
  

 

 
 

Thư gửi khách hàng tham gia chương trình Thử nghiệm  

việc làm của thành phố Porvoo 

Chào mừng quý vị đến với  

Dịch vụ Việc làm của Thành phố 

Porvoo 
 

 

Thân gửi quý khách hàng, 
 

Hoạt động quản lý các vấn đề tìm kiếm việc làm của qúy vị đã được chuyển từ Văn phòng Lao 

động và Mưu sinh (TE) sang Thành phố Porvoo. Sau này, dịch vụ tìm kiếm việc làm của quý vị sẽ 

do văn phòng Dịch vụ Việc làm Porvoo cung cấp Trong thư này có các hướng dẫn cách sử dụng 

dịch vụ, thông tin về các dịch vụ và thông tin liên hệ. Tìm hiểu thêm thông tin từ đường link 

https://www.porvoo.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/. 

 

Văn phòng Lao động TE sẽ chuyển dữ liệu khách hàng của quý vị sang 

Thành phố Porvoo 
 

Các dữ liệu sẽ được chuyển giao tự động. Quý vị không cần phải làm gì trong thời gian chuyển 

giao.  

 

Nhân viên hướng dẫn riêng sẽ giúp tìm kiếm việc làm 
 

Quý vị sẽ có một nhân viên hướng dẫn riêng để giúp tìm kiếm việc làm. Nhân viên này sẽ cùng 

quý vị lập một kế hoạch tìm việc, xem xét các lưa chọn khác nhau để tìm được việc và hướng dẩn 

những điều cần biết khi làm việc với các cơ quan chức năng. Nhân viên hướng dẫn riêng sẽ 

thường xuyên liên lạc với quý vị. Khi có vấn đề muốn liên hệ với nhân viên hướng dẫn riêng, quý 

vị có thể gửi yêu cầu liên hệ qua trang giao dịch trực tuyến - Giao dịch của tôi (Oma asiointi -

palvelussa).  

 

Nếu quý vị cần trợ giúp tìm kiếm việc làm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị 
 

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ: 

 

• Dịch vụ tìm kiếm việc làm và sinh kế (TE-palveluja) bao gồm các hoạt động hỗ trợ như trợ 

cấp tiền lương, đào tạo kỹ năng tìm kiếm việc làm và học nghề, học đào tạo để cung ứng 

thị trường lao động, thử việc và tự học bằng tiền trợ cấp thất nghiệp 

• dịch vụ hòa nhập theo Đạo luật thúc đẩy hòa nhập (cho người nhập cư) 
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• dịch vụ phục hồi chức năng 

• dịch vụ y tế và xã hội 

• các lớp học đào tạo 

• các sự kiện tuyển dụng. 

 

Chúng tôi cùng phối hợp làm việc với các đơn vị giáo dục, đơn  

vị cung cấp dịch vụ và các công ty. Mục tiêu của chúng tôi là giúp  

quý vị tìm được việc làm hoặc lớp học đào tạo. 

 

Nên sử dụng các dịch vụ điện tử và điện thoại 
 

Bạn có thể gỉải quyết hầu hết tất cả các vấn đề về tìm kiếm việc làm trên trang giao dịch trực 

tuyến:  Giao dịch của tôi,  

ví dụ: 

• gửi thông báo khi qúy vị đã tìm được việc làm hoặc khi dự định đi học 

• đánh dấu xác nhận đã hòan thành nhiệm vụ theo Bản kế hoạch tìm việc 

• nộp đơn và thư giải trình 

 

Nếu quý vị có câu hỏi cần được giải đáp, hãy gọi đến số điện thoại dịch vụ hỗ trợ trên toàn quốc 

của Văn phòng Lao động TE hoặc dịch vụ hướng dẫn qua điện thoại của chương trình Việc làm tại 

Porvoo. Các số điện thoại được ghi ở phần cuối của thư. 

 

Nếu bạn không thể sử dụng dịch vụ trực tuyến-Giao dịch của tôi hoặc gọi điện, bạn có thể đến 

điểm tư vấn của chúng tôi tại Linnankoskenkatu 32, tầng 3, vào các ngày Thứ Ba và Thứ Năm từ 

9- 12 giờ, 13–15 giờ và tuân thủ theo khuyến cáo phòng chống corona. 

 

Chương trình thử nghiệm Việc làm tại Thành phố Porvoo 1.3.2021–

30.6.2023 
 

Porvoo là một thành phố thí điểm nằm trong dự án thử nghiệm Việc làm tại đia phương trên toàn 

quốc. Trong khuôn khổ dự án, một số người đang tìm việc sẽ được chuyển từ Văn phòng Lao 

động TE sang Thành phố Porvoo, một số khác vẫn ở lại Văn phòng Lao động TE.  

 

Những người đang tìm việc sau đây tại Porvoo sẽ chuyển sang nhận Dịch vụ của Thành phố: 

• dưới 30 tuổi hoặc 

• có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Phần Lan, tiếng Thụy Điển hoặc không có quốc tịch 

Phần Lan hoặc 

• đang nhận trợ cấp thị trường lao động hoặc trợ cấp thất nghiệp cơ bản từ Kela 

 

Người thất nghiệp thuộc chương trình Thử nghiệm Việc làm tại Thành phố Porvoo sẽ nhận được 

những dịch vụ sau đây tại cùng một nơi: 

• dịch vụ của Văn phòng Lao động TE và 

• các dịch vụ của Thành phố Porvoo.  

 

Mục tiêu nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thị trường lao động của người tìm việc tại Porvoo và 

phát triển mô hình dịch vụ có lưu ý đế các yếu tố về hòan cảnh và nhu cầu dịch vụ của người đang 

tìm việc. 



  

 

 

Dịch vụ Việc làm Porvoo 
 

Thông tin liên hệ 
 

Dịch vụ hướng dẫn qua điện thoại: Thứ Hai - Thứ Sáu 9–15 giờ:  

040 525 8035 

Email chung: tyollisyys@porvoo.fi   

Thông tin liên hệ của nhân viên: https://www.porvoo.fi/tyo-ja-

yrittaminen/tyollisyyspalvelut/tyollisyyden-kuntakokeilu/omavalmentajien-yhteystiedot/ 

 

Giao dịch trực tuyến: te-palvelut.fi. Quý vị có thể thực hiện hầu hết các hoạt động tìm kiếm việc 

làm qua mạng thông qua dịch vụ giao dịch trực tuyến (Oma asiointi -palvelu). Chúng tôi sử dụng 

cùng một hệ thống giao dịch điện tử với Văn phòng Lao động TE. Hãy thông báo cho chúng tôi 

biết khi có các thay đổi, ví dụ như khi quý vị đã tìm được việc làm, đang dự tính đi học hoặc cần 

dịch vụ. 

 

Trang web: https://www.porvoo.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/ Thông tin thêm về dịch vụ, 

mẹo tìm việc và thông tin liên hệ. 

 

 
 

Địa điểm làm việc 
 

Ohjaamo (dưới 30 tuổi) Mannerheiminkatu 20 E, 06100 Porvoo 

Điểm tư vấn của chương trình Thử nghiệm Việc làm tại Thành phố: Linnankoskenkatu 32, 06100 

Porvoo 

Văn phòng Lao động TE vùng Uusimaa: Mannerheiminkatu 20 D, 06100 Porvoo 

 

Địa chỉ nhận thư: Porvoon kuntakokeilu, PL 23, 06101 Porvoo 

 

Dịch vụ điện thoại của Văn phòng Lao động TE trên toàn quốc tư 

vấn các vấn đề chung từ Thứ Hai-Thứ Sáu, 9:00 giờ - 16:15giờ 
 

• Dịch vụ điện thoại cho khách hàng cá nhân suomeksi 0295 025 500, på svenska 0295 025 

510, 

in English 0295 020 713, на русском языке 0295 020 715. 

• Hướng dẫn về trợ cấp thất nghiệp 0295 020 701 

• Hướng dẫn học đào tạo 0295 020 702 

• Tư vấn chọn nghành nghề Thứ Hai và Thứ Năm 12 – 16 giờ, chuyên gia tâm lý tư vấn 

chọn nghành nghề, 0295 020 720 

 

Các liên kết hữu ích 
 

• Oma asiointi -palvelu (dịch vụ trực tuyến - Giao dịch của tôi). Quý vị có thể thực hiện hầu 

hết các hoạt động tìm kiếm việc làm qua mạng 24/7. Chúng tôi sử dụng cùng một hệ thống  
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• giao dịch điện tử với Văn phòng Lao động TE. Ví dụ: yêu cầu liên hệ, nhiệm vụ, 

giải trình, gửi lại tài liệu đính kèm.  

• Các dịch vụ của Văn phòng Lao động TE/cách bạn giao dịch với chúng tôi/thử 

nghiệm tìm việc làm của địa phương. Quý vị có thể tìm thông tin về chương trình 

Thử nghiệm Việc làm của địa phương trên trang web của Văn phòng Lao động 

TE. 

• kuntaliitto.fi/thử nghiệm tìm việc làm: các thông tin trên trang web của Hiệp hội các 

Cơ quan Chức năng Địa phương về chương trình Thử nghiệm Tìm việc làm ở các 

thành phố khác.  

• kela.fi: Trợ cấp thất nghiệp và những phúc lợi khác cho đối tượng được hưởng 

của Kela. 

• tyj.fi: Trợ cấp thất nghiệp cho người tham gia quỹ trợ cấp thất nghiệp. 

 


