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کار در بخش سام حل ()Samhall
اگر توانایی کاری شما به علت داشتن معیوبیت و یا مریضی پایین باشد و تثبیت گردد که شما در سایر
بخش ها کار پیدا کرده نمیتوانید در آنصورت میتوانید که در سام حل کار بگیرید .کار در سام حل با
شرایط شما مطابقت داده میشود تا که شما بتوانید طبق توانایی خود بیآموزید و رشد بکنید .شما همیشه
شامل یک تیم کاری میباشید وا باهم یکجا کار میکنید و همچنان از خود مسؤلیت میداشته باشید .استخدام
شما در سام حل باید شما را در درازمدت کمک نماید تا که به بازار عادی کار برگردید.

آیا به من در سام حل کار داده خواهد شد؟
در صورتی بشما در سام حل کار داده میشود که توانایی کاری شما به دلیل مریضی و یا معیوبیت
کاهش یافته باشد و ضرورت به یک کاری داشته باشید که با شرایط شما مطابقت داشته باشد .همچنان
باید شما
 مانند یک کارجو ثبت ادارۀ کاریابی باشید
 به اندازۀ توانایی کاری شما کاهش یافته باشد که در جای دیگری کار کرده نتوانید و یا هم از
طریق سایر مساعدتها احتیاجات شما رفع نگردد.

به چی میزان تعویض پولی دریافت خواهم کرد؟
شما مستحق به دریافت معاش و سایر امتیازات استخدام مطابق به قرارارداد جمعی محل کار خویش
میباشید.

آیا میتوانم نزد سایر کارفرما ها امتحانی کار بکنم؟
در مدت زمانیکه شما در سام حل استخدام استید  ،هر گاهی امکان امتحان کار کردن را با دیگر
کارفرما دارید .در جریان یکسال  ،هر وقت که پشیمان شدید میتوانید که دوباره به سام حل برگردید.
هرگاه شما آمادۀ کار خارج از سام حل شدید در آنصورت بشما در عرصۀ تعلیم و پراکتیک کمک
صورت میگیرد.

کی چی میکند؟
اگر میخواهید که در مورد کار کردن در سام حل بیشتر بدانید  ،با ادارۀ کاریابی در تماس شوید .مشاور
کاریابی شما ارزیابی میکند که آیا شما در آنجا کار گرفته میتوانید یا خیر .قبل از استخدام یکجا با
مشاور کاریابی خود طی یک دیدار آشنایی به سام حل میروید تا با شیوۀ کار کردن در آنجا آشنا شوید.
قبل از شروع کار شما در سام حل  ،ما یکجا با شما  ،صاحب کار شما و اتحادیه های صنفی یک
قرارداد انفرادی را ترتیب خواهیم داد .درین قرارداد ذکر خواهد شد که هدف از استخدام شما چی است.
در ضمن در قرارداد بر عالوۀ وظایف کاری شما درج خواهد شد که چگونه باید رشد بیآبید و اینکه در
جای کار خود به چی نوع حمایت ضرورت دارید.
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شما و مدیر کارکنان شما در سام حل بشکل دوامدار از استخدام شما بازرسی میکنید و یک پالن
انفرادی توسعوی را طرح ریزی میکنید .این پالن توسعوی را شما با هم طی مالقاتهای متعدد دنبال
میکنید.

مقررات
مقررۀ ( )02220002در بارۀ مساعدت با اشخاص که به دلیل داشتن معیوبیت و یا مریضی توانایی
کاری ایشان کاهش یافته باشد  ،خاصتآ مادۀ  00 ، 00و . 03

اگر عالقمندید و میخواهید که معلومات بیشتر در مورد بدست بیآورید به شمارۀ تلیفون
 310 310ـ  2771با ما در تماس شوید .همچنان میتوانید که به نزدیکترین دفتر ادارۀ کاریابی
سر بزنیدarbetsformedlingen.se.مراجعه کنید و یا هم به ویب سایت

