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عقد التعليم
هل انقطعت عن الدراسة في المرحلة الثانوية؟ أو هل لم تقم أبدا بممارسة الدراسة في
المرحلة الثانوية؟ بمقدورك اآلن أن تحصل على كفاءة المرحلة الثانوية لدى دراسات
البالغين البلدية (كومفوكس  )komvuxأو المدرسة الشعبية العليا (فولك هوج سكوالن
 )folkhögskolaعن طريق عقد التعليم .utbildningskontrakt
بإمكانك أيضا الجمع ما بين دراساتك في المرحلة الثانوية والعمل أو التمرين العملي في
نفس الوقت الذي تمارس فيه العمل وتكتسب خبرة عملية.

ما هو عقد التعليم؟
عقد التعليم هو اتفاقية بينك وبين اربتس فورميدلينج مكتب العمل والبلدية التي تقيم فيها
تنص على قيامك بممارسة الدراسة في دراسات البالغين البلدية (كومفوكس) أو المدرسة
الشعبية العليا (فولك هوج سكوالن) .بإمكانك أن تجمع ما بين الدراسات والعمل أو التمرين
العملي أو أي من برامج سياسة سوق العمل بدوام جزئي.

هل بإمكاني الحصول على عقد التعليم؟
بإمكانك الحصول على عقد التعليم في الحاالت التالية:
 مسجل في اربتس فورميدلينج مكتب العمل
 يتراوح عمرك ما بين  02 – 02سنة
 لم تمارس دراسات المرحلة الثانوية بصورة تامة
 ال تشارك في مهمة الترسيخ
 تقيم في بلدية يطبق فيها اتفاقية تتعلق بالتعاون ما بين اربتس فورميدلينج مكتب
العمل والبلدية (خالل عام  0202يكفي مجرد وجود مخططات تهدف إلى التوصل
إلى اتفاقية محلية)

هل يمكن أن أحصل على تعويض؟
إذا كنت تمارس الدراسة بما اليقل عن  22بالمائة بإمكانك تقديم طلب للحصول على النقدية
الدراسية من اللجنة المركزية للدعم الدراسي (سي اس ان  .)CSNإذا كنت تجمع ما بين
الدراسة والعمل فستحصل بالطبع على مرتب خالل الوقت الذي تمارس فيه العمل .إذا كنت
تمارس التمرين العملي أو تشارك في أي برنامج آخر فإنه يحق لك الحصول على دعم
األنشطة  aktivitetsstödأو تعويض التطوير  utvecklingsersättningالذي يصرف
من قبل فورسيكرينجس كاسان مكتب التأمينات العامة.

ما هي الفترة التي يمكن أن أحصل خاللها على عقد التعليم؟
بإمكانك الحصول على عقد التعليم حتى تبلغ  52سنة من العمر أو حتى تنتهي من دراساتك
في المرحلة الثانوية.
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هل ستكون هناك تأمينات سارية بالنسبة لي؟
تكون مشموال بتأمين اإلصابات الشخصية والتأمينات الجماعية على الحياة طالما كان يوجد
لديك عقد التعليم .يرتبط التأمين بممارستك العملية (دراسات ،عمل أو برنامج).

هل يمكن أن أخسر مكاني؟
إذا انقطعت عن دراساتك فإن ذلك يؤدي إلى توقيف عقد التعليم الخاص بك.

هل يمكن أن أستعيد عقد التعليم إذا كنت قد خسرت مكاني؟
نرحب بك دائما للعودة لممارسة الدراسة من جديد .ال يفوتك أنه يجب أن تكون ال زلت تلبي
الشروط المفروضة للحصول على عقد التعليم.

األدوار المختلفة
تواصل مع أربتس فورميدلينج مكتب العمل إذا كنت تود معرفة المزيد عن عقد التعليم .يقوم
الموظف المسؤول عن معاملتك بعد ذلك بعمل تقييم إذا كان عقد التعليم يعتبر جيدا بالنسبة
لك.

القواعد السارية
التشريع ( )2015:502المتعلق بالتعاون ما بين أربتس فورميدلينج مكتب العمل والبلدية
بهدف تخفيض نسبة البطالة عن العمل بين الشبيبة.
تواصل معنا على الرقم  0771-416 416إذا كنت تود الحصول على مزيد من المعلومات.
بإمكانك أيضا أن تقوم بزيارة أقرب وحدة ألربتس فورميدلنج مكتب العمل أو تصفح الموقع
arbetsformedlingen.se

