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کمک هزینه ی بیمه ی بیکاری
اطالعات در باره کمک هزینه ای که هنگام بیکاری دریافت می کنید
در مدتی که به دنبال کار می گردید می توانید کمک هزینه ای از صندوق بیمه بیکاری ) (a-kassanدریافت کنید .این کمک هزینه
برای جبران بخشی از در آمد از دست رفته شما به دلیل بیکا ر شدن است .برای دریافت این کمک هزینه باید برخی شرایط برآورده
شوند .اگر در یک صندوق بیکاری ( ) a-kassanبه مدت حد اقل یک سال عضو بوده باشید مبلغ بیشتری به شما پرداخت خواهد شد.
اما شما که در هیچ صندوق بیمه بیکاری عضو نبوده اید هم می توانید کمک هزینه ای دریافت کنید.
تعداد  ۲٨صندوق بیمه بیکاری مختلف در سوئد وجود دارد .اگر هنور در هیچ کدام از آن ها عضو نشده اید می توانید برای عضویت
در صندوقی که مایل هستید با آنان تماس بگیرید.
در سایت  www.samorg.org/om-arbetsloshetsforsakringenو یا
 www.arbetsformedlingen.se/a-kassaبیشتر در این باره بخوانید.

برای در یافت کمک هزینه چه چیزهایی الزم است؟
برای دریافت کمک هزینه از صندوق بیمه بیکاری باید در وحله نخست شرایط اولیه را داشته باشید .این به این معنی است که شما باید:
 نام خود را به عنوان بی کار در اداره کار ثبت کرده باشید
 بتوانید حد اقل سه ساعت در روز و به طور متوسط حد اقل  ۱۷ساعت در هفته کار کنید
 مانعی در کار کردن شما وجود نداشته باشد و برای کار کردن آماده باشید

شما باید عالوه بر این شرط کار را هم پر کنید ،به این معنی که باید به اندازه کافی کار کرده باشید .برای کسب اطالعات بیشترو یا
درخواست کمک هزینه بیکاری با صندوق بیمه بیکاری که در آن عضو هستید و یا می خواهید در آن عضو شوید تماس بگیرید.

در مدتی که کمک هزینه پرداخت می شود چه باید کرد؟
در مدتی که کمک هزینه بیکاری دریافت می کنید مهم است که طبق توافقی که با کاریاب خود در اداره کاریابی داشته اید به دنبال کار
بگردید .این بدین معنی است که شما باید:
 همراه با کاریاب خود یک برنامه شخصی برای اقدامات آینده تهیه کنید
 گزارش فعالیت های خود ) (Aktivitetsrapportرا مرتب به اداره کار بفرستید
 به اداره کاریابی و یا سازمان هایی که این اداره با آن ها همکاری می کند ،طبق زمان هایی که از قبل برنامه ریزی کرده بودید مراجعه کنید
 درخواست خود را برای مشاغلی که ما مناسب شما می دانیم بفرستید
 برای کارهای دیگر نیز که خودتان فکر می کنید به آن ها عالقه دارید درخواست خود را ارسال کنید

این نکات می توانند مدت زمان بیکاری شما را طوالنی تر کنند
 جواب منفی دادن و رد کردن کارهای مناسب
 برخورد نامناسب و ناخوشایند که مانع از استخدام شود
 جواب منفی دادن و رد کردن اقدامات مربوط به برنامه های بازار کار که شما در رابطه با آن برای فعالیت های خود کمک هزینه دریافت
می کنید
از همین رو مهم است که از انجام نکات باال پرهیز کنید.
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این نکات می توانند باعث بیکاری شما شوند





ترک کار بدون دلیل موجه
اخراج از کار به دلیل داشتن رفتار نامناسب
ترک فعالیت های مربوط به برنامه های بازار کار که در رابطه با آن برای فعالیت های خود کمک هزینه دریافت می کنید
رفتار نامناسب به گونه ای که اداره کاریابی ناچار شود فعالیت های شما را در برنامه های بازار کار قطع کند.

از همین رو مهم است که از انجام این کارها دوری کنید.

تغییرات را اطالع دهید
در صورت رخ دادن اتفاقی که می تواند بر کمک هزینه شما تاثیر بگذارد به صندوق بیکاری خود خبر دهید .مثال اگر کار پیدا
کرده اید و یا این که می خواهید دوباره درس بخوانید.
تغییر نشانی ،پست الکترونیکی و شماره تلفن خود را به اداره کاریابی اطالع دهید تا ما بتوانیم با شما در تماس باشیم.

می خواهید خارج از کشور کار کنید؟
آیا در کشور دیگری در بازار اروپا ،اتحادیه اقتصادی اروپا و یا سوییس کار کرده اید؟ یا شاید در این فکر هستید که در خارج
از کشور به دنبال کار بگردید؟ در این صورت قوانین دیگری وجود دارند .برای کسب اطالعات بیشتر با صندوق بیمه بیکاری
خود تماس بگیرید.

کارهایی که اداره کاریابی انجام می دهد




مطلع کردن صندوق بیمه بیکاری وقتی که شما خود را به عنوان بیکار در اداره کاریابی ثبت می کنید
کنترل این نکته که آیا شما برای دریافت کمک هزینه بیکاری واجد شرایط هستید یا نه
ارسال اطالعات به صندوق بیمه بیکاری در شرایط زیر
 oاگر واجد شرایط برای دریافت کمک هزینه بیکاری نباشید
 oاگر طبق تفاهمی که با کاریاب خود داشته اید به دنبال کار نگردید
 oزمان بیکار بودن خود را طوالنی تر کنید
 oخود تان باعث بیکاری خود شوید

کارهایی که صندوق بیمه بیکاری انجام می دهد






بررسی و تصمیم گیری در مورد حق شما برای دریافت کمک هزینه بیکاری
تصمیم گیری در مورد میزان کمک هزینه بیکاری
پرداخت کمک هزینه بیکاری شما
پاسخ به سؤاالت شما در مورد کمک هزینه بیکاری
تص میم گیری در مورد کاهش کمک هزینه بیکاری شما وقتی که اداره کاریابی پیغامی را به صندوق بیمه بیکاری ارسال کرده باشد.

