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د سوداګرۍ پیل کولو لپاره مالتړ
که تاسې وزګار یاست او د خپلې سوداګرۍ پیل کولو لپاره ښه شرایط لرئ ،نو تاسې کولی شئ ځینې وختونه
مرسته او مالتړ السته راوړئ .دا پروګرام د سوداګرۍ پیل کولو لپاره مالتړ په نوم یادیږي او ستاسې د سوداګرۍ
په پیل کې ستاسې د مراقبت لپاره تاسې ته مرسته درکوي.

آیا زه د سوداګرۍ پیل کولو لپاره مالتړ السته راوړلی شم؟
لومړی ستاسې د استخدام افسر ارزونه کوي چې د دندې ترالسه کولو لپاره تاسې کوم شرایط لرئ .د استخدام افسر
دا کار ستاسې د تجربې او هغه مسلکي برخې پربنسټ کوي کوم کې چې تاسې دنده لټوئ ،مګر د بازار وضعیت هم
په پام کې نیسي .تاسې باید د سوداګرۍ پرمخ وړلو لپاره ښه وضعیت هم ولرئ چې د سوداګرۍ پالن کې ارزول
کیږي یعني تاسې د یوه غوښتونکي په توګه باید لومړی چمتو اوسئ مخکې لدې چې پروګرام کې تاسې ته اجازه
درکړل شي .پدې معني چې سوداګري به د رضایت وړ ګټه او ټیکاو لرونکې دنده وړاندې کړي.
تاسې باید  18کلن اوسئ او د استخدام ادارې سره د دنده لټونکي په توګه راجستر اوسئ.
که تاسې غواړئ د سوداګرۍ پیل کولو لپاره مالتړ کې ګډون وکړئ ،نو تاسې ځینې وختونه په یوه ځانګړي صنعت
کې د ډیرې تجربې ترالسه کولو لپاره فرصت ترالسه کوئ او پدغه صنعت کې به تاسې خپله سوداګري پرمخ
وړئ .تاسې به د هغه قوانینو په اړه مقدماتي روزنې ترالسه کولو انتخاب هم ولرئ کوم چې هغه مهال د اجرا وړ
وي که چیرې تاسې مخکې کومه سوداګري پرمخ وړي نه وي.
دا مهم دي چې سوداګري د سوداګرۍ پیل کولو لپاره مالتړ پروګرام په اړه ستاسې د استخدام افسر لخوا د تضمین
څخه مخکې پیل نشي ځکه چې که داسې ونشي نو تاسې به د مرستې نه ترالسه کولو خطر سره مخ شئ که شرکت
الدمخه پیل شوی وي.

آیا زه کوم تادیات ترالسه کووم؟
کله چې تاسې ستاسې د سوداګرۍ پیل کولو پروګرام کې ګډون کوئ نو د فعالیت مالتړ یا د پراختیا امتیاز ترالسه کوئ .د
ټولنیز بیمې اداره د فعالیت مالتړ محاسبه کوي ،پریکړه یې کوي او تادیات یې کوي .په forsakringskassan.se
کې د فعالیت مالتړ او د پراختیا امتیاز حقیقت پاڼه کې نور ولولئ.

زه څومره موده امتیازات ترالسه کولی شم؟
تاسې په اعظمي ډول د شپږو میاشتو لپاره امتیازات ترالسه کوئ .امتیازات په ځینې حالتونو کې غزول کیدی شي ،مګر یوازې
هغه مهال که چیرې تاسې ناروغه شئ یا که چیرې تاسې د انضباطي واک لپاره انتظار کوئ چې ځنډ شوی وي.

آیا زه بیمه شوی یم؟
تاسې د فعالیت مالتړ له الرې بیمه شوي نه یاست .نه هغوی چې د سوداګرۍ پیل کولو لپاره مالتړ کې برخه اخلي په دنده او د
پراختیا تضمین او د دندې تضمین د ځوان خلکو لپاره بیمه شوي .تاسې باید پخپله د بیمې پوښښ په اړه توجه وکړئ.

څوک څه کوي؟
د  Arbetsförmedlingenسره اړیکه ونیسئ که چیرې تاسې غواړئ چې د هغه مالتړ په اړه نور معلومات السته راوړئ
چې تاسې یې د خپلې سوداګرۍ پیل کولو پرمهال ترالسه کوئ .دا مهم دي چې تاسې د خپلې سوداګرۍ نظر په اړه فکر کړی
وي نو تاسې به وکولی شئ چې دا موږ ته تشریح کړئ او د سوداګرۍ او لګښت پالن وړاندې کړئ .د مسلکي مالي مشاورینو
په مرسته ،موږ ارزوو چې تاسې د سوداګرۍ پرمخ وړلو لپاره کوم شرایط لرئ او دا که تاسې کوم نور شرایط پوره کړئ.

آیا زه نوره مرسته السته راوړلی شم؟
د سوداګرۍ پیل کول ،یوازې یا د نورو سره پوهې ته اړتیا لري او خطرونه پکې موجود وي .موږ کولی شو تاسې ته د
سوداګرۍ څخه مخکې او په پیل کې مشوره او الرښوونې درکړو .په ځینې ځایونو کې ،موږ د معلوماتو غونډې او د نوي
سوداګرۍ کورسونه هم وړاندې کوو.
نور ډیری ګډون کونکي هم شتون لري چې تاسې ته مالتړ او مشوره درکولی شي کله چې تاسې سوداګري پیل کړئ ،د مثال
په توګه:
 .Verksamt.seهغوی چې شرکت لري یا هیله لري چې شرکت پیل کړي ،نو د شرکتونو د ثبت دفتر ،د مالیه ادارې او د
ودې بو رډ د هراړخیز معلوماتو لرونکې ویب پاڼه رامینځته کړې ده .تاسې کولی شئ د سوداګرۍ پیل کولو ورځو کې ګډون
وکړئ ،د سوداګرۍ پالن رامینځته کړئ او سوداګري راجستر کړئ.www.verksamt.se .
 .ALMIد هغوی سره مرسته کوي چې د سوداګرۍ پیل پالن کوي یا یې پیل کړي وي .په هر کاونټي کې شتون لري.
.www.almi.se
انټرپرایز اروپا نیټورک .د اروپایی اتحادیی او د اروپا بازار په اړه پوښتنو کې مرسته کوي,www.euroinfo.se .
.020-93 10 10
کولیکشن فاونډیشن  IFSد مشورې مرکز .په ځانګړي توګه هغوی سره د سوداګرۍ پیل کولو کې مرسته کوي چې
سویدن کې زیږیدلي نه وي .په مختلف ژبو کې وړیا مشوره .د هیواد په اوږدو کې د مشورې ډیری مرکزونه شتون لري.
.08-693 99 45 ,www.ifs.a.se
 .Nyföretagarcentrumوړیا مشوره او مرسته .د  Nyföretagarcentrumترشا یو پراځه د افرادو او شرکتونو
ځا یی شبکه ده چې د سوداګرۍ پیل کولو څخه مخکې مسلکي مشوره ورکوي .په شاوخوا  100موقعیتونو کې موجود دي.
.www.nyforetagarcentrum.se
کمپینن – تعاوني پراختیا .هغه خلکو ته مشوره ورکوي چې په ګډه نظرونه رامینځته کوي .په هر کاونټي کې شتون لري.
.08-702 54 43 ,www.coompanion.se
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که تاسې نور معلومات غواړئ نو موږ ته په  0771-416 416تلیفون وکړئ .تاسې کولی شئ تاسې ته ترټولو نږدې د
استخدام ادارې څخه لیدنه وکړئ یا د  arbetsformedlingen.seڅخه لیدنه وکړئ.

