتغال ثبت کنند که تابعیت کشورهایی را داشته باشند که عضو اتحادیه اروپا یا جزو
حوزه اقتصادی اروپا هستند .همچنین اعضای خانواده چنین اشخاصی حق دارند نام خود را در اداره
کار و اشتغال ثبت کنند .نیز کسانی که مجوز اقامت قابل تمدید دارند و یا اشخاصی که با توجه به اقامت
را دریافت کرده باشند ،هر چند که از کشوری خارج از  EYطوالنی مدت خود ،مجوز اقامت نوع
.اتحادیه اروپا یا حوزه اقتصادی آن آمده باشند ،میتوانند در اداره کار و اشتغال نام خود را ثبت کنند

تلفنJaana Ylijääskö-Körkko، 020 152 5210 :

11

ساعات جوابگویی به تلفن15.00–12.00 :

روزهای دوشنبه تا پنج شنبه بین ساعات  ،20–9روزهای جمعه بین ساعات  18–9و روزهای
.شنبه بین ساعات  ،16–11روزهای یکشنبه تعطیل می باشد

بیمارستان مرکزی الپلند

n Ounasvaarantie 22

asukasvalinta.rovaniemi@kunta-asunnot.fi

شرکت VVO

مدارس م ّل ی )(Kansalaisopisto

تلفن مشاورت و راهنمائی بیماران در امور اورژانس ،شماره تلفن 016 322 4800

مدارس ملّی ،مسئول ترتیب دادن برنامه های گوناگونی مثل فراگیری دوره های زبان یا دوره های
.یادگیری ورزش یا هنر هستند .در روانیمی دو واحد از این مراکز وجود دارد

u www.lshp.fi

دندانپزشکی

Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto 19
شماره تلفن 016 322 6520
u www.rovaniemi.fi u koulutus ja opiskelu u Rovaniemen kaupungin
kansalaisopisto

شماره تلفن وقت گرفتن برای رسیدگی به موارد اضطراری در آخر هفتهها ،010 633 8330
ساعات تماس10:30–9:30 :
برای اطالعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید

تلفن 040 487 3010

www.rovaniemi.fi u terveys

u www.rovala.fi u Rovaniemen kansalaisopisto

داروخانهها

خدمات ورزشی

از داروخانه هم داروهائی را میتوانید بخرید که برای مراقبت از خود به آنها احتیاج دارید و بدون
نسخه پزشک نیز قابل فروش هستند و هم داروهائی را که در مقابل ارائه نسخه ،قابل دریافت
ُوانیمی شش باب داروخانه وجود دارد که هرکدام به نوبه خود در قالب کشیک نیز
هستند .در ر ِ
انجام وظیفه میکنند یعنی در زمان نوبت خود ،عالوه براین که عصرها باز خواهند بود یکشنبه ها
نیز باز میباشند .ساعات کار داروخانه ها و نوبت کشیک آنها

Sampo 12
apteekki

Ilopilleri 13
apteekki

Kairatien 14
apteekki

شماره تلفن
010 320 3620

شماره تلفن
020 757 1500

شماره تلفن
016 342 2511

Rovakatu 28
96200 Rovaniemi

Teollisuustie 1
96320 Rovaniemi

Kairatie 2
96100 Rovaniemi

Korkalovaaran
15
apteekki

Saarenkylän
16
apteekki

Ounas 17
apteekki

شماره تلفن
010 235 02267

شماره تلفن

016 362 566

شماره تلفن
010 2350 2262

Hillapolku 9
96500 Rovaniemi

Pulkamontie 2
96900 Rovaniemi

Ounasvaaarantie 15
96400 Rovaniemi

6

ُوانیمی با بانک ّ
اطالعاتی مزبور در ارتباط و مشغول ارتقاء و توسعه خدمات خود در سطح
شهر ر ِ
ُوانیمی است
.منطقه ر ِ

اداره مهاجرت

ُوانیمی از لحاظ برخورداری از امکانات گوناگون ورزشی و تفریحی در تمام مدّت سال ،در
ر ِ
موقعیّت خوبی قرار دارد .برای ورزش در فضای باز ،بیش از  300نقطه در نظر گرفته شده و
.برای ورزش داخل سالن نیز گزینه های بسیار متنوعی موجود است

u www.migri.fi

ورزشی الپلند
 (Santasport) 21سانتا اسپورت  (Lappi) /آموزشگاه
ِ
با مراجعه به این آموزشگاه میتوان با طیف گسترده ای از خدمات ورزشی آشنا شد که برای
گروههای س ّنی مختلف در دسترس هستند .در سانتا اسپرت ،هم استخر شنا و گرمابه وجود دارد هم
.سالن بدنسازی ،هم سالن بولینگ

u www.rovaniemi.fi u palvelut u terveys u apteekit

10

u www.infopankki.fi

 Infopankkiبه دوازده زبان در مورد خدمات و امکانات موجود در فنالند ّ
اطالعات ارائه
میکند در صفحات اینترنتی این بانک اطالعاتی ،لینک ها و آدرسهای اینترنتی فراوانی را خواهید
یافت و با سازمانها و نهادهای مختلفی آشنا خواهید شد .در حال حاضر ،در بانک ّ
اطالعاتی مورد
بحثّ ،
اطالعاتی به زبان های فنالندی ،سوئدی ،انگلیسی ،روسی ،استونیائی ،فرانسوی ،سومالیائی،
.صربوکروواسیائی ،ترکی ،فارسی ،عربی و چینی درج شدهاند

Rovaniemen kansalaisopisto (Rovala) 20
n Rovala 5

n Hiihtomajantie 2

96400 Rovaniemi

با مراجعه به سایت فوق الذکر ،میتوان
ّ
اطالعات مهّمی را درباره موضوعات مربوط
به مهاجرت پیدا کردّ ،
اطالعاتی که هم برای
.مهاجران و هم برای مسئوالن مفید هستند

لین کهایی جهت کسب اطالعات بیشتر

 www.suomi.fi

تلفن020 798 4200 :

 www.rovaniemi.fi

 www.pakolaisneuvonta.fi
 www.vaestoliitto.fi
 www.ihmisoikeusliitto.fi

u www.santasport.fi

 Vesihiisi 22گرمابه و استخر

 http://virtuoosi.pkky.fi/vilma/

.عالوه بر استخر ،سالن بدنسازی نیز موجود است  Vesihiisiدر
Liikunta ja vapaa-aika
Uimahalli

VVO

www.vvo.fi

:آدرس های اینترنتی سودمند
بانک ّ
اط العات Infopankki

n Rovakatu 2,1.kerros

دوشنبه تا پنجشنبه  ،15:30–8:00جمعه 15:00–8:00

مسافرتی اتباع خارجی و
ُوانیمی میشوید ،نیاز به دفترچه
هنگامیکه برای اولین بار رسما ً مقیم ر ِ
ِ
مجوّ ِز اقامت مو ّقت دارید .صدور اسناد مزبور برعهده اداره پلیس است

تلفنPäivi Lampela، 020 152 5211 :

n Jorma Eton tie 6

016 322 2562
016 322 4630

2

کتابخانه

کتابخانه مرکزی

شماره تلفن جهت وقت گرفتن برای رسیدگی به مسائل دندانپزشکی

اداره پلیس

u www.rovanapa.fi
n Kunta-asunnot Oy

palveluhakemisto

روابط الی دراسة اللغة الفنلندیة

u www.rovaniemi.fi

 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

n Nuortenkatu 11

96100 Rovaniemi

16

n TE-toimisto

Valtakatu 21

تلفن 010 19 7340
خدمات به مراجعین :دوشنبه تا جمعه ساعات 15.45–9.00
جوابگوئی تلفنی به مشتریان :دوشنبه تا جمعه ساعات 16.00–9.00
u www.te-palvelut.fi

75

15

20

مستمریبگیران(  Kelaاداره
)اداره ملی
ّ

22

این اداره ،کمک های اقتصادی خود را در اختیار کسانی قرار میدهد که در شرایطی متفاوت از
عموم مردم ،بسر میبرند .در حالت کلی ،شخصی که به قصد اقامت دائم به فنالند مهاجرت کرده
است ،از همان بدو ورود تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی فنالند قرار میگیرد و میتواند از
بهرهمند شود .برخورداری از کمکهای مزبور مشروط به این است که  Kelaکمکهای اداره
.حدّاقل ،مجوز اقامت یکساله را دریافت کرده باشید
5

n Hallituskatu 20, 96100 Rovaniemi

6

n Pulkamontie 6, 96900 Saarenkylä

14

12
4

ساعات کار16.00–9.00 :
7

8

مرکز خدمات اجتماعی

21

n Rovakatu 1

ساعات کار16.00–8.00 :

17

دفتر خدمات مهاجرین ،تنها یکی از شعبه های ادارات خدمات اجتماعی هستند .ادارات دیگری هم
هستند که خدمات اجتماعی دیگری را عرضه میکنند ،منجمله ،حمایتهای خدمات اجتماعی خاصه
بزرگساالن ،تضمین برخورداری از حداقل درآمد جهت امرار معاش ،حمایت از معلوالن ذهنی،
حمایت از معلولین حرکتی و کمک به اشتغال کارجویان

23

18

19

9

خدماتی که به خانوادهها عرضه میشوند عبارتند از خدمات کودکستانها ،خدمات کلینیکهای
مادران و اطفال ،و خدمات سازمان حمایت از حقوق اطفال
 www.rovaniemi.fi  perhe- ja sosiaalipalvelut

7
1
24 3 2
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11

13
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