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مالتړ او سمون – کار لټولو کې الزیات
مالتړ
مالتړ او سمون ستاسې لپاره څوک چې د کار لټولو په برخه کې تند او
انفرادي عیار شوي مالتړ ته اړتیا لري ،یو خدمت دی .خدمت د شخصي
قراردادیانو لخوا وړاندې کیږي چې د کارموندنې ادارې سره قرارداد لري او په
ترڅ کې یې تاسې د یوې دندې په لور الره کې پیاوړي مالتړ څخه برخمن
کیږئ .نوموړی مالتړ کیدای شي د کار لټولو په برخه کې یوه وسیله او د کار
څښتنو سره اړیکې ټینګولو کې مرسته ثابته شي .تاسې په خپله غوره
کوئ چې د کوم قراردادي څخه ګټه پورته کول غواړئ .د مالتړ او سمون شا
ته هدف دا دی چې تاسې ژر تر ژره یو کار ترالسه کړئ او یا زده کړه پیل
کړئ.

ستاسې شرایط او اړتیاوې الرښوونه کوي
ستاسې د کارموندنې مامور پریکړه کوي چې آیا تاسې د مالتړ او سمون
خدمت کې ګډون کولو جوګه یاست او دا چې تاسې به د مالتړ کومه کچه
ترالسه کړئ .نوموړی خدمت څلور ځانګړې کچې لري:

بنسټیز مالتړ او سمون
د کار لټولو پروسه پیاوړي کولو کې مرسته ،د کار لور ته سمون او د
کارڅښتنو او اړونده شبکو سره اړیکې.
بالک  :۱په اونۍ کې لږ تر لږه  ۰۳دقیقې انفرادي مرکه او څلور ساعته
فعالیتونه ۰( .میاشتې)
بالک  :۲په اونۍ کې لږ تر لږه  ۰۳دقیقې انفرادي مرکه او نهه ساعته
فعالیتونه ۰( .میاشتې)

بنسټیز مالتړ او سمون د ژبې مالتړ سره
بنسټیز مالتړ او سمون ته ورته مالتړ خو تاسې په خپله مورنۍ ژبه ،په بله
کومه ژبه چې تاسې پکې مهارت لرئ او یا د ژباړن په مرسته ،ګډون کوئ.
بالک  :۱په اونۍ کې لږ تر لږه  ۵۴دقیقې انفرادي مرکه او څلور ساعته
فعالیتونه ۰( .میاشتې)
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بالک  :۲په اونۍ کې لږ تر لږه  ۵۴دقیقې انفرادي مرکه او نهه ساعته
فعالیتونه ۰( .میاشتې)

پیاوړی مالتړ او سمون
د بنسټیزې کچې په پرتله د قراردادي سره الزیاته موده.
بالک  :۱په اونۍ کې لږ تر لږه  ۰۳دقیقې انفرادي مرکه او اته ساعته
فعالیتونه ۰( .میاشتې)
بالک  :۲په اونۍ کې لږ تر لږه  ۰۳دقیقې انفرادي مرکه او دولس ساعته
فعالیتونه ۰( .میاشتې)
بالک  :۳په اونۍ کې لږ تر لږه  ۰۳دقیقې انفرادي مرکه او  ۰۳ساعته
فعالیتونه .په شمول د ازمیښتي کار ( ۰میاشتې)

پیاوړی مالتړ او سمون د ژبې مالتړ سره
د قراردادي سره الزیات وخت .تاسې په خپله مورنۍ ژبه ،په بله کومه ژبه
چې تاسې پکې مهارت لرئ او یا د ژباړن په مرسته ،ګډون کوئ.
بالک  :۱په اونۍ کې لږ تر لږه  ۵۴دقیقې انفرادي مرکه او اته ساعته
فعالیتونه ۰( .میاشتې)
بالک  :۲په اونۍ کې لږ تر لږه  ۵۴دقیقې انفرادي مرکه او دولس ساعته
فعالیتونه ۰( .میاشتې)
بالک  :۳په اونۍ کې لږ تر لږه  ۵۴دقیقې انفرادي مرکه او  ۰۳ساعته
فعالیتونه .په شمول د ازمیښتي کار ( ۰میاشتې)
د نوموړي خدمت محتوا ستاسې او ستاسې قراردادي په فکر چې تاسې د
یو کار موندلو په موخه د کوم څیز عملي کولو او یا زده کولو ته اړتیا ولرئ
هغې سره سم برابریږي .تاسې درې میاشتې د مالتړ او سمون پروګرام کې
برخه اخلئ ،وروسته له دې مونږ ارزونه ترسره کوو چې پرمختګ مو څنګه وو.
مونږ کوالی شو چې خدمت  ۰نورو میاشتو پورې اوږد کړو او په ځینې حالتونو
کې له دې څخه وروسته  ۰نورو میاشتو پورې تمدیدیږي .تاسې زیات نه زیات
تر  ۹میاشتو پورې د مالتړ او سمون په پرواګرام کې ګډون کوالی شئ.
په خدمت کې الندې ذکر شوې مرستې ترالسه کوالی شئ
د خدمت محتوا ستاسې شرایطو او اړتیاو پورې اړه لري .ځینې بیلګې یې دا
دي :د کار لټولو او موندلو په برخه کې مالتړ ،د کار غوښتنې په موخه د
اسنادو برابرولو کې مرسته ،د کارڅښتنو سره اړیکې ،تشویقي مرکې ،د
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کمپیوټر زده کړه ،د زده کړې او مسلک الرښوونه ،درسي لیدنه کتنه ،د
کارځای کې برابر شوي فعالیتونه ،د ژبې زدکړه او داسې نور.

تاسې قراردادي غوره کوئ
تاسې کوم قراردادي سره چې همکاري غواړئ ،په خپله یې انتخابوئ .د
 arbetsformedlingen.seویبپاڼه کې د  Stöd och serviceالندې د ټولو قراردادیانو
په اړه مالومات او د لټون په اړه هدایات شتون لري .د انتخابولو په وخت د
قراردادي کاردود ،ژبه ،د مسلک په اړه مهارت او یا نور تخصصات په نظر کې
ونیسئ .تاسې همدا راز کوالی شئ د خپلې استوګنې سیمې له رویه یو
قراردادي ولټوئ .له دې څخه وروسته خپل د کارموندنې مامور ته خبر ورکړئ
چې کوم قراردادي مو غوره کړئ دی.

کارونه په دا ډول ترسره کیږي
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د کارموندنې مامور پریکړه کوي چې آیا تاسې د مالتړ او سمون خدمت
ترالسه کوالی شئ او که نه او بیا ارزونه کوي چې کومه کچه
ستاسې لپاره ترټولو مناسبه ده.
تاسې خپل قراردادي غوره کوئ او خپل د کارموندنې مامور ته خبر
ورکوئ.
قراردادي د لومړۍ لیدنې کتنه لپاره تاسې سره اړیکه نیسي .دا یوه
ابتدایي مرکه ده چې په ترڅ کې یې تاسې یو پالن سنجوئ چې ژر تر
ژره کار موندلو په موخه کوم ګامونه باید واخیستل شي.
د مالتړ او سمون خدمت کې د ګډون په موده کې باید تاسې د
کارموندنې ادارې پالن ،کار لټولو او میاشتني راپورونو تحویلولو ته د
مخکې په څیر ادامه ورکړئ.
درې میاشتې وروسته تاسې او ستاسې د کارموندنې مامور په ګډه
ارزونه کوئ چې پرمختګ مو څنګه و او یوې پایلې ته رسیږئ چې آیا
تاسې درې میاشتې نورې د مالتړ او سمون خدمت ته اړتیا لرئ او که
نه.

د قراردادي بدلولو امکان
که چیرې ستاسې په اند مالتړ ستاسې اړتیاو سره سمون نه خوري نو
کوالی شئ چې قراردادي بدل کړئ .په بدلون کې مرستې لپاره خپل د
کارموندنې مامور سره اړیکه ونیسئ .تاسې  ۱۵ورځې د قرارداد فسخ کولو
وخت لرئ چې په دې مانا ده چې په نوموړې موده کې به تاسې د مخکیني
قراردادي سره یاست .د نوي قراردادي سره به له هماغې مرحلې څخه پیل
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کوئ کوم ځای پورې چې تاسې د خدمت په اوږدو کې رسیدلي وئ ،په دې
مانا چې تاسې به یوه نوې د دریو میاشتو موده نه پیل کوئ.
که چیرې د خپل قراردادي څخه کوم شکایت لرئ نو مونږ سره اړیکه ټینګه
کړئ.

که چیرې تاسې لیوالتیا لرئ او ال زیات پوهیدل غواړئ نو مونږ سره په
 ۳۷۷۱-۵۱۴ ۵۱۴شمیره اړیکه ټینګه کړئ .تاسې همدا راز خپل ترټولو نږدې د
کارموندنې ادارې ته سر ښکاره کولی شئ او یا د arbetsformedlingen.se
ویبپاڼه کتالی شئ.

