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 JHLيرعى مصالحك في العمل
 JHLهو عبارة عن نقابة مهنية للعاملين ،حيث أن أعضائه يعملوا في القطاع العام وفي أماكن العمل الخاصة
الممولة بأموال القطاع العام .توجد في النقابة أكثر من  130جنسية مختلفة .الجزء األعظم من المهاجرين يعملوا
في الخدمات األساسية وفي رعاية االطفال وفي المواصالت وفي إرشاد الدوام المدرسي وفي أعمال الرعاية
والعناية باألطعمة.

في أعماله للتعددية الثقافية فإن  JHLيسعى إلى:
•تحفيز وتشجيع المهاجرين على الفعالية والتأثير في أماكن العمل وكذلك في جمعيات – .JHL
•رعاية مصالح المهاجرين ومراقبتها.
•التعرف على أطباع ومعامالت حياة العمل.
•خلق شبكات وتواصالت خاصة بالمهاجرين.
•اإلعتناء بإحتياجات مختلف الثقافات في جميع عالقات التواصل.
•إرشاد نشطاء الجمعيات واألعضاء المهاجرين في التعامل مع الثقافات وفي مسائل حياة العمل.
•تحسين وفتح أجواء مستقبلة في أماكن العمل.
•القيام بالتعاون المشترك مع النقابات المهنية األخرى ،بخصوص رعاية مصالح المهاجرين وجذب األعضاء.
•تبادل الخبرات مع جهات التعاون الدولية.
•المشاركة في المشروعات التي تعزز من تنوع الثقافات في حياة العمل.

 JHLيقدم إلى أعضائه مختلف الميزات ،على سبيل المثال التعليم المتنوع وميزات من ناحية
التأمين وكذلك مراقبة المصالح.
لقد سمعت عن  JHLمن مكان عملي ،وأصبحت عضواً في النقابة منذ سنة .2007
في الوقت الحاضر أعمل في مجال الرعاية الصحية بالفم لبلدية توركو كمساعد لطبيب األسنان.
أنا عضو نشط في ميفيه ( = )MeVeأي شبكة المهاجرين لفارسينايس – سومي .أريد أن أجعل الـ  JHLمعروفاً وكذلك أن أشجع
األعضاء المهاجرين على أن يكونوا نشطاء في جمعياتهم.
اإلنضمام إلى إتحاد مجاالت القطاع العام ومجاالت الرفاهية ( )JHLيجلب الثقة واألمان .إنضم أنت أيضاً!

مينكا هيليز
بلدية توركو
مجال فعاليات الرفاهية ،الرعاية الصحية بالفم

إستمارة اإلنضمام

إتحاد مجاالت القطاع العام ومجاالت الرفاهية ()JHL
صندوق البطالة إلتحاد مجاالت القطاع العام ومجاالت الرفاهية

سوف نرسل لك عقد تحصيل رسوم العضوية لترسله إلى القائم بحساب الراتب الشهري.
برجاء ملء النموذج باألبجدية الالتينية
إسم العائلة واإلسم الشخصي

فعاليات المهاجرين والتعددية الثقافية

الرمز الشخصي التعريفي

األعضاء المهاجرين والمهتمين بمسائل التعددية الثقافية متوفر لهم معهد –  JHLوالدورات التعليمية التي
تقوم بتنظيمها المكاتب اإلقليمية للنقابة JHL .يشارك بشكل بارز في مختلف األحداث الدولية أيضاً،
مثل مهرجان  -القرية العالمية ( )Maailma kyläفي هلسنكي .باإلضافة إلى ذلك فإن JHL
يقوم بالتعاون المشترك مع العديد من منظمات المهاجرين ومنظمات التعددية الثقافية.

إقرأ المزيد!

www.jhl.fi
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قم بقص الصفحة من هنا ،إثنيها مع بعضها البعض وقم بإغالقها أما بالتدبيس أو بالشريط الالصق.
ً
جاهزا للنشر كما هو .تم دفع رسوم البريد.
بعد الطي ،يعد النموذج

شبكات المهاجرين تقدم التعليم والتنشيط والثقافة ،وهي تباشر أعمالها في جملة مناطق منها مناطق هلسنكي وتوركو.
أفراد منطقة العاصمة وضواحيها هم كاموت ( )Kamutوميفيه ( )MeVeلمنطقة فارسينايس – سومي .إسأل عن
فعاليات الشبكات من المكتب اإلقليمي الذي تتبع له!

هدفنا هو تسهيل المشاركة على المهاجرين في النقابة المهنية وفي فعالياتها.

أنا مينكا ،إنتقلت إلى فنلندا سنة  2001من البوصنة والهرسك .اإلنضمام إلى النقابة جلب لي
الثقة في جملة أمور منها الراتب الشهري واإلجازة واألمور المتعلقة بأوقات العمل .أحصل أيضاً
على المساعدة من وكيل النقابة ،إذا حدثت مشاكل في مكان العمل.

