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کمک اقتصادی برای ابزار کمکی در محل کار
هرگاه به دلیل معلولیت توانایی کار در وجود تان کاهش یافته است شما میتوانید برای ابزار کمکی در محل کار تان
کمک اقتصادی دریافت کنید .ابزار کمکی باید کاهش نیروی کار در وجود شما را جبران نموده و باعث ایجاد
تسهیالت در استخدام شدن و یا حفظ و نگهداشت کار ،سرمایه گذاری شخصی ،سهم گیری در یک برنامۀ سیاست
بازار کار و یا هم سهمگیری در برنامۀ آشنایی با محیط کار در مکتب گردد.

برای چه میتوانم کمک اقتصادی دریافت کنم؟
شما میتوانید برای خرید و یا هم برای به کرایه گرفتن ابزار کمکی فردی که بتواند برای تان در ساحۀ کار سهولت
ایجاد کند ،کمک اقتصادی دریافت نمایید .ابزار کمکی باید کمبود نیروی کار را نزد تان جبران نماید .کارفرما نیز
میتواند برای ابزار کمکی کاری یا در صورت نیاز برای وفق دادن محل کار و یا ابزار کار (با توانایی کاری شما)
کمک اقتصادی دریافت کند.

آیا من میتوانم کمک اقتصادی را برای ابزار کمکی دریافت کنم؟
هرگاه به عنوان یکی از افرادی ذیل به ابزار کمکی نیاز داشته باشید ،میتوانید کمک اقتصادی دریافت کنید


به عنوان یک کارمند.



به عنوان صاحب شرکت یا یک کارآموز مستقل.



برای سهمگیری در برنامۀ سیاست بازارکار یا آشنایی عملی با زندگی کاری.

چه مقدار کمک اقتصادی میتوانم بدست بیآورم؟
شما میتوانید تا به  100 000کرون کمک اقتصادی را در سال دریافت نمائید .همچنان در صورت موجودیت
دالیل خاص میتوانید پول بیشتری را نیز بدست بیآورید .کارفرما نیز میتواند تا به  100 000کرون را در سال
دریافت کند.

چه زمانی میتوانم کمک اقتصادی را دریافت کنم؟

اگر شما دارای کار محفوظ نزد یک کار فرما دولتی یا کمونی هستید و یا با " کمک به معاش/دستمزد "
 Lönebidragاستخدام شده اید ،در آن صورت میتوانید حتی برای نیازمندی تان که بعدا در جریان دورۀ استخدام
پیش می آید نیز کمک اقتصادی را دریافت کنید.
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اگر شما در جریان دوازده ماۀ اول استخدام شدن خود از ضرورت تان اطالع بدهید میتوانید کمک اقتصادی
دریافت کنید .سپس ادارۀ کاریابی دارای مسئوولیت ویژۀ برای ابزار کمکی کار میباشد.
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چطور میتوانم انجام بدهم؟
هرگاه شما نیاز به ابزار کمکی و یا وفق دادن چیزی در کار خود دارید ،با ادارۀ کاریابی در تماس شوید .سپس
ادارۀ کاریابی ارزیابی میکند تا اگر شما مستحق دریافت کمک اقتصادی گردید .به خاطر داشته باشید که قبل از این
که ابزار کمکی را سفارش میدهید و یا قرارداد کار را امضاء میکنید ،باید با پرداخت کمک اقتصادی موافقت
صورت گرفته باشد.

پرداخت کمک اقتصادی چگونه صورت میگیرد؟
ادارۀ کاریابی کمک اقتصادی را به شما که نیازمند داشتن ابزار کمکی هستید میپردازد .اگر شما امکان پرداخت
پول صورتحساب ( ِبل) را قبل از بدست آوردن کمک اقتصادی ندارید ادارۀ کاریابی میتواند صورتحساب ( ِبل) را
برای تان بپردازد.

هرگاه من از ابزار کمکی آن طوری که ما به توافق رسیده ایم استفاده نکنم ،چه واقع میگردد؟
اگر شما اطالعات نادرست را ارائه کرده باشید و یا هم از ابزار کمکی آن طوری که ما به توافق رسیده ایم استفاده
نکنید در این حاالت باید پول کمک اقتصادی را مسترد نمائید .در صورت موجودیت دالیل خاص ادارۀ کاریابی
میتواند تصمیم بگیرد تا شما نیازی به بازپرداخت پول نداشته باشید.

اگر من به کار و یا کارآموزی (پراکتیک) خود در جایی که آنجا کمک اقتصادی دریافت نموده ام
پایان بدهم ،چه واقع خواهد شد؟
وقتی شما به کار تان پایان بخشیدید میتوانید ابزار کمکی را نزد خود نگه دارید ،البته در صورتی که از ابزار
کمکی آن طوری که فکر میشد استفاده نموده باشید .شما میتوانید ابزار کمکی را با خود به محل تازۀ کار تان ببرید.

چه کسی مسئول ابزار کمکی میباشد؟
زمانی که شما کمک اقتصادی را دریافت کردید این شما هستید که مالک آن بوده و برای امضاء بیمه های احتمالی
نیز مسئول میباشید .شما همچنان برای نگهداری ،معاینه و پرداخت مالیات احتمالی نیز مسئول میباشید .در مقابل
هرگاه ابزار کمکی نیاز به ترمیم داشته باشد شما میتوانید از ما کمک اقتصادی دریافت نمائید.

مقررات
احکام ) (SFS 2017:462در مورد اقدامات خاص برای افراد معیوب که دارای کاهش توانایی کاری اند.

احکام ) (SFS 2000:628در مورد فعالیت های سیاست بازار کار
هرگاه میخواهید بیشتر بدانید با ما به تیلفون شماره  416 416ـ  0771در تماس شوید .شما همچنان میتوانید به
ادارۀ کار یا  Arbetsförmedlingenمراجعه کنید و یا هم به  arbetsformedlingen.seبروید.
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آیا میخواهید بیشتر بدانید ؟
هرگاه عالقمند هستید و میخواهید بیشتر بدانید به تیلفون شماره  416 416ـ  0771زنگ بزنید .همچنان شما
میتوانید به نزدیکترین دفتر ادارۀ کاریابی مراجعه کنید و یا هم به ویب سایت ما  arbetsformedlingen.seسر
بزنید.

