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ماهي تجربة البلدية؟

تجربة البلدية للتشغيل هي مشروع وطني يتم فيه نقل جزء من 
مهام مكتب العمل إلى البلدية الغرض من تجربة بلدية هو تحسين 

وصول زبائنها إلى سوق العمل.
في هذه المنطقة، تشارك في تجربة البلدية أولو، كيمبلي، 

هايلوتو، لي، ليمينكا، لومييوكي، تورنفا وموهوس. تقدم هذه 
البلديات خدمات التشغيل للباحثين عن عمل في بلدياتهم.

في أولو، هذا يعني أن خدمات التشغيل في بزنز أولو هي 
المسؤولة عن الخدمات.



هل أنت زبون لخدمات التشغيل في بزنز أولو؟

و

نعم
أنت زبون لخدمات التشغيل في بزنز اولو

أنت مهاجر أو لغتك األم ليست الفنلندية أو السويدية

أنت
عاطل عن العمل، باحث 	 

عن عمل
في دراسة لمكتب العمل	 
في العمل المدعوم بأجر	 

في تجربة العمل	 
في العمل التأهيلي	 
تم تسريحك من العمل ألكثر من 	 

41 يوًما.

أنت زبون لخدمات التشغيل في بزنز اولو

تعمل	 
تعمل جزئيا	 
ترع الطفل في المنزل	 
تم تسريحك من الخدمة لمدة تقل عن 41 يوًما.	 



ما معنى هذا بالنسبة لك؟
 إذا كنت تنتمي إلى المجموعة المستهدفة لتجربة البلدية، فسيقوم 

مكتب العمل بإحالتك إلى خدمات التشغيل في بزنز أولو.
في بزنز اولو، نقدم لك الخدمة والدعم لمساعدتك على المضي 

قدًما في أهداف وخطة التشغيل الخاصة بك.
تحصل على مدرب خاص بك الذي يدعمك في البحث عن عمل 

ويساعدك على المضي قدًما.
يمكنك إرسال رسالة إلى مدربك الخاص عبر شبكة االنترنيت 	 

من خالل صفحة الشؤون الخاصة بك
يمكنك طلب موعد للقاء المدرب الخاص بك.	 
إذا كان لديك موعد، قم بالوصول في الوقت المحدد.	 
إذا لم تتمکن من الوصول في الوقت المحدد، أخبر مدربك بذلك	 

يمكنك أيًضا التعامل مع خدمة االرشادات في مركز البزنز بدون موعد إذا
تريد إرسال االستمارات	 
أنت بحاجة إلى ارشادات عامة لدعم شؤونك	 
تحتاج إلى استخدام جهاز كمبيوتر أو إرشادات في الخدمة الذاتية	 



خدمات تشغيل بزنز أولو
 رقم الهاتف 

يمكنك ترتيب شؤونك بدون موعد
 خدمة االرشادات لمركز البزنز
نخدم االثنين ــــ الجمعة   الساعة

العنوان  

اهال وسهال
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