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بازار کار سـویدن

بازار کار سـویـدن را میتـوان به دو بخش سکتورهای دولتی و خصـوصـی
تقسیـم کرد .سکتورهای خصوصی شـامل شرکتهای انتفاعـی با مالـکیت
خصوصی میشود .این شرکت ها متفـاوتاند و میتواند بطـور مثـال شامـل
دکان ها یا سایر شرکتهای کوچک ،صنایع تولیدی ،شرکتهای ساختمانی،
حقوقی و اقتصـادی ،شرکت ترانسپورتـی یا رستـورانتها باشـد .تقریباً ۷۰
فیصد کارمندان در سکتورهای خصوصی کار میکنند.
سکتور دولتـی متعلـق به حکومت ،شهـرداری و شـوراهـای ایالتـی است.
بسیـاری از مـردم در سـکتور دولتی در عرصـههای حفظ الصحـه ،تعلیـم و
تربیـه ،پولیس ،مراقبت اجتماعـی ،کودکستانها ،محـافظـت از محیـط زیست،
مدیریت زباله ها ،آب و سیستم تخلیۀ فاضالب و خـدمات عاجـل کار میکنند.

وظایـف بـا کمبـود کارمند -اینهـا وظایفی
هسـتند کـه شـما به آن ضرورت دارید

وظایفی را که به کمبود کارمند در آینده مواجـه هستند وظایف با کمبود
کارمند میگویند.
معمـوال به تحصیالت مسـلکی یا عـالـی
ً
برای کار کردن در این مسـلک ها
ضرورت خواهید داشت .تحصیالت عالی به تحصیالتی گفته میشود که بعد
از مکتب لیسه در پوهنتون یا کالج دانشگاهی ادامه پیدا میکند.
برای گرفتن وظیفـه در سویـدن ،داشتن تحصـیالت الزمی میباشد و داشتن
تحصیالت عالی فرصتهای کاری زیـادی را مسـاعـد میسـازد .بسیـاری از
استخـدام کنندگان اصـرار دارند که شخصیـکه در تالش وظیفـه است بایـد
دارای تحصیالت در سطح لیسه باشد .به این معنی که شمـا باید از مکتب
لیسه فارغ شده باشید .همچنان کسیکه از مکتب لیسـه فـارغ شـده باشد
برای درخواست تحصیالت عالی واجد شرایط میباشد.
لیست ذیل فهرست از وظایفی است که ادارۀ خدمات کاریابی عامه آنرا به
حیث وظایف با کمبود کارمند در آینده طبقـه بنـدی نموده است( .منبع:
ادارۀ خدمات کاریابی عامه)

وظایفـی کـه تحصیلات عالی الزم دارند و در سـال  ۲۰۱۷به
کمبـود زیـادی از درخواسـت کنندگان مواجه اسـت (گرفتن این
وظایف آسـانتر است)
• •انجنیر ها و کارمندان تخنیکی انجنیری معادن و میتالورژی
• داکتر
• •سافت ویر سازان و سیستم سازان
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• •مشاور خدمات تأمین اجتماعی
• •ارزیاب مساعدت
• •نرسهای ،حوزه مراقبتهای روانی ،مراقبتهای اضطراری ،طب
سالمندان ،اطفال و رادیولوژی و نرسهای عملیات و نرسهای منطقه
• •راهنمای متخصص تعليم و تربيه
• •انجینیرهای فنی ،ساختمان و ساخت و ساز ،الکترونیک و مخابرات
• •انجینیرهای ساختمانی و کارمندان تخنیکی انجنیری
• •معماری تخنیکی اطالعات
• •انجينیرهاى نلدوانى و لوله كشى
• •معلمین کودکستان
• •معلم سالهای باالتر در مکتب ابتداییه
سـایر وظایفی که تحصیـلات برای آنها ضــروری اسـت و در
ســال  ۲۰۱۷به کمبود زیادی از درخواسـت کنندگان مواجه اسـت
(گرفتن این وظایف آسـانتر اسـت)
• •سر آشپز ها
• •معماران
• •کمک پرستار
• •ولدینگ کار
• •جوشکار وبرشکار ورقههای آهنی نازک
• •مستری موتر و الری
• •درایور الری
• •عایق کار
• •کاشی کار
• •کارگر نصب دستگاه گرمایش و تهویه
• •کارگر گرمسازی ،تهویه و هوا رسانی ساختمان
• •طاق زن  /سقف زن
• •کارگر بتونکاران
• •نجار و کارگر نجاری
• •رنگمال
• •ابزارساز
• •کارگر تخنیکی ساختمان
• •نصاب کاشی و سنگ
• •کارمندان تخنیکی تفتیش و قواعد
• •سکرتر دکتر
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عکس از :یونر

در کـدام عرصه هـا در آینده وظایف
وجود خواهند داشـت؟

بر اسـاس پیش بینی ادارۀ خـدمـات کاریابی در پنـج الی ده سـال آینـده
وظایف معینـی به کمبود کارمند مواجـه خواهد بود .این کمبودی توسط
اشخاصیکه به سـویـدن نقـل مکان میکنند رفع خـواهـد شد .لیست ذیـل
فهرست از وظایف و عرصه های است که در پنج الی ده سال آینده در آن
به کارمند ضرورت خواهد بود.

حرفه هایـی و گروه هایـی بـا کمبود شـدید جوینده که در پنج
تـا ده سـال آینـده به نیروی کار نیاز خواهند داشـت
• •وظایف مربوط به – تکنولوژی معلوماتی
• •معلمین کودکستان و بعد از وقت
• •معلمین مکاتب اجباری
• •معلمین مکاتب لیسه
• •دکتران
• •نرس ها
• •معلمین مسلکی
• •داکتران دندان
• •نرس دندان /کمک دندان پزشک
• •کمک نرس
• •وظایف انجنیر
• •مستری موتر و الری
• •ماشین سازان
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•
•
•
•
•

•درایور بس
•درایور ترن /رانندهی لوکوموتیو
•آپریتر دستگاه CNC
•آشپز
•انواع مختلف افراد مسلکی در ساختمان

منبع :ادارۀ خدمات کاریابی عامه

مسـاوات جنسـیتی در بازار کار

مسـاوات جنسیتـی به این معنی که زن و مرد در تمـام عرصـههای مهـم
زندگی دارای حقـوق ،مسئولـیتها و فرصتهای یکسـان هستنـد .دولت
سویدن اهدافی را برای ارتقای کیفیت مساوات جنسیتی در سویدن وضع
نمـوده است (بیشتر در این مورد در بخش  ۴بخوانید) .وقتی یک جامعه
در میان سایر موارد ،از مهارتها و خالقیت زنان و مردان استفاده کند این
امر باعث رشد عدالت و اقتصاد آن جامعه میگردد.
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اسستانت نرس ،اسستانت های صحی ،وغیره

نا ب رابری جنسیتی در
میان سی شغل رایج در
سویدن.

اسستانت نرس ،کارمندان
م راقبت شخصی ،وغیره
فروشندگان ،پرچون فروشان مخصوص
کارمندان م راقبت طفل ،وغیره
فروشندگان شرکتی

معلمین کودکستان و
معلمین م راکز تفریحی

سایر کارمندان دفتری

تحلیل گ ران سیستم و پروگ رام سازان

معلمین مکتب اجباری
صفا کاران هوتل و دفتر ،وغیره

خدمتکاران و م راقبت کنندگان

فروشندگان ،خوراکه فروشی ها

اسستانت آشپز و تهیۀ غذا
درایور های موتر های باربری و الری
اسستانت انبار خانه ،وغیره

اسستانت دفتر داری و حسابداری
اسستانت اداری
نجاران ساختمانی،
نجاران ،وغیره
آپریتر های وسایل ماشینی
مستری ها و ترمیم
کنندگان وسایط نقلیه
محرک

س رایدار
داکت ران

مدی ران ادارات
دولتی
سایر نرس ها
کارمندان تخنیکی کمپیوتر
سر آشپزان و آشپزان
معلمین پوهنتون و کالج
سایر کارگ ران خدماتی

سایر آپریتر ها و بسته کار های ماشین
انجنیر های میخانیکی و کارمندان تخنیکی ماشین
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منبع :ادارۀ آمار سویدن
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به هر صورت ،سویدن کشوریست که مساوات جنسیتی در آن وجود دارد.
در سویدن تقریباً  ۸۰فیصد زنان بین  ۲۰تا  ۶۴ساله بیرون از خانه کار
میکنند که این فیصدی در مقایسه با سایر کشور ها فیصدی باالی است .اما
نا برابریهای جنسیتی در بازار کار وجود دارد .معموالً زنان که شغل شان
با مردان یکسان است باوجودیکه عین وظیفه را اجرا میکنند معاش کمی
نسبت به مردان دریافت میکنند .تعداد زنان در رأس مدیریت شرکت ها
نسبت به مردان کمتر است .همچنان تحقیقات نشان میدهد که در میان
فرصتهای کاری و زندگی فامیلی زنان و مردان تفاوت وجود دارد .زنان
حتی اگر به اندازه مردان هم کار کنند بسیاری از کارهای خانه را انجام
میدهند .زنان نسبت به مردان بیشتر رخصتیهای طوالنی میگیرند.
دولت سـویـدن در عرصههـای متعـددی بخـاطـر ارتقـای کیفیت برابری
جنسیتـی کار میکند .بطـور مثـال هدف این است که زنان و مردان نباید
مجبور شوند تا شغل خود را بر اساس جنسیت انتخاب کنند بلکه بر اساس
شایستگی ،مهـارتها و عـالقه به شغـل بپردازند .در سـویـدن تقسیمـات
وجود دارد بطور مثـال زنان بیشتر در عرصـۀ صحت و مراقبت اجتمـاعـی
کار میکنـند و مردان بیشتر در زمینـههـای تخنیک و رشته ساختمـانی کار
میکنند .همچنان تعداد مردان که به تجارت شخصی میپردازند و منحیث
مدیر در شرکت کار میکنند نسبت به زنان زیاد است.
تصویر فـوق نشـان دهنـدۀ نا برابری جنیستی در میان سی شغل رایج در
سـویـدن است .فقط از جملـه  ۳۰شغـل بزرگ سه شغـل آن دارای میـزان
برابری جنسیتی است ،مثالً  ۴۰فیصد زن و  ۶۰فیصد مرد.

قرداد هـای اجتماعـی در بازار کار

قرادادهای اجتماعی وجود دارد که میتوان آنرا مخصوص بازار کار سویدن دانست.

بسیار معمول است که در سويدن اداره محـل کار “همــوار” بـوده و هرمـی
نيـست ،و ایـن یعنـی اينــكه رئـیس و کارکنـان ،و كارگـران مشتـرکا تصـمیـم
میگیرند .این روش تصمـیم گیـری وقت بیشـتری می گـیرد ،اما اغلـب
باعـث افزایش حس مشارکت و نیز مسئولیت پذیری بیشتری میشود .انتظار
میرود که کارمندان مسئولیت بیشتری را در کار به عهده بگیرد..
در بسیاری از محیطهای کاری فضای غیر رسمی وجود دارد .منظور از غیر
رسمی بودن ،طریقـۀ صحبت کردن و لباس پوشیـدن مردم است .پوشیـدن
لباسهای نامرتب در محل کار یک امر عادی است.
در سویدن وقت یکی از مهمترین مسایل در محیط کاری است .سر وقت
حاضر بودن مهم است.
وقفۀ قهوه لحظۀ مهم روز کاری است که تمام کارمندان با یکدیگر مالقات
و صحبت نموده و قهوه یا چای مینوشند.
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اسـتخدام کننـدگان و کارمندان

بازار کار به دو بخش تقسیم میگردد :استخدام کنندگان و کارمندان.
کارگران را کارمنـد نیـز گویند .برای کارگران و کارمندان انجمن ها /سازمـان
ها وجود دارد .انجمن ها و سازمـانهای وجـود دارد که در آن کارمندان و
استخدام کنندگان باهـم همـکاری نمـوده و برای منافـع خود در بازار کار،
کار میکنند .تمام اعضای یک انجمن یا سازمان باید در تصمیم گیری دخیل
باشند.
سازمانهای استخدام کننده از منافع استخدام کنندگان نمایندگی میکنند.
بزرگترین سازمانهای استخدام کننده عبارتند از:
• •اتحادیۀ سرمایه گذاران سویدن برای شرکتهای خصوصی
• •اداره کل کارفرمایان و  ( SKLسازمان کمون ها و شوراهای استانی)
برای محل های کار دولتی
اتحادیههای تجارتی از منافع کارگران (کارمندان) نمایندگی میکنند.
بزرگترین اتحادیه ها قرار ذیل اند:
• •اتحادیۀ کارگران سویدنLO ،

• •اتحادیۀ کارمندان مسلکی سویدنTCO ،
• •اتحادیۀ انجمنهای مسلکی سویدنSACO ،

اتحـادیـۀ ملی کارگران شامل چندین اتحادیههای کوچـک میـگردد که از
اتحادیه ها و شرکتهای مختلف نمایندگی میکند.
اتحادیه ها از دهۀ  ۱۸۸۰به اینطرف در سویدن وجـود داشتـه و بسیاری
از کارمنـدان در این اتحادیه ها عضـویت دارند .عضو شـدن در اتحـادیه
دواطلبـانه است .اعضـای اتحـادیـۀ کارگران بخـاطـر عضویت خـود فیـس
پرداخت میکنند .عضویت در اتحـادیـۀ کارگران و انجمن تعاونـی بیکاران
( )a-kassaیـک امر عـادی است .انجمن تعـاونـی بیـکاران یـک انجمـن
اقتصـادی بـوده که در صـورت بیـکار شـدن اعضـا به آنهـا پـول میدهـد.
انجمنهای تعاونی بیکاران مختلفی وجود دارد و اکثرا ً با اتحادیۀ کارگران
که شما عضو آن هستید ارتباط دارند.
اتحادیههای گارکران و انجمنهای تعاونی بیـکاران مرتباً با هـم مـالقـات
میکنند تا راجـع به قوانین نافذۀ بازار کار با هم مذاکره کنند .بطـور مثال
موضـوع این مذاکرات شـامـل معاشات و سایر حقوق و وجایب کارمندان
در محیـط کار میشـود .حـق مذاکـره در قانون مشارکت در تصمیـم گیری
( )MBLمعین میگردد.
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قوانین و ق رارداد های
مختلف بر بازار کار
سویدن نظارت دارد.

عکس از :یونر

قانون کار

در سویدن قوانین و قراردادهای مختلف راجع به استخدام وجـود دارد.
قوانین و قواعد را که بین استخدام کننده و کارمند نافذ است قانون کار
میگویند.

قانـون مشـارکت در تصمیم گیری ( )MBL

قانون مشارکت در تصمیم گیری ( )MBLیکی از قوانین مهمی قـانـون کار
است .در این قانون ،مقررات مربوط به حـق تشکیل اتحادیه ها در محیط
کاری وجود دارد .قـانـون میگوید استخدام کننده باید مسائـل مهـم محیط
کاری را به کارمندان اطالع دهد .همچنان استخدام کننده باید قبل از تغییر
محیط کاری با سازمان کارمندان مذاکره کند.

قانـون حفاظت از کارمندان ( )LAS

قانون حفاظت از کارمنـدان ( )LASکارمندان را از فسـخ قـرارداد وظیفـه
محافظت میکند.
این قانون باالی افراد دارای وظیفۀ دایمی قابل اجرا میباشد .قانون میگوید
که وظیفـۀ شخص بدون دالیل واقعـی نمیتواند خاتمـه یابد .دالیل واقعی
میتواند کمبود کار باشد یا اگر شخص به وظیفۀ خود عمل نکند.
همچنان قانون حفاظت از کارمندان معین میکند که درصورت کمبود کار
در وهلۀ اول باید وظیفۀ چه کسانـی خاتمـه یابد .این مقـرارت را ترتیب
اولویت گویند .قاعـدۀ عمومـی این است که آنهایـکه برای مـدت کـوتاه
استخدام گردیدهاند قبل از کسانیکه برای مدت طوالنی استخدام شدهاند
منفک میگردند.
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قرارداد های جمعی

قرارداد جمعی به قرارداد کتبی بین استخدام کننده و اتحادیه گفته میشود.
در قرارداد جمعـی مقـررات راجع به ساعات کاری ،رخصتـی و معـاشـات
وجود دارد .اکثر اوقات معاش شما بر مبنای قرارداد جمعی تعیین میگردد.
قرارداد جمعی اکثرا ً مقررات ذیل را دربر دارد:
•
•
•
•
•
•
•

•انواع استخدام
•اضافه وقت
•مزد و معاشات
•ساعات کاری
•رخصتی
•منفکی
•تقاعد و بیمۀ حوادث

مقــدار حداقل معاش برای کارمنــدان در قرارداد جمعــی معـین
میــگردد .همچنان این قرارداد باالی کارمندان که عضو اتحادیه نیسـتند
امـا در جایـی کار میکنند که قـرارداد جمعی دارد اعمال میگردد .در
سـویدن هیچ قانونی وجود ندارد که تعیین کند مقدار حداقل معاشـات
چقدر باید باشد.
حتی اگر اسـتخدام کنندۀ شـما قرارداد جمعی داشته باشد ،شما میتوانید
راجع به معاش خــود با استخدام کننده مذاکره و گفتگــو کنید .معاشات
شمــا با در نظرداشت میزان دشواری کار و چگونگی اجرای وظیفه
میتواند متفاوت باشد .اکثر سازمــان ها و شرکتهای بزرگ با اتحادیــۀ
کارگران قرارداد جمعی دارند اما اسـتخدام کنندگانی وجود دارند که
قرارداد جمعی ندارند.

مناقشـه های کاری

مناقشــه یا توافق کاری هــر چــه زود تر بایـد حـل وفصـل گردد.
استخدام کننده یا مدیر مکلف است تا از رفــع مناقشــه ها اطمینان
حاصل کند .اگر عدم توافقی وجود داشـته باشـد باید با مدیر (اسـتخدام
کننـده) خـود صحبت کنید .اگر بـا مدیر خود یا یکی از اعضای اتحادیه
مناقشـه دارید میتوانید از اتحادیۀ خود کمک بگیرید .اگر اسـتخدام
کننـده و کارمنـد روی موضوعی در محیط کاری به توافق نرسـند و این
مناقشـه جریان داشـته باشـد میتوانند به محکمۀ کار سویدن ( )ADبه
تمــاس شــوند .در آن صورت محکمۀ مذکور مناقشه را بررسی نموده و
تعیین میکند که چه کسـی حق به جانب اسـت.
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استخدام شدن

زمانیکه استخدام میشوید ،الزم است تا حقوق و وجایب خویش را در قبال
استخدام کنندۀ خویش بدانید .شما میتوانید در مـورد چیزهای مهمـی که
بعد از استخدام باید آنرا بدانید در این جا بخوانید.

انواع اسـتخدام

دو نوع استخدام وجود دارد:
• •استخدام دایمی
• •استخدام مؤقتی

اسـتخدام دایمی را بعضاً اسـتخدام تا اطالع ثانوی نیز میگویند .این
اسـتخدام تا اطالع ثانوی ادامه دارد .به این معنی که این اسـتخدام
تاریخ خاتمه ندارد.
استخدام مؤقتی استخدامی است که برای مدتی کوتاه ادامه دارد.

مثال های اسـتخدام مؤقتی:

انواع مختلف استخدام مؤقتی وجود دارد.

اسـتخدام مؤقتی عمومی
استخدام مؤقتی عمومی به این معنی که شما به مدت معینی از یک تاریخ
الی تاریـخ دیگری استخدام خواهیـد شد یا اینکه شما برای مـدت معینـی
برای انجام دادن کار مشخصی استخدام خواهید شد .بطـور مثال استخدام
مؤقتی به این معنـی که شمـا در پروژه مـؤقتـی کار میکنید .در صورتیکه
استخدام کننده از شما بخواهد میتوانید استخدام مؤقتی عمومی را بپذیرد
و پول هر ساعت کاری به شمـا پرداخت خواهـد شد .این نوع استخدام را
بعضاً استخدام ساعتی میگویند.
جا نشینی
اگر شمـا منحیث جانشین کسی استخدام شویـد ،شـما بـه جـای شخصـی
دیگری که در رخصتی والدینی باشد کار میکنید.
اسـتخدام آزمایشی
معمـوال دورۀ آزمایشی را سـپری میـکنیـد.
ً
قبـل از گرفتن وظیفـۀ دایمـی،
استخـدام آزمایشی شیـوۀ است برای استخـدام کننـده تا شـما را منحـیث
کارمنـد خـود تست کنـد .به این مفهـوم که استخـدام آزمایشـی بعـدا ً بـه
استخدام دایمی تبدیل خواهـد شد .استخدام آزمایشی نباید بیشتر از شش
ماه دوام کند اما میتواند زود تر از آن نیز پایان یابد.
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اگر چندین وظیفـۀ مؤقتـی با عین مدیر داشتـه اید ،طبق قانون مستحـق
وظیفۀ دایمی هستیـد .این مـورد در صورتـی قابل اجـرا است که شـما در
یک جریان پنج ساله بصـورت مجمـوع دو سال آن را برای استخدام کننده
کار کرده باشید .در آن صورت وظیفۀ شما به وظیفۀ دایمی تبدیل میشود.
به این «تغییر شکل وظیفـه» میگویند .این مقـررات در قانون حفاظت از
کارمندان ( )LASتوضیح داده میشود.

معاش

معاش ثابتی که ماه یـکبار پرداخت میگردد را معاش ماهانه میگویند .اگر
معاش ساعتی دارید شمـا در بدل هر ساعت که کار میکنید مبلـغ معینی
دریافت میکنید.

قرارداد اسـتخدام

وقتی کار پیدا میکنید باید قرارداد استخدام را امضاء کنید .قرارداد استخدام
باید موارد ذیل را دربر داشته باشد:
•
•
•
•
•
•
•
•

•اسم شما و شمارۀ هویت شخصی شما
•مقام و وظایف کاری شما
•اسم استخدام کننده و محل کار
•تاریخ آغاز استخدام
•نوع وظیفه
•مدت اطالعیۀ ترک وظیفه ،به این معنی که از تاریخ که شما
میخواهید وظیفه را ترک کنید یا اطالعیۀ ترک وظیفه میدهید الی
روزی که کار را ترک میکنید
•معاش شما بدون کسر مالیات -معاش نا خالص شما
•روزهای رخصتی با معاش که مستحق آن هستید

ساعات کاری

ساعات کاری ثابت در محیـط کاری حداکثر  ۴۰ساعت در هفتـه است .اگر
 ۴۰ساعت در هفته کار کنید وظیفۀ شما تمـام وقت است .در صورتیکه
در اوقـات مختلف کار کنید بطـور مثـال از طـرف شب در این صـورت
وظیفۀ تمـام وقت کمتر از  ۴۰ساعت در هفتـه خواهـد بود .وقتی
شخصیـکه دارای وظیفـۀ تمـام وقت بوده و بیشتر از ساعات کاری معمول
کار کند ،به آن اضافه کاری میگویند .شما مستحق هستید تا برای اضافه
کاری دستمزد جداگانه دریافت کنید.
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قانـون رخصتی سـاالنه

طبق قانون رخصتی ساالنه بدون در نظر داشت نوع وظیفـۀ شما یا اینکه
تمام وقت کار میکنید یا نیمه وقت شما مستحـق حداقل  ۲۵روز رخصتی
در یک سال هستید .به هر حال این قانـون به کارمندان مؤقتـی که ساعتی
کار میکنند صدق نمیکند .در عوض کارمندان مؤقتی که ساعتی کار میکنند
دوازده فیصد مبلـغ ناخالـص معـاش (معاش بدون کسر مـالیـات) خـود را
دریافت میکنند .این مبلغ را مبلغ جبران رخصتی میگویند.
در صورتیـکه بدون گرفتن رخصتـیهای مذکور وظیفـۀ خـود را ترک کنید
میتوانیـد به جای رخصتی پول دریافت کنید .در این صـورت  ۱۲فیصـد از
معاش ساالنۀ خود را دریافت خواهید کرد.

اگـر در جریـان وظیفه مریض شـوید

اگر در جریان وظیفه مریض میشوید باید به استخدام کنندۀ خود در اولین
روز مریضی اطـالع دهیـد .استخدام کننده معاش  ۱۴روزۀ مریضی شما را
پرداخت میـکند .روز اول مریضـی را روز انتظار گوینـد .به این معنـی که
معاش آن روز پرداخت نمیشود .از روز دوم مریضی  ۸۰در صد معاش خود
را دریافت میکنید .اگر به علت مریضـی به مدت هفت روز سر کار نروید
برای دریافت معاش روزهای مریضـی باید تصدیق داکتر داشتـه باشید .به
این تصدیق ،سند صحی میگویند.

جسـتجوی وظیفه

جستجوی وظیفه زمان زیادی را دربر میگیرد و موارد زیادی را باید در نظر
گرفت .اینجا بعضی از راهنماییهای را برای جستجوی وظیفه ذکر میکنیم.
•
•
•
•
•
•
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•میتوانید به ادارۀ خدمات کاریابی مراجعه کنید و در اعالنات وظایف
موجودۀ این اداره دنبال وظیفه بگردید.
•میتوانید با موسسۀ کاریابی که به شرکتهای مختلف کارمند میدهند
تماس بگیرید.
•میتوانید با نمایندگیهای استخدامـی که برای شرکت ها کارمنـد پیدا
میکنند تماس بگیرید.
•میتوانید به اعالنات کاری در اخبار روزانه یا اینترنت جواب بدهید.
•میتوانید مستقیماً با استخدام کننده تماس بگیرید.
•میتوانید با استفـاده از ارتبـاطات خـود  -از دوستـان خـود راجع به
کار سوال کنید .بسـیاری از مردم از طریق آشنایان خـود وظیفه پیدا
میکنند.
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ادارۀ خدمات کاریابی گردهمایی های تشکیل میدهد که به اشخاص در تالش وظیفه
فرصت میدهد با استخدام کنندگان مالقات نموده و سواالت خود را مطرح کنند.
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ادارۀ خدمـات کاریابـی عامه

ادارۀ خدمات کاریابی عامه یک نهاد دولتـی بوده که در سرتاسر سـویـدن
وجود دارد .این اداره میتواند شمـا را در پیـدا کردن کار راهنمـایـی کند و
راجـع به مسـلکهای مختلف و پروگرامهای تحصیلـی معلـومـات فراهـم
کند .ادارۀ خدمات کاریابی اعالنات وظیفههای موجوده را در ویب سایت
 www.arbetsformedlingen.seپست میکند.
به مجردیکه اجازۀ اقامت دریافت کردید مهـم است که در ادارۀ خدمـات
کاریابی خود را به حیث شخص در تالش وظیفه راجستر کنید.

مزایـای مقدماتی

اگر شما مستحـق مزایای مقدماتـی شناخته شویـد ،یکی از مأمورین ادارۀ
خدمـات کاریابـی با شمـا یکجـا برنامۀ مقدماتـی را طـرح میکنـد .برنامـۀ
مقدماتی برنامۀ است راجع به وارد شدن شما به بازار کار و این برنامه دو
سال دوام میکند که در این جریان شما مستحق مزایای مقدماتی هستید.

حمایـت از شـخص در تالش وظیفه

ادارۀ خـدمـات کار به اشخاصیـکه در تالش وظیفه هستنـد حمـایتهـای
مختلفی فراهـم میکند .حمایتهای مخصوص برای افراد تازه وارد وجود
دارد که به آن ها در پیدا کردن کار کمک میکند.
فرصتهای تجربۀ کاری در دورههای کارآموزی نیز وجود دارد .در جریان دورۀ
کارآمـوزی شمـا در محیـط کاری کار میکنیـد و از نماینـدگی بیمـۀ اجتماعی
مقدار معاش نیز دریافت میکنید .استخدام کننده به شما معاش نمیدهد.
دورۀ کارآموزی به شمـا فرصت میدهد تا به بازار کار سـویـدن وارد شوید
و دانش و مهـارت شما را آشکار میسـازد .این دوره به شمـا تجـربـۀ کاری

کارآموزی

عکسColourbox :
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بخشیـده و چانس دریافت وظیفـه را باال میـبرد .اگر این دوره را بخـوبـی
سپـری کنید میتوانید از استخدام کنندۀ خـود خواهـش کنید تا در هنـگام
درخواست دادن به وظیفه اسم او را منحیث مرجـع استفاده کنید .به این
معنی که استخدام کنندۀ جدید ممکن راجع به دورۀ کارآموزی شما از این
مراجع سوال کند .داشتن مراجع خوب است .تقریباً تمام استخدام کنندگان
در زمان استخدام به مرجع رجوع میکنند.
ادارۀ خـدمـات کاریابی راجـع به وظایـفی که با کمبـود درخـواست کننده
مواجه است برنامـۀ درسی فراهـم میکند .هدف آن است که برنامۀ درسی
به کار منتهی شود.

کاردوران آموزشـی و کارشـروع مجدد

یافتن کاردوران آموزشی(  )introduktionsjobbو کارشروع مجدد
( )nystartsjobbدو فرصت برای کسانی ست که اخیرا اجازه اقامت گرفتـه
اند .کار فرمـا میتواند بخشـی از حقـوق پرداختی را از اداره کاریابی
به عنـوان کمـک دریافـت کند .در صـورت تمایل برای یافتن کاردوران
آموزشی و کارشروع مجدد میتوانید با اداره کاریابی تماس بگیرید.

اسـناد درخواسـت وظیفه

زمانیکه درخواست وظیفه میدهید ،باید اسناد را که استخدام کننده از شما
درخواست نموده بفرستید .استخدام کننده اکثرا ً از شما درخواست نامه و
سوابق کاری و تحصیالت (سی وی) یا بیوگرافی هر دو را میخواهد.

سی وی

سی وی ( )Curriculum Vitaeکلمۀ التـین بوده و به معنـی زنـدگینـامـه
است .در سی وی باید اهداف کاری ،تجربۀ کاری ،تحصیالت و سایر مهارتها
و دانـش خـود را بگنجانید .همچنـان بطـور مختصـر راجـع به خـود و
شخصیت خود شرح دهید.
سی وی میتواند موارد ذیل را دربر داشته باشد:
•
•
•
•
•
•

•اسم ،آدرس ،شمارۀ تلیفون و ایمیل آدرس.
•سابقۀ تحصیلی :لیست از تحصیالتی که شما داشته اید.
•تجربۀ کاری :لیست از تجربۀهای کاری شما.
•سایر مهارت ها و تجربه ها مثل زبان ها و مهارتهای کمپیوتری.
•مراجع :اسم استخدام کنندگان قبلی یا اشخاصیکه که شما آنها را
خوب میشناسید.
•خالصۀ از معلومات شخصی :عالقه ها ،فامیل و فعالیتهای اوقات
فراغت
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اهداف کاری ،تجربۀ کاری،
تحصیالت و سایر مهارت ها
و دانش خود را بیان کنید.
همچنان میتوانید خالصۀ از
معلومات شخصی را شامل
کنید.

عکسColourbox :

همچنان میتوانید در سی وی بطور مختصر راجـع به عملکردهای خود در
وظیفۀ قبلی و رشتۀ تحصیلی خود بگویید .سفارش نامه و سوابق کاری را
میتوان در صـورت درخواست استخدام کننده یا در زمان مصاحبـه فراهـم
نمود.

درخواسـت نامـه /انگیزه نامه

در رخواست نامه یا انـگیزه نامه ،شمـا در مورد اینـکه چـرا به وظیفـه یا
کمپنی مشخصی عالقمند هستید توضیح میدهید .همچنـان از تجربههای
قبلی خود گفته و میگویید که چرا به این وظیفـه مناسب هستید .نوشتن
انگیزه نامه برای وظیفۀ مورد نظر مهم است.
درخواست نامه باید مختصر باشد ،تقریباً يک ورق آ ۴کافی است.

نامـۀ اظهار عالقه

اگر شما به وظیفۀ مشخصی عالقمند هستید اما چنین وظیفۀ اعالن نشده
است میتوانید نامۀ اظهـار عالقـه بفرستـید .سی وی و نامـه را بفرستیـد و
بگویید که چرا خواهان وظیفه هستید و در چه عرصه ها مهارت دارید.

مصاحبـۀ کاری

مصاحـبۀ کاری به گفتگـوی گفتـه میشـود کـه در آن استخــدام کننـده با
شخصیکه برای وظیفـه درخواست نمـوده مصاحبـه میکند .مـوارد مهمـی
وجود دارد که قبل از رفتن به مصاحبه باید به آن فکر کنید .اگر راجـع به
شرکت مورد نظر مطالعه کنید و تجربههای مشخصی را که شما را شایسته
وظیفه میسازد به دقت مد نظر داشته باشید مفید خواهد بود .بطور مثال
میتوانید راجـع به شرکت مورد نظر از اینترنت معلومـات بگیرید .این امر
بیانگر این است که شما به وظیفۀ که درخواست میدهید عالقمند هستید.
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سواالت عمومی

نظر خوبی است که در مـورد چگونگی جواب دهی به سواالت در جریان
مصاحبـه فکر کنید .این امر در هنـگام مـالقات با استخدام کننده به شما
احساس مصونیت می بخشد.

سواالت و درخواستهای عمومی:
•
•
•
•
•
•
•
•

•راجع به خود چیزی بگویید! شما چه نوع شخص هستید؟
•راجع به وظایف قبلی و تحصیالت خود به ما بگویید.
•آیا در یک گروپ خوب کار میکنید؟
•چه نقاط قوت و ویژگیهای مثبتی وجود دارد که شما را برای این
وظیفه مناسب میسازد؟
•به منظور بهبود به چه نیاز دارید؟ (خوب است که نشان دهید از
جنبههای منفی وجود خود آگاه هستید).
•چرا برای این وظیفه درخواست دادید؟ چه چیز شما را جلب کرد؟
•چـرا شما را استخدام کنیم؟ چه چیز شمـا را به این وظیفـه منـاسب
میسازد؟
•پالنهایت در آینده چیست؟
در جریان مصاحبۀ کاری،
بطور مثال شما به سواالت
مثل اینکه چرا برای این
وظیفه درخواست دادید
جواب میدهید.

عکسColourbox :
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سـایر موارد که بایـد در هنگام مصاحبـۀ کاری به خاطر
داشت
تأثیر گذاری در وهلۀ اول که با استخدام کننده مالقات میکنید مهم است.
پیش از پیش راجع به شرایط خاص لباس پوشیدن شرکت مذکور معلومات
حاصل کنید.
بسیاری از استخدام کنندگان از شما توقــع دارند تا به آنهــا سـلام و
دست بدهید.
سروقت بودن برای مصاحبـه مهـم است .اگر ناوقت کنیـد فرصت گرفتن
وظیفه را از دست میدهید.

تأسیس شـرکت خصوصی

در سال  ۵۰۰۰۰۰ ،۲۰۱۷نفر مؤسس شرکت در سویدن وجـود داشت .این
رقم با  ۹فیصد تمام افراد بازار کار همخوانی دارد.

اگر میخواهید شرکت خصوصی تأسیس کنید از سـازمـان و نمایندگیهای
مختلفـی مثـل  ALMIیا ادارۀ خـدمـات کاریابـی عـامـه میتوانیـد کمـک
و مشـورت دریافـت کنیـد .معلـومــات زیـادی راجـع بـه تأسیـس شرکت
خصوصـی روی ویب سایتهــا وجــود دارد بطــور مثــال در سـایتهــای
 www.tillvaxtverket.seیا .www.verksamt.se

سلمان ها معموال ً شغل آزاد دارند.
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ادار ٔه مالیه دیدارهایی با هدف معلومــات دادن مفتی در مناطــق
مختلف برگزار می کند .همچنین به افرادی که تمایل به تاسـیس شـرکتهای
خصوصی دارند ،معلومات الزم را می دهــد .ادار ٔه مالیــه معلوماتــی مانند
نحــو ٔه ثبت شرکتهـــای تجــاری خصوصی و نیز برخـی راهنمـایی ها را
به شمــا می دهد .همچنــین امـکان دیــدار با سازمانهـای منطقـه ای را
فراهــم مـی کنــد .ایــن کمک ها به شما داده می شـود تا توانایی تشکیل
یک شــرکت را پیــدا کنید .درمورد نحــو ٔه ثبت نام در ادار ٔه مالیـه به
ویب سایت زیر مراجعــه کنیـد.www.skatteverket.se :
شرکت سهـامـی شـرکاء  ALMI Företagspartner ABیک نهـاد دولتـی
است ALMI .در مورد گسترش بسیاری از شرکت ها کار میکند همچنان
شرکتهـای کوچـک و متوسط را کمـک میکنـد تا پیشرفت کنندALMI.
معلـومـات فراهم نمـوده و پالن تجارتی میسازد .پالن تجارتی چـگونـگی
عملکرد شرکت شما را دربر دارد.
شرکت مشــاوره ای  IFSبخــش از  ALMIبوده و بـرای مهـاجـرینـی
است که میخواهــند شرکت تأسیس کنند IFS .به زبان های مختلــف
خـدمــات مشـاوره ای فراهــم میـکنـد .راجـع به آن در سایت www.
 almi.seبیشـتر بخوانید.

پول برای تأسـیس شـرکت

وقتی میخواهید تجارتی را آغاز کنید ،اکثرا ً به سرمایه گذاری (پول) ضرورت
است .بعضی اوقات به کمک شخص دیگری ضرورت دارید .اگر طرح خوب
تجارتی و پالن سنجیده شده داشتـه باشید تهیۀ پول برای تجـارت شمـا کار
آسانی خواهد بود .راههای مختلفی جهت کسب سرمایه برای آغاز تجارت
وجود دارد ،براى مثال:
• •قرضۀ بانکی
اگر به بانک مراجعـه کنید ،بانک وضعیت اقتصـادی شمـا را ارزیابی
نمـوده و تعیین میـکند که آیا میتوانید پول قرض کنید یا خـیر و اگر
مستحق بودید چه مقـدار پول میتوانید قرض کنید .قرضۀ بانکی توأم
با سود آن دوباره باید پرداخت شود.
• •سرمایۀ مخاطره آمیز
سرمایۀ مخاطره آمیز به پول گفتـه میشـود که یک سرمایه گذار روی
تجارت شما سرمایه گذاری میـکند تا در آینده سود بدست بیارد .این
نوع سرمایه گذاری پالن و طـرح خوب میخواهد و اکثرا ً به این معنی
که شما باید برای تأسیس شرکت وارد قرارداد شوید.
• •اهدا یا قرضه ها از نهادهای دولتی بطور مثال ادارۀ خدمات کاریابی
عامه یا آلمی (.)ALMI
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بیمـۀ بیکاری

حدود نصف از مردم سـویـدن وظیفـۀ با معاش دارند .نرخ بیکاری تقریباً
 ۶٫۵فیصد است .نرخ بیکاری در افراد دارای سنین  ۱۵الی  ۲۴بلند است و
تقریباً به  ۱۶٫۴فیصد میرسد.
در سویدن بیمۀ وجود دارد که از اشخاص بیکار محافظت میکند .این بیمه
را که بیمۀ بیکاری میگویند درآمد اشخاص بیکار را که در جستجوی وظیفه
اند تأمین میکند .شما میتوانید عضـو انجمـن تعـاونـی بیـکاران ()a-kassa
که یک انجمن اقتصـادی بوده و به اعضـای بیـکار خود پول میدهد باشید.
اگر میخواهید عضو انجمن تعـاونـی بیکاران ( )a-kassaشوید باید به این
انجمن بصورت ماهوار فیس عضویت پرداخت کنید.

شـرایط دریافت غرامـت بیکاری

اگر به مدت حداقل یک سال عضو انجمن تعـاونی بیکاران بـودیـد و قبل
از بیکار شدن شش ماه در سال اجرای وظیفـه نمـوده اید ،شمـا مستحق
غرامتی هستیـد که بر مبنـای معاش قبلـی شـما محـاسـبه مـیگردد .شما
میتوانیـد از صنـدوق بیمـه به مـدت  ۳۰۰روز یا  ۴۵۰روزاگر طفــل زیـر
۱۸سال دارید غرامت دریافت کنید .این غرامت  ۸۰فیصد معاش قبلی شما
برای  ۲۰۰روز اول است .حـداکثر غـرامت که میتـوانـید دریافت کنید ۹۱۰

عکس :ادارۀ خدمات کاریابی
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کرونای سـویـدنی در روز برای  ۱۰۰روز اول است .از روز  ۱۰۱ام الی روز
 ۳۰۰ام به شمـول روز سیصـدم  ۷۰فیصـد از معاش قبلی خـود را حداکثر
 ۷۶۰کرونای سویدنی در روز دریافت خواهید کرد.
معاش دورۀ بیکاری فقط برای مدت معینی به شـما داده میشـود که در
این جریان باید بطــور فعاالنه در جسـتجوی وظیفۀ جدید باشـید .این
صنــدوق انجمــن تعـاونـی بیـکاران شمــا است که تصمیـم میـگیرد چـه
غرامــت را دریافت کنید.
اگر عضو انجمن تعاونی بیکاران نیستید و نمیخواهید عضویت آنرا بدست
بیاورید شمـا میتوانیـد در انجمن تکمیلـی تعـاون به بیـکاران ()a-kassa
برای معاش دورۀ بیکاری درخواست کنید .مبلـغ اولیه را که Alfa-kassan
پرداخت میکند  ۳۲۰کرونای سویدنی در روز است.
این مبلـغ اولیـه غرامتـی است که شما در صـورت عضو نبودن در انجمن
تعاونی بیـکاران یا اینکه برای مـدت کوتاه عضو بوده اید دریافت میکنید.
مبلـغ اولـیۀ مذکور برای اشخـاص دارای سن  ۲۰یا بزرگتر از آن پرداخـت
میـگردد .شما میتوانید مبلـغ اولیـه را از انجمن تعاونی بیکاران یا انجمن
تکمیلی تعاون به بیکاران ( )a-kassaدریافت کنید.

پرداخـت مالیات

سیستم مالیاتــی سـویــدن اساس سیستم رفاه آن کشــور را تشکیل
میدهد .دولت میتواند ذریعــۀ مـالیــات به همـگان فرصت های
تحصیلــی یــکسان و زندگی مرفــه را در سـویـدن فراهـم کند .قسمت
بزرگی از سیسـتم رفاه سـویدن توسـط اخذ مالیات تأمین میگردد .بطور
مثال مصارف حفظ الصحه ،مراقبت از اطفــال ،خدمات اجتماعــی
و مراقبــت از بزرگســاالن از مالیــات تأمین میـگردد .همچنـان سرک
ها ،ترانسپــورت عـامــه ،پذیرش پناهندگان و کار های مشترک محیط
زیستی توسط اخــذ مالیــات تأمــین میشود .اکثر ساکنین سـویـدن بر
این باور اند که مالیـاتــی را که پرداخت میــکنند برای ساختن اجتماع
مشترک شان بکار میرود.
وقتی شما استخدام میشوید ،از معاش خود مالیـات پرداخت میـکنید .که
آنرا مالیات بر عایـدات میگویند .معاش بدون کسر مالیـات را که دریافت
میکنید معاش ناخالص میگویند .معاش خالص پول است که شما توسط آن
زندگی خود را تأمین میکنید .سیستم مالیات سویدن طوری ساخته شده که
آنهایکه عایدات شان زیاد است مالیات زیاد پرداخت میکنند .آنهایکه بقدر
کافی پول ندارند میتوانند از اجتماع کمک بگیرند.
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کمکهای مالی
هنگام بیماری

کمک مالی اجتماعی
ادارات کل (ادارات دولتی)
بازار کار
ارتباطات (راههای تماس) فرهنگ
دفاع
نگهداری ار افراد پیر
سیستم قضایی هزینه مربوط به
اتحادیه اروپا

امور درمانی

آموزش

معاش تقاعدی مربوط
به فامیل ها و اطفال

مالیات بردرآمد دولت
نوعی مالیات
غیرمستقیم برمصرف
مالیات امالک

هزینه های اجتماعی

بقیه
مالیات بر عایدات
مالیات بر ارزش افزوده

عکس از :ادارۀ مالیات سویدن

مالیات در هر شهـر فـرق میکند .مالیات بر عایـدات معمـوالً  ۲۹الی ۳۵
فیصد معاش ناخالص شمـا است .اگر عایـدات شمـا زیاد است به همـان
اندازه به دولت مالیات پرداخت میکنید .اگر میخواهیـد در مـورد مالیـات
بیشتر بدانید میتوانید معلومات روی ویب سایت ادارۀ مالیات را ببینید:
www.skatteverket.se
جدول ذیل می زان های
مختلف مالیات بر
عایدات را دربر دارد.
(برگرفته از شکل های
سال )۲۰۱۸

عایدات ساالنه

مالیات بر عایدات

بیش از  ۶۶۲۳۰۰کرونای سویدنی

 ۳۵-۲۹فیصد مالیات دولتی
 ۲۰ +فیصد مالیات دولتی
 ۵ +فیصد مالیات دولتی

بین  ۴۵۵۳۰۰و  ۶۶۲۳۰۰کرونای
سویدنی
کمتر از  ۰۰۳۵۵۴کرونای سویدنی
کمتر از  ۱۹۲۴۷کرونای سویدنی

باالی مبلغ به این مقدار
 ۳۵-۲۹فیصد مالیات دولتی
 ۲۰ +فیصد مالیات دولتی
باالی مبلغ به این مقدار
 ۳۵-۲۹فیصد مالیات دولتی
پرداخت مالیات الزمی نمیباشد
منبع :ادارۀ مالیات سویدن
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اگر شما معاش مریضی و تقاعد دریافت میـکنید بـایـد مالیـات بپردازید.
بخاطـر مزایای کاری که دریافت میکنید نیز بـایـد مالیـات بدهیـد .مـزایا
میتواند بطور مثال استفادۀ شخصی از موتر دفتر یا دریافت کوپون غذایی
برای خرید غذای چاشت و شب در رستورانت باشد.

اظهارنامـۀ مالیاتـی

هر سال تمام کسانی که عاید داشته و مالیات پرداخته اند ،یک اظهارنامه
مالیاتی به اداره مالیات تحویل می دهند .اداره مالیـات ،این اظهــارنامـه را
به منزل شما می فرستد .در این اظهارنامه ،معلومات درمــورد کل عایدات
و مالیات پرداختی شما درطول یک سال نوشته شده است .اداره مالیــات
از کارفـرمـا ،شرکت هـای بیمـه و بانـک هـا این معلـومـات را بـرای شـما
می فرستند و شما باید درستی این معلومات را کنترل کنید .اگر بخواهیـد
اظهـار نـامـه مالیـاتـی را تاییـد و امضـا کنیـد می بایـد از کد رمـزدار و یا
شنـاسـایی انترنتی استفاده کنید .همچنین شما می توانید با تماس تلفنی و
یا از طریق پیامک و یا آپ اظهار نامه مالـیاتی خـود را ارسال کنید .کد رمز
دار باالی سر برگ اظهار نامه مالیاتی نوشته شده است.
شما همچنین میتوانید فورمۀ اظهارنامۀ مالیاتی خود را در فرم کاغذ به
اداره مالیات ارسال کنید .اظهارنامۀ مالیاتی باید حداکثر الی آغاز ماه می
به ادارۀ مالیات سویدن تسلیم شود.
شما همچنین می توانید
فورمۀ اظهارنامۀ مالیاتی
خود را در فرم کاغذ به
اداره مالیات ارسال کنید.
اظهارنامۀ مالیاتی باید
حد اکثر الی آغاز ماه می
به ادارۀ مالیات سویدن
تسلیم شود.

عکس از :مارکوس لوندستد ،یونر
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مالیـات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده معموال مالیات غــیر مستقیــم ( )momsنامیــده
میشود .مالیات غـیر مستقیـم ،باالی اشیـا و خـدمـات وضــع میـگردد و
تمام مردم برای اشیا و خدمـاتـی که خـریـداری میکنند ،این مالیـات را
میپردازند .مالیات غیرمستقیم بخشـی از نرخی است که ما میپردازیــم.
فیصدی متفاوتی ،از  ۱۲ ،۲۵و یا  ۶فیصد برای مالیات غیرمستقیـم ،بستـه
به این که چـه چــیزی را خریـداری میکنیـد ،وجـود دارد .برخـی اشیـا و
خدمـات نیز هستــند که ازمالـیات غیرمستقیـم معافنـد ،ماننـد خـدمـات
درمانی و آمـوزش .دولت از مالیـات غیرمستقیـم به صـورت ابـزار قـدرت
سیاسی استفاده میکند و برای چیزهایی که خرید آنها توسط مردم درست
تشخیـص داده شده ،مالیات غیرمستقیــم کمتری تعیین میکند.

مالیـات مخصوص

مالیات خاص یک مالیات اضافه که باالی اشیای معین مثـل شراب ،پترول،
برق و تنباکو وضـع میگردد .سیاستمـداران تعیین میکنند که باالی کـدام
اجناس باید مالیات مخصـوص وضع شود .مالیات مخصـوص برای نـظارت
برکاالهـای مصرفـی است .بدین معنی که دولت و پارلمان در مورد مالیـات
خاص اشیا و خدـات تصمیـم می گیرند این اشیا اغلب برای محیط زیست
یا تندرستی مضر هستند.

سـهمیه های مصونیـت اجتماعـی

کارفرما ،هزینههای اجتماعی کارکنان استخدامی خـود را پرداخت میکند .این
هزینه ،هزینۀ کارفرما نام دارد و صرف مخارجی چــون تقاعد کارکنان ،غرامت
نگهــداری از فرزند و غرامت بیمــاری میشود .عـالوه بر معـاش کارمندان،
مالیات کارکنان نیز باید توسط کارفرما به ادارۀ مالیات پرداخت شود .این
کار یک بار در ماه انجام میشود .افراد دارای مشاغل آزاد هـم هزینـههای
اجتمـاعـی پرداخت میکننـد که هزینـۀ فردی یا  egenavgiftنام دارد.

کار بـدون اظهار عایدات

کار بدون اظهـار عـایـدات به این معنـی است که شمـا مالیـات و سهمیـۀ
مصونیت اجتماعی را پرداخت نمیکنند .جامعـه بر پایۀ همـه اشخـاص که
کار میکنند و مالیه پرداخت میکنند استـوار است .مالیـات برای سـاخت و
ساز سرکها ،فراهم سازی مراقبت صحـی ،مراقبت بزرگساالن و رفاه برای
تمام اتباع کشور بکار میرود.
اگر وظیفۀ بدون مالیات انجام میدهید گرفتن قرارداد دست اول آپارتمـان
یا خرید اجناس به قسط مشکل خواهد بود .مالکین خانه و شرکتها اکثرا ً
از شما قرارداد کاری شما را میخواهند
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پیامدهای کار سیاه عبارتند از:
•
•
•
•
•
•

•شما نمی توانـید قرارداد کاری داشتــه باشیــد و به همــین خاطر در
خصوص معاش فریب خواهید خورد.
•پولی از صندوق بیکاری در هنگام بیکاری دریافت نمی کنید.
•درصــورت بیماری نمیتوانید از رخصتی همراه با غرامت
استفاده کنید.
•در صورت بیماری نمیتوانید از کمک هرینه والدین استفاده کنید.
•معاش تقاعد شما کمتر خواهد بود.
•در صورت آسیب رساندن به خود و یا دیگران ،و همچنین وارد کردن
آسیب مالی هنگام کار ،بیمهای به شما تعلق نخواهد گرفت.

ثبـت احوال نفوس

ثبت احــوال به معنای آن است که شمــا به عنـــوان ســاکن یک کمـون
در سـویدن ،نزد اداره مالیۀ راجسـتر شـده اید .تمام کسانی که نامشان
راجسـتر می شـود ،یک شماره شناسائی فردی ()personnummer
دریافت می کنند .این شماره برای آن اســت که ادارات بتوانند شمــا
را شنـاسائــی کنند .مهم اسـت که در جائی که زندگی می کنید راجسـتر
شده باشید ،چــون در کمونی که راجستر هستید ،مالیــات پرداخت
می کنید .این موضــوع کمــک هزینۀ نگهــداری از کودک و مسکن
را شـامــل می شود و اینکه کجــا مالیات خــود را بپردازید و در کدام
صندوق رای خــود را بیاندازید .هر کمونی بر اســاس تعــداد افرادی که
در آن کمــون زنــدگی می کنند ،برای فعــالیت های خـود ،برنامه ریزی
می کنـد .و اگـر نشـانی خود را تغییر دهیـد باید ظرف یک هفته اداره ی
مالیۀ را آگاه سـازید.
اطالعات بیشتر در مـورد ثبت احـوال نفـوس در وب سایت اداره مالیـات:
.www.skatteverket.se/folkbokforing

تصدیـق نامـۀ ثبـت احوال نفوس

گواهی مشخصات فردی سندی است که نشان می دهد چه معلوماتی در
مورد شما در ادارهی مالیات ثبت شده است ،مثـال نام ،آدرس و وضعیت
تاهل .برای مثال شما برای تقاضای کمک هزینه مسکن نزد اداره بیمه
همگانی وگرفتن الیسنس رانندگی احتیـاج به گواهی مشخصات فردی
دارید .به خاطر داشته باشید که از یک گواهی مشخصات فردی نمیتوان
به عنـوان مدرک شناسایی استفاده كرد.
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اگر به گواهی مشـخصات فردی نیاز دارید ،می توانید آن را از وبسـایت
اداره مالیـات در اینترنـت سـفارش دهید یا به دفتر خدمات اداره مالیات
مراجعــه کنید .درصورت نیاز به گواهی مشخصات فردی ،به آسانــی
می توانید آن را به دسـت بياوريد.

کارت هویت

کارت آی دی اختصار کارت شناسـایی فردی اسـت .افرادی که در سویدن
ثبت احوال شـده اند ،می توانند از اداره مالیات ،درخواست کارت
شناسایــی ،کارت آی دی کنند .شما برای نشان دادن سن و تایید هویت
خود به کارت شناسایی نیاز دارید .تایید هویت به این معنــی است که
شمــا مدرکی برای اثبات هویت خود و این که شما ،خــودتان هستیـد،
نشــان می دهیــد .برای نمونه ،شما در هنگام گرفتن ادویۀ تجویز شده
از دواخــانه یا انجــام کاری در بانک ،باید کارت شنـاسـایی (برگه هویت)
خود را نشــان دهید .اعتبار کارت شناسایی برای پنج سال است .قیمت آن
 ۴۰۰کرونای سویدنی است .اطـالعــات بیشتر در مــورد دفتر صـدور کارت
هویت در وب ســایت اداره مالیات.
برای گرفتن کارت شناسایی ،باید در سویدن ثبت احوال شـده به سن  ۱۳سال
تمـام رسـیده باشیـد و نام شما در اداره ثبت احوال راجستر شده باشد ،و
اگر زیر  ۱۸سال سن دارید باید سرپرست خـود را به همـراه داشتـه بـاشیـد.
سرپرست شخصی است که مسئولیت حقوقی فرد زیر سن  ۱۸را بدوش دارد.
شما باید هویت خود را ثابت کنید ،یعنی نشان دهید که هستید تا بتوانید
کارت شـنـاسـایی خـود را تحـویل بگیرید .این کار را از راههای مختلفـی
میتوانید انجـام دهیـد .یا مدرک شناسـایی مورد تأیید ارائه دهیـد یا یک
نفر را که بتوانـد هـویت شمـا را تأیید کنـد به همـراه ببرید او میتواند
ً
مثال همسـر ،یکی از والدین ،خواهر/برادر یا فرزنـد بزرگسـال شمـا باشد.
گاهی اوقات یک کارفرما یا کسی از یک اداره دولتی که شما را به خـوبی
میشناسد ،میتواند تأیید کننده هویت شما باشد.
برای معلـومات بیشتر در مورد فردی که هویت شما را میشناسد به وب
سایت ادار ٔه مالیات مراجعه شود.www.skatteverket.se :
کارت شنـاســایی صــادره از ادار ٔه مالیـات کارت مــورد قبـول برای احـراز
هویت شخصی در سوئد است .اما شما نمی توانــید برای سفــر به خـارج
از کشـور به جای گذرنامه از کارت شناسـایی استفاده کنید .اگر کارت
شناسایی خود را گم کنید باید با شمــاره تلفــن  ۰۲۰۳۲۳۲۶۲تمــاس
بگیرید تا کارت مزبور باطل شـود .تا شـخص دیگری نتواند از کارت
شناسایی شما استفـــاده کند .و در صــورت سرقـت کارت شنـاسـایی باید
مـراتــب را به پلیس اطالع دهید.
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اسـناد هویتـی معتبر در سـویدن

انواع اسناد هویتی ذیل معتبراند:
• •کارت هویت صادرۀ اداره مالیات سویدن
• •جواز درایوری
• •کارت هویت سویدنی با عالمت  SISصادرۀ
بانک ،یا مقامات دولتی
• •سوابق عکسری صادرۀ مقامات دولتی
کارت هویت عکس از :ادارۀ مالیات سویدن
• •کارت هویت سویدنی
• •پاسپورت سویدنی با پوش سرخ تیره
• •پاسپورت اتحادیۀ اروپا که بعد از  ۱سپتمبر  ۲۰۰۶صادر شده باشد
• •پاسپورت ناروی ،آیسلند ،سوئیس یا لیختنشتاین که بعد از  ۱سپتمبر
 ۲۰۰۶صادر شده باشد

دارای اجـازۀ اقامـت هسـتید ،اما مدارک
شناسـایی معتبـر ندارید

اگر کارت هویت معتبر نداشته باشید اما اجازۀ اقامت در سویدن داشته
باشید یا شخصـی را میشناسید که میتـوانـد هویت شمـا را تأییـد کند،
میتـوانیـد برای کارت هویت درخواست کنید .ادارۀ مالیات سویدن بعدا ً
مشخصات شما که در درخواست نامه درج شده از قبیل اسم ،قـد ،عکس،
امضـاء ،اسناد مسـافرتی ،و سند اجازۀ اقامت را با معلومات ادارۀ مهاجرت
سویدن مقایسه میکند .شما باید پاسپورت و اجازۀ اقامت هر دو را
نشان بدهیـد .اگر پاسـپورت ندارید میتوانید اجازۀ اقامت خود را نشان
دهیـد .اگر میخواهیـد به این شیوه هویت خـود را ثابت کنید باید تاریخ
درخواست برای کارت هویت را ذکر کنید.

بیمـۀ اجتماعی

بیمۀ اجتماعی یکی از مهمترین بخش جامعۀ سویـدن است .این بیمه به
فامیل و اطفال ،اشخاص دارای معلولیت ،بزرگساالن مریضان یا به آنهایکه
در محل کار جراحت برداشته اند مصونیت میبخشد.
ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن در مورد مستحق بودن شما به بیمۀ اجتماعی
تصمیم گیری میکنـد .ادارۀ بیمـه اجتمـاعـی یک نهـاد دولتـی است .ادارۀ
بیمه اجتماعی پول را نیز پرداخت میکند .ادارۀ تقاعد سویـدن تقاعـدی و
کمکهای مالی به بزرگساالن را پرداخت میکند.
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عکس از :یونر

اولین بار که برای کمـک مخـارج درخـواست میدهید ادارۀ بیمه اجتماعی
سـویـدن ارزیابی میکند که آیا شما مستحـق آن هستید یا خیر .در اینجـا
چند نمونۀ از کمکهای مخارج را ذکر میکنیم که میتوانید در ادارۀ بیمه
اجتماعی به آن درخواست بدهید:

کمـک مخارج مسـکن

اگر عایدات شما پایین است و در سویدن راجستر شده اید ،شما مستحق
پرداخت کرایۀ خانـه از طرف ادارۀ بیمه اجتماعـی هستیـد .به این کمک
مخارج مسکن میگویند .اگر دارای طفل هستید شما حق درخواست برای
کمک مخارج مسکن را دارید .اینکه آیا واجد شرایط هستید یا خیر و اگر
باشید چه مقدار پول دریافت خواهید کرد بستگی به تعداد اعضای فامیل
شما دارد .همچنان این امر به کرایۀ خانـه و عایـدات شمـا ارتباط میگیرد.
اگر شما در بین سنین  ۱۸الی  ۲۸سال قرار دارید مستحـق کمک مخـارج
مسکن هستـید .اگر عایـدات شمـا تغییر کنـد الزم است تا به ادارۀ بیمه
اجتماعی سویدن اطالع بدهید .در غیر اینصورت شما مجبور هستید پول
پرداخت شده را جبران کنید.

کمـک مخارج والدین

کمکهای وجـود دارد که شما منحیث پدر یا مـادر یا اگر قـرار است پدر یا
مادر شوید مستحق آن هستید .در صورتیکه حامله باشید و کار شما سنگین
باشد و نتوانید نوبتی کار کنید ،مستحق کمکهای دوران حاملگی هستید.

درصورتیکه طفـل داشته باشید مستحـق مزایای والدینی و مزایای والدینی
مؤقتی هستید .با داشتن مزایای والدینـی حـق دارید  ۴۸۰روز درخـانه با
طفل خود باشید و پول دریافت کنید .در صورتیکه طفـل شما بیمار باشد
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و شما به علت بیمـاری وی از کار رخصت باشید حـق دارید پول دریافت
کنید .این موضوع الی دوازده سالگی طفل قابل اجرا خواهد بود.
تمام والدینها مستحـق کمک مخارج اطفـال نیز هستند .این کمک مبلغ
 ۱۲۵۰کرونای سویدنی بوده که بصورت ماهوار برای اطفال الی  ۱۶سالگی
پرداخت میگردد .اگر بیشتر از یک طفـل دارید برای حمـایت طفـل پـول
اضافی فوق العاده فرزند پرداخت خواهدشد .به آن کمـک هزینـه تعـدد
فرزنـدان میگویند.
اگر طفـل شـما دارای معلولیت است ،شما مستحـق کمـکهای مختلفـی
هستید .والدین اطفال دارای معلولیت میتوانند برای کمک مخارج مراقبتی
درخواست کنند.

زندگی بـا معلولیت

شخص دارای معلولیت ،شخصی است که دارای مریضی یا
جراحت بوده و به کمک بیشتر ضرورت دارد.

شخص دارای معلولیت باید مانـند سـایر مردم از امـکانات مشـابـه برای
مشارکت در جامعه برخوردار باشد .اطفال دارای معلولیت بطور مثال باید
مانند سایر اطفال از خدمات صحی و تعلیمی یکسان برخوردار باشند.
قانون اِل اِس اِس ( )LSSدر ارتباط به حمایت و خدمـات برای افراد دارای
اختالالت کارکردی وجود دارد که به این افراد حق برخورداری از حمایت
را میدهد .حمایت میتواند شخص باشد که شمـا را در زندگی روزمره کمک
کند .همچنان در صورتیکه معلولیت شما مصـارف زیاد به بار بیـاورد مثالً
اگر بخاطر کار یا تحصیـل به کمـک ضرورت داشتـه باشیـد میتوانیـد پـول
(مخارج معلولیت) دریافت کنید .میتوانید برای مخارج معلولیت در ادارۀ
بیمه اجتماعی درخواست کنید.
شخص واجد شرایط حمایت از طریق  LLSممکن بطور مثال دارای اختالل
عصبی ،در خود ماندگی یا سایر آسیبهای دایمـی جسمی و روانی باشـد.
هر شخصـی که پدر یا مادر طفـل دارای معلولیت باشـد میتوانـد مخـارج
خدمـات صحـی را دریافت کند .اگر دربارۀ معلولیت سـوال داریـد باید با
ادارۀ خدمات اجتماعی در شهرداری صحبت کنید.

خدمـات ترانسـپورتی بـرای معلولین

اگر به تنهایی خــود در رفت و آمد یا با ترانسپــورت عـامــه (ملـی
بس هـا ،ریل ها ،موتر های برقی) مشــکل دارید میتوانید خدمات
ترانسـپورتی برای معلولین ( )färdtjänstدریافت کنید .در آن صورت
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میتوانیــد با تکســی یا ملی بس کوچــک سفر کنید .شهـرداری تصمیم
میگیرد که آیا شمــا واجــد شرایط خدمات ترانسپورتی هستید یا خیر.

اگـر مریض شـوید یا دارای معلولیت باشـید

اگر مریض شوید و نتوانید کار کنید استخدام کنندۀ شما برای  ۱۴روز اول
مریضی معاش شما را پرداخت میکند .بعدا ً از ادارۀ بیمه اجتماعی غرامت
دریافت میکنید .به این غرامت مخارج مریضی میگویند.
اگر به علت مریضی قادر نیستید بطور تمام وقت کار کنید یا اگر جراحت
یا معلولیت دارید میتوانید از ادارۀ بیمه اجتماعی پول دریافت کنید.

تمـاس بـا ادارۀ بیمه اجتماعی سـویدن

اداره بیمه اجتماعی سویدن دارای دفاتر خدماتی است که شما در صورت
داشتن سـوال میتوانید به این دفاتر مراجعه کنید .بعضی اوقـات باید قرار
مالقات بگیرید .همچنـان معلومـات بیشتر را میتـوانیـد روی اینترنت در
سایت ذیل دریافت کنید.www.forsakringskassan.se :
اگر به تصمیـم ادارۀ بیمـه اجتمـاعـی سـویـدن رضـایت نـداریـد میتـوانیـد
درخواست استیناف کنید .استیناف باید کتبی باشد و بایـد در ظـرف دو
مـاه بعد از اخذ تصمیم تسلیم گردد .درخواست استینـاف را به محکمـۀ
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اجرایـی بنویسیـد اما درخـواست مذکـور را اول باید به ادارۀ بیمه
اجتماعی سـویـدن بفرستید .باید اول به ادارۀ بیمه اجتماعی فرصت تغییر
تصمیم داده شود .اگر آنها تصمیم خود را تغییر ندهند مکتوب را به
محکمۀ اجرایی ارسال میکنند.

کمـک اقتصادی

کمک اقتصـادی بخشـی از بیمه اجتماعـی است که شهرداری مسئول آن
است .اگر تهیـه معاش برای شما دشـوار است ،میتوانید برای کمک مالی
از خدمات اجتماعـی در شهرداری خـود درخواست دهید .در فصـل دوم
«چگونه شهرداری کار می کند» میتوانید در مورد این قضیه بیشتر بدانید.

آموزش برای بزرگسـاالن

در سویدن درس خواندن بزرگساالن یک امر عادی است .بسیاری از مردم
درس میخوانند چون میخواهند مهارتهای مسلکی خود را رشد دهند یا
مسلک خود را تغییر بدهند .همچنان بسیاری از افراد به علت اینکه درس
خواندن را جالب دریافته و از یادگیری چیزهای جدید لذت میبرند درس
میخوانند .درس خواند در تمام عمر یک امر مثبت تلقی میشود -به این
درس خواندن دایمی میگویند.

راهنمایـی تحصیلـی

اگر شمــا مطمــئن نیستید که چـه بخـوانیــد میتوانید راهنمایی تحصیلـی
دریافت کنید .ادارۀ راهنمایی تحصیلی دفتری اسـت که بزرگسـاالن
میتواننـد از آن راجع به پروگرام هـای تحصیلی مختلف و وظیفه
راهنمایــی دریافت کنند .راهنمایی تحصیلــی معمــوالً در مکاتب شهر
برای جــوانان پیشنهــاد میگردد .برای معلومات بیشتر با شهرداری شهر
خود تماس بگیرید.
در دفتر راهنمایی تحصیلی ،میتوانید راجع به موارد ذیل کمک دریافت
کنید:
•
•
•
•

•ترتیب ترانسکریپت نمرات
•درخواست برای ثبت نام در پروگرام ها و کورسهای مختلف
تحصیلی
•معلومات راجع به چیزهای که برای ثبت نام در پروگرام ها و کورس
ها به آن ضرورت دارید
•سایر معلومات راجع به تحصیالت
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در سویدن فرصت های
متفاوت تحصیلی ب رای
بزرگساالن وجود دارد.

عکسColourbox :

مرکـز راهنمایی

اگر شما کمتر از  20سال عمر دارید میتواند مشاورۀ راهنمایی تحصیلی از
مرکز راهنمایی دریافت کنید .در آنجا شما میتوانید در موارد ذیل کمک
دریافت کنید:
• •گفتگو در مورد پروگرام تحصیلی یا وظیفۀ که شما میخواهید انتخاب
کنید
• •جستجوی معلومات در باره پروگرامهای تحصیلی و وظایف
• •معلومات دربارۀ تحصیالت در سایر کشورها

زبـان سـویدنی بـرای مهاجرین SFI -

زبان سویـدنـی برای مهاجرین ( )SFIبـرای بزرگسـاالنـی است که زبـان
مادری شان سویدنی نیست .شما میتوانید بطـور تمـام وقت یا نیمـه وقت
در دورۀ آموزش زبان سـویـدنـی برای مهاجرین شرکت کنید .این پروگرام
رایگان است.
در محدودۀ  SFIگرایشهای متفاوتی نظر به تحصیالت شما وجود دارد.
بطور مثال  SFIمسلکی و  SFIبرای افرادیکه دارای تحصیالت عالی یا به
سطح لیسه هستند وجود دارد.
شمـا حـق دارید از سن  ۱۶سالگی در دورۀ آمـوزش لسان سـویـدنی برای
مهاجرین شرکت کنید .به هرحـال معمـولتر است که جوانان زیر سن ۲۰
سال تحصیالت خود را در مکاتب لیسه تکمیل کنند .وقتی خود را برای
صنف سویدنی برای مهاجران ثبت نام میکنید باید کارت هویت ،جواز
درایوری یا پاسپورت را با خود داشته باشید.
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تحصیلات دولتـی برای جوانـان – کومووکس

کومـووکس  ،Komvuxمکتبـی است که بزرگســاالن ،دروس دورههـای
ابتدائیه را در آنجا می خوانند و به آن تحصیالت ابتدائیه برای بزرگساالن
گفته می شود .اگر شما دارای تحصیـالتی معـادل دوره ابتدائیـه سـویـدن
نباشید ،حق دارید که از آموزش مقدماتی برای بزرگساالن برخوردار شوید.
همچنان در کومووکس میتوانید مضامین مکتب لیسه را بخوانید .که آنرا
تحصیالت به سطح لیسه برای بزرگساالن میگویند .اگر تحصیالت به سطح
لیسههای سویدن ندارید شما مستحق دورۀ تحصیالت به سطح لیسه برای
بزرگساالن هستید.
همچنـان کومـووکس ( )Komvuxپروگرامهای تحصیلی را فراهـم میکند
که میتوانید بعد از مکتب لیسـه بخوانید .بطور مثال پروگرامهای تکمیل
تحصیالت وجود دارد .این پروگرام یک رشتۀ آموزش مسـلکی برای جوانان
است .اگر مکتب لیسه را در کومووکس ( )Komvuxتکمیل کنید میتوانید
برای پوهنتون یا کالج دانشگاهی درخواست کنید .تحصیالت در کومووکس
نسبت به مکتب اجباری و مکتب لیسه زودتر پایان میابد .شما خود برنامۀ
تحصیلی خود را پالن گذاری میکنید .شما میتوانید بطور روزانه یا شبانه به
هر دو صورت درس بخوانید .تحصیالت در کومووکس ( )Komvuxرایگان
است اما مصارف کتاب و سایر مواد درسی بعهدۀ خود شماست .اگر باالتر
از  ۲۰سال عمر دارید و حداقل  ۵۰فیصد از وقت خود را در تحصیل سپری
میکنید میتوانید از کمیتۀ مرکزی بورسیههای تحصیلی ( )CSNبورسیهها و
قرضههای تحصیلی درخواست کنید.
پروگرامهـای تحصیلــی بـرای جـوانـان دارای معلـولیت ذهنـی یا سـایـر
معلولیتهـای عصبـی نیز وجــود دارد .چنین تحصیــالت را تحصیــالت
مخصوص ( )särvuxمیگویند.
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لیسـه های عمومی

یک مکتب عالی مردمی بزرگسـاالن ،مدرسـه ای برای دانش آموزان
بزرگســال اسـت .در این مکتب عالی مردمی می توانید مضامین دوره
ابتدایی ،لیسه و هنرستــان فنی را پس از مقطع لیسه بخـوانیــد .در
بســیاری از ایـن مکاتب عالی مردمی ،می تـوان همزمان با تحصیل،
زندگـی هـم کرد .در یک مکتب عالـی مردمی می توانید دوره های
مختلفـی را بگذرانید:
• •به جـای مکتب لیسـه و بعضاً مکتب اجبـاری میتـوان در رشتههای
تحصیلی عمومی شامل شد .با توجـه به تحصیالت قبلی میتوانید از
یک الی چهار سال تحصیل کنید .تحصیالت در این مکاتب نسبت به
کومووکس  komvuxزمان زیادی را دربر میگیرد.
• •رشتههای تحصیلی مخصوص رشتههای را میگویند که دارای مضامین
خاص اند .بطـور مثـال میتوانید موسیقـی یا هنر بخوانیـد .همچنان
میتوانید مسـلک مشخصـی از قبیل همـکار جوانان یا معـاون داکتر
معالج را بیاموزید.
• •زبان سویدنی برای مهاجرین :مکاتب لیسۀ عمومـی دارای رشتههای
زبان سویدنی برای مهاجرین یا  SFIنیز میباشند.

هر مکتب لیسۀ عمومی در مورد پذیرش متعلمین خودش تصمیم میگیرد.
این مکاتب سیستم درجـه بنـدی خود را دارند .تحصیـل در مـکاتب لیسۀ
عمومـی میتـوانـد شمـا را واجـد شـرایـط عمـومـی برای پوهنتون و کالج
دانشگاهی کند .به این معنی که تمام دانشهای الزم را کسب میکنید تا
بتوانید به پوهنتون و کالج دانشگاهی راه پیدا کنید.

تحصیلات عالی مسـلکی ( )YH-utbildning

تحصیالت مسلکی تحصیالتـی را میگوینـد که در آن به شما به حیث یک
فرد مسـلکی در یک رشتۀ مشخص آمـوزش داده میشـود .تحصیالت عالی
مسلکـی جایگزینی است برای رشتههای تحصیلـی طـوالنـی در پوهنتون
و کالج دانشـگاهی .شـاگردان در جریان این دوره از طریق کارآمـوزی با
شرکتها بسیار زیاد در تماس اند / .لیا (.)Lärande i Arbete
رشتههای تحصیالت مسلکـی رابطـۀ تنگا تنگ با بازار کار دارد .هـدف از
این رشته ها این است تا شاگردان بتوانند بعـد از فراغت زود تر وظیفـه
پیدا کنند .بعضـی از رشتـههـای تحصیالت مسلکـی ،برای حمـایتهـای
بیشتر آموزش مسلکـی زبان سـویـدنـی را فراهم میکنند .این کمک برای
افرادی است که زبان مادری شان سویدنی نیست .اگر میخواهید راجع به
رشتههای تحصیالت مسلکـی بیشتر بدانیـد میتوانیـد با ادارۀ ملی سویدن
برای تحصیالت عالی مسلکی تماس بگیرید.www.myh.se ،
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برای ادامۀ تحصیالت مسلکی باید شرایط عمومی ورود به پوهنتون و کالج
دانشگاهی را داشته باشید .به این معنی که باید در مضامین که برای ورود
به پوهنتون و کالج دانشگاهی الزمی هستند نمرۀ کامیابی داشته باشید.

پوهنتـون و کالج دانشـگاهی

در سـویـدن هم پوهنتون و هم کالج دانشگاهی وجـود دارد .تفـاوت بین
این دو آن است که پوهنتون نیز باید پروگرام ماستری یا دکترا داشته باشد.
رشتههای تحصیلـی در پوهنتون یا کالج دانشـگاهـی دارای کریـدتها و
درجۀ تحصیلی یکسان هستنـد .در هر ایالت حداقل یک پوهنتون و یک
کالج دانشگاهی وجود دارد.

رشـته های تحصیلـی یا واحد های درسـی جدا گانه

یک رشتۀ تحصیلــی چنــدین واحـد درســی را دربر میـگیرد که به دیپلـوم
میانجامــد .گرفتن دیپلــوم به این معنــی اسـت که یـک شخـص در
تمـــام امتحانات کامیاب شده و واحد های درسی را تکمیــل نمـوده
است .شما باید اکثرا ً تمام واحد هــای درسی را در یک رشتــۀ تحصیلــی
تکمیــل کنید .به هر صورت واحد های درسی وجــود دارد که انتخــاب
آن اختیاری است .برای گرفتن دیپلــوم منحیث داکتر ،کارمند اجتماعــی،
وکیل یا انجنیر باید تمام واحد های درسـی را تکمیــل کنید .اگر در
واحــد های درســی جداگانه اشتراک می نمایید ،شما خود واحد های
درسـی و ترتیـب گرفتن آنرا انتخـاب میکنید .تحصیالت تمام وقت در
پوهنتون  ۶۰کریدت در یک سـال است.

عکس از :یونر
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چـه چیز برای شـمولیت در پوهنتون و کالج دانشـگاهی
الزم است

برای شمولیت در یک رشتــۀ مقدماتــی پوهنتون شما باید شرایط عمومی
ورود به پوهنتون را داشـته باشـید .بعضی اوقات شرایط خاصی برای
ورود به پوهنتون الزم است .به این معنــی که برای شمولیت در رشتــۀ
معینــی در پوهنتون یا کالج دانشــگاهی رشتـه هــای معین دورۀ لیسـه را
تکمیـل کرده باشید.

شرایط عمومی برای ورود به پوهنتون عبارتند از:
• •دریافت شهادت نامه از مکتب لیسه با نمرات کامیابی حداقل ۹۰
فیصد دورۀ تعلیمی
• •دریافت شهـادت نامـه از مکتب لیسـه برای بزرگسـاالن با نمـرات
کامیابی حداقل  ۹۰فیصد دورۀ تعلیمی
• •تحصیالت سویدنی یا خارجی که معادل با سطح لیسه یا لیسه برای
بزرگساالن در سویدن باشد ،از قبیل:
 -شهادت نامه لیسۀ عمومی و شمولیت در رشتههای که شرایطعمومی ورود به پوهنتون را تکمیل کند
 -درغیر اینصورت تحصیالتی که معادل با سطح لیسه یا لیسه برایبزرگساالن باشد
 -تحصیالت از کشورهای دنمارک ،فنلند ،آیسلند یا ناروی که واجدشرایط عمومی ورود به پوهنتون باشد
 -کسب دانش ذریعۀ تحصیالت در سویدن یا خارج یا ذریعۀ تجربۀعملی که بتوانید در رشتۀ مقدماتی پوهنتون درس بخوانید
همچنـان در صـورتیـکه تحصیالت خارجی داشتـه باشیـد فهـم زبانهای
سویدنی و انگلیسی به اندازۀ کافی شرط است.
شرایـط اختصاصـی ورود به پوهنتون نـظر به رشتههای تحصیلـی متفـاوت
میباشد .معلومات راجع به شرایط اختصاصی ورود به پوهنتون در پوهنتون و
کالج دانشگاهی که رشتۀ مورد نظر تدریس میگردد موجود است.

مصـارف تحصیالت عالی

فعـالیت هــای پوهنتون و کالج دانشگاهی عمــدتاً از بـودجـۀ دولت
تأمین میگردند.
بنابراین تحصیالت عالی رایگان است اما مصــارف کتابها و سـایر مــواد
درسی بعهدۀ خود شما است.

شاگردان مهمان که به مدت محدودی درس میخوانند و از خارج از اتحادیۀ
اروپا/منطقۀ اقتصادی اروپا میایند باید فیس پرداخت کنند.
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اگر حداقل نیمه وقت یا  ۵۰فیصد از وقتتان درس میخوانید حق دارید تا
از کمیتۀ مسـاعدتهای محصلین سویـدن ( )CSNبورسیه ها و قرضههای
تحصیلی درخواست کنید.

معلومات بیشـتر

میتوانیـد به زبانهای مختلف راجـع به تحصیالت در پوهنتون در ویب
سایت  www.studera.nuبیشتر بخـوانیـد .اگر میخـواهیـد در مـورد
مقررات ثبت نام بیشتر بدانید میتوانید در ویب سایت ذیل بخوانید:
.www.antagning.se

تصدیـق تحصیالت

تصدیق به ارزیابی چــیزی میـگوینــد که سنجش دقیــق آن دشـوار
است .وقتی تحصیالت یا دانش شما در یک مســلک معین مــورد
ارزیابــی قرار میــگیرد ،آنرا تصدیق تحصیالت میگویند .تصدیق
تحصیالت قبلی یا تجربۀ مسلکــی شمــا نشـــان میـدهــد که شمـا دانش
معادل با رشتۀ های تحصیلی در ســویدن را دارید .شمــا را در جریان
گفتگو و تسـت های عملی بطور مسـلکی ارزیابـی میکنند تا مهارت های
شـما را سـنجش کنند .شما میتوانید در وظایفــی در محدودۀ ساختمان
سازی ،مراقبت صحی  ،صنایع ،ترانسپــورت و تهیــۀ غـذا/رستــورانت
مـورد ارزیابی قرار گیرید.

ارزیابـی تحصیلات خارجی

اگر در خارج از کشور کدام رشتۀ تحصیلی را در پوهنتون به پایان
رساندهاید ،میتوانید تحصیـالت خـود را نزد شـورای پوهنتـونها و
موسسـات تحصیـالت عالی سـویـدن ارزیابـی کنیـد .این ارزیـابـی رایـگان
اسـت .در ویـب سـایت www.uhr.se :بیشتر بخوانید.
در سـویــدن قانون بر بعضــی از مســلک ها نظارت دارد و دارای
مقــرراتی راجــع به شرایط الزم کار در یک مســلک است بطـور مثـال
سـند تحصیلی معین یا کارت هویت .برای کار کردن در چنین مسلکــی
باید از مقـامــات مربوطه برای جواز درخواسـت کنید .برای مسلک های
در محـدودۀ مراقبـت صحی از قبیل داکتر یا نرس مقام مسـئول کمیتۀ
ملـی صحت و رفاه اسـت و برای وظایفـی در محدودۀ تعلیم و تربیه نهاد
تعلیم و تربیۀ ملی سـویدن مسئول است.

ترجمـۀ اسـناد تحصیلـی خارجی

اگر قرار اسـت اسـناد تحصیلی خارجی شـما ارزیابی شوند باید آنرا به
زبان سـویـدنــی ترجمــه کنید .ترجمه باید توسط ترجمان مسلکی
صورت گیرد .بعضــی اوقات ادارۀ خـدمــات کاریابی میتـوانــد شما را در
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عرصــۀ ترجمــه اسناد تان کمک کند .اگر اسناد تحصیلــی شمـا به زبان
انگلیسی ،فرانسوی ،جرمنــی ،اسـپانیایی یا یکی از زبان های نوردیک
است ترجمــۀ آنها ضروری نمیباشد.

کمـک مالی بـرای محصلین/بدل اعاشـه

بزرگسالنی که مشغول به تحصیل هستند میتوانند از ادارۀ مرکزی کمکهای
تحصیلی ( )CSNتقـاضـای کمـک کننـد .کمـک مالـی تحصیلـی متشکل
از قرضه و کمک بالعـوض است .قرضـه گرفتـه شـده به اضـافـه سـودآن
بـایـد باز پرداختـه شـود .این شـامـل کسـانـی که از سـویـدن نقـل مـکان
میکنند هم میشود .هنگام درخواست مشخص میکنید که آیا قرضه هم
می گیرید یا نه .حـداقل شش مـاه پـس از آخرین کمـک مالـی تحصیلـی
شـروع به بازپرداخت آن میکنید .اگر دارای فرزند هستید میتوانید کمـک
بیشتری دریافت کنید (.)tilläggsbidrag
شما میتوانید در صـورت گرفتن اجـازۀ اقامت دائم کمک مالـی بالعوض و
قرضه از ادارۀ مرکزی کمـکهای تحصیلـی دریافت کنید .همچنین در صورتی
که به عنوان پناهنده و یا فرد نیازمند حمایت و یا به خاطر شرایط بسیار
سخت موفق به گرفتن اقامت دائم شـده باشیـد این قرضه به شما تعلق
میگیرد ،حتی اگر اجازۀ اقامت شما کوتاه مدت بوده باشد .افـزون بر این برای
دریافت کمـک هزینـۀ تحصیلـی بایـد شرایـط دیگر را احراز کنید .مانند اینکه
فردی که خواهان تحصیل است حق گرفتن کمک هزینۀ تحصیلی را دارد.
متقاضیان پناهندگی حـق گرفتـن کمـک هزینـۀ تحصیلـی از ادارۀ مرکزی
کمک هزینههای تحصیـلی ( )CSNرا ندارند .برای اگاهی بیشتر به ویب
سایت  www.csn.seمراجعه شود.

اوقات فراغـت و فعالیت
ا نجمنی

اوقات فراغت به اوقات گفته میشود که شخص از کار و مکتب رخصت
باشد .سنت فعالیت در انجمن ها یکی از قوی ترین سنت ها در سویدن
است و بسیاری از مردم سویدن در یک یا چندین انجمن فعالیت دارند.اگر
در جریان اوقات فراغت خود به یک زمینۀ خاص عالقه دارید ،فرصت ایجاد
ارتباطات وسیع و تماس با آشنایان بیشتری را در جامعۀ سویدن خواهید
داشت .فعالیتهای اوقات فراغت برای افراد تازه وارد در سویدن راهی برای
پیدا کردن دوستان جدید و یادگیری سریع زبان سویدنی است .همچنان
میتوانید به حیث عضو یک انجمن باالی مسایل مهم اجتماعی کار کنید.
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گروه آهنگ س رایان
زنان بزرگسال.

عکسColourbox :

در سویدن آزادی تأسیس انجمن وجود دارد .این امر یک بخش مهمی از
جامعۀ دموکراتیک است .آزادی انجمن به معنی حق تأسیس انجمن است.
گروپ از افرادیکه دارای منافع و سوابق مشترک باشند میتوانند انجمن
تأسیس کنند.
انجمنهای مختلفی از قبیل انجمنهای ورزشی ،فرهنگی ،موسیقایی و
مذهبی وجود دارد .کار در انجمن اکثرا ً بدون معاش است.

تأسـیس انجمن

برای تشـکیل انجمن باید هیئت مدیره داشـته باشـید .هیئت مدیره
پیشـنهاد مقررات انجمن را طرح میکند .که آنرا اساسـنامه میگویند.
انجمن ها اکثرا ً در ادارۀ مالیات سـویــدن ثبت میگردند و یک شـمارۀ
شناسـایی ثبت دارند .معمولً برای انجمن حسـاب بانکی یا پلوس جیرو
نیز باز میکنند.

ارتبـاط بـا انجمن هـای مختلف

اگر میخواهید در یک انجمن عضو شوید ،انجمن تأسیس کنید یا برای
انجمن خود حمایت مالی درخواست کنید با شهرداری تماس بگیرید .در
شهرداری بطور مثال دیپارتمنت اوقات فراغت وجود دارد که به انجمن ها
کمک میکند.
برای اگاهی از تاسیس انجمن به ویب سایت  www.verksamt.seمراجعه
شود .در این پایگاه معلومات مفصلی در مورد امور شرکتها ،ادارۀ مالیات و
اژانس توسعۀ اقتصادی و منطقهای سوئد وجود دارد.
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انجمن هـای مهاجرین

انجمن مهاجرین به انجمنی گفته میشـود که به افرادیـکه از یک کشـور
آمـدهاند کمـک میکنند تا یـکدیـگر را در کشـور جـدیـد پیـدا کننـد و با
همدیگر تماس داشته باشند .انجمنهای مهاجرین میتـواند کمـک خوبی
برای درک جامعۀ سویدن به افراد تازه وارد باشد.

انجمن هـای فرهنگی

انجمن فرهنگی میتواند انجمنی باشد که در امور خاصـی مثل رقص ،تیاتر
یا موسیقی بپردازد .همچنان میتواند انجمنی باشد که افـراد دارای سابقۀ
نژادی و فرهنگی یکسان در آن جمع شوند.

سـازمان های غیر انتفاعی

سازمانهای غیر انتفاعی سعی میکنند تا جامعه را رشد و تغییر دهند.
سازمانهای غیر انتفاعی را مؤسسات غیر دولتی ( NGOها) نیز میگویند.
اکثر از این سـازمـانها در بسیـاری از مناطق سـویـدن فعالیت میکنند.
همچنان بعضی از آنها را میتوان در سایر کشور ها دریافت.
در اینجا چند سازمان غیر انتفاعی در سویدن ذکر میگردد:
صلیب سرخ یک سازمان بین المللی بوده که بعضاً به اسم هالل احمر در
سرتاسر دنیا فعالیت میکند .صلیب سرخ میتواند به شمـا در عرصـۀ پیـدا
کردن اعضای فامیلتان که در جریان جنگ ،کشمکش ها یا حوادث طبیعی
ناپدید شده باشند کمک کند.
صلیب سرخ در شهرهای مختلف فعالیتهای محلی نیز دارد .میتواند شما
را در انجام کارخانگی یا فعالیتهای تنظیـم شـده برای کسانیـکه تازه وارد
سویدن شدهاند کمک کند.همچنان صلیب سرخ سویدن در شهرهای مختلف
مرکز معالجه برای کسانی که در جنگ زخمی و شکنجه شده اند ،دارد.
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سازمان حفاظت از اطفال سازمان بین المللی است که در راستای حقوق
اطفال درسویدن وسایر کشور ها کار میکند.
سازمان  YMCAسویدن بخشی از سازمان بین المللی YWCA-YMCA
است .آنها اکثر اوقات برای جوانانی که تازه به سویدن رسیدهاند فعالیت
میکنند .جـوانان تحت رهبری یک فرد ،بطـور مثـال برای رفتن به سینمـا،
انجام حرکات ورزشی یا دیدن تیاتر با هم جمع میشوند.
سازمان  ،IM ،Individuell människohjälpیک سازمان بین المللی است
که در سویدن نیز در راستای آشنایی و ورود در جامعه کار میکند.

انجمن های سیاسـی

اگر شما به سیاست عالقه دارید میتوانید به سازمان یا حزب سیاسی ملحق
شوید .در بسیـاری از احزاب سیاسی گروههای برای جوانان و بزرگسـاالن
وجود دارد.

سـایر انجمن ها

بسیاری از انجمن های دیگری وجــود دارنــد که میتــوانند جالب باشنـد.
انجمن های طبیعت و حیــوانات ،محیــط زیست یا مذهبی وجـود
دارند .همچنان انجمن متقــاعدین وجــود دارد که در راستــای منـافـع
بزرگساالن کار میکنند.

نهضت های مشـهور -یک سـنت در سـویدن

نهضت مشهور زمانی برپا میشود که گروه از مردم مشترکاً برای چیزی مثل
میانه روی در صرف الکول یا محیط زیست تالش کنند .نهضتهای مشهور
از قدیم در سویدن وجود داشته اند .نهضت ها اکثرا ً سازمانهای هستند که
آنها را میتوان در سرتاسر سویدن دریافت .در قرن نزدهم و آغاز قرن بیستم
نضهتهای بسیار مهمی در سـویـدن بوقوع پیوست .بسیـاری از نهضتهای
مشهـور در آن زمـان برای حقوق بشر و جامعـۀ دموکراتیک مبارزه کردند.

نهضت میانــه روی در صرف الکول ،نهضت آزاد کلیسـا و نهضت کارگران
از جمله نهضت های بزرگ مشهــور بودند .نهضت میانــه روی در
صرف الکول اولین نهضــت بــود .این نهضت سعــی کرد تا مردم کمتر
شــراب بنوشـند .نضهت آزاد کلیسـا یک نهضت مسیحی مشهور است.
بطور مثال این نهضت تـلاش کرد تا همــه حــق رأی دادن داشته باشند.
بسـیاری از نهضت ها سـعی کردند تا همه به تعلیم و تربیه دسترسـی
داشـته باشـند و بتوانند تحصیل کنند .امروزه ،بسیــاری از نهضت ها
روی مســایل سیاسی کار میکنند .همچنــان نهضت های مشهوری وجود
دارد کـه فعلاً بـه حیث مقامات مثالً در کنـار صندوق بیمۀ بیکاران و
انجمن هـای تعاونـی بیکاران کار میکنند .امروزه بسـیاری از انجمن ها
نیز در این راسـتا کار میکنند.
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 – Folkbildningتحصیلات سـازنده بـرای بزرگان

تحصیالت سـازنده یا  Folkbildningبه این معنی که بزرگسـاالن
تحصیلات عمومی دریافت میکننـد .تمام تحصیالت در انجمن های
تحصیلی و مکاتب لیســۀ عمومــی را تحصیالت سازنده یاFolkbildning
میگویند .تحصیالت سـازنده یا  Folkbildningاز  ۱۰۰سـال قبل در
سـویــدن به رشد کردن آغاز کرد .اتباع کشور از طریق تحصیالت
 Folkbildningمعلوماتی کسـب کردند که بتوانند فعال باشـند و در
راسـتای یک جامعۀ دموکراتیک کار کنند.

انجمن هـای تحصیلـی

انجمن تحصیلی نهادی است که به بزرگساالن دورههای درسی فراهم
میکنـد .بسیـاری از انجمنهـای تحصیلی وجــود دارد که حلـقههـای
تحصیلی ،پروگرامهای فرهنگی و سایر دورههای درسی برای بزرگساالن
ترتیب میدهد .حلقـۀ تحصیلـی به گروپی گفته میشـود که با همدیگر
در عرصـههـای مثـل هنـرها ،موسیقـی ،زبان یا فرهنگ درس میخوانند.
 ABF، Medborgarskolan، Folkuniversitetetو Studieförbundet
 Vuxenskolanبعضـی از انجمـنهـای تحصیلـی هستنـد .هـر سـالـه،
انجمنهای تحصیلـی تقریـباً  ۳۰۰۰۰۰حلقـههـای تحصیـلـی دارنـد .این
انجمن ها بیشتر از دو میلیون اشتراک کننده دارند.

راهنمایـی هـا بـرای پناهندگان و خدمات مشـابه

بسیـاری از شهـرداریها و سـازمـانهـای غـیر انتفاعـی به پناهنـدگان و
مهاجرین تازه وارد کمک میکنند تا با سویدنیها در تماس باشند .هدف
از این کار آن است تا مهاجـرین و سـویـدنـیها در اوقـات فراغت با هم
مالقات کنند و یکدیگر را بشناسند و تجربههای خود را شریک سازند .این
سازمانها فعالیتهای مختلفی را مثل بازی باولینگ یا دیدار از موزیم یا
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سایر جاهای مورد عالقه ترتیب میدهند .برای معلومات بیشتر راجع به
فعالیتهای موجود با شهرداری تماس بگیرید.

فعالیت هـای اوقات فراغت بـرای اطفال و جوانان
مراکـز تفریحـی بعد از مکتب

معموال در شـهرها مراکز تفریحی بعــد از مکتب برای اطفال بین سـنین
ً
 ۱۲الی  ۱۶وجود دارد .مراکز تفریحی برای جــوانان نیز وجــود دارد.
در مرکـز تفریحـی جوانان میتوانند فلم ببینند و با دوسـتان خود مالقات
کننـد .بعضـی اوقات کورس های برگزار میگردد که میتوانــند در این کورس
ها رقص ،بازی در تیاتر یا موسـیقی بیاموزند .برای معلومــات بیشـتر
راجــع به کورس های موجود با شهرداری خود تماس بگیرید .یا در ویب
سـایت شهرداری بیشتر بخوانید.

مشـغولیت ها برای جوانان

بسیاری از شهرداری ها در کنار مراکز تفریح مشغولیتهای خاصی برای
جوانان دارند .این مراکز میتـواند مراکز جوانان یا مکانهای مالقات برای
جـوانان باشد که جـوانان در آنجـا میتوانند پروژههای مختلفـی را آغـاز
نموده و با گروههای مختلف مالقات کنند .برای معلومات بیشتر راجـع
به فرصتهای موجود با شهرداری خود تماس بگیرید .یا در ویب سایت
شهرداری بیشتر بخوانید.

انجمن های ورزشی

در سـویدن انجمن های ورزشـی برای بسیاری از اطفال و جوانان مهم
است .اطفــال و جوانان میتوانند در این انجمن ها ورزش های مختلفــی
از قبیل فوتبــال ،اسـب سـواری یا آببازی را تمرین کنند .تحقیقات نشان
میدهد که جوانان که با ورزش سـر و کار دارند وضعیت بهتر داشتــه و
دیدگاه مثبتی نسـبت به آینده دارند.
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سـوالت مورد بحث ،فصل ۳
اگر شما بدون اظهار عایدات کار کنید و مالیات پرداخت نکنید
چه پیامدی به جامعه دارد؟
فواید و نواقص عضو بودن در اتحادیۀ کارگران چیست؟
فواید و نواقص عضو بودن در انجمن تعاونی بیکاران ()a-kassa
چیست؟
بسیاری از وظایف از طریق تماس با آشنایان و ارتباطات اجتماعی
بدست میایند .در سویدن چگونه میتوانید ارتباطات اجتماعی
برقرار کنید؟
چه فکر میکنید مالیات برای چه چیزها باید کافی باشد؟
آیا میزان مالیات در سویدن بلند است یا پایین؟
در هنگام درخواست وظیفه در سویدن چگونه میتوانید از تجربۀ
گذشته خود استفاده کنید؟
برای انتخاب رشتۀ تحصیلی چه چیز ها را باید در نظر داشت؟
در اوقات بیکاری چه کاری را ترجیح میدهید انجام بدهید؟
آیا به مسلک ها در سویدن عالقمند هستید؟
آیا پالن دارید که به تحصیالت خود ادامه بدهید؟
آیا با کدام انجمنی مورد عالقۀ خود ارتباطی داشته اید؟
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