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پشتیبانی و تطابق -حمایت بیشتر در
جستجوی کار
یوتطابقیکنوعخدماتیاستبرایافرادیکهنیازبهحمایتهایویژهو
پشتیبان 
شخصیدرجستجویکار دارند .اینخدماتازطریقشرکتهایخصوصیارائه
یرا
میشودکهآنهاباادارهکارقراداددارندوشمادرراهجستجوکاریککمکخوب 
یکنید .اینحمایتهم شاملابزاردرجستجوکاروهمکمکدرارتباطبرقرار
دریافتم 
یکنیدکهکدامشرکت به شما اینکمک
یباشد .شماخودتانانتخابم 
کردنباکارفرمایانم 
یو تطابقایناستکهشماهر چهزودتربتوانیدیککار
را ارائه دهد.هدفاز پشتیبان 
دریافت کنید یاتحصیالت خودراشروعکنید.

شرایط و نیاز های شما تعیین کننده میباشد
یوتطابق
مشاورکاریابیشماتشخیصمیدهدکهآیاشمامیتوانیدازخدماتپشتیبان 
استفادهکنیدیانهواینکهشمادرچهسطحیمیتوانیداینکمکراداشتهباشید .این
خدماتچهارسطحدارد :

پشتیبانی و تطابق پایه ای
کمکبرایبهبودکاریابیخود،تطابقباکاروهمچنینتماسباکارفرماوشبکه.
یوچهارساعتفعالیتدرهفته) .سهماه(
بخش : ۱حداقل ۰۳دقیقهگفتگوشخص 
یونه ساعتفعالیتدرهفته) .سهماه(
بخش : ۲حداقل ۰۳دقیقهگفتگوشخص 

پشتیبانی و تطابق پایه ای با حمایت زبان
یوتطابقبااینتفاوتکهشمابهزبانمادریخودمشارکت
همانحمایتپایهایپشتیبان 
یکنید،یابهزباندیگریکهبهآنمسلطهستیدیااینکهازطریقمترجمکمکدریافت
م
یکنید.
م
یوچهارساعتفعالیتدرهفته) .سهماه(
بخش : ۱حداقل ۵۴دقیقهگفتگوشخص 
یونه ساعتفعالیتدرهفته) .سهماه(
بخش : ۲حداقل ۵۴دقیقهگفتگوشخص 

پشتیبانی و تطابق تقویت شده
زمانبیشتربهمراهشرکتمربوطهدرسطحپایهای
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یوهشت ساعتفعالیتدرهفته) .سهماه(
بخش : ۱حداقل ۰۳دقیقهگفتگوشخص 
یودوازدهساعتفعالیتدرهفته) .سهماه(
بخش : ۲حداقل ۰۳دقیقهگفتگوشخص 
یوبیستساعتفعالیتدرهفتهکاراموزی
بخش : ۳حداقل ۰۳دقیقهگفتگوشخص 
شاملمیشود)سهماه(

پشتیبانی و تطابق تقویت شده با حمایت زبان
یکنید،یابهزبان
زمانبیشتردرشرکتمربوطه .شمابهزبانمادریخودمشارکتم 
یکنید.
دیگریکهبهآنمسلطهستیدیااینکهازطریقمترجمکمکدریافتم 
یوهشت ساعتفعالیتدرهفته) .سهماه(
بخش : ۱حداقل ۵۴دقیقهگفتگوشخص 
یودوازدهساعتفعالیتدرهفته) .سهماه(
بخش : ۲حداقل ۵۴دقیقهگفتگوشخص 
یوبیستساعتفعالیتدرهفته .کاراموزی
بخش : ۳حداقل ۵۴دقیقهگفتگوشخص 
شاملمیشود) .سهماه(
محتوایخدماتطبقنظرشماوشرکتنسبتبهنیازهایشماومواردیکهبایدآموزش
یوتطابقمیگذرانیدوبعد
ببینیدبرایدریافتکارتنظیممیشود.شماسهماهرادرپشتیبان 
یکنیم .مامیتونیماینخدماتراتاسهماهدیگرتمدیدکنیمو
ماپیشرفتشماراارزیابیم 
یازموردسهماهدیگرپساز آنهمامکان تمدیدوجوددارد .شما حداکثر نه ماه
در برخ 
ی وتطابق شرکتکنید.
را میتوانید درخدماتپشتیبان 

شما این مورد را میتوانید از این خدمات دریافت کنید
یکندکهدرخدماتشماچهچیزیبهشماارائهشود .چند
شرایطونیازهایشماتعیینم 
مثال :کمکبرایجستجووپیداکردنکار،کمکبراینوشتنمدارکدرخواستی،تماس
باکارفرما،صحبتهایانگیزشی،آموزشکامپیوتر،مشاورهتحصیالتوشغل،بازدید
ی،آموزشزبانوغیره.
ی،فعالیتهایشغل 
تحصیل 

شما خودتان شرکت را انتخاب میکنید
یکنید .دروبسایت
یخواهیدداشتهباشیدراانتخابم 
شماخودتانشرکتیراکهم 
arbetsformedlingen.se

زیربخش  Stöd och serviceکلیککنیدودر آنجاشمااطالعات کلشرکت های
یکنید.هنگامانتخاب مثالدر موردروشکارشرکتها،
ذیربطودستورالعملالزمراپیدام 
زبانآنها،دانشصنعتودیگرتخصصهایآنهابخوانید.شماهمچنینمیتوانیدشرکت
های موجود درمنطقهخودراجستجوکنید.سپسبهمشاور کاریابیخوداطالعبدهید که
کدامشرکت راانتخابکردید.
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روش کار
یوتطابقمیشویدوارزیابی
یگیردکهشماشاملخدماتپشتیبان 
 - ۱ادارهکارتصمیمم 
یباشد.
یکندکهکدامسطحبرایشمامناسبم 
م
یکنیدواینرابهمشاورکاریابیخوداطالعمیدهید.
 –۲شماشرکتراانتخابم 
یکند .اینیک
یگیردوقرارمالقاتاولیهراتعیینم 
 –۰شرکتمربوطهباشماتماسم 
یکنید.
یباشدکهشمادرموردیافتنکارسریعبرنامهریزیم 
گفتگویمقدماتیم 
برنامهخودرابا

یکنیدشما
یوتطابقشرکتم 
یکهشمادربرنامهپشتیبان 
یمدت 
 -۵ط 
یکنیدوگزارشفعالیتخودرابطورمعمول
ادارهکار ادامهمیدهید،کارجستجوم 
تحویلمیدهید.
یکندوسپستشخیصمیدهد
 –۴بعدازسهماهمشاورکاریابیپیشرفتشماراارزیابیم 
یوتطابق داریدیاخیر.
کهآیانیازبهسهماهدیگردرخدماتپشتیبان 

امکان تعویض شرکت
یکنیدکهکمکدریافتیشماطبقانتظارتشمانبودهمیتوانیدشرکتخود
اگرشمافکرم 
راتعویضکنید .بامشاورکاریابیخودتماسبگیریدتااوبهشمادراینموردکمککند .
یاینمدتباشرکتقبلی خود
یکهشماط 
شما۱۵روزوقتخاتمهدادندارید،اینیعن 
یکنید .درشرکتجدیدشماازهماننقطهایکهقرارداشتیدادامهمیدهید،به این 
کارم 

منظورکهشمایکدورهسهماههجدیدراشروعنمیکنید.
اگرازشرکتخودشکایتی داریدهمیشهباماتماسبگیرید.

برایاطالعاتبیشترباماباشماره ۳۷۷۱-۵۱۴ ۵۱۴تماسبگیرید.شماهمچنینمیتوانید
ازنزدیکتریندفترادارهکاربازدیدکنیدیااینکهبرویدبهسایت
arbetsformedlingen.se.

