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استخدام جهت ورود به حرفه
همزمان که شما یک حرفه را فرا می گیرید می توانید معاش هم دریافت کنید ،مشروط بر
اینکه سن تان کمتر از  ۲۵سال باشد ،و فاقد سابق ٔه کاری در یک حرفه باشید و حداقل
مدت سه ماه نیز بیکار بوده اید .مسؤلیت راهنمایی و آموزش حرفه بعهده کارفرما می
باشد و در بدل آن کمک مالی دریافت می کند.

آیا من می توانم از استخدام جهت ورود به حرفه استفاده کنم؟
شما می توانید به استخدام جهت ورود به حرفه دست یابید اگر سن  ۱۵سال را تکمیل
کرده اید ولی سن تان از  ۲۵سال نگذشته است و یکی از شرایط آتی را برآورده می
کنید :
 فاقد تجربه حرفه یی هستید
 در طول یک دوره  ۴ماهه حد اقل  ۹۰روز بی کار بوده اید و در ادار ٔه کاریابی
ثبت نام هستید
اگر شما از قبل نزد همان کارفرما استخدام هستید جاییکه میخواهید یک حرفه فرا
بگیرید ،در آنصورت کار جدید باید در یک حرفه دیگر باشد .در صورت نیازمندی به
اطالعات بیشتر از کارفرمای خود بپرسید و یا هم با ادار ٔه کاریابی به تماس شوید.

من چی مقدار معاش دریافت خواهم کرد؟
با در نظر داشت اینکه چه میزان اوقات کار برای راهنمایی یا فراگیری در نظر گرفته
شده است ،شما حقوق دریافت خواهید کرد که معادل حداقل  ۷۵فیصد آن معاش خواهد
بود که در قرارداد جمعی وضع شده است.

آیا من بیمه هستم؟
شما مستحق هستید از امتیازات بیمه های که از روی قرارد دسته جمعی در محل کار
اعتبار دارند ،مستفید شوید.

کدام نوع استخدام ها شامل این کمک مالی می شود؟
این استخدام یکی از نوع استخدامهای جهت ورود به حرفه است و شاید کل وقته یا پاره
وقته ترتیب و تنظیم شده باشد.

کدام کارفرما ها می توانند کمک مالی دریافت کنند؟
کارفرما باید شامل یک قرارداد جمعی عمومی مربوط به استخدام جهت ورود به حرفه
باشد و یا هم دارای یک قرارداد وضعی مربوط به استخدام مذکور باشد که با قرارداد
جمعی بستگی داشته باشد .قراردادها در رشته های مختلف فرق و تفاوت دارند و ممکن
است دارای شرایط ویژه با توجه به سن و تحصیالت دوره ثانوی باشد .در برخی موارد
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می توان یک قرارداد محلی در مورد استخدام جهت ورود به حرفه بین کارفرما و
اتحادیه صنفی محلی نیز خواسته شود .کارفرما باید در سجل کارفرماها نزد ادار ٔه
عمومی مالیات نیز ثبت باشد و باید بتواند حداقل  ۱۵فیصد وقت کار را به راهنمایی و
آموزش حرفه تخصیص دهد.

کارفرما چی مقدار کمک مالی دریافت خواهد کرد؟
کارفرما یک کمک مالی معادل با هزین ٔه کارفرما که  ۳۱.۴۲در صد معاش میباشد،
دریافت خواهد کرد .عالوه بر این کارفرما در صورتیکه کار کل وقته عرضه کند ،در
بدل راهنمایی کمک مالی به مقدار  ۱۱۵کرون در روز دریافت خواهد کرد.

استخدام تا چی مدت اعتبار خواهد داشت؟
استخدام بایست تا مدت حداقل شش ماه طول داشته باشد.

کارفرما تا چی مدت زمان کمک مالی دریافت خواهد کرد؟
کارفرما می تواند تا حد اکثر  ۱۲ماه کمک مالی دریافت کند.

کی چه کار انجام می دهد؟
شما و کارفرما مشترکا یک پالن عمل یا پالن فراگیری را ترتیب خواهید داد .کارفرما از
ادار ٔه کاریابی کمک مالی درخواست می کند و درخواستی را همراه با پالن عمل یا پالن
فراگیری به این اداره ارسال می کند .شما نباید قبل از اینکه ادار ٔه کاریابی عریضه را
دریافت کند به استخدام پرداخته باشید.
اگر شما پیش از این در ادار ٔه کاریابی ثبت نام نیستید باید با ما در تماس شده خود را ثبت
نام کنید.

مقررات
مقرره ( )۱۱۵۷:۲۰۱۳در مورد حمایت استخدام جهت ورود به حرفه
اگر عالقمندید و میخواهید معلومات بیشتر دریافت نمایید لطفا به شمار ٔه ۴۱۶- ۴۱۶
 ۰۷۷۱با ما در تماس شوید .شما میتوانید به نزدیکترین ادار ٔه کاریابی تان نیز مراجعه
کنید و یا ویبسایت  arbetsformedlingen.seرا مالحظه کنید.

