
 اداره اقتصادی و پالنگزاری آقاخان برای کشورهای اسکاندیناوی
 

                                     اعالمیه رهنمودی و معلوماتی
 

 تاریخ: ١٣ اپریل ٢٠٢٠
 

  جماعت محترم مقیم  کشور فنالند!
 

١٩ کوید کرونا- ویروس شیوع اثر از شان کاری های فعالیت که شاغل افراد و ها شرکت عده آن توجه                      قابل
  متاثر گردیده است.

 
بخش در ویژه به تجارتی های فعالیت ساییر باالی سریع و گسترده بسیار صورت به کرونا ویروس                   شیوع
تجارتی های بخش تمامی باالی عموم صورت و داشته غذای خدمات سکتور گردشگری، خدمات مانند                 های

  تاثیر خواهد داشت.  تاثیرات آن باالی تشبثات کوچک و متوسط خیلی جدی و سریع است.
  برنامه های حمایت از تجارت ها و شرکت ها

شان- خود مالی کننده حمایت نهادهای و بانک همرای که است شده توصیه ها شرکت به نخست                   در
دست روی را اقداماتی سلسه یک ها بانک آمده پیش وضعیت به خاطر به زیرا باشند. تماس                   در
های تصمیم مرکزی حکومت میباشد. آن قسط یا و قرضه باره دو پرداخت شامل که است                  گرفته
و خدمات تا میگردد مساعد بانکها برای بهتری شرایط آن اثر به که است کرده اتخاذ را                   موثری

  حمایت پولی خود را بیشتر سازد.
را- ها شرکت ها تجارت از حمایت جهت را یورا میلیارد پانزده به بالغ حمایتی بسته یک                   دولت

نخست قدم در که میگردد توصیه دارند تجارتی فعالیت و کار کسانیکه به است. کرده                 منظور
فنالند تجارتی های فعالیت و تشبثات از حمایت اداره کنند. صحبت مستقیم خود های بانک                 همرای
مرکز همچمنان است. گرفته نظر در تجارتی های شرکت از حمایت به یورا میلیون ١۵٠                 مبلغ
است. کرده منظور را یورو ملیون ۵٠ مبلغ حمایتی بسته یک (ELY) تجارت از حمایت و                  توسعه

 معلومات بیشتر آنرا در این وب  سایت  مطالعه کنید.
بانکی- های قرضه ضمانت برعالوه مالی نهادهای دیگر و بانکها برای نخست قدم در Finnvera               

  شرکتها برنامه قرضه دهی را نیز آغاز کرده است که تفصیالت آن در اینجا  موجود  است.
به- نیاز کرونا ویروس شیوع اثر از که متوسط و کوچک شرکتهای برای نیز فنالند تجارت                  اداره

بودجه به را یورو میلیون ١۵٠ حمایتی بودجه یک اداره این میدهد. قرضه باشند، داشته                 حمایت
  قبلی خود عالوه کرده است که معلومات آن در این  لینک  قابل دسترس است.

فعالیت- و رکار د که آفرینان کار و ها شرکت است، رسیده تصویب تازه که موقتی لوایح به                    نظر
کمک دریافت مستحق باشند، آمده پیش کرونا ویروس شیوع خاطر به مشکل و گی سکته                 شان
شاغل غیر افراد برای کارگری اتحادیه حمایت برای دسترسی میباشد. گری کار اتحادیه               حمایت

  میباشد.
طرح- دولت گرفت. خواهند دست روی را های سهولت مالیات پرداخت در گان دهنده مالیه                 اداره

  کاهش تکتانه بر تاخیر مالیات که از طریق یک تقسیم اوقات منظم شود، را منظور کرده است.
 

  حمایت از کارگران
خاطر- به یا و شوند حاضر خود کار سر نتواند شاید ها برخی برای موجود شرایط به                   نظر

مدد دریافت برای اکنون است. بسته ها کودکستان و مکتب زیرا بماند خانه در کودکان                 نگهبانی
این روی عمومی تصمیم کدام که دارد امکان ولی است نشده بینی پیش چیزی قانون در                  معاش
را مربوطه نهادهای اخبار که میشود پیشنهاد شما به صورت آن در است. شده گرفته                 موضوع

  تعقیب کنید.

https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-esittaa-laajoja-taloustoimia-koronavirusepidemian-haittojen-minimoimiseksi
http://https/www.finnvera.fi/eng/growth/current-news-for-smes/current-news-for-smes
https://www.businessfinland.fi/en/whats-new/news/2020/we-will-help-companies-during-the-coronavirus-epidemic/


خانه- در کرونا ویروس شیوع از جلوگیری خاطر به کسانیکه برای فنالند اجتماعی بیمه                اداره
  میماند مدد معاش روزانه می پردازد.

آن- در بماند قرنطین خانه در ساری های بیماری مقررات و قانون نظرداشت در با کارمند یک                   اگر
معاش خود کار طریق از مدت این جریان در اگر میباشد. معاش امیتاز فیصد صد مستحق                  صورت

  دریافت میکند با آنهم مستحق دریافت مدد معاش هستند.
صحی- تصدیقنامه به نیاز دیگر مریضی رخصتی خواست در جهت کرونا ویروس شیوع خاطر                به

کننده درخواست شخص توضیحات که است کرده مطرح را پیشنهادی یک کارگری اتحادیه               نیست.
 برای درخواست رخصتی مریضی قابل اعتبار شناخته میشود.

شرایط- حفظ با خودرا کارگران مشخص مدت یک برای که دارد حق کارفرماها اپریل، اول از                  سر
اجرا قابل جون ماه ٣٠ تا تغیرات این کند. برکنار کار از مشخص مدتی یک برای کاری                   قرارداد

 میباشد.
دریافت- خاطر به باشید داده دست از را خود کار کرونا ویروس شیوع خاطر به شما صورتیکه                   در

تماس در خود بیکاری حمایتی صندوق هم یا فنالند اجتماعی بیمه اداره به میتوانید معاش                 مدد
کارگری اتحادیه طریق از معاش مدد دریافت مستحق شما وظیفه داشتن عدم نظرداشت در با                 شوید.

 میباشید.  برای معلومات بیشتر به این  سایت  مراجعه کنید.
تحصیلی- بورسیه کسانیکه اما است. نگردیده وارد تغیرات کدام دانشجویان به مالی کمک قسمت                در

TE اداره به باید آنصورت در گردد قطع شان امتیازات کرونا ویروس شیوع خاطر به و                  دارند
  Office و صندوق بیمه حمایت از افراد غیر شاغل درتماس شوند.

 
اقدامات آینده های هفته در اینکه امکان و است تغییر حال در سرعت به فعلی وضیعت که باشید داشته خاطر                      به
های نهاد اخبار جدید اقدامات و تغیرات از اطیمنان برای شود می توصیه بنابراین است. موجود شود، گرفته                    دیگری

 مسوول را تعقیب کنید تا از پیشرفتها در جریان باشید.
 

ولی است داشته مبذول معلومات این بودن درست خاطر به را خویش توجه AKEPBتمام پالنگزاری و اقتصاد                    اداره
میشود توصیه شما به بنابرین . است رضاکار نهاد یک اداره این چون کنیم. تضمین آن بودن درست از نمیتونیم آنهم                       با
و گرفته تماس خودی مالیات و تجارت امور در تصمیم مورد در مسلکی نهادهای و مشاورین با نیاز صورت در                      که

 مشوره کنید.
 

 
 
 

https://www.kela.fi/web/en/unemployment-benefit-from-kela-

