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إعانة المساعد الشخصي
يمكنك الحصول على الدعم والمساعدة من شخص في مكان عملك إذا كنت تُعاني من ضعف القدرة
على العمل بسبب اإلعاقة .ومن ثم يتلقى رب العمل إعانة مالية للقيام بتعيين موظف/موظفين لهذا
الغرض .وتجدر اإلشارة إلى أن الغرض من اإلعانة تلك هو مساعدتك في الحصول على وظيفة
والحفاظ عليها .كما تساهم تلك اإلعانة في تسهيل المشاركة في برامج سياسات سوق العمل أو في
البرامج الدراسية العملية ذات توجه الحياة العملية .ويُسمى هذا الدعم بإعانة المساعد الشخصي.
والمساعد هو شخص يتم تعيينه يقوم بمساعدتك في أداء مهام العمل المتكررة أو التعامل مع مواقف
العمل المتكررة التي ال يمكنك القيام بها بنفسك .وتجدر اإلشارة إلى أنك تقوم بأداء مهام العمل جنبًا
إلى جنب مع المساعد الشخصي الذي يكون بمثابة الدعم لك.

هل يُمكن لرب العمل الحصول على إعانة مالية من أجلي؟
يُمكن لرب العمل الحصول على إعانة مالية إذا كنت تُعاني من ضعف القدرة على العمل بسبب
اإلعاقة و




لديك وظيفة/حصلت على وظيفة تحتاج فيها إلى الدعم الشخصي ألداء مهام عملك
صغيرا وتحتاج إلى الدعم الشخصي لكي تتمكن من المشاركة في البرامج العملية
كنت
ً
ذات توجه الحياة العملية
كنت بحاجة إلى دعم شخصي لكي تتمكن من المشاركة في أحد برامج سياسات سوق
العمل أو برامج إعادة التأهيل ذات توجه الحياة العملية.

حتى وإن كان لديك شركة خاصة بك/كنت تعمل لحسابك الخاص أو كنت مهني حر وتُعاني
من إعاقة فبإمكانك الحصول على إعانة المساعد الشخصي.

ما هو المبلغ الذي يحصل عليه رب العمل كإعانة؟
الحد األقصى للمبلغ الذي يحصل عليه رب العمل هو  60000كرونة سويدية في العام .إذا كنت
صاحب شركة/تعمل لحسابك الخاص وتُعاني من إعاقة تنطوي على صعوبات كبيرة في التواصل،
فيُمكنك الحصول على إعانة قدرها  120000كرونة سويدية بحد أقصى في العام.
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ما هي المدة التي يُمكن لرب العمل الحصول خاللها على اإلعانة؟
يحصل رب العمل على إعانة المساعد الشخصي طالما كنت بحاجة إلى الدعم ألداء مهام العمل
الخاصة بك.

ما الذي يقوم به كل طرف؟
ينبغي على رب العمل تقديم بيانات توضح احتياجك إلى مساعد شخصي ،وكذلك حساب لتكاليف
المساعد الشخصي في العام .يقوم رب العمل بتسليم البيانات إلينا في مكتب العمل
( .)Arbetsförmedlingenثم نقوم بعد ذلك بإجراء تحقيق وتحديد مقدار اإلعانة التي يحصل
عليها رب العمل.
نحن نتشاور مع نقابات العمال قبل اتخاذ قرار بشأن إعانة المساعد الشخصي.

كيف يتم دفع اإلعانة؟
يقوم رب العمل بتقديم طلب بعد كل شهر عمل .ثم يقوم مكتب العمل ()Arbetsförmedlingen
مؤخرا .نحن ندفع مبلغ ثابت لكل شهر .إذا كان سيتم دفع هذه اإلعانة
بعد ذلك بدفع المبلغ شهريًا
ً
لجزء من الشهر فقط ،فسوف يتم تخفيض اإلعانة بما يتناسب مع الوقت الذي قمت بالعمل خالله.

القواعد
التشريع ( )2017:462بشأن المساعدات الخاصة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة التي
تتسبب في ضعف القدرة على العمل
التشريع ( )2000:628بشأن أنشطة سياسات سوق العمل

هل تريد معرفة المزيد؟
يُرجى االتصال بنا على هاتف رقم  0771 - 416 416إذا كنت مهت ًما وتود معرفة المزيد .كما
يُمكنك أيضًا زيارة أقرب مكتب للعمل إليك أو زيارة موقعنا اإللكتروني
.arbetsformedlingen.se

