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ፍሉይ መእተውን-ከምኡውን መቀጸልታ
ሓገዝን (SIUS)
ሓደ ሰብ ብሰንኪ ስንክልና ወይ ዓቅሚ ብዘይ ምህላው ኣብ ሓድሽ ስራሕ ናይ ምስራሕ ዓቅሚ ምስ
ዘይሕልዎ ደገፍን ሓገዝን ክረክብ ይኽእል ኢዩ።ንባዕሉ ኣብ ግዜ እቲ ስራሕ ምቁጻር እውን ሓገዝ ክረክብ
ይኽእል ኢዩ።እቲ ዝወሃብ ወይ ዝርከብ ሓገዝ ካብ ፍሉይ መእተውን ከም ኡውን መቀጸልታ
ሓገዝን(SIUS) ኮይኑ ካብ ፍሉይ ክእለት ኣብ ናይ መእተዊ ኣሰራርሓ ካብ ዘለዎ ኣማኻሪ ኢዩ። ነዚ
ሓገዝ እዚ ንምርካብ ግን ኣብቲ ናይ ስራሕ ንጥፈታትን ካልእ ኣብቲ ስራሕ ዘድሊ ብቅዓታትን ልምምድ
ምግባር የድሊ።

ኣማኻሪ ናይ ፍሉይ መእተውን-ከምኡውን መቀጸልታ ሓገዝን(SIUS)እንታይ
ሓገዝ ኢዪ ዝህብ?
ኣማኻሪ ናይ ፍሉይ መእተውን-ከምኡውን መቀጸልታ ሓገዝ(SIUS) ኣብ ግዜ መእተዊ ኣብ ስራሕ ቦታ
ክሕግዘኩም ኢዩ።እቲ ኣማኻሪ ምስ ናይ ስራሕ ቦታ ብምኻን እቲ መእተዊ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎን
እቲ ዝተሰማማዓኩምሉ ሓገዝ ይወሃበኩም ከም ዘሎን ከረጋግጽ ኣለዎ።እዚ ማለት ከኣ እቲ ኣማኻሪ
ምሳኹም ኮይኑ ንግዚኡ ብሓንሳብ ክሰርሕ ኢዩ ማለት ኢዩ።እቲ ዝወሃብ ሓገዝ ቀስ ብቀስ ጠጠው
ይብል፡ባዕልኹም ነቲ ዝወሃበኩም ስራሕ ክትሰርሕዎ ምስ ጀመርኩም ከኣ ጠቅላላ ጠጠው ይብል።

ሓገዝ ክረክብ ይኽእልዶ?

እንተደኣ ስራሕ ተናድዩ ኣሊኩም ኣማኻሪ ናይ ፍሉይ መተውን ከም ኡውን መቀጸልታ ሓገዝን
ክትወስዱ ትኽ እሉ ኢኹም፡ብተወሳኺ እንተደኣ፤
•
•

ብሰንኪ ዓቅሚ ዘይምህላው ናይ ምስራሕ ክእለትኩም ትሑት ምስ ዝኸውን
ቅድሚ ስራሕ ምጅማርኩምን ኣብ እዋን ስራሕ ምቁጻርን ፍሉይ ሓገዝ ዘድልየኩም ምስ
ዝኸውን

ንኽንደይ ዝኸውን ግዜ ሓገዝ ክወስድ ይኽእል?
እቲ ሓገዝ ኣብ ኽልተ ክፋል ኢዩ ዝኽፈል፡መእተዊ ሓገዝ ኸምኡውን መቀጸልታ ሓገዝ።እቲ መእተዊ
ሓገዝ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ኽትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም።እቲ መቀጸልታ ሓገዝ እንተወሓደ ድሕሪ ስራሕ
ምቁጻርኩም ንሓደ ዓመት ኽትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም።

እንታይ ክፍሊትን ውሕስነትን ኽወስድ ይኽእል?
ኣብ እዋን ናይ መእተዊ ግዜ ልክዕ ከምቲ ስራሕ ኸተናድዩ ከለኹም ትወስድዎ ዝነበርኩም
ክፍሊት ኢኹም ትወስዱ።
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እቲ ናይ መእተዊ ግዜ ኸም ስራሕ ኣይኮነን ዝቁጸር፡እንተኾነ ግን ንናይ ስራሕ ሃዋሁ ዝምልከት
ሕጊ ግን ከም ተቀባልቲ ስራሕ(ሰራሕተኛታት) ኢዩ ዘቁጽረኩም።እዚ ማለት ኸኣ እቲ ወሃቢ እቲ
ስራሕ ውሕስነት ዘለዎን ከድልየኩም ከሎ ናይ ውልቅኹም መዕቆቢ ዝኸውን መሳርሒታት ኸም
ዘሎ ምግባር ሓላፍነቱ ኢዩ።እቲ ናይ መእተዊ ሓገዝ ንወሃቢ ስራሕ ዝኽውን ናይ ደሞዝ ወጻኢታት
የለን።ኣብ ናይ ስራሕ ሓደጋን ሞትን ምስ ዘጋጥም ውሕስነት ኣለኩም።ናይቲ ዘጋጠመኩም ጠንቂ
ወይ ማህሰይቲ መንግስቲ ክፍሊት ኽህበኩም ይኽእል ኢዩ።

መን እንታይ ይገብር?
ብዛዕባ ናይ ፍሉይ መእተውን-ከምኡውን መቀጸልታ ሓገዝን ዝምልከት ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ
ስራሕ ኢዩ ዝውስን።ብድሕሪኡ እቲ ኣማኻሪ ኢዩ ምስ ወሃቢ ስራሕ ርክብ ብምግባር ብዛዕባ ስራሕ
ምቁጻር ዝምልከት ምምይይጥ ዝገብር።ብዛዕባ እንታይ ስራሕ ከም ዝሰማማዓኩምን ኣብ ስራሕ ቦታ
እንታይ ዓይነት ደገፍ ከም ዘድልየኩምን ኝምውሳን ንሪኢ።ኹሉ ምስ ተወደአ ብሓባር ኮይንና
ምሳኹም፡ምስ ወሃቢ ስራሕ ከምኡውን ምስ ኣማኻሪ ናይ ፍሉይ መተውን-ከም ኡውን መቀጸልታ
ሓገዝን ስምምዕ ንገብር።ኣብቲ ስምምዕ ብኸመይ እቲ መእተዊ ክኸውን ከም ዘለዎን እንታይ ከጠቃልል
ከም ዘለዎን ዝገልጽ ኢዩ።

ሕግታት
ሕጊ ወይ ስርዓት(SFS 2000:630)ብዛዕባ ፍሉይ ንጥፈታት ብሰንኪ ኣካላዊ ጉድለት ናይ ምስራሕ
ክእለት ዝተሓተ ክእለት ንዘለዎም ሰባት።
ሕጊ ወይ ስርዓት(SFS 200:628)ብዛዕባ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ፖለቲካዊ ማሕበር ወይ ምንቅስቃስ

ዝያዳ ተተገዲስኩምን ክትፈልጡ እንተደኣ ደሊኹምን ብቁጽሪ ተሌፎን 0771-416416
ደውሉልና።ኣብ ጥቃኹም ዝርከብ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ እውን ክትበጽሑ ወይ እውን ኣብ
arbetsformedlingen.se. ክትበጽሑ ትኽ እሉ ኢኹም።

