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پشتیبانی بخاطر داشتن دستیار خصوصی
اگر توانایی کاری شما به دلیل داشتن معیوبت کاهش یافته باشد در آنصورت از پشتیبانی و کمک
یک شخص همکار در محل کار مستفید شده میتوانید .کارفرما ها بخاطر گماشتن کارکنان بدین
منظور کمک مالی دریافت میکنند .هدف از پرداخت این کمک مالی آسان ساختن دریافت شغل ویا
نگهداشت آن میباشد .همچنان باید این کمک مالی شما را مساعدت مینماید تا در برنامه های مبتنی
بر سیاست بازار کار و یا هم در برنامه های عملی یی جهت یابی کار از جانب مکتب خود
اشتراک کرده بتوانید .این نوع حمایت بنام پشتیبانی بخاطر داشتن دستیار خصوصی نامیده میشود.

یک کار فرما تا چی اندازه کمک مالی دریلفت خواهد کرد؟
اندازۀ حد اکثر این کمک مالی  00 000هزار کرون در سال میباشد .اگر شما شرکت خصوصی
دارید و همزمان درارای معیوبیتی باشید که مسبب مشکالت ارتباطی شما میگردد در آنصورت تا
 020 000کرون در سال دریافت خواهید نمود.

کار فرما تا چی مدتی این کمک مالی را دریاف میکند؟
تا که شما ضرورت به این کمک را دارید کار فرمای شما آنرا را دریافت خواهد نمود.

آیا کارفرما بخاطر من کمک مالی دریاف خواهد نمود؟
کارفرمای شما در صورتی این کمک مالی را دریافت خواهد کرد که توانایی کار شما به علت
داشتن معیوبیت کاهش یافته باشد .حتا آنانیکه کار شخصی دارند و یا مصروف کار حرفه یی باشند
میتوانند که این کمک مالی را دریافت نمایند.
همچنان به افراد ذیل نیز این کمک مالی پرداخته میشود
 کار فرما های که جوانانی را به کار استخدام نمایند که به سبب داشتن معیوبیت توانایی
کاری ایشان کاهش یافته باشد و در عین زمان در برنامۀ عملی ی جهت یابی کار ویا هم
در برنامۀ مبتنی بر سیاست بازار کار شرکت میورزند.
 دیگر افرادیکه در ارتباط با اجرای کار  ،جهت یابی عملی کار و یا هم کار عملی
مصارف دستیار خصوصی میپردازند.

کی چی میکند؟
کار فرمای شما باید به ما یعنی ادارۀ کاریابی اسناد و شواهدی را ارایه کند که نمایانگر ضرورت
شما به داشتن دستیار خصوصی باشد .بعدآ ما ارزیابی را انجام داده و در مورد اندازۀ کمک مالی
تصمیم میگیریم .در تصمیم مقدار مجموعی کمک مالی که کارفرمای شما دریافت خواهد کرد و
اینکه مقدار آن در ماه چقدر خواهد بود ذکر میگردد .ما قبل از اتخاذ تصمیم در مورد دستیار
خصوصی برای آنعده کسانیکه در برنامه های مبتنی بر سیاست بازار کار شرکت میکنند ،با
اتحادیه های صنفی مشوره میکنیم.
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کمک مالی چگونه پرداخته میشود؟
کار فرمای شما هر ماه از طریق یک فورم خاص و یا هم در جریان  00روز بعد از ختم ماه
کاری از طریق انترنیت تقاضای کمک مالی مینماید .ادارۀ کاریابی مبلغ پول را بعد از گذشت ماه
کاری پرداخت میکند .در اثنای نخستین تقاضای کمک مالی باید کارفرمای شما فهرست دقیق
معاش شمار را نیز بما بفرستد.
ما یک مبلغ ثابت را در ماه پرداخت میکنیم .اگر قرار باشد که این کمک مالی صرف برای یک
قسمت از ماه پرداخته شود در آنصورت متناسب به اوقات کاری شما پرداخته میشود .اگر شما
برای مدت بیشتر از دو ماه غیابت داشته باشید در آنصورت کارفرمای شما حق تقاضای این کمک
مالی را ندارد.

قوانین
مقررۀ ( )SFS 2000:630در بارۀ اقدامات خاص برای آنانیکه توانایی کاری ایشان به دلیل
داشتن معیوبیت کاهش یافته باشد.
مقررۀ ( )SFS 200:628در بارۀ فعالیت ها مبتنی بر سیاست بازار کار.

اگر عالقمند اید و یا هم خواهان معلومات بیشتر در مورد استید در آنصورت به نمبر تلیفون
 600 600ـ 0770با ما در تماس شوید .همچنان میتوانید که به نزدیکترین دفتر ادارۀ کاریابی
مراجعه کنید و یا هم به صفحۀ انترنیتی ما  arbetsformedlingen.seسر بزنید.

