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ደገፍ ንውልቃዊ ሓጋዚ
ብሰንኪ ናይ ኣካላዊ ስንክልና ናይ ምስራሕ ኽእለትኩም ትሑት ምስ ዝኸውን ኣብ ስራሕኩም ’ካብ
ሓደ ሰብ ሓገዝን ደገፍን ክወሃበኩም ይኽእል ኢዩ።እቲ ወሃብ ስራሕ ነዚ ዝኸውን ሰራሕተኛ ንምቁጻር
ቁጠባዊ ክፍሊት ይወሃቦ።ዕላማ ናይዚ ክፍሊት እዚ ከኣ ስራሕ ንክትረክቡን ስራሕ ንኽትሕዝዎን
ቀሊል ንምግባር ኢዩ።ብተወሳኺ እዚ ክፍሊት እዚ አብ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ፕሮግራም ወይ ከኣ ኣብ ናይ
ቤት ትምህርቲ ዝወሃብ ናይ ስራሕ ኦሬንቴሽን ንኽትሳተፉ ቀሊል ይገብሮ።እዚ ሓገዝ እዚ ደገፍ
ንውልቃዊ ሓጋዚ ተባሂሉ ይጽዋዕ።

እቲ ወሃቢ ስራሕ ክንደይ ዝኸውን ቁጠባዊ ክፍሊት
እት ክፍሊት እንተበዝሐ ንዓመት 60 000 ክሮኖር ኢዩ።ናይ ውልቅኹም ትካል እንተደኣ ኣሊኩም ከም
ኡውን ናይ ስንክልና ጸገም ስለ ዘለኩም ናይ ምዝርራብ ጸገም ምስ ዝህልወኩም ስጋብ 120 000
ክሮኖር ኣብ ዓመት ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም።

ወሃቢ ስራሕ ንኽንደይ ዝኽውን ግዜ ክፍሊት ክወስድ ይክእል?
እቲ ወሃብ ስራሕ ክሳብ እቲ ሓገዝ ዘድልየኩም ግዜ ክፍሊት ክወስድ ይኽእል ኢዩ።

ወሃብ ስራሕ ን ዓይ ዝኸውን ክፍሊት ክወስድ ይኽእል ድዩ?
ብሰንኪ ስንክልና ናይ ምስራሕ ጸገም ምስ ዝህልወኩም ወሃቢ ስራሕ ክፍሊት ክወስድ ይኽእል
ኢዩ።ዋላ እውን ናትኩም ትካል ይሃልኹም ወይ ናጻ ስራሕ ዘለኩም ምስ ዝኸውን እሞ ከኣ ናይ
ስንክልና ጸገም ምስ ዝህልወኩም ክፍሊት ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም።

ብተወሳኺ እውን ክፍሊት ነዞም ዝስዕቡ ክንህብ ንኽእል ኢና፡




ንዓኹም ናኣሽቱ ዝኾንኩም እሞ ከኣ ናይ ስራሕ ክ እለትኩም ትሑት ምስ ዝኸውን ብሰንኪ
ስንክልና ከም ኡውን ኣብ ናይ ስራሕ ኦሬንቴሽን ወይ ከኣ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ፕሮግራም ምስ
ትሳተፉ እሞ እቲ ወሃቢ ስራሕ ምስ ዝቆጸረኩም ወይ ዝቅበለኩም
ካል ኦት ሰባት ከም ናይ ውልቃዊ ሓገዝቲ ኮይኖም ዝሰርሑ እሞ ከኣ ምስ ስራሕ፤ናይ ስራሕ
ኦሬንቴሽን ወይ ስራሕ ልምምድ ወይ ፕራክቲክ ዝተተሓዘ ምስ ዝኸውን

መን እንታይ ይገብር?
እቲ ወሃቢ ስራሕ ውልቃዊ ሓገዝ ከም ዘድልየኩም ዘርኢ ሓበሬታ ወይ መርትዖ ከቅርብ
ኣለዎ።እቲ ሓበሬታ ወይ መርትዖ ናባና ናብ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ኢዩ ክቀርብ
ዘለዎ።ብድሕሪኡ ምርመራ ብምግባር ክንደይ ዝኸውኝ ኽፍሊት ኽወሃብ ኸም ዘለዎ
ንውስን።ኣብጢ ውሳኔ ጠቅላላ ወሃቢ ስራሕ ክንደይ ዝኸውን ገንዘብ ክወስድ ምኻኑን ኸም
ኡውን ኣብ ወርሒ ክንደይ ክኸውን ምኻኑን ኢዩ ዝገልጽ።
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ኹሉ ግዜ ብዛዕባ ደገፍ ንውልቃዊ ሓጋዚ ዝምልከት ን ዓኹም ኣብ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ፕሮግራም
ትሳተፉ ንዘለኹም ቅድሚ ውሳኔ ምግባርና ምስ ናይ ንግዲ ማሕበራት ኢና ንማኸር።

እቲ ክፍሊት ብኸመይ ኢዩ ዝኽፈል?
እቲ ወሃቢ ስራሕ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ብፍሉይ መምሊኢ ቅጥ ዒ ወይ ኢንተርነት ኣቢሉ ኣብ
ውሽጢ 60 መዓልታት ድሕሪ ናይ ስራሕ ወርሒ ምውዳኣ ክፍሊት ይወስድ።ብድሕሪኡ ቤት ጽሕፈት
መራኸብቲ ስራሕ ወርሓዊ እቲ ክፍሊት ይኸፍልዎ።ናይ መጀምርታ ግዜ ክፍሊት ወሃቢ ስራሕ ግድን
ናትኩም ቅዳሕ ናይ ደሞዝኩም ጸብጻብ ኽሰድድ ኣለዎ።
ሓደ ዓይነት ክፍሊት ኢና ወርሓዊ እንኸፍል።እንተደኣ እቲ ኽፍሊት ንገለ ክፋል ናይቲ ወርሒ ጥራይ
ዝኽፈል ኮይኑ ምስቲ ናይ ስራሕ ሰዓታት ኣብ ግምት ብም እታው ኢዩ ዝቅንስ።ኻብ ኽልተ ወርሒ
ንላዕሊ ኻብ ስራሕኩም ምስ እተብኩሩ ወሃቢ ስራሕ ክፍሊት ክሓትት ኣይክ እልን 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።

