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ሓገዝ ንመጋበርያ ስራሕ
ብምኽንያት ኣካላዊ ምግደራ ንኩይ ዓቕሚ ስራሕ እንተሎካ: ኣብቲ እትሰርሓሉ ቦታ ንመጋበርያ ስራሕ
ዚኸውን ቍጠባዊ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እቲ መጋበርያ ነቲ ንኩይ ዓቕምኻ ደገፍ ኮይኑ: ኣብ
ዘሎኻዮ ስራሕካ ክትቅጽል: ናትካ ትካል ክትከፍት: ኣብ መንግስታዊ ፕሮግራም ዕዳጋ-ስራሕ ክትሳተፍ
ወይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዚካየድ ልልይ ስራሕ ከቃልለልካ ኣለዎ።

ኣብ ምንታይ መዓላ ሓገዝ ክረክብ እኽእል᎒
ኣብቲ እትሰርሓሉ ቦታ ንስራሕካ ዘቃልለልካ ውልቃዊ መጋበርያ ስራሕ ክትገዝእ ወይ ክትካረ ሓገዝ
ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እቲ መጋበርያ ንንኩይ ዓቕሚ ስራሕካ ደገፍ ዚህብ ኪኸውን ኣለዎ። ወሃብስራሕ’ውን ንመጋበርያ ስራሕ ዚኸውን ወይ ነቲ ቦታ ስራሕ ከም ዚሰማማዕ (ዚተኻኸል) ንምግባር ወይ
ንመሳርሒ ሓገዝ ኪረክብ ይኽእል’ዩ።

ንመጋበርያ ሓገዝ ክረክብ እኽእል’ዶ᎒
መጋበሪያ ዘድልየካ እንተ ኾይኑ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ


ከም ሰራሕተኛ



ከም ብዓል ትካል ወይ ናጻ ብዓል ሙያ



ኣብ መንግስታዊ ፕሮግራም ዕዳጋ-ስራሕ ወይ ኣብ ጠቓሚ ልልይ ሙያዊ ናብራ ክትሳተፍ

ክንደይ ሓገዝ ክረክብ እኽእል᎒
እንተ ዛየደ 100 000 ክሮኖር ንዓመት ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ፍሉይ ምኽንያት እንተሎ ካብኡ
ልዕል ዝበለ ድምር ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ወሃብ-ስራሕ’ውን ክሳዕ 100 000 ዚበጽሕ ሓገዝ
ንዓመት ኪወስድ ይኽእል’ዩ።
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መዓስ ሓገዝ ክረክብ እኽእል᎒
ኣብተን ተቘጺርካ እትሰርሓለን ፋልሞት ዓሰርተው ክልተ ኣዋርሕ ጠለብ ከም ዘሎካ እንተ ሓቢርካ ሓገዝ
ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ብድሕሪኡ: ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ ኣብ መጋበርያ ስራሕ ፍሉይ ሓላፍነት ይስከም።
ኣብ መንግስታዊ ወሃብ-ስራሕ ዕቝብ ስራሕ እንተሎካ ወይ ብመንግስታዊ ምወላ ዚወሃብ ደሞዝ
(lönebidrag) እንዳ ወሰድካ ትሰርሕ እንተ ኾይንካ: ኣብ ዳሕራይ እዋን ስራሕካ ንዚኽሰት ጠለብካ’ውን
ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
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ከመይ እገብር᎒
ጠለብ መጋበርያ ስራሕ እንተሎካ ወይ እትሰርሓሉ ቦታ ምትኽኻል ዘድልየካ እንተ ኾይኑ ምስ ቤ/ጽ
መራኸብቲ ስራሕ ርክብ ግበር። ሽዑ ሓገዝ ክትወስድ ትኽእል እንተ ኾይንካ ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕ
ገምጋም ይገብር። ኣስተውዕል: ቅድሚ መጋበርያ ምእዛዝካ ወይ ውዕል ምእታውካ: እቲ ሓገዝ ግድን
ዝተፈቕደካ ኪኸውን ኣለዎ። ፍቓድ እንተ ዘይተዋሂቡ ገንዘብ ክንከፍል ኣይንኽእልን ኢና።

እቲ ሓገዝ ብኸመይ ይኽፈል᎒
ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕ ነቶም መጋበርያ ዘድልዮም ገንዘብ ይኸፍል። ቅድሚ ሓገዝ ምቕባልካ ፋክቱራ
ክትከፍል ዘይትኽእል እንተ ኾይንካ: ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕ ባዕሉ ነቲ ፋክቱራ ኪኸፍለልካ ይኽእል’ዩ።

ነቲ ዝተሰማማዕናሉ መጋበርያ ዘይጥቀመሉ እንተ ኾይነ እንታይ ይስዕብ᎒
ትኽክለኛ ሓበሬታ እንተ ዘይሂብካ ኔርካ ወይ ነቲ ዝተሰማማዕናሉ መጋበርያ ዘይትጥቅመሉ ንተ ኾይንካ
እቲ ዝወሰድካዮ ሓገዝ ግድን ክትመልሶ ኣለካ። ፍሉይ ምኽንያት እንተሎ: ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕ
ምምላስ ኣየድልየካን’ዩ ኢሉ ኪውስን ይኽእል’ዩ።

ኣብቲ ሓገዝ ዝረኸብኩሉ ቦታ ስራሕ ወይ ፕራክቲክ እንተ ኣብቂዑ’ኸ እንታይ
ይስዕብ᎒
ነቲ ዝነበረካ መጋበርያ ብዝግባእ ትሰርሓሉ እንተ ኔርካ ዝተቘጸርካሉ ስራሕ ምሰብቀዐ እቲ መጋበርያ
ምሳኻ ትሕዞ። ናብቲ ሓድሽ ስራሕካ’ውን ክትማልኦ ትኽእል ኢኻ።

ኣብቲ መጋበርያ መን ሓላፍነት ይስከም᎒
ንመጋበርያ ዚኸውን ሓገዝ ምስ ረኸብካ: ንስኻ ኢኻ ወናኒኡ፤ ውሕስነት ምፍራም (ዘድሊ እንተ ኾይኑ)
ከኣ ናትካ ሓላፍነት’ዩ። ኣለይመለይ መጋበርያ: ቍጽጽር መሳርሕን ግብሪ ምኽፋልን (ዚኽፈሎ እንተ
ኾይኑ) እውን ሓላፍነት ናትካ’ዩ። ይኹን’ምበር: ገለ መጋበርያ ዕረያ ዘድልዮ እንተ ኾይኑ ካባና ሓገዝ
ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

መምርሕታት
Förordning (SFS 2017:462) ንኩይ ዓቕሚ ስራሕ ዘስዕብ ምግደራ ንዘሎዎም ሰባት ዚወሃቡ
ፍሉያት ሓገዛት ዚምልከት
Förordning (SFS 2000:628) ንንጥፈት መንግስታዊ ፕሮግራም ዕዳጋ-ስራ ዚምልከት
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ተወሳኺ ሓበሬታ ትደሊ’ዶ፧
ተገዲስካ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረክብ እንተ ደሊኻ ብቝጽሪ ቴለፎን 0771-416 416 ደውለልና። ኣብ
ጥቓኻ ኣብ ዚርከብ ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕ (ኣርበትስፎርመድሊን) ምብጻሕ ክትገብር ወይ ኣብ
መርበብ ኢንተርነት ዚርከብ ኣድራሻና arbetsformedlingen.se ኣቲኻ ክትርኢ’ውን ትኽእል ኢኻ።

