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کار کردن در سامهال
شما درصورتی می توانید درسامهال یک کار دریافت کنید چنانچه شما بعلت کاهش عملکرد ،دارای
نیروی کار کاهش یافته باشید و انتظار نمی رود که از هیچ طریق دیگری بتوانید کاری دریافت کنید.
این کارمناسب با شرایط شما خواهد بود طوری که شما می توانید نسبت به توان خودتان یاد بگیرید و
پیشرفت کنید .شما جزو یک تیم کاری خواهید بود بنابراین شما همراه با دیگران کار خواهید کرد و
مسئولیت خواهید داشت .در درازمدت این کار بایستی منجر به دریافت یک کار در بازارکارمعمولی
برای شما بشود.

آیا من می توانم یک کار در سامهال داشته باشم؟
شما در صورتی می توانید یک کار درسامهال داشته باشید اگر شما بعلت کاهش عملکرد ،دارای
توانایی کاری کاهش یافته باشید و نیاز به کاری دارید که مناسب با شرایط شما باشد .شما همچنین باید



بعنوان متقاضی کار در ادارۀ کاریابی ثبت نام کرده باشید
توانایی کاریتان تا حدی کم شده باشد که شما نمی توانید هیچ کار دیگری دریافت کنید و یا
اینکه نمی توانید نیازهای خود را از هیچ طریق دیگری برطرف کنید.

چه مقدارغرامت دریافت خواهم کرد؟
شما حق دریافت حقوق و دیگر مزایای استخدامی را طبق قرارداد جمعی صنفی خواهید داشت.

آیا می توانم برای امتحان نزد کارفرمایان دیگری کار کنم؟
شما همیشه این امکان را دارید درحین اینکه در سامهال کار می کنید برای امتحان پیش یک کارفرمای
دیگری هم کار کنید .در صورت پشیمان شدن می توانید در ظرف یک سال به سامهال برگردید.
وقتیکه شما آماده شدید که درخارج ازسامهال کار کنید دراین صورت می توانید برای آموزش و
کارآموزی کمک دریافت کنید.

کی چه کار می کند؟
چنانچه که می خواهید درمورد کارکردن درسامهال بیشتر بدانید ،می توانید با ادارۀ کاریابی تماس
بگیرید .مسئول پروندۀ کار شما بعداً ارزیابی می کند که آیا شما می توانید درآنجا کاربگیرید یا نه .قبل
ازاستخدام شما می توانید همراه با مسئول پروندۀ کارتان یک بازدید ازسامهال داشته باشید برای این که
بدانید که کارکردن در سامهال چگونه است'.
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قبل از اینکه شما در سامهال شروع به کارکنید ما همراه با شما ،کارفرما و سازمان سندیکاها یک
قرارداد منقعد می کنیم .درقرارداد باید هدف این استخدام درج شده باشد .در قرارداد همچنین باید
درمورد وظایف کاری شما ،اینکه شما چگونه می توانید پیشرفت کنید و شما در محل کار نیاز به چه
کمکی دارید توضیح داده شده باشد.
شما و راهنمایتان درسامهال باید به طورمرتب استخدامتان را دنبال کنید و یک برنامه پیشرفت ویژه
تنظیم کنید .این برنامه پیشرفت را شما از طریق گفتگوهای برنامه ریزی پی درپی دنبال خواهید کرد.
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