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چيست؟ (KUNTAKOKEILU) آزمايش شهرى     

یک پروژه سراسری  استخدام آزمایش شهری    
به شهرداری  است که در آن بخشی از وظایف دفتر اداره کار 
منتقل می شود. هدف از آزمایش شهرى بهبود دسترسی ارباب 

رجوعان خود به بازار کار است.
این مناطق، ُاولو       ، کِمپلِه           ، هایلُووُتو       ، آی   ، 

لویمینکا      ، لومیجوکی        ، تئیرنَوَو      و ُموهوس  
  زیر آزمایش شهرى مى باشند.این شهرها خدمات کاریابی 

را به جویندگان کار در شهرهاى خود ارائه می دهند.
، این بدان معناست که خدمات استخدام  در ُاولو  

بيزنِس ُاولو          مسئول این خدمات مى باشد.
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آیا شما ارباب رجوع خدمات استخدامی بيزنِس 
ُاولو                       هستيد؟

و

بله
 شما ارباب رجوع خدمات استخدامی بيزنِس ُاولو

                       هستيد

(BusinessOulu)
شما مهاجر هستید یا زبان مادری شما فنالندی یا سوئدی نیست

(BusinessOulu)

شما هستند
بیکار جویای کار	 
در آموزش نیروی کاری	 
در کار با حقوق یارانه ای	 

در آزمایش کاری	 
در کارهای توان بخشی	 
بیش از ۴۱ روز مرخصی اجباری  	 

از کار.

شما ارباب رجوع ادره كار هستيد، اگر باشيد

در سر کار	 
در سر کار پاره وقت	 
در خانه از کودک مراقبت می کند	 
کمتر از ٤۱ روز مرخصى اجبارى شده ايد	 



این برای شما چه معنایی دارد؟
 اگر شما شامل گروه هدف آزمایش شهری 

 باشید، اداره كار شما را به خدمات استخدامى ارجاع می دهد.
در بیزنِس اُولو              ، ما به شما خدمات و پشتیبانی می 

دهیم تا به شما در پیشبرد اهداف و برنامه های شغلیتان کمک کنیم.
به شما یک مربی شخصی داده مى شود که در جستجوی کار شما 
را پشتیبانی می کند و به شما کمک می کند که کارها را جلو ببرید.

شما می توانید در سرویس آنالین من                     برای 	 
مربی شخصیتان پیام ارسال کنید.

می توانید برای ديدار مربى شخصی خود وقت بگیرید.	 
اگر وقت قبلى مالقات دارید، سر وقت به محل بیايید. 	 
اگر به زمان تعیین شده نرسیدید، مربی شخصی خود را در 	 

جریان بگذارید.
 شما می توانید بدون وقت قبلی در مشاوره خدماتى بیزنِس آسما 

                       مراجعه کنید اگر
می خواهید فرم ارسال کنید	 
برای مراجعه کاری خود به مشاوره عمومی  پشتیبانی نیاز دارید	 
شما برای مراجعه کا ی شخصی به کامپیوتر یا راهنما نیاز دارید	 
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اخدمات استخدامی بيزنِس ُاولو
شماره تلفن: ۰۱۸۵۵۸۵۵۸۰

بدون وقت قبلى می توانید مراجعه کنید
مشاوره خدماتى بيزنِس آسما 

دوشنبه تا جمعه از ساعت ٩ صبح تا ٣ بعدازظهر خدمت می دهیم
آدرس هست هاللیتوس كاتو ٦٣ب 

خوش آمديد
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