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ካሕሳ/መተካእታ ደሞዝ ካብ ኦ-ካሳ
ሓበሬታ ብዛዕባ ስራሕ-ኣልቦ ምስ እትኸውን ዚውሃበካ ገንዘባዊ ካሕሳ
ስራሕ ኣብ እትደልየሉ ግዜ ካብ ኦ-ካሳ ካሕሳ ወይ መተካእታ ደሞዝ ክትረክብ ትኽእል። እቲ ካሕሳ ነቲ
ስራሕ እንተ ዚህልወካ ክትረኽቦ ዝነበረካ እቶት ብኸፊል ይሽፍኖ። ግን ካሕሳ ንምርካብ ከተማልኦ
ዘሎካ ነገራት ኣሎ። ብውሕዱ ሓደ ዓመት ዚኣክል ኣባል ኦ-ካስ ምስ እትኸውን ዝለዓለ ካሕሳ ትረክብ።
ይኹንምበር፡ ኣባል ምስ ዘይትኸውን እውን ካሕሳ ትረክብ ኢኻ።
ኣብ እተፈላለያ ንግዳዊ ትካላት 28 እተፈላለያ ኦ-ካሳ ኣለዋ። ኣብ ዝኾነት ኦ-ካሳ ኣባል ምስ ዘይትኸውን
ነታ ኣባል ክትኮና እትደሊ ኦ-ካሳ ክትውከሳ ትኽእል።
ኣብ www.samorg.org/om-arbetsloshetsforsakringen ወይ ኣብ
www.arbetsformedlingen.se/a-kassa ብተወሳኺ ኣንብብ።

መተካእታ ደሞዝ ወይ ካሕሳ ንምውሳድ እንታይ የድሊ?
ካብ ኦ-ካሳ ካሕሳ ንምውሳድ መጀመርያ ነቲ መሰረታዊ ቅድመኩነት ከተማልእ ይግባእ። ማለት፡ ከምዚ
ዚስዕብ ክትገብር ይግበኣካ፤




ኣብ ቤትጽሕፈት መራኸቢ-ስራሕ ከም ስራሕ-ኣልቦ ክትምዝገብ ይግበኣካ
ምስ ሓደ ወሃብ ስራሕ ብውሕዱ 3 ሰዓታት ኣብ መዓልታት ስራሕ ወይ ብገምጋም 17
ሰዓታት ኣብ ሰሙን ክትሰርሕ ይግበኣካ
ብኻልእ መገዲ ንስራሕ ድሉው ክትከውን ይግበእካ፡ ማለት ዕላማኻ ናብ ስራሕ ኮይኑ ዝኾነ
ዓንቃፊ ምኽንያት ከም ዘይህልወካ ክትገብር ይግበኣካ።

ካልእ ናይ ስራሕ ኩነታት እውን ከተማልእ ኣሎካ፡ ማለት እኹል ግዜ ዝሰራሕካ ክትከውን ኣሎካ።
ብተወሳኺ ክትፈልጥ ምስ እትደልን ካሕሳ ናይ ስራሕ ኣልቦነት ምስ እትጥይቕን ነታ ኣባል ዝኾንካያ
ወይ ክትኮና እትደሊ ኦ-ካሳ ተወከሳ።

ኣብቲ ካሕሳ ዝወስደሉ ግዜ እንታይ ክገብር ይግበኣኒ?
ካብ ኦ-ካሳ መተካእታ ደሞዝ ወይ ካሕሳ ክትቅበል ከሎኻ ነቲ ንስኻን ናይ ስራሕ ኣራኻቢኻን
እተሰማማዕኩሙሉ ስራሕ ምጥያቕ ኣገዳሲ እዩ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ ድማ ከምዚ ዚስዕብ ንምግባር
እዩ፤
 ምስቲ ኣራኻቢ ስራሕካ ኴንካ ውልቃዊ ናይ ስራሕ ውጥን ኣዳሉ
 ነቲ ናይ ንጥፈት ሪፖርትኻ ናብ ቤትጽሕፈት መራኸቢ-ስራሕ ብግዜኡ ልኣኮ
 ኣብቲ ዝመደብካዮ ሰዓታት ነቲ ቤትጽሕፈት መራኸቢ-ስራሕ ወይ ነተን ቤትጽሕፈት
መራኸቢ-ስራሕ ዝተሓባበረን ካልኦት ዋኒናትን ትካላትን ብጻሕ ወይ ተወከስ
 ንሕና ብቑዓት እየን እንብለንንዝሰማምዓኻን ስራሓት ድለ
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ካልእ ይሰማምዓኒ እዩ እትብሎ ስራሕ ድለ

ስራሕ-ኣልቦ ዄንካ ብኸምዚ ዚስዕብ መገዲ ብዙሕ ግዜ ዘይምውሳድ ኣገዳሲ እዩ




ንሓደ ብቑዕ ስራሕ ኣይደልን ብምባል
ስራሕ ንኸይትቍጸር ዘተባብዕ ባህርያት ብምዝውታር
ነቲ ናይ ንጥፈት ደገፍ እትረኽበሉ ናይ ስራሕ ዕድል መደባት ኣይደልን ብምባል

በዚ ዚስዕብ መገዲ ስራሕ-ኣልቦ ንምዃን ጠንቂ ኣይትኹን





ብዘይ ምኽንያት ነቲ ስራሕካ ምጥንጣን
ካብ ስራሕ ዘሰናብት ባህርያት ምርኣይ
ነቲ ናይ ንጥፈት ደገፍ እትረኽበሉ ናይ ስራሕ ዕድል መደባት ጠንጢንካዮ ምኻድ
ቤትጽሕፈት መራኸቢ-ስራሕ ነቲ ናይ ንጥፈት ደገፍ እትረኽበሉ ናይ ስራሕ ዕድል መደባት
ንኸቋርጾ ዘገድዶ ባህርያት ምርኣይ

ገለ ለውጢ ምስ ዚርከብ ሓብረና!
ነቲ ካሕሳኻ ወይ መተካእታ-ደሞዝካ ዚትንክፍ ኩነታት ምስ ዚፍጠር ንኦ-ካሳ ሓብር፡ ንኣብነት
ትምህርቲ ወይ ስራሕ ምስ እትጅምር።
መታን ኩሉ ግዜ ክንረኽበካ፡ ኣድራሻ ወይ ኢመይል ወይ ተለፎን ምስ እትቕይር ነቲ ቤትጽሕፈት
መራኸቢ-ስራሕ ሓብሮ።

ኣብ ወጻኢ ሃገር ክትሰርሕ ትደሊዶ?
ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወይ ኣብ ስዊሰርላንድ ሰሪሕካ ትፈልጥዶ? ወይ ድማ ኣብ ወጻኢ
ንምስራሕ ትሓስብ ዲኻ? ስለዚ ፍሉይ ሕግታት እዩ ዘድልየካ። ዝያዳ ንምፍላጥ ነቲ ኦ-ክሳ ተወከሶ።

ቤትጽሕፈት መራኸቢ-ስራሕ ነዚ ዚስዕብ ንጥፈታት የካይድ




ኣብ ቤትጽሕፈት መራኸቢ-ስራሕ ከም ስራሕ-ኣልቦ ምስ ተመዝገብካን ምስ ፈረምካን ንኦካሳ ይሕብሮ
ካብ ኦ-ካሳ መተካእታ ደሞዝ ንምውሳድ ነቲ ቅድመኩነት ምምላእካ ይቆጻጸር
ከምዚ ዚስዕብ ምስ ዘጋጥም ንኦ-ካሳ ይሕብሮ፤
o ነቲ ቅድመኩነት ምስ ዘይተማልእ
o በቲ ንስኻን ናይ ስራሕ ኣራኻቢኻን እተሰማማዕኩሙሉ መገዲ ጌርካ ስራሕ ምስ
ዘይትደሊ
o ነቲ ናይ ስራሕ-ኣልቦነት ግዜ ምስ እተናውሖ
o ስራሕ-ኣልቦ ንምዃን ባዕልኻ ጠንቂ ምስ እትኸውን

ኦ-ካሳ ነዚ ዚስዕብ ንጥፈታት የካይድ


ካብ ኦ-ካሳ መተካእታ ደሞዝ ንምውሳድ መሰል ምህላውካን ዘይምህላውካን ይምርምርን
ይውስንን



ክንደይ ዝመጠኑ ካሕሳ ከም እትወስድ ይውስን
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ነቲ ካሕሳኻ ወይ መተካእታ ደሞዝካ ይኸፍለካ



ንካሕሳኻ ዚምልከት ሕቶታትካ ይምልሽ



ቤትጽሕፈት መራኸቢ-ስራሕ ናብ ኦ-ካሳ ሓበሬታ ብምልኣኹ ምኽንያት ንስኻ ትሑት ናይ
ካሕሳ ክፍሊት ትወስድ ምዃንካን ዘይምዃንካን ይውስን

