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د بېکارۍ بیمې لخوا مالي مرسته
د بیکارۍ په وخت د اقتصادي مرستې په اړه مالومات
تاسو کولی شئ چې د کار لټولو په دوران کې د بیکارۍ د بیمې (آ-کاسا) څخه معاش
ترالسه کړئ .مالي مرستې موخه د هغې عاید چې د کار په صورت کې به مو د معاش
په شکل کې ترالسه کولی ،جبران ورکول دي .د مالي مرستې ترالسه کولو لپاره باید
ځینې شرایط پوره کړئ .که چېرې تاسو کم نه کم یو کال د بیکارۍ کومې بیمې غړیتوب
درلودلی وي نو بیا نسبتا ً زیاته مالي ترالسه کوئ .خو که چېرې تاسو د بیکارۍ کومې
بیمې سره غړیتوب هم نه لرئ بیا هم مالي مرسته ترالسه کولی شئ.
په بېالبېلو څانګو کې  ۲۸مختلفې د بیکارۍ د بیمې شرکتونه شتون لري .که چېرې تاسو
د کومې بیمې سره غړیتوب نه لرئ نو کولی شئ چې د خپلې خوښې بیمې سره اړیکه
ونیسئ.
په دې اړه نور مالومات دwww.samorg.org/om-
arbetsloshetsforsakringenیا دwww.arbetsformedlingen.se/a-
kassaپه وېبپاڼه کې ولولئ.

د مالي مرستې لپاره کوم شرایط شتون لري
د مالي مرستې ترالسه کولو لپاره باید لومړی اساسي شرط پوره کړئ .دا په دې مانا ده
چې تاسو باید الندې کارونه ترسره کړئ
 تاسو باید ځان د کارموندنې اداره کې د کار لټونکي په صفت ثبت او راجستر
کړئ
 تاسو باید د یو کار څښتن سره د ورځې درې ساعته او په اوسط ډول په اونۍ
کې  ۱۷ساعته کار وکړی شئ
 سربېره پر دې باید د کار بازار په تصرف کې اوسئ یانې د کار هوډ ولرئ او
په دې برخه کې د کوم خنډ سره مخ نه اوسئ.
تاسو باید د کار یو شرط هم پوره کړئ یانې تاسې باید مخکې کافي وخت دنده ترسره
کړې وي .که چېرې تاسو ځان د بېکارۍ بیمه کې شاملېدل غواړئ یا د بېکارۍ په وخت
د مالي مرستې غوښتنه لرئ نو د خپل مربوطه د بېکارۍ بیمې یا په کومه بیمه کې چې
شاملېدل غواړئ ،سره اړیکه ټینګه کړئ.

د حقوقو ترالسه کولو په دوران کې باید کومې دندې ترسره کړم؟
د بیکارۍ بیمې څخه مالي مرسته ترالسه کولو په وخت مهمه ده چې تاسو د خپل د
کارموندنې مامور سره د رسېدلې موافقې سره سم کار ولټوئ .دا په دې مانا ده چې تاسو
باید الندې کارونه ترسره کړئ
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تاسو باید خپل د کارموندنې مامور سره په ګډه یو انفرادي عملي پالن ترتیب
کړئ.
تاسو باید خپل د فعالیتونو راپور په وخت د کارموندنې ادارې ته وسپارئ
تاسو باید د کارموندې ادارې یا نورو شرکتونو او ادارو چې د کارموندنې اداره
ورسره همکاري لري ،سره په ټاکلي وخت اړیکه ونیسئ یا د لېدو کتو لپاره
ورشئ.
تاسو باید هغو بستونو ته چې زموږ په نظر ستاسو لپاره مناسب او ستاسو د
شرایطو سره لګېږي ،عریضه وکړئ.
تاسو باید نورو هغو بستونو ته چې ستاسو په خپل نظر ستاسو شرایطو سره
لګېږي ،عریضه وکړئ.

دا هم اړینه ده چې الندینیو ټکو ته په پام سره خپله د بیکارۍ موده اوږده
نه کړئ
 یو مناسب کار باید رد نه کړئ
 داسې چلند ونکړئ چې په پایله کې یې د کار څخه وویستل شئ
 د کاربازار سیاست په بنسټ ترتیب شوي یو پروګرام چې هلته د فعالیت مالي
مرسته هم درکول کېږي ،څخه الس په سر نه شئ.

تاسو باید الندینیو ټکو ته په پام سره د خپلې بیکارۍ سبب هم ونګرځئ





دا چې بې له کوم مشروع دلیله د خپل کار څخه الس په سر شئ
داسې چلند وکړئ چې په پایله کې یې د کار څخه وویستل شئ
د کاربازار سیاست په بنسټ ترتیب شوي یو پروګرام چې هلته د فعالیت مالي
مرسته هم درکول کېږي ،څخه الس واخلئ
داسې چلند وکړئ چې په پایله کې یې د کارموندنې اداره پرېکړه وکړي چې د
کاربازار سیاست په بنسټ ترتیب شوي یو پروګرام چې هلته د فعالیت مالي
مرسته هم درکول کېږي ،ته د پای ټکی کېږدي.

د بدلون رامنځته کېدو په حالت کې خبر ورکړئ
که چېرې داسې کومه چاره کې بدلون رامنځته شي چې ستاسو مالي مرسته اغېزمنه کوي
د مثال په توګه که چېرې تاسو کار یا زده کړه پیل کړئ ،نو د بیکارې بیمې ته خبر
ورکړئ.
که چېرې تاسو پته ،د برېښنالیک پته یا د ټیلیفون شمېره بدله کړئ نو د کارموندنې ادارې
ته خبر ورکړئ ترڅو وکولی شو د ضرورت په وخت کې تاسو اړیکه ونیسو.

آیا د هېواد څخه بهر کار کول غواړئ؟
آیا تاسو د اروپایی آتحادیې کوم هېواد یا سویس کې دنده ترسره کړې ده؟ او یا د هېواد
څخه بهر کار لټولو په تکل کې یاست؟ په دې اړه ځانګړي اصول شتون لري .د نورو
مالوماتو لپاره د بیکارۍ بیمې سره اړیکه ټینګه کړئ.
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د کارموندنې اداره الندینۍ دندې ترسره کوي
 کله چې تاسو ځان د کارموندنې اداره کې د کار لټونکي په صفت راجستر کړئ
نو د بیکارۍ بیمې ته خبر ورکوي .
 د بیکارۍ بیمې څخه د مالي مرستې ترالسه کولو لپاره ستاسو د شرایطو پوره
کول څاري
 په الندینیو حالتونو کې د بیکارۍ بیمې ته راپور ورکوي
 oکه چېرې په شرایطو پوره نه یاست
 oکه چېرې په هغه ډول کار نه لټوئ چې تاسو او د کارموندنې مامور
یوې موافقې ته پرې رسیدلي یاست
 oکه چېرې خپله د بیکارۍ موده اوږده کړئ
 oپه خپله د خپلې بیکارۍ سبب وګرځئ

د بیکارۍ بیمه الندینۍ دندې ترسره کوي


څېړنه او پرېکړه کوي چې آیا تاسو د بیکارۍ د بیمې څخه د مالي مرستې
ترالسه کولو حقدار یاست .

 ستاسو د مالي مرستې اندازه ټاکي
 ستاسو مالي مرسته تادیه کوي


د مالي مرستې په اړه پوښتنو ته ځواب وایي .



پریکړه کوي چې آیا د کارموندنې ادارې لخوا راغلي راپور له کبله ستاسو مالي
مرسته کمه کړي او که نه.

