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Käyttäjän käsikirja
Info4Migrants

Tämä projekti on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tämä julkaisu
[viestintä] heijastaa ainoastaan sen kirjoittajien näkemyksiä, eikä
komissiota voida pitää vastuussa mistään sen sisältämän tiedon
käyttötavasta.
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Info4Migrants-verkkoportaali
Mikä se on?
I4M-verkkoportaali on kattava kokoelma tietoa ja työvälineitä maahanmuuttajien
kanssa työskenteleville ohjaajille. Se sisältää käytännön tietoa kohdemaasta eri
aihealueilla – työllisyydestä, raha-asioista, lakineuvonnasta, asumisesta sekä
kulttuurista ja tavoista, vastuista ja oikeuksista. Sivuston tarkoituksena on tukea
maahanmuuttajien integraatiota kohdemaassa heidän taustastaan ja asemastaan
huolimatta.
Verkkosivu löytyy osoitteesta http://ce-web02.hosted.mazarsit.support/i4m/
(osoite muuttuu myöhemmin muotoon www.info4migrants.com)

Kenelle se on tarkoitettu?
Portaali on tarkoitettu maahanmuuttajien kanssa työskenteleville ohjaajille, ja myös
maahanmuuttajien itsenäiseen käyttöön.

Miten löydän minulle oleellista tietoa?
I4M-verkkosivu on jaettu kahteen pääasialliseen osioon käyttäjäprofiilin mukaan –
ohjaajiin ja maahanmuuttajiin.
Resurssit ohjaajille:
•
•
•
•

Maaprofiilit – auttavat ymmärtämään eri maista tulevien asiakkaiden taustaa
Kehittävät heidän ymmärtämystään maahanmuuttajien eri “statuksista” (esim.
pakolainen, turvapaikanhakija, EU) ja oikeuksista kumppanien maissa
Työvälineitä auttamaan kommunikaatiossa sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka
eivät puhu englantia
Tietoa maahanmuuttajajärjestöistä, kampanjoista ja ammattikoulutuksesta

Resursseja maahanmuuttajille, tietoa:
•
•
•
•
•
•

työnteosta
elämisestä
koulutuksesta
asemasta ja oikeuksista
hyödyllisistä järjestöistä
mistä he voivat saada neuvoja kumppanimaissa

Verkkosivun sisältö tullaan kääntämään useille yleisimmille
kielille. Tieto tullaan myös tiivistämään ladattaviin/tulostettaviin PDF-tiedostoihin,
jotka ohjaaja voi antaa asiakkaalle mukaan (Eisodus-sivustolla on tällä hetkellä 23
kieltä)

Mitkä laitteet ovat yhteensopivia I4M-verkkosivun kanssa?
Verkkosivu on optimoitu käytettäväksi monissa eri laitteissa – tableteissa,
matkapuhelimissa, pöytäkoneissa ja kannettavissa.

Miten navigoin sivustolla?
Kun kirjoitat verkkosivujen osoitteen selaimeen, sinut ohjataan sivulle, jossa sinun
tulee valita maasi.

Napsauta lippua valitaksesi maa.

Kotisivu
Kun olet valinnut maasi, sinut ohjataan verkkosivuston kansalliseen versioon, josta
löytyy tietoa maastasi äidinkielelläsi.
Kotisivulta saat tietoa napsauttamalla joko “Olen ohjaaja” tai “Tarvitsen neuvoja”.
Tämä ohjaa sinut sinulle oleellisimpaan tietoon.
Tärkeään tietoon on myös pikalinkit sivun alareunassa.

Tarvitsen neuvontaa
“Tarvitsen neuvontaa” –osio on keskittynyt pääasiassa käytännönläheiseen tietoon
kohdemaasta.

Tieto on jaettu alakategorioihin ja kuvia on käytetty
auttamaan maahanmuuttajia, jotka eivät ymmärrä maan
kieltä.

Paluu kotisivulle
Voit palata kotisivulle missä vaiheessa tahansa napsauttamalla I4M-logoa jokaisen
sivun vasemmassa yläkulmassa.

I4M eri kielillä
Tietyt kansalliset verkkosivut on kehitetty monikielisiksi verkkosivuiksi, esimerkiksi
suomenkielinen verkkosivu on käännetty kokonaan englanniksi sellaisia
maahanmuuttajia varten, jotka osaavat puhua englantia, mutta eivät suomea.
Voit vaihtaa kielen missä vaiheessa tahansa napsauttamalla paneelia sivun oikeassa
yläkulmassa.

Etsintätoiminto

Voit käyttää etsintäpaneelia sivun yläreunassa löytääksesi vastauksen tiettyyn
kysymykseen nopeasti ja helposti. Etsintäpaneeli ilmestyy joka sivulle, joten ei ole
tarvetta palata takaisin kotisivulle.

Käyttäjän reitti sivuston läpi
I4M-verkkosivu seuraa reittiäsi sivuston läpi, joten voit helposti palata edellisille
sivuille tai äskettäin katsomallesi sivulle. Reitti löytyy I4M-logon alapuolelta näytön
yläosasta. Valkoisella oleva teksti osoittaa tämänhetkisen sivun.

Ota yhteyttä
Jos sinulla on kysyttävää verkkosivuista tai sen sisällöstä, tai jos haluat lisätä
sivustolle jotakin, jokaisen kumppanimaan yhteystiedot löytyvät verkkosivun
alaosasta.

Linkit sosiaaliseen mediaan
Voit myös ottaa meihin yhteyttä sosiaalisessa mediassa
Päivitykset sosiaalisen median sivuiltamme näkyvät verkkosivun alaosassa, ja ne
sisältävät viimeaikaisia artikkeleita ja uutisia.
Twitter: @info4migrants
Facebook: https://www.facebook.com/info4migrants
Google+: http://bit.ly/1zqNTyY
SlideShare: http://www.slideshare.net/info4migrants

