
فن لینڈ میں کام
جب آپ فن لینڈ میں کام کرنے آئیں تو درج ذیل باتوں کو ذہن میں رکھیں۔
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فن لینڈ جانے سے پہلے
آپ کو کام کا بندوبست کرنے کے لیے کسی ایجنٹ کو ادائیگی کرنے کی 

رضورت نہیں ہے۔

آپ کو اس شخص یا کمپنی کو کچھ بھی ادا کرنے کی رضورت نہیں ہے جو آپ کو 
مالزمت پر رکھتا ہے یا کام کا انتظام کرتا ہے۔ فن لینڈ کے قانون کے تحت، کسی بھی 

شخص یا کمپنی کو کسی بھی وقت آپ کو کوئی فیس ادا نہیں کرنی ہوگی، یہاں تک کہ 
آپ کے گھر واپس آنے کے بعد بھی۔ آپ کے رصف اخراجات ہیں: 

درخواست کی فیس	 
ٹول دستاویزات سے متعلق فیس، اور	 
آپ کا فن لینڈ کا ٹکٹ	 

متام ادائیگیوں کے لیے رسیدیں محفوظ کریں۔

مالزمت کا معاہدہ، اجرت اور مالزمت کی رشائط

فن لینڈ جانے سے پہلے، یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وعدہ کردہ مالزمت ہے۔ اگر آپ 
کو یقین نہیں ہے تو، اپنے قریبی فن لینڈ مشن سے رابطہ کریں۔

اپنی تنخواہ اور کام کے اوقات چیک کریں۔

مالزمت کا معاہدہ	 
کام کی الزمی پیشکش	 
TEM054 فارم	 
TY6_plus منسلک فارم )موسم کے لحاظ سے کام کی مخصوص قسم(	 

آپ کی تنخواہ زندہ رہنے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ فن لینڈ ایک مہنگا ملک ہے۔

آجر کو بعد میں معاہدوں میں داخل یا تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ آجروں کو آپ کی 
تنخواہ اور مراعات بڑھانے کی اجازت ہے۔

مثال کے طور پر، مالزمت کی متام رشائط کو کاغذ پر یا ای میل میں ریکارڈ کیا جانا 
چاہیے۔ متام دستاویزات اور ای میلز رکھیں۔ تنازعہ کی صورت میں ان کی رضورت 

ہوگی۔
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جب آپ فن لینڈ آتے ہیں۔
مالزمت کا معاہدہ اور کام کا آغاز

ایک بار جب آپ رہائشی اجازت نامہ حاصل کر لیتے ہیں، تو آپ موسم کے لیے 
مخصوص قسم کے ورک ویزا یا موسم کے لیے مخصوص قسم کے کام کا رسٹیفکیٹ 

حاصل کرنے کے بعد فن لینڈ میں کام کر سکتے ہیں۔

اگر آپ زیادہ سے زیادہ تین ماہ کے لیے کام پر آتے ہیں، تو آپ کو رہائشی اجازت نامہ 
کی رضورت نہیں ہے۔

اسے فن لینڈ کے امیگریشن ڈیپارٹمنٹ کی ویب سائٹ 
migri.fi/en/work-without-residence-permitپر دیکھیں۔ )انگریزی زبان میں(

فن لینڈ میں، آجروں کی یونینیں اور مزدور یونینیں اجرت اور مالزمت کی رشائط پر 
متفق ہیں۔ مثال کے طور پر، یونینیں ایک عام معاہدے میں کم از کم اجرت اور کام کے 

اوقات طے کرتی ہیں۔ فی گھنٹہ اجرت کم از کم 8 یورو ہونی چاہیے۔ تربیت کی مدت 
کے دوران ادائیگی بھی کی جاتی ہے۔

فن لینڈ میں پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت کے افرسان کے کام کے حاالت کئی زبانوں 
میں بیان کیے گئے ہیں۔ فن لینڈ میں غیر ملکی کارکن کے لیے معلومات ویب سائٹ 

tyosuojelu.fi/work-in-finland کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔

آجر اور مالزمین مزید تفصیلی مالزمت کے معاہدے کریں گے۔ مالزمت کا معاہدہ اس 
زبان میں تیار کیا جانا چاہئے جو آپ سمجھتے ہیں۔ آجر اور مالزم دونوں کو معاہدے 

پر دستخط کرنے چاہئیں۔ آجروں اور مالزمین کے درمیان زبانی معاہدوں پر بھی غور کیا 
جاتا ہے، لیکن زبانی معاہدوں کی تصدیق مشکل ہے۔

اگر آپ کو کوئی تحریری مواد سمجھ نہیں آتا، تو مالزمت کے معاہدے یا کسی اور 
کاغذ پر دستخط نہ کریں۔ اگر کچھ نکات آپ کو واضح نہیں ہیں تو آپ پوچھ سکتے 
ہیں۔ , اگر مالزمت کا معاہدہ زبانی طور پر کیا گیا ہے، تو آجر کو آپ کو مالزمت کی 

رشائط کی تحریری وضاحت دینی ہوگی۔ اگر آپ کو درخواست موصول نہیں ہوئی ہے 
تو، براہ کرم پیشہ ورانہ حفاظتی اتھارٹی سے رابطہ کریں۔

آجر آپ کے پاسپورٹ اور رہائشی اجازت نامے کی ایک کاپی اپنے پاس رکھ سکتا ہے 
لیکن آجر اصل دستاویزات نہیں رکھ سکتا۔ اگر آپ کے پاس رہنے کے لیے محفوظ جگہ 

نہیں ہے، تو آپ اپنا پاسپورٹ اپنے آجر کو دے سکتے ہیں۔

http://migri.fi/en/work-without-residence-permit
http://tyosuojelu.fi/work-in-finland
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آجروں اور کارکنوں کے حقوق اور ذمہ داریاں

 یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس رہائشی اجازت نامہ نہیں ہے، تو ایک غیر ملکی کارکن 
کے طور پر آپ کو فن لینڈ کے کارکنوں کی طرح حقوق اور ذمہ داریاں حاصل ہوں گی۔

فن لینڈ میں، پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت کی اتھارٹی کام کی جگہوں کی نگرانی 
کرتی ہے۔ اگر آپ کو کام پر کوئی مسئلہ درپیش ہے، تو آپ ہمیشہ پیشہ ورانہ حفاظت 

اور صحت اتھارٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو بہت کم 
معاوضہ دیا جاتا ہے یا کام محفوظ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو گمنام طور پر ہم سے 

رابطہ کر سکتے ہیں۔

آپ ٹریڈ یونین میں شامل ہو سکتے ہیں اور چند ماہ کے کام کے بعد، بے روزگاری فنڈ 
میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ بے روزگاری انشورنس فنڈ سے 
یومیہ االؤنس حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے آجر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تو 

یونین آپ کی مدد کر سکتی ہے۔

آپ کے آجر کو مالزمت کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ آپ کو کام کے ماحول، آالت 
اور ضوابط کے بارے میں رہنامئی حاصل کرنی چاہیے۔ آجروں کو حادثات کے لیے 

آپ کا بیمہ بھی کرنا چاہیے۔ فن لینڈ میں کام کے گھنٹے فی ہفتہ زیادہ سے زیادہ 40 
گھنٹے ہیں۔ کام کی جگہ پر آپ جتنے بھی گھنٹے گزارتے ہیں، چاہے آپ کے پاس کوئی 

کام یا کوئی کالئنٹ نہ ہو، کام کے اوقات میں شامر کریں۔ آپ ہفتہ وار رعایت کے 
حقدار ہیں۔ دورسے الفاظ میں، آپ کو ہر ہفتے آرام کے بغیر کام کرنے کی رضورت 

نہیں ہے۔ آپ بامعاوضہ ساالنہ چھٹی کے بھی حقدار ہیں۔

آپ کے آجر کو مالزمت کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ آپ کو کام کے ماحول، آالت 
اور ضوابط کے بارے میں رہنامئی حاصل کرنی چاہیے۔ آجروں کو حادثات کے لیے 

آپ کا بیمہ بھی کرنا چاہیے۔ فن لینڈ میں کام کے گھنٹے فی ہفتہ زیادہ سے زیادہ ۴۰ 
گھنٹے ہیں۔ کام کی جگہ پر آپ جتنے بھی گھنٹے گزارتے ہیں، چاہے آپ کے پاس کوئی 

کام یا کوئی کالئنٹ نہ ہو، کام کے اوقات میں شامر کریں۔ آپ ہفتہ وار رعایت کے 
حقدار ہیں۔ دورسے الفاظ میں، آپ کو ہر ہفتے آرام کے بغیر کام کرنے کی رضورت 

نہیں ہے۔ آپ بامعاوضہ ساالنہ چھٹی کے بھی حقدار ہیں۔

آپ کو رصف وہی کرنا چاہئے جس پر آپ اور آپ کے آجر نے اتفاق کیا ہو۔ اوور ٹائم 
کام کے لیے قانون اور معاہدے کے ذریعے آپ کی رضامندی درکار ہوتی ہے۔ آپ کو 

معاہدے کے مطابق اوور ٹائم کام کا معاوضہ بھی ملنا چاہیے۔ اس بات کو یقینی بنائیں 
کہ آپ جتنے بھی گھنٹے کام کرتے ہیں ان کے لیے آپ کو تنخواہ ملتی ہے۔ ان تعطیالت 

کی تعداد چیک کریں جن کے آپ حقدار ہیں۔
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ہر روز اپنے کام کے اوقات کو نوٹ بک میں یا اپنے فون پر ریکارڈ کریں۔ آپ کام کے 
شیڈول یا شفٹ لسٹ کی تصویر بھی لے سکتے ہیں جس میں کام کے اوقات دکھایا گیا 

ہے۔ آپ کو بعد میں اس معلومات کی رضورت ہو سکتی ہے۔

کوئی بھی آپ کو جنسی تعلقات یا غیر قانونی رسگرمیوں میں ملوث ہونے پر مجبور 
نہیں کرے گا۔ کام کی جگہ پر دھمکیاں دینا اور تشدد کرنا جرم ہے۔ جب آپ کام پر 

نہ ہوں تو آپ کو آزادانہ نقل و حرکت کا حق حاصل ہے۔

اگر آپ کو خطرہ ہو تو کام کی جگہ سے باہر کسی محفوظ جگہ پر جائیں اور 
ایمرجنسی منرب ۱۱۲  پر کال کریں۔ آپ کی مدد کی جائے گی چاہے آپ کے پاس فن لینڈ 

میں رہائشی اجازت نامہ نہ ہو۔

بینک اکاؤنٹ اور تنخواہ کی ادائیگی

فن لینڈ میں تنخواہیں بینک اکاؤنٹ میں ادا کی جاتی ہیں )مثال کے طور پر، موسمی 
کام کے لیے، تنخواہیں نقد ادا کی جا سکتی ہیں(۔ بینک اکاؤنٹس ذاتی ہیں۔ کسی کو 

بھی آپ کا اکاؤنٹ، آپ کا عتم بینک کارڈ یا آپ کا آن الئن بینک کوڈ استعامل کرنے کا 
حق نہیں ہے۔

آپ اجرت کی ہر ادائیگی کے سلسلے میں ادائیگی کی تفصیالت حاصل کر سکتے ہیں۔ 
تفصیالت دکھاتا ہے۔

تنخواہ )اور تنخواہ کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے(	 
ضمیمہ	 
فوائد )مثالً رہائش(	 
ٹیکس	 
قانون کے ذریعہ درکار دیگر فیس	 

آجر اجرت سے غیر قانونی فیس کاٹ نہیں سکتے۔ آجر کو آپ کی تنخواہ کا کوئی 
حصہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے دورسے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 

آجر آپ کی تنخواہ یا آپ کی تنخواہ کا کوئی حصہ آپ کے اپنے اکاؤنٹ سے دورسے 
اکاؤنٹ میں دوبارہ استعامل نہیں کر سکتا۔

اگر آپ اپنے آجر سے تنخواہ کی تفصیالت طلب کرتے ہیں لیکن وہ وصول نہیں کرتے 
ہیں تو ایمپالمئنٹ پروٹیکشن اتھارٹی سے رابطہ کریں۔
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اگر آپ کی حالت بدل جاتی ہے۔  

اگر آپ کے رہائشی اجازت نامہ کی میعاد ختم ہونے والی ہے، تو میعاد ختم ہونے کی 
تاریخ سے بالکل پہلے نئے پرمٹ کے لیے درخواست دیں۔ ایک بار جب آپ اسے حاصل 

کر لیں، آجر کو ایک نئی درخواست اور رہائش کا ثبوت دکھائیں۔

آپ کسی بھی وقت اپنی مالزمت سے استعفی دے سکتے ہیں۔ برطرفی کے نوٹس کی 
مدت عام طور پر ۱۴ دن ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں، اگر آپ کے پاس کوئی نئی نوکری 

یا فن لینڈ میں رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو فن لینڈ میں رہنے کا آپ کا حق ختم 
ہو سکتا ہے۔ آپ کو عام طور پر رصف ایک ہی پیشہ یا اسی کام کے عالقے میں ایک نیا 

آجر تالش کرنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ کسی دورسے پیشے میں کام کرنا چاہتے ہیں، تو 
آپ کو نئے رہائشی اجازت نامے کے لیے درخواست دینے کی رضورت ہوگی۔

اگر آپ کا آجر قانون یا معاہدے کی تعمیل نہیں کرتا ہے، تو فن لینڈ کے امیگریشن 
ڈیپارٹمنٹ سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کے کام کی جگہ پر آپ کے ساتھ بدسلوکی کی جا 

)ihmiskauppa.fi/en( رہی ہے، تو آپ انسانی سمگلنگ کے متاثرین کی ویب سائٹ
پر مشورہ لے سکتے ہیں یا انہیں +٣٥٨  ٢٩٥   ٤٦٣١١٧  پر کال کر سکتے ہیں۔ ایسی 
صورتوں میں آپ اپنا رہائشی اجازت نامہ بڑھا سکتے ہیں اور دورسے آجروں کے لیے 

کام کر سکتے ہیں۔

اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کسی جرم کا شکار ہوئے ہیں، تو پولیس )ایمرجنسی منرب ١١٢ 
( سے رابطہ کریں۔ آپ کرائم وکٹم سپورٹ سے ای میل )help@riku.fi(اور فون یا پیغام 

)ٹیلیفون +٣٥٨  ٤٠  ٦٣٢  ٩٢٩٣ ( کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔

وکٹم سپورٹ آپ فن لینڈ کی ویب سائٹس اور انسانی اسمگلنگ کے متاثرین سے بھی 
رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی زبان میں لکھ سکتے ہیں یا آپ کی مدد کے لیے آپ کو 
مرتجم کی خدمت فراہم کی جائے گی۔ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا رابطہ کسی کو 

بھی ظاہر نہیں کیا جائے گا۔

http://ihmiskauppa.fi/en
mailto:help@riku.fi


فن لینڈ میں مالزمین کے حقوق کے بارے میں مزید معلومات

 متحرک تصاویر )متعدد زبانوں میں(:
riku.fi/en/various+crimes/labor+exploitation

 امیگریشن ڈیپارٹمنٹ:
 فینیش، سویڈش اور انگریزی میں ہدایات اور رابطے کی معلومات:

migri.fi/en/problems-at-work-

 پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت اتھارٹی:
 فن لینڈ میں ایک غیر ملکی مالزم کے طور پر کئی زبانوں میں:

tyosuojelu.fi/work-in-finland

 پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت کے حکام سے ٹیلی فون مشورہ ،۰۲۹۵۰۱۶۶۲۰
tyosuojelu.fi/web/en/home

 متاثرین کا ہنگامی امدادی مرکز:
riku.fi/laborexploitation، فون ٠٤٠٦٣٢٩٢٩٣ 

 انسانی سمگلنگ کے متاثرین کے لیے امدادی نظام:
ihmiskauppa.fi/en، فون +٣٥٨٢٩٥٤٦٣١٧٧ 

 فنش ٹریڈ یونین سنٹرل آرگنائزیشن ایمپالمئنٹ کونسلنگ:
tyoelamanpelisaannot.fi/en، فون  ٠٨٠٠٤١٥٠٤ 

فن لینڈ میں عام ہنگامی منرب: ١١٢ 
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