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کمک هزینه برای وسایل کمکی در محل کار
در صورتی که به علت نارسایی کارکردی (معلولیت) کم توان درکار خود باشید می توانید برای تهیهی وسایل
کمکی از حمایت مالی برخوردار شوید .وسیله ی کمکی باید بتواند کم توانی در کار را جبران کرده و برایتان
آسانتر کند که استخدام شوید یا سر کار خود باقی بمانید  ،فعالیت اقتصادی خصوصی متعلق به خود را آغاز کنید یا
در برنامه های فعالیت در چارچوب سیاست بازارکار و یا در برنامه راهنمایی شغلی در مدرسه شرکت کنید.

برای چه چیزی می توانم کمک هزینه دریافت کنم؟
شما می توانید برای خریدن یا اجاره کردن وسیله ی کمکی فردی ،که کار شما را در محل کارتان آسانتر کند،
کمک هزینه دریافت کنید .وسیله کمکی باید کم توانی در کار تان را جبران کند .کارفرما نیز می تواند برای تهیهی
وسیله کمکی یا در صورت نیاز ،برای ایجاد سازگاری محل کار یا ابزار کار کمک هزینه دریافت کند.

آیا می توانم برای وسایله کمکی کمک هزینه دریافت کنم؟
اگر نیازمند وسیله ی کمکی باشید می توانید در موارد زیر کمک هزینه دریافت کنید:


اگر استخدام شده باشید و کار کنید.



اگر صااحب شرکت یا دارای کار آزاد باشید



برای اینکه بتوانید در برنامه فعالیت در چارچوب سیاست بازار کار یا در برنامه راهنمایی عملی شرکت
کنید.

چه مقدار کمک هزینه می توانم دریافت کنم؟
شما می توانید ساالنه تا  ۱۰۰۰۰۰کرون کمک هزینه دریافت کنید .چنانچه اگر دالیل خاصی وجود داشته باشد
ممکن است مبلغ بیشتری دریافت کنید .کارفرما نیز نیز می تواند ساالنه تا  ۱۰۰۰۰۰کرون کمک مالی دریافت
کند.

چه زمانی می توانم کمک هزینه دریافت کنم؟

چنانچه اگر شما کاری حفاظت شده در نزد کارفرمایی در بخش عمومی داشته باشید و یا بر مبنای کمک هزینه ی
پرداخت حقوق) (Lönebidragاستخدام شده باشید ،می توانید برای رفع نیازی نیز که در دوران خدمت شما
دیرتر معلوم شده  ،از کمک مالی برخوردار شوید.
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شما در صورتیکه نیاز موجود خود را در طول دوازده ماه نخست پس از استخدام اعالم نمایید ،می توانید کمک
هزینه دریافت کنید .پس از آن ،صندوق بیمه های همگانی ) (Försäkringskassanمسئولیت ویژه ای در مورد
وسایل کمکی در کار دارد.

)Sida 2 (3
Datum

2017-10-03
Persiska
 Faktablad för arbetsgivareBidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

چگونه اقدام بکنم؟
چنانچه اگر شما نیازمند وسیله ی کمکی یا ایجاد سازگاری در کار خود باشید ،با اداره کاریابی تماس بگیرید  .در
این صورت ،اداره ی کاریابی ارزیابی می کند که آیا می توانید یا نمی توانید کمک هزینه دریافت کنید .توجه داشته
باشید که پیش از اینکه وسیله کمکی را سفارش بدهید یا قراداد اجاره در مورد آن را امضا کنید  ،کمک هزینه باید
مورد تایید قرار گرفته باشد و چنانچه اگر تایید نشده باشد ،ما نمی توانیم پولی پرداخت کنیم.

کمک هزینه چگونه پرداخت می شود؟
اداره کار یابی کمک هزینه را به شما که آن را درخواست کرده اید  ،پرداخت می کند .اگر شما نتوانید
صورتحساب را  ،پیش از پرداخت کمک هزینه به شما ،بپردازید ،اداره کاریابی می تواند صورتحساب را به جای
شما پرداخت کند.

اگر من از وسیله ی کمکی مطابق آنچه که توافق کرده ایم استفاده نکنم چه اتفاقی می افتد؟
چنانچه اطالعات نادرستی داده باشید یا از وسیله کمکی بصورتیکه در باره آن توافق کرده ایم ،استفاده نکنید  ،باید
کمک هزینه را بازپرداخت کنید .اگر دالیل خاصی وجود داشته باشد ،اداره کاریابی ممکن است تصمیم بگیرد که
نیازمند بازپرداخت نیستید.

اگر من از کار یا کارآموزی خود در جایی که برای آن کمک هزینه گرفته ام کناره گیری کنم،
چه اتفاقی می افتد؟
در صورتیکه از وسیله ی کمکی مطابق قرار استفاده کرده باشید ،وقتیکه کار را تمام می کنید می توانید آن را نگاه
دارید  .شما می توانید آن را با خود به محل حدید کارتان ببرید.

چه کسی مسئول وسیله ی کمکی است؟
وقتیکه برای وسیلهی کمکی از کمک هزینه برخوردارشدید ،مالک وسیله ی کمکی و مسئول امضای قرارداد بیمه
های احتمالی هستید  .شما همچنین مسئول نگهداری ،معاینه و پرداخت مالیات های احتمالی هستید .اما اگر وسیله
کمکی نیازمند تعمیر باشد ،ما برای این کار کمک مالی پرداخت می کنیم.

مقررات
مصوبه ) (SFS 2017:462راجع به اقدامات ویژه در مورد دارندگان نارسایی کارکردی که باعث کم توانی
در کار می شود
مصوبه) (SFS 2000:628راجع به فعالیت های مبتنی بر سیاست بازارکار
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برای آگاهیهای بیشتر:
اگر عالقمند هستید و مایلید آگاهیهای بیشتری بدست آورید به شماره  ۰۷۷۱-۴۱۶۴۱۶تلفن کنید .همچنین میتوان
به نزدیکترین دفتر اداره کاریابی یا به وبسایت ما به نشانی  arbetsformedlingen.seمراجعه کرد.

