
 

 

 النموذج الجديد للبحث عن عمل 

 عندما يدخل نموذج خدمة سوق العمل الخاص ببلدان الشمال االوروبي حيز التنفيذ. 2022ستتغير طريقة البحث عن عمل في مايو/أيار 
إسبو، أن الحكومة المحلية المعنية بالتوظيف  نوجه عناية عمالء التوظيف بمدينة  يسري نموذج الخدمة الجديد على جميع الباحثين عن عمل.

تحتوي هذه الصفحة على معلومات حول ما يعنيه النموذج الجديد للبحث عن   في مدينة إسبو ستتحول تدريجيًا إلى استخدام النموذج الجديد. 
 عمل وما يجب على الباحثين عن عمل القيام به. 

وحتى ذلك   شهر المقبلة ويوضحون لهم معنى النموذج الجديد للبحث عن عمل.يتواصل الموجهون الشخصيون بالباحثين عن عمل في األ
 الحين، لن يحتاج الباحثون عن عمل إلى تغيير طريقتهم الحالية في البحث. 

 انقر فوق المسمى الوظيفي الذي تريد معرفة المزيد عنه. 

 تعليمات خاصة بـالباحثين عن عمل 

 أن الحكومة المحلية المعنية بالتوظيف في مدينة إسبو ستتحول تدريجيًا إلى استخدام النموذج الجديد.  نوجه عناية عمالء التوظيف بمدينة إسبو،

 ، فال يتطلب التغيير منك اتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي. 2022مايو/أيار  2إذا قمت بالتسجيل كباحث عن عمل قبل  •

 نحّدث خطتك في المرة القادمة. ال يسري النموذج الجديد للبحث عن عمل عليك إال بعد أن  •

يتواصل معك الموجه الشخصي المتابع لك في غضون بضعة أشهر ليتناقش معك عن ما يعنيه النموذج الجديد للبحث عن عمل   •
 بالنسبة حالتك. 

 وحتى ذلك الحين، يمكنك متابعة خطتك الحالية ومتابعة طريقتك في البحث عن عمل كما كانت من قبل.  •

 أو بعد ذلك التاريخ بالبحث عن عمل وفقًا للنموذج الجديد.  2022مايو/أيار  2ذين سجلوا كعاطلين في يلتزم األشخاص ال

 يطبق عليك النموذج الجديد للبحث عن عمل مباشرةً.  •

 سنتصل بك في غضون خمسة أيام من وقت تسجيلك كعاطل.  •

 نتناقش معك عن ما يعنيه النموذج الجديد للبحث عن عمل بالنسبة لحالتك. •

 بذة مختصرة عن النموذج الجديد للبحث عن عمل ن

يشار إلى النموذج أيًضا باسم   .2022مايو/أيار  2يدخل نموذج خدمة سوق العمل الخاص ببلدان الشمال االوروبي حيز التنفيذ في فنلندا في 
 . النموذج الجديد لخدمة العمالءأو   النموذج الجديد للبحث عن عمل 

 توظيف بصورة مستقلة. يسعى الباحثون عن عمل إلى ال •

 يتلقى الباحثون عن عمل مزيًدا من الدعم خاصةً في بداية التوقف عن العمل.  •

 تُعقد اجتماعات مع الموجه الشخصي بصورة منتظمة ومتكررة إلى حد كبير. •

 ت البطالة.( شهريًا للحفاظ على حقهم في إعانا4-0يجب على الباحثين عن عمل أن يقدموا طلبات لعدد معين من فرص العمل ) •
 يُحدد العدد بناًء على حالة الباحث عن عمل وقدرته على العمل، ودائًما يتم االتفاق على ذلك بشكل منفصل مع الموجه الشخصي. 

 الجزاءات ُمخففة  •

 البطالة. في حالة النسيان أو اإلهمال للمرة األولى، يتلقى الباحثون عن عمل تذكيًرا ال يؤثر في حصولهم على إعانة  •

ال يتطلب التغيير أي   يتواصل الموجهون الشخصيون مع الباحثين عن عمل عندما يحين وقت التحول إلى استخدام النموذج الجديد. •
 إجراء من الباحث عن عمل قبل ذلك الوقت. 

 هل ترغب في معرفة المزيد؟ 

 Nordic labour marketعلى موقعها اإللكتروني   صنفت وزارة الشؤون االقتصادية والتوظيف األسئلة واإلجابات المتكررة مجمعة
.service model 

 ماذا يحدث أثناء األشهر الثالثة األولى؟

 هذه الفترة على اتصال وثيق بالباحث الجديد عن عمل. نظل في   فترة األشهر الثالثة األولى من البحث عن عمل مهمة للغاية. 

 سنتصل بك في غضون خمسة أيام من وقت تسجيلك كعاطل.  •

https://tem.fi/en/questions-and-answers-on-nordic-labour-market-service-model
https://tem.fi/en/questions-and-answers-on-nordic-labour-market-service-model


إجمالي عدد االجتماعات سبعة، وبالتالي هناك اجتماع كل   نجري معك اجتماًعا وجًها لوجه في غضون أسبوع من وقت االتصال. •
  وجه، والبعض اآلخر عبر الهاتف أو عبر اإلنترنت. تُعقد بعض االجتماعات وجًها ل أسبوعين في المتوسط.

 نعمل على وضع خطة لوضعك وأهدافك واحتياجاتك من الخدمة.  •

 نقدم المشورة حول كيفية الحصول على تأمين البطالة.  •

 نُطلعك على حقوق ومسؤوليات الباحث عن عمل.  •

 نوجهك إلى خدمات الدعم حسب احتياجك. •

 الدماج. نضع خطة للتوظيف أو التفعيل أو ا  •

 نعيين موجًها شخصيًا ليتابع حالتك أي موظفًا مسؤوالً يتم تعيينه لك شخصيًا.  •

 إن الهدف من األشهر الثالثة األولى هو إيجاد عمل. 

 في بداية البحث عن عمل، يتم عقد عدة اجتماعات مع الموجه الشخصي وخبراء آخرين. 

 ما المقصود بإلزامية البحث عن عمل؟

وهذا يعني أن يلتزم الباحثين عن عمل بتقديم  للبحث عن عمل، يلتزم الباحث عن عمل ملزم بإلزامية البحث عن عمل.في النموذج الجديد 
دائًما يتم االتفاق على إلزامية البحث عن عمل مع الموجه   طلبات لعدد معين من فرص العمل شهريًا للحفاظ على حقهم في إعانات البطالة. 

 الشخصي. 

 من الباحثين عن عمل التقدم بطلبات ألربع وظائف كل شهر. قاعدة عامة، يُتوقع  •
تعتمد   يتم االتفاق عليها ذلك بشكل منفصل مع الموجه الشخصي. في بعض الحاالت، قد تقل المتطلبات أو ال تطبق على اإلطالق   •

 إلزامية البحث عن عمل على وضع الباحث عن العمل وقدرته على العمل. 
 يختاروا بأنفسهم الوظائف التي يتقدمون لها. بإمكان الباحثون عن عمل أن  •
 تُراجع الخطة كل ثالثة شهر.  تُسّجل إلزامية البحث عن عمل في الخطة.  •
إذا تقدم الباحثون عن عمل بطلبات للعدد المتفق عليه من فرص العمل شهريًا والتزموا بالخطة، فيحق لهم الحصول على إعانات   •

 البطالة. 

حافظ على حقك في الحصول على إعانات البطالة من خالل اتباعك  فرص العمل شهريًا كما هو ُمحدد في خطتك. تقدم بطلبات للعديد من 
 يساعدك موجهك الشخصي في البحث عن عمل.  للخطة. 

 كيف تتغير الجزاءات؟

 التذكير.  واستُحدثت ميزة جديدة وهي رسائل تتسم الجزاءات في النموذج الجديد للبحث عن عمل بقدر أقل من الصرامة. 

 رسالة التذكير 

 إذا أهملت البحث عن عمل أو لم تتبع الخطة الُمحددة، فستتلقى رسالة تذكير.

 ال تؤثر رسالة التذكير في الحصول على إعانة البطالة. 

 والغرض من رسالة التذكير هو تذكير الباحثين عن عمل بمسؤولياتهم وضرورة االمتثال لها. 

  الجزاءات

تشير الجزاءات إلى الفترات التي ال يحق للباحث عن العمل خاللها   عمل بعد تلقي رسالة التذكير، فقد تخضع للجزاءات. إذا أهملت بحثك عن 
 الحصول على إعانات البطالة. 

 أيام.  10إلى   5وتتراوح مدة الجزاءات من 

 انة البطالة حتى يتم إخطارك بغير ذلك. إذا تغافلت بشكل متكرر عن تقديم طلبات الحصول على عمل، فقد تفقد حقك في الحصول على إع

 يوًما.  45إذا رفضت وظيفة، فقد تخضع للجزاءات لمدة 
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 البحث عن الوظائف المناسبة  •

 إنشاء ملف تعريفي لتلقي عروض لفرص عمل مناسبة.  •

 كما كانت عليه من قبل. ولن تتغير. services-Oma asiointi eستبقى خدمة 

 

https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi

