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الدعم الخاص للتمهيد
والمتابعة (سيوس )SIUS
بإمكانك أن تحصل على الدعم والمساعدة قبيل البدء في وظيفة جديدة إذا كنت تعاني من انخفاض في
قدرتك العملية ناجمة عن انخفاض في الفعاليات .كما يمكن أن تحصل على الدعم خالل فترة التوظيف.
تحصل على الدعم من قبل مستشار سيوس الذي تتوفر لديه كفاءة خاصة في مجال أساليب التمهيد .لكي
تحصل على الدعم فإن األمر يتطلب وجود احتياجات لديك للتمرن على على مهماتك العملية واألشياء
األخرى المطلوبة في العمل.

ما هو الدعم الذي يقدمه مستشار سيوس؟
يساعدك مستشار سيوس في األمورالتي تتعلق بالتمهيد في مقر العمل .يتعاون المستشار مع مقر العمل
حول كيفية تخطيط التمهيد ويتحمل مسؤولية حصولك على الدعم الذي اتفقتما عليه .يعني ذلك في بعض
األحيان قيام مستشار سيوس بالعمل بجانبك خالل فترة معينة .يتم تصعيد الدعم بعد ذلك تدريجيا ويتوقف
تماما عندما يكون بوسعك ممارسة المهمات العملية بصورة مستقلة.

هل بإمكاني الحصول على الدعم؟
يمكن أن تحصل على الدعم الخاص للتمهيد والمتابعة من قبل مستشار سيوس إذا كنت باحثا عن العمل
وإذا



كنت تعاني من انخفاض في القدرة العملية ناجمة عن إعاقة في الفعاليات
كنت بحاجة إلى الدعم الخاص قبيل البدء في وظيفة جديدة

ما هي المدة التي أحصل خاللها على الدعم؟
ينقسم الدعم إلى جزئين :دعم التمهيد  introduktionsstödودعم المتابعة .uppföljningsstöd
بإمكانك أن تحصل على دعم التمهيد خالل فترة ستة أشهر .أما دعم المتابعة فيمكن أن تحصل عليه خالل
فترة ال تقل عن سنة واحدة بعد البدء في الوظيفة.
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ما هو حجم التعويض وماهي التأمينات التي تشملني؟
خالل فترة التمهيد تحصل على التعويض نفسه الذي كنت تحصل عليه عندما كنت باحثا عن العمل.
خالل فترة التمهيد ال تحسب على أساس اعتبارك كموظف ولكنك تعتبر بالرغم من ذلك مستخدما فيما
يتعلق ببعض القواعد الواردة في قانون بيئة العمل .يعني هذا أن رب العمل يتحمل مسؤولية تنفيذ العمل
بصورة آمنة وتوفير تجهيزات الحماية الشخصية إذا كنت بحاجة إليها .ال ينجم عن دعم التمهيد أي تكاليف
متعلقة بالمرتب من طرف رب العمل .تكون مؤمنا ضد إصابات العمل وفي حاالت الوفاة .كما يمكن أن
تقدم الدولة التعويض بالنسبة لإلصابات التي يحتمل أن تسببها.

األدوار المختلفة
يتخذ مكتب العمل القرار المتعلق بالدعم الخاص للتمهيد والمتابعة .بعد ذلك يقوم مستشار سيوس بالتواصل
مع رب العمل للتناقش حول التوظيف المحتمل .نراجع سويا ما هي المهمات العملية التي تعتبر مناسبة
ونقيّم ما هو شكل الدعم الذي يسري بالنسبة لك في مقر العمل .عندما ننتهي من هذه األمور نقوم بعمل
اتفاقية سويا معك ومع رب العمل ومع مستشار سيوس يتبين منها كيف سنقوم بتنفيذ عملية التمهيد
وشموليتها.

القواعد
القانون ( اس اف اس  )0666 : 036المتعلق بإجراءات خاصة لألشخاص الذين يعانون من إعاقة في
الفعاليات تنجم عنها إعاقة في القدرة العملية.
التشريع (اس اف اس  )0666 : 006المتعلق بأنشطة سياسة سوق العمل.

تواصل معنا على الرقم  0771-416 416إذا كنت مهتما باألمر وتود معرفة المزيد .بإمكانك أيضا زيارة
أقرب مكتب عمل أو قم بزيارة موقع اإلنترنت arbetsformedlingen.se
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