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التدريب المهني ()Arbetspraktik
هل ترغب في أن تجرب العمل في مقر عمل؟ هل تريد اكتساب خبرة مهنية وزيادة فرصك في الحصول على
وظيفة؟ قد يكون التدريب المهني وقتها األمر المناسب لك .إذا كنت تفتقد للخبرة من سوق العمل السويدية أو
ليست لديك خبرة كبيرة منه ،باإلمكان أيضا ً تقييم كفاءتك المهنية.

ماذا يعني التدريب المهني؟
يعني التدريب المهني أنك تجرب أن تعمل في مقر عمل لتلقي التوجيه المهني أو التدرب على العمل أو خبرة
الحياة المهنية أو للمحافظة على مهاراتك المهنية وتحسينها .كما يمكنك االلتحاق بالتدريب لالستعداد للشروع في
األعمال التجارية.

ما شروط الحصول على مقعد تدريب؟
يقيم الموظف المسئول عنك في مكتب العمل ما لديك من مقومات بخصوص الحصول على وظيفة .وينطلق
الموظف المسئول عنك في مكتب العمل من خبراتك والمجال المهني الذي تبحث عن وظيفة ضمنه ،ولكنه يأخذ
في االعتبار أيضا ً الوضع االقتصادي السائد.
كما يجب عليك استيفاء أحد األمور التالية:
ً
ً
• أن يكون عمرك  25عاما ً على األقل وأن تكون مسجال بوصفك عاطال عن العمل بمكتب العمل وأن
تكون عاطالً عن العمل أو مهددا ً بذلك
• أن تكون شابا ً ومصابا ً بقصور وظيفي يؤثر على قدرتك على العمل
• أن تكون بلغت  18عاما ً وعلى مسافة بعيدة من سوق العمل
• أن تكون بلغت  20عاما ً ومشموالً بعقد تعليمي
• أن تكون مشموالً بقانون إجراءات الترسيخ لبعض المهاجرين الوافدين حديثا ً

•

أن تشارك في ضمان العمل للشباب أو في ضمان العمل والتنمية.

أين يمكنني الحصول على التدريب؟
يمكنك الحصول على مقعد تدريب لدى أرباب العمل في القطاعين الخاص والعام.

لمدة كم يمكنني أن أحصل على تدريب مهني؟
يمكنك الحصول على تدريب لمدة أقصاها ستة أشهر .وإذا شاركت في ضمان العمل للشباب فإن مدة التدريب
أقصاها ثالثة أشهر.
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هل سأتلقى أي تعويض مالي؟
بإمكانك الحص ول على دعم األنشطة أو تعويض التنمية عند التحاقك بتدريب مهني .ويدفع صندوق التأمينات
االجتماعية التعويض ،ويتكفل أيضا ً باحتساب التعويض واتخاذ القرار بشأنه .اقرأ المزيد في صحيفة المعلومات
دعم األنشطة وتعويض التنمية « »Aktivitetsstöd och utvecklingsersättningعلى
.forsakringskassan.se
جار بدون
وقد تفقد التعويض إذا رفضت عرض تدريب .كما قد تفقد أيضا ً تعويضك إذا توقفت عن تدريب ٍ
أسباب مقبولة.

علي؟
هل أنا ُم َؤ َّمن ّ
أنت ُم َؤ َّمن عليك عند التحاقك بمقعد تدريب وتشملك كل من تأمينات اإلصابات البشرية والتأمينات الجماعية
على الحياة .وكذلك بإمكان رب العمل الحصول على تعويض من الدولة إذا ألحقتَ الضرر بشيء من ممتلكات

الشركة .اقرأ المزيد في صحيفة المعلومات الحماية التأمينية ومسئولية تعويض األضرار لدى االلتحاق ببعض

برامج سياسات سوق العمل « Försäkringsskydd och skadeersättningsansvar vid
 »vissa arbetsmarknadspolitiska programعلى .arbetsformedlingen.se

ما هي الشروط األخرى المنطبقة

ي؟
عل ّ

ال يُعتبر من يجري التدريب المهني موظفا ً بحسب قانون بيئة العمل .ولكن بعض قواعد ذلك القانون تنطبق
عليك على أي حال .اقرأ المزيد في صحيفة المعلومات مسئولية رب العمل عن بيئة العمل
«.»Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

ما هو تقييم الكفاءة المهنية؟
تقييم كفاءتك المهنية خالل فترة التدريب إذا كنت تفتقد للخبرة من سوق العمل
يعني تقييم الكفاءة المهنية
َ
السويدية أو ليست لديك خبرة كبيرة منه .وستستفيد من التقييم عندما تبحث عن عمل.
يوم وثالثة أسابيع.
وقد يستغرق تقييم الكفاءة المهنية بين ٍ
ً
وعندما يجري تقييم كفاءتك يُعين لك دائما مشرف .ويتحمل مسئولية التقييم.

من يقوم بماذا؟
اتصل بمكتب العمل لمعرفة المزيد عن التدريب المهني أو تقييم الكفاءة المهنية .وإذا توصل الموظف المسئول
عنك في مكتب العمل إلى أنه بإمكانك االلتحاق بتدريب فستعدان أنتما التخطيط لهذا التدريب معاً .كما سيتحدث
الموظف المسئول عنك في مكتب العمل مع المنظمات النقابية قبل بدء التدريب .وعليك أن تكون مستعدا ً خالل
التدريب الستدعائك لمحادثات متابعة أو أنشطة بحث عن وظيفة أو توجيه.
وتحصل عند انتهاء التدريب على شهادة به .وتنص الشهادة على الخبرات التي اكتسبتها من التدريب .وإذا كان
تدريب يتضمن تقييم كفاءتك فستحصل على شهادة بهذا التقييم.
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اتصل بنا على  0771-416416إذا كنت مهتما ً وترغب في معرفة المزيد .كما يمكنك مراجعة أقرب مكتب
عمل عليك أو زيارة موقعنا arbetsformedlingen.se

