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تعویض پولی از صندوق بیم ٔه بیکاری (آکاسا)
معلومات راجع به حقوق در زمان بیکاری
شما می توانید در طی مدتی که کاری جستجو می کنید ،از صندوق بیمهٔ بیکاری (آکاسا)
حقوق دریافت کنید .حقوق یک قسمت آن مقدار عاید را که شما در صورت استخدام
دریافت می کردید ،تالفی می کند .برای دریافت حقوق باید بعضی شرایط را برآورده کنید.
اگر شما بمدت حد اقل یکسال عضو یکی از بیمه های بیکاری بوده اید ،در آنصورت می
توانید حقوق دریافت کنید .ولی دریافت حقوق فقط به کسانیکه عضو یکی از صندوق های
بیمه بیکاری استند ،محدود نمی باشد .
۲۸عدد صندوق های مختلف بیمهٔ بیکاری در سکتور های مختلف وجود دارند .اگر شما
از قبل عضو یکی از صندوق بیمهٔ بیکاری نیستید ،می توانید به صندوق بیمهٔ بیکاری
دلخواه خود مراجعه کنید .
معلومات بیشتر را در ویبسایتwww.samorg.org/om-
arbetsloshetsforsakringenیا  www.arbetsformedlingen.seکسب
کنید.

دریافت حقوق چه خواسته ها را ایجاب می کند؟
برای دریافت حقوق از بیمهٔ بیکاری باید در قدم نخست شرط اساسی را برآورده کنید .این
بدان معناست که شما باید
 خود را بعنوان کارجو در ادارهٔ کاریابی ثبت نام و راجستر کنید.
 باید بتوانید حد اقل سه ساعت در روز و اوسطأ حد اقل  ۱۷ساعات در هفته نزد
یکی از کارفایان کار کنید .
 عالوه بر آن باید در تصرف بازار کار قرار داشته باشید یعنی بدون کدام موانع
آماده کار باشید .
همچنان باید یکی از شرایط کار را ارضا کنید .این بدان معناست که شما بایست به اندازه
کافی کار انجام داده باشید .اگر خواهان معلومات بیشتر و کمک مالی بخاطر بیکاری استید
با صندوق بیمهٔ بیکاری (آکاسا) که عضو آن استید یا می خواهید عضو آن شوید ،به تماس
شوید.

طی مدت زمانیکه حقوق دریافت می کنم باید چه کارها را انجام بدهم؟
طی مدت زمانی که از صندوق بیمهٔ بیکاری (آکاسا) حقوق دریافت می کنید مهم است که
جستجوی کار را به شیوهٔ که با مامور کاریابی خود موافقت کرده اید ،انجام دهید .این بدان
معناست که شما باید
 با همکارئ مامور کاریابی خود یک پالن عمل انفرادی را ترتیب و تنظیم دهید
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گزارش فعالیتهای خود را بر وقت به ادارهٔ کاریابی بسپارید
با ادارهٔ کاریابی یا سایر شرکت ها و سازمان های که با ادارۀ امور کاریابی
همکاری دارند ،در اوقات تعیین شده تماس بگیرید یا مالقات کنید
کارهای که نظر به قضاوت ما مناسب بوده و با شرایط شما مطابقت دارند ،را
جستجو کنید.
کارهای که به نظر خودتان با شرایط شما مطابقت دارند ،را جستجو کنید.

این نیز مهم است که زمان بیکاری را از طریق موارد ذیل طول ندهید
 یک استخدام مناسب را قبول نکنید
 به شیوه رفتار کنید که یک شانس استخدام حاصلخیز واقع نشود
 یک برنامه مبتنی بر سیاست بازار کار را که در بدل آن کمک مالی برای
فعالیت دریافت می کنید ،رد کنید
شما نباید زمان بیکاری را از طریق موارد ذیل طول دهید
 یک استخدام را بدون دلیل مشروع ترک کنید
 به شیوه رفتار کنید که منجر به منفک شدن از استخدام منفک گردد
 یک برنامه مبتنی بر سیاست بازار کار را که در بدل آن کمک مالی برای
فعالیت دریافت می کنید ،ترک کنید
 به شیوه رفتار کنید که در نتیجه ادارهٔ کاریابی برنامه مبتنی بر سیاست بازار کار
را که در بدل آن کمک مالی برای فعالیت دریافت می کنید ،قطع کند

از تغییرات اطالع دهید !
بیمهٔ بیکاری خود را از تغییرات که ممکن است حقوق شما را تحت تاثیر قرار دهد بطور
مثال اگر به کار یا تحصیل بپردازید ،در جریان بگذارید .
اگر آدرس ،ایمیل یا شماره تیلفون خود را تغییر دهید به ادارهٔ کاریابی اطالع دهید تا بتوانیم
همیشه به شما دسترسی داشته باشیم.

آیا خواهان استخدام در خارج از کشور استید؟
آیا در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا یا سویس وظیفه انجام داده اید؟ یا در فکر کار کردن
در خارج از کشور استید؟ این شرایط ویژه را ایجاب می کند .برای معلومات بیشتر به
صندوق بیمهٔ بیکاری (آکاسا) تماس بگیرید.

ادارۀ امور کاریابی وظایف قرار ذیل را انجام می دهد
 وقتیکه خود را به عنوان کارجو در ادارهٔ کاریابی ثبت نام و راجستر کنید به
صندوق بیمهٔ بیکاری (آکاسا) اطالع می دهد .
 کنترل انجام می دهد که آیا شما واجد شرایط دریافت حقوق از صندوق بیمهٔ
بیکاری (آکاسا) استید .
 در موارد قرار ذیل به صندوق بیمهٔ بیکاری پیام ارسال می نماید .
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 واجد شرایط نباشید
 جستجوی کار را به شیوه که با مامور کاریابی خود موافقت کرده اید ،انجام نه
دهید
 مدت بیکاری خود را طول دهید
 شخصأ باعث بیکاری خود شوید

صندوق بیم ٔه بیکاری وظایف قرار ذیل را انجام می دهد
 اینکه آیا شما واجد شرایط دریافت حقوق از صندوق بیمهٔ بیکاری (آکاسا) استید،
را مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می دهد .
 مقدار حقوق تان را تعیین می نماید
 حقوق شما را پرداخت می نماید
 به پرسش ها در بارهٔ حقوق پاسخ می دهد
 تصمیم می گیرد که آیا بدلیل پیام ارسال شده از ادارهٔ کاریابی به صندوق بیمهٔ
بیکاری ،حقوق شما را کاهش دهد یا خیر.

