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اگر شما مدت زیادی بیکار بوده و یا به تازگی به سوئد مهاجرت کرده باشید ،کارفرما جهت استخدام شما امکان
دریافت حمایت مالی دارد .این کمک هزینه حرفه آغازی جدید یا نی استارت یوب نامیده می شود.

آیا کارفرما میتواند برای استخدام من کمک مالی بگیرد؟
کارفرما امکان استفاده از این مزایا را در صورتی دارد که شما در اداره کاریابی ثبت شده و مدت زیادی بیکار
بوده باشید .جهت استخدامی که در جریان است هیچ مزایایی به کارفرما تعلق نمیگیرد .همچنین نمی توانید یک
شرکت تاسیس کرده و خود را با این کمک هزینه استخدام کنید .شرط دریافت کمک هزینه استخدامی این است که
شما بیکار بوده باشید و
 1بین  20تا  25سال سن داشته باشید ،در طول  9ماه گذشته بمدت حداقل  6ماه را بطور تمام وقت بیکار بوده باشید.
 25سال یا بیشتر داشته باشید در طول سال جاری است و بمدت حداقل  12از  15ماه گذشته را بطور تمام وقت بیکار بوده اید.
برای تحقق شرایط اگر شما جهت نگهداری از فرزند خود که زیر  2سال دارد ،تعطیل بوده باشید میتوان آن مدت را نادیده گرفت.

اگر کودک به فرزندی پذیرفته شده باشد ،این

امر دو سال بعد از دریافت فرزندتان اعمال میشود.














به عنوان فرد بیکار در اداره کاریابی ثبت نام شده باشید
در برنامه ای در چارچوب سیاست بازار کار شرکت داشته باشید
مزایای بیماری ،مزایای توانبخشی ،غرامت به دلیل بیماری یا فعالیت دریافت کرده باشید.
مطابق ماده  4فصل  1قانون خدمات اجتماعی ( )2001: 453طی دوران بیکاری ،کمک هزینه یا
کمک مالی دریافت کرده باشید
کارفرما همچنین میتواند بابت شما غرامت دریافت کند اگر شما
حداکثر سه سال پیش به عنوان پناهنده جو ،فردی که نیاز به حفاظت داشته و یا در بعضی موارد به
دلیل داشتن وابستگان به سوئد مهاجرت کرده و اجازه اقامت دریافت کرده باشید.
حداکثر سه سال پیش به سوئد مهاجرت کرده و به عنوان قوم و خویش یک تبعه  EESکارت اقامت
دریافت کرده باشید.
در برنامه استقرار یا اتابلرینگ براساس مقررات ( )2017:820در مورد اقدامات استقرار برای
برخی از مهاجرین تازه وارد شرکت کرده باشید ،و یا یک برنامه جاری مربوط به استقرار در اداره
کاریابی مطابق با مقررات قدیمی داشته باشید
اگر به مجازات زندان ،حداقل به مدت یک سال ،محکوم شده و با گذراندن دوران مجازات شما در
خارج از زندان موافقت شده باشد ،یا از آزادی مشروط برخوردار باشید اما دوران تعلیق مجازات
یکساله به پایان نرسیده باشد
در گارانتی کار و توسعه شرکت داشته باشید.

این جبران مالی شامل کدام نوع استخدامی می شود؟
این حمایت شامل استخدام دائمی و استخدام موقت می شود .همچنین شامل استخدامی های نیمه وقت نیز می شود.
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حقوق و مزایای استخدامی من چیست؟
شما حق دریافت حقوق و دیگر مزایای استخدامی را طبق قرارداد جمعی صنفی خواهید داشت .اگر کارفرما
توافقنامه صنفی نداشته باشد ،شما همچنان حقوق و مزایایی که اساسا ً معادل قرارداد صنفی است خواهید داشت .این
همچنین بدین مفهوم است که کارفرما باید شما را بیمه کند.

کارفرما چه مقدار کمک هزینه دریافت می کند؟


اگر شما  20-25سال داشته و بین  6ماه تا  2سال بیکار بوده باشید ،کارفرما مبلغی مساوی با هزینه
کارفرما ( )%31,42دریافت می کند.



اگر شما  25سالتان را تمام کرده باشید و به مدّت  1تا  2سال بیکار بوده باشید ،کارفرما مبلغی برابر
با هزینه کارفرما ( )%31,42دریافت می کند.
اگر شما  20سال و یا بیشتر سن داشته و بین  3-2سال بیکار بوده باشید ،کارفرما مبلغی  2برابر
هزینه کارفرما دریافت می کند و اگر بیکاری شما بیش از  3سال بوده باشد ،کارفرما  2.5برابر
هزینه کارفرما را دریافت می کند.
اگر شما به تازگی وارد سوئد شده باشید و واجد شرایط به دلیل دریافت اجازه اقامت ،کارت اقامت یا
شرکت در برنامه استقرار یا اتابلرینگ باشید ،کارفرما مبلغی مساوی  2.5برابر هزینه کارفرما
دریافت میکند .نی استارت یوب میباید در طی  36ماه از زمان اعطای مجوز اقامت آغاز شود یا تا زمانی که
شما در برنامه استقرار یا اتابلرینگ مشارکت داشته باشید .شمایی که دارای برنامه استقرار یا اتابلرینگ پالن
هستید تا زمانیکه برنامه استقرار در حال انجام است واجد شرایط میباشید.
برای شما که در گارانتی کار و توسعه شرکت میکنید ،این غرامت مساوی با یک برابر هزینه
کارفرما است.







برای حقوق و دستمزدی که تا مبلغ  20000کرون در ماه برای استخدام تمام وقت میباشد ،کارفرما غرامت
دریافت می کند .در صورت استخدام نیمه وقت این حمایت به طور نسبی کاهش می یابد.

کارفرما برای چه مدت میتواند غرامت دریافت کند؟
اداره کاریابی مدت دریافت این غرامت را برای کارفرما محاسبه می کند.
اگر شما دارای چندین شرط برای استخدام با نی استارت یوب باشید ،ادارۀ کاریابی Arbetsförmedlingen
مطلوبترین شرط را برای کارفرمایان انتخاب می کند.




اگر بین  20تا  25سال سن داشته باشید حداکثر پرداخت این کمک هزینه  1سال است.
اگر  25ساله و یا باالتر باشید ،میزان این کمک هزینه حداکثر  2سال است.
اگر سن شما  20سال و یا بیشتر باشد و به علت محکومیت به زندان واجد شرایط گرفتن این پشتیبانی
هستید ،حداکثر این غرامت  2سال می باشد.



اگر از طریق کار و توسعه واجد شرایط باشید ،حداکثر جبران خسارت یک سال می باشد.

برای تمام استخدام های نی استارت یوب ،غرامت تا جائی که امکان داشته باشد تا پایان سالی که به سن  65سالگی
برسید ،پرداخت میشود.

چه کسی چه مسئولیتی دارد؟
این کارفرما است که برای شروع کار برای شما درخواست می کند ،اما شما باید زمان بیکاری خود را در فرم ذکر
کنید و آنرا شخصا به اداره کاریابی داده و یا به ما بفرستید .فرم را می توان در
 www.arbetsformedlingen.se/nystartsjobbیا در نزدیکترین دفتر اداره کاریابی یافت .در بعضی
موارد فرستادن گواهی الزامی است:








اگر شما تقاضای کمک مال اجتماعی کرده اید باید از کمون یا شهرداری خود یک گواهی تائید
درخواست کنید.
اگر شما مزایای بیماری ،مزایای توانبخشی ،غرامت به دلیل بیماری یا فعالیت دریافت کرده باشید،
از اداره بیمه اجتماعی گواهی تائید تقاضا می کنید.
اگر شما به زندان محکوم شده اید ،از دادگاه جنایی برای صدور گواهی درخواست کنید.
اگر شما توسط  Samhallاستخدام شده اید ،باید یک کپی از گواهی اشتغال خود را ارائه دهید.
یک کپی گواهی به این معنی است که رئیس سابق شما یا شخص دیگری در  Samhallدر گواهی
استخدام تائید می کند که شما در  Samhallکار کرده اید.
اگر شما دارای اجازه اقامت یا کارت اقامت هستید می باید یک کپی از آن تصمیم را ارائه کنید.

من چه کاری باید انجام بدهم؟
فرم تکمیل شده و گواهی خود را به دفتر اداره کاریابی تسلیم کنید و یا برای ما بفرستید .این امر برای تصمیم گیری
ما در مورد نی استارت یوب اهمیت دارد .برای اینکه کار فرمای شما بتواند کمک هزینه خود را دریافت کند،
اداره کاریابی باید پیش از آغاز استخدام تصمیم بگیرد.
پیش از تصمیم گیری ما در مورد استخدام نی استارت یوب ،شما باید در اداره کاریابی ثبت نام شده باشید .شما
میتوانید هنگام تسلیم پرسشنامه و گواهی خود ،ثبت نام کنید.

مقررات
مقرره ( )43:2018در حمایت از نی استارت یوب

آیا مایل به کسب اطالعات بیشتر هستید؟
در صورت عالقمند بودن و یا برای کسب اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید0771416416 .
همچنین میتوانید به اداره کاریابی مراجعه کرده و یا از سایت ما دیدن کنید.
arbetsformedlingen.se

