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کارآموزی
آیا مایل به آزمودن کاری در یک محل کار هستید؟ آیا میخواهید تجربهی کاری کسب کنید و
شانس خود را برای پیداکردن کارافزایش دهید؟ دراین صورت ،کارآموزی اقدامی مناسب برای
شماست .اگر شما بازار کار سوئد را تجربه نکردهاید و یا تجربهی اندکی در بارهی آن دارید،
صالحیت شغلی شما میتواند مورد ارزیابی قرار گیرد.

کارآموزی چیست؟
کارآموزی این است که شما برای جهت یابی شغلی ،آموختن کار ،کسب تجربهی کاری یا برای
حفظ و تقویت صالحیت حرفهای ،کاری را در یک محل کار میآزمایید .شما همچنین میتوانید
برای آماده ساختن خود جهت آغاز یک فعالیت اقتصادی خصوصی ،کارآموزی کنید.

چه شرایطی برای به دست آوردن امکان کارآموزی ضروری است؟
کاریاب شما ،یعنی کارمند مسئول کاریابی برای شما ،نخست ارزیابی میکند که برای به دست
آوردن شغل دارای چه شرایطی هستید .ارزیابی او برپایهی تجربیات کاری و حوزهی حرفهای
مورد درخواست شما و همچنین با در نظر گرفتن وضع اقتصادی موجود ،انجام میگیرد.
شما همچنین باید یکی از شرایط زیر را داشته باشید:
•
•
•
•
•
•

حداقل  ۲۵ساله باشید ،به عنوان کارجو در ادارهی کاریابی ثبت نام شده باشید ،بیکار
باشید یا در معرض خطر بیکاری قرار داشته باشید
جوان باشید و مبتال به یک نارسایی کارکردی باشید که برتوانایی شما در کار تاثیر
میگذارد
۱۸ساله باشید و بنا بر علتهای خاصی از دسترسی به بازار کار
 ۲۰ساله و مشمول قرارداد آموزش باشید
مشمول قانون اقدامات استقرار ،etableringsinsatser ،برای برخی مهاجران تازه
وارد باشید
در ضمانت استخدام ،jobbgarantin ،برای جوانان یا ضمانت استخدام وپیشرفت،
 ،jobb- och utvecklingsgarantinشرکت داشته باشید.

کجا میتوانم به کارآموزی بپردازم؟
شما میتوانید در نزد کارفرمایان بخش خصوصی و بخش عمومی کارآموزی کنید.

چه مدتی میتوانم کارآموزی بکنم؟
شما میتوانید حداکثر شش ماه کارآموزی کنید .اگر در ضمانت استخدام برای جوانان شرکت داشته
باشید ،مدت کارآموزی حداکثر سه ماه خواهد بود.

آیا من حقوقی نیز دریافت خواهم کرد؟
شما میتوانید در هنگام کارآموزی ،از کمک مالی فعالیت ،aktivitetsstöd ،یا وجوه پیشرفت،
 ،utvecklingsersättningبرخوردار شوید .این کمک مالی یا وجوه توسط صندوق بیمههای
اجتماعی پرداخت میشود و این صندوق آنچه را که باید پرداخت شود محاسبه و در بارهی آن
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تصمیمگیری میکند .برای کسب اطالعات بیشتر به برگِ دادههای مربوط به کمک مالی فعالیت و
وجوه پیشرفت در  forsakringskassan.se.رجوع کنید.
اگر از پذیرفتن کارآموزی پیشنهادی خودداری کنید ،ممکن است آنچه را که پرداخت میشود از
دست بدهید .همچنین اگر کارآموزی را بدون داشتن دلیل موجه قطع کنید ممکن است این
پرداختیها را از دست بدهید.

آیا من مشمول بیمه هستم؟
شما هنگام کارآموزی مشمول بیمهی آسیبهای شخصی و بیمهی عمر گروهی خواهید بود.
همچنین ،اگر شما در سر کار چیزی را خراب کنید ،کارفرما میتواند از دولت
خسارت دریافت کند .برای کسب اطالعات بیشتر به
Försäkringsskydd och skadeersättningsansvar vid vissa
( arbetsmarknadspolitiska programحفاظت بیمهای و مسئولیت پرداخت خسارت در
برخی برنامه های مربوط به سیاست بازار کار) در  arbetsformedlingen.se.مراجعه کنید.

مشمول چه شرایط دیگری هستم؟
کسی که مشغول کارآموزی است ،در قانون محیط کار به عنوان کارگر یا کارمند شناخته نمیشود.
اما به هرحال ،برخی مقررات آن قانون شامل آنها نیز میشود .برای کسب اطالعات یشتر به برگ
دادههای مربوط به مسئولیت کارفرما دررابطه با محیط کارArbetsgivarens ،
 arbetsmiljöansvarمراجعه کنید.

ارزیابی صالحیت حرفهای چیست؟
ارزیابی صالحیت حرفهای به این معناست که اگر شما بازار کار سوئد را تجربه نکردهاید یا
تجربهی چندان زیادی در بارهی آن ندارید ،صالحیت حرفهای شما ،در دورهی کارآموزی ،مورد
ارزیابی قرار میگیرد .هنگامی که میخواهید کاری پیدا کنید ،این ارزیابی برایتان سودمند خواهد
بود.
ارزیابی صالحیت حرفهای ممکن است یک تا سه هفته طول بکشد .شما در هنگام ارزیابی مربی
ویژهی خودتان را خواهید داشت  .او مسئول ارزیابی صالحیت حرفهای شما خواهد بود.

چه کسی مسئول چه کاری است؟
اگر مایل به دریافت اطالعات بیشتری در بارهی کارآموزی یا ارزیابی صالحیت حرفهای هستید،
با ادارهی کاریابی تماس بگیرید .اگر کاریاب شما تشخیص دهد که شما میتوانید به کارآموزی
بپردازید ،مشترکا با او به برنامهریزی کارآموزی اقدام میکنید .پیش از شروع کارآموزی،
کاریاب با سندیکاها نیز گفتگو میکند .باید آماده باشید که در طول کارآموزی برای گفتگو به
منظور پیگیری ،یا برای فعالیت کارجویی یا راهنمایی فرا خوانده شوید.
پس از پایان کارآموزی ،گواهیای در محل کار دریافت میکنید .در این گواهی نوشته خواهد شد
که در محل کارآموزی چه تجربههایی کسب کردهاید .اگر ارزیابی صالحیت حرفهای شما نیز جزو
کارآموزی باشد ،گواهی ارزیابی نیزبه شما داده خواهد شد.
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مقررات
قانون ) (2000:625درباره برنامه های سیاست بازار کار
آیین نامهی ) (2000:634درباره برنامه های سیاست بازار کار
آیین نامهی ) (1996:1100درباره حمایت برای فعالیتaktivitetsstöd ،

اگر عالقه مند و خواستار اطالعات بیشتری هستید با ما به شمارهی  0771-416 416تماس
بگیرید .همچنین میتوانید به نزدیکترین شعبهی ادارهی کاریابی و یا به سایت
 ،arbetsformedlingen.se.مراجعه کنید.

