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حمایت و تطابق – حمایت بیشتر در
ه جستجوی کار
عرص ٔ
حمایت و تطابق یک خدمت است که برای شما کسانیکه که در عرصه
جستجوی کار به حمایت گسترده و ترتیب شده انفرادی ضرورت دارید،
تشکیل داده شده است .خدمات از سوی عرضه کنندگان در سکتور خصوصی
که با اداره کاریابی قرارداد دارند ،تهیه میشود و شما از کمک تنومند در
راستای یافتن یک کار بهره مند خواهید شد .حمایت میتواند هر دو یک وسیله
در زمینه جستجوی کار و کمک در تماس برقرار کردن با کارفرما ثابت شود.
شما خودتان انتخاب می نمایید که کدام عرضه کننده را جهت این خدمت
مورد استفاده قرار خواهید گرفت .هدف حمایت و تطابق اینست که شما هر
چه سریعتر یک کار دریافت نمایید و یا تحصیل آغاز نمایید.

شرایط و ضرورتهای شما رهبری میکنند
مامور کاریابی شما تصمیم میگیرد که آیا شما میتوانید شامل برنامه حمایت
و تطابق گردید و در صورت لزومدید کدام میزان حمایت را دریافت خواهید کرد.
این خدمت دارای چهار مراحل متفاوت میباشد:

تطابق اساسی
حمایت و
ٔ
کمک در بهتر کردن جستوی کار شما ،تطابق به کار و همچنان تماس به
کارفرما و شبکات
بالک  :۱در هفته حد اقل  ۰۳دقیقه مصاحبه انفرادی و  ۴ساعات فعالیتها ۰( .ماه)
بالک  :۲در هفته حد اقل  ۰۳دقیقه مصاحبه انفرادی و  ۹ساعات فعالیتها ۰( .ماه)

تطابق اساسی با حمایت زبان
حمایت و
ٔ
حمایت همآنند به مرحله حمایت و تطابق اساسی ،اما شما به زبان مادری
خویش ،به یک زبان دیگر که در آن مهارت داشته باشید و یا به کمک ترجمان
اشتراک می ورزید.
بالک  :۱در هفته حد اقل  ۴۴دقیقه مصاحبه انفرادی و  ۴ساعات فعالیتها ۰( .ماه)
بالک  :۲در هفته حد اقل  ۴۴دقیقه مصاحبه انفرادی و  ۹ساعات فعالیتها ۰( .ماه)

تطابق افزودتر
حمایت و
ٔ
وقت بیشتر نزد عرضه کننده نسبت به مرحله اساسی
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بالک  :۱در هفته حد اقل  ۰۳دقیقه مصاحبه انفرادی و  ۸ساعات فعالیتها ۰( .ماه)
بالک  :۲در هفته حد اقل  ۰۳دقیقه مصاحبه انفرادی و  ۲۱ساعات فعالیتها ۰( .ماه)
بالک  :۳در هفته حد اقل  ۰۳دقیقه مصاحبه انفرادی و  ۱۳ساعات فعالیتها .بشمول
کار آزمایشی ( ۰ماه)

تطابق اساسی افزودتر با حمایت زبان
حمایت و
ٔ
وقت بیشتر نزد عرضه کننده .شما به زبان مادری خویش ،به یک زبان دیگر
که در آن مهارت داشته باشید و یا به کمک ترجمان اشتراک می ورزید.
بالک  :۱در هفته حد اقل  ۴۴دقیقه مصاحبه انفرادی و  ۸ساعات فعالیتها ۰( .ماه)
بالک  :۲در هفته حد اقل  ۴۴دقیقه مصاحبه انفرادی و  ۲۱ساعات فعالیتها ۰( .ماه)
بالک  :۳در هفته حد اقل  ۴۴دقیقه مصاحبه انفرادی و  ۱۳ساعات فعالیتها .بشمول
کار آزمایشی ( ۰ماه)

محتویات این خدمت بر مبنای آنچه که شما و عرضه کننده تان فکر میکنید که
آموزش و یا در مرحله عمل درآوردن آن جهت دریافت یک کار الزم است ،وفق
داده می شود .شما طی مدت سه ماه در برنامه حمایت و تطابق اشتراک
می ورزید ،متعاقباً ما پیشرفت آن را ارزیابی می نمایم .ما میتوانیم این
خدمت را تا سه ماه بیشتر تمدید نمایم و در بعضی موارد تا سه ماه مزید.
شما میتوانید حد اکثر تا مدت  ۹ماه در برنامه حمایت و تطابق اشتراک ورزید.
آتی را میتوانید در جریان خدمت کسب نمایید
شرایط و ضرورت های شما رهبری میکند که شما در جریان خدمت از کدام
محتویات برخوردار خواهید شد .بطور مثال :حمایت در مورد جستجو و دریافت
کار ،کمک در مورد مرتب کردن اسناد درخواست ،تماس با کارفرما ،صحبتهای
تشویقی ،آموزش کمپیوتر ،راهنمایی تحصیل و مسلک ،بازدید درسی،
فعالیت ها در محل کار ،آموزش زبان و مانند آن.

شما عرضه کننده را انتخاب مینمایید
شما خود تان عرضه کننده خویش را انتخاب مینمایید .در ویبسایت اداره کار
 arbetsformedlingen.seتحت دکمه  Stöd och serviceمعلومات راجع به
سایر عرضه کنندگان و اینکه جستجو را چگونه تطبیق مینمایید ،موجود
میباشد .در اثنای انتخاب باید عالوه بر دیگر طرز کار ،زبان ،آگهی در رشته و یا
دیگر مشخصات عرضه کننده را مد نظر بگیرید .شما میتوانید عرضه کننده را
بر بنای موقعیت در منطقه سکونت شما جستجو کنید .بعدا به مامور کاریابی
خویش اطالع دهید که کدام عرضه کننده را انتخاب نمودید.

Sida: 3 av 3

طرز کار
.1

.2
.3

.4

.5

مامور کاریابی در مورد اینکه آیا شما خدمت حمایت و تطابق را
دریافت کرده میتوانید و کدام سطح حمایت برای شما از همه
مناسب است ،را بالترتیب مورد تصمیم گیری و ارزیابی قرار میگیرد.
عرضه کننده را شما انتخاب مینمایید و به مامور کاریابی اطالع
میدهید.
عرضه کننده جهت مالقات اولی با شما در تماس خواهد شد .این
یک مصاحبه مقدماتی است که طی آن شما اینکه چه باید کرد تا
شما هر چه سریعتر یک کار دریافت نمایید ،را پالنگذاری خواهید کرد.
در طول مدت که شما در برنامه حمایت و تطابق اشتراک می ورزید
باید تعقیب پالن عمل اداره کاریابی ،جستجوی کار و تحویل گزارش
های فعالیت را حسب معمول ادامه دهید.
شما و مامور کاریابی تان بعد از مدت سه ماه روش پیشرفت شما را
ارزیابی نموده تصمیم گیری می نمایید که آیا شما به سه ماه بیشتر
حمایت و تطابق ضرورت دارید.

امکان عوض کردن عرضه کننده
اگر حمایت به نظر شما جوابگوی ضرورت های شما نیست در آن صورت
میتوانید عرضه کننده را تبدیل کنید .برای کمک در مورد تبدیلی با مامور
کاریابی خویش در تماس شوید .شما وادار  ۲۴روز مهلت جهت فسخ قرارداد
میباشید ،این به آن معانست که شما طی آن مدت نزد عرضه کننده قبلی
خویش خواهید ماند .نزد عرضه کننده جدید از همآن مرحله آغاز خواهید نمود
جاییکه نزد عرضه کننده قبلی قرار داشتید .این به آن معناست که شما در
صورت تبدیلی یک مرحله جدید سه ماهه را آغاز نخواهید کرد.
متوجه باشید که در صورت شکایت از عرضه کننده خویش با ما در تماس
شوید.

اگر عالقمندید و میخواهید معلومات بیشتر دریافت نمایید به شماره
 ۳۷۷۲-۴۲۴ ۴۲۴با ما در تماس شوید .شما همچنان میتوانید به دفتر اداره
کاریابی نزدیکترین مراجعه نموده و یا ویبسایت  arbetsformedlingen.seرا
مالحظه نمایید.

