یوهانس ن کاسیریس ،یو ِن ر
عکس :نیکسون
ِ

 .3گــذران زنـدگـی و
پیشـرفت در سوئد
فهرست مطالب

بازار کار در سوئد
در استخدام بودن
یافتن کار
تاسیس شرکت
بیمه بیکاری
پرداخت مالیات
ثبت احوال
بیمه اجتماعی
زندگی با ناتوانیهای جسمی
آموزش برای بزرگساالن
اوقات فراغت و فعالیتهای انجمنی
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بازار کار در سـوئد

بازار کار میتواند به دو بخش خصوصی و عمومـی تقسیم شود .در بخش
خصوصـی شرکتهایی با مالکیت خصوصـی و سوددهـی وجـود دارد .این
شرکتها میتوانند شکلهای مختلفـی داشـته باشـند ماننـد فروشـگاههـای
کوچک یا تجارت دیگر ،صنـایـع تولیـدی ،فعالیتهـای ساختمـانـی ،وکالت و
حسابرـسی ،حمـل و نقـل و رستـوران ها .حـدود  ۷۰درصـد تمـام کارکنان
استخدامی در بخش خصوصی کار میکنند.
بخش عمومی در مالکیت دولت ،کموـنها و شوراهـای استانـی است .در
بخش عمومی افراد زیادی برای نمونـه در زمینه خدمات درمانـی ،آمـوزش،
پلیس،مراقبتهای اجتماعی ،کودکستان ،حفاظت محیط ،جمـع آوری زبالـه،
امور آب و فاضالب و خدمات امداد و نجات کار میکنند.

مشـاغل بـا کمبود نیـروی کار  -اینجا کار وجود دارد
حرفههایی که تصـور میشـود در آینـده کمتر کسـی بتواند آنهـا را انجـام
دهد ،مشاغل با کمبود نیروی کار نامیده میشوند.

برای کار در این مشـاغـل اغلب به تحصیالت حرفهای در سطـح دبیرستـان
یا باالتر نیـاز است .تحصیـالت باالتر ،تحصـیل پس از دبیرستـان اغلـب در
دانشگاه یا مدرسه عالی است.
تحصـیل برای یافتـن کار در سـوئـد مهـم است و تحصیـالت باالتر،
امـکانات بیشتری برای یافتن کار ایجاد میکند .بسیـاری از کارفرمـاهـا
برای کسانی که جویای کار هستند ،شرط داشتن حداقل تحصیل دبیرستانی
را تعیین میکنند .معنای آن این است که شمـا بایـد دیپلـم دبیرستـان
را داشتـه باشیـد .داشتـن مدرک فارغ التحصیلـی دبیرستــان برای ادامـه
تحصیـل در سطـح باالتـر نـیز ضروری است.
در زیر میتوانید حرفههـایی را که اداره کاریابی تشخیـص داده در آینـده
نزدیک با کمبود نیروی کار روبرو خواهدشد ،ببینید( .منبع :اداره کاریابی)

حرفه هایـی کـه بـه تحصیالت دبیرسـتانی نیـاز دارد و با کمبود
شـدید جوینده در طول سـال  ۲۰۱۷روبرو هسـتند (به آسـانی
می تـوان این کارها را به دسـت آورد)
• •مهندس و کارشناس فنی در رشته مهندسی معدن و متالورژی
• •پزشک
• •برنامه نویس کامپیوتر و کارشناس توسعه سیستم
• •منشی/خدمات اجتماعی
• •کارشناس برآورد کمکهای الزم
• •پرستار روان درمانی ،اورژانسی ،سالخوردگی ،کودکان ،عکسبرداری و
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اتاق عمل و پرستاران مناطق مختلف
• •راهنمای متخصص آموزشی
• •مهندسی شهری ساختمان و تاسیسات ،برق و مخابرات
• •مهندس و کارشناس فنی ساختمان
• •طراح فنآوری اطالعات
• •مهندس تاسیسات گرمایش و تهویه
• •معلم (دوره یپیش دبستان )
• •معلم (مقطع ابتدایی و باالتر)
حرفه هایـی در سـطوح دیگـر تحصیلی که با کمبود شـدید
جوینده در طول سـال  ۲۰۱۷روبرو هسـتند (به آسـانی می توان
این کارها را به دسـت آورد)
• •آشپز
• •بنا
• •کمک پرستار
• •جوشکار ساختمان
• •جوشکار وبرشکار ورقه های آهنی نازک
• •تعمیرکار خودرو و کامیون
• •راننده کامیون
• •کارگر عایق کار
• •کارگر نصب کف پوش
• •کارگر تاسیسات
• •کارگر نصب دستگاه گرمایش و تهویه
• •نصاب سقف شیب دار
• •کارگر بتونکار

عکس :یو ِن ر
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•
•
•
•
•
•
•

•نجار و کارگر نجاری
•نقاش
•ابزارساز
•کارگر تاسیسات
•موزائیک کار
•کارشناس فنی کنترل و هدایت
•منشی پزشک

در آینـده ،کار در کجـا وجود دارد؟

اداره کاریابی پیش بینی میکند که در طول پنـج تا ده سـال آینده ،در برخی
از مشاغل ،کمبود نیروی کار به وجود خواهدآمد .بخشی از این کمبود نیروی
کار توسط کسانی که به سوئد مهاجرت میکنند ،جبران خواهدشد.

مشـاغل و حرفه هایـی کـه در پنج تا ده سـال آینده به نیروی
کار نیاز خواهندداشـت.
• •حرفههای کامپیوتری
• •مربی کودکستان و راهنمای اوقات فراغت
• •آموزگار دوره ابتدایی
• •دبیر دبیرستان
• •پزشک
• •پرستار
• •راهنمای متخصص آموزشی
• •دندان پزشک
• •کمک دندان پزشک
• •کمک پرستار
• •مشاغل فنی
• •تعمیرکار خودرو و کامیون
• •تعمیرکار ماشین آالت
• •راننده اتوبوس
• •رانندهی قطار
• •کارور دستگاههای CNC
• •آشپز
• •مشاغل فنی متعدد ساختمان
منبع :اداره کاریابی

برابـری جنسـیتی در بازار کار

برابری جنسیتی در بردارنده حقوق ،وظایف و امکانات یکسان برای زنان و
مردان در تمام امور مهم زندگی است .دولت هـدفی را برای نحـوه افزایش
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میزان برابری در سوئد تعیین کرده است .برای اطالع بیشتر به فصـل چهـار
نگاه شود .هرگاه جامعهای از توانایی و خالقیت هم زنان و هم مردان بهره
بگیرد ،معموال منجر به عدالت و افزایش رشد اقتصادی خواهدشد.
سـوئـد از جهـات زیادی یک کشور برابر است .حدود  ۸۰درصد از زنان ۲۰
تا  ۶۴ساله سوئد در خارج از خانه کار میکنند که در مقایسـه با بسیـاری
از کشـورهـای دیگر در سطحـی باالست .اما کمبودهایی در زمینـه برابـری
در بازار کار وجود دارد .زنانی که در مشاغلـی که مـردان نیز کار میکنند،
اشتغال دارند ،اغلب دستمزد کمتری میگیرند ،با این که همان کار مـردان
را انجـام مـیدهنـد .در سطـح مدیریـت شرکتها ،شمـار زنـان از مـردان
کمتر است .تحقیقات همچنیـن نشان میدهد که امـکانـات زنـان و مردان
برای این که بتـواننـد کار و زنـدگی خـانـوادگی را با یکـدیـگر ترکیب کنند،
متفاوت است .زنان بیشتر کارهای خانه را انجام میدهند با این که درست
به اندازه مردان نیز کار میکنند .زنان بیشتر از مردان از مرخصی درازمدت
نگهداری از فرزند استفاده میکنند.
مردان :
771100
20 40 60 80 100

0

زنان1125500 :
100 80 60 40 20

بهیار ،کمک بهیار و غیره
دستیاران شخصی و خانگی و غیره

فروشنده
پرسنل مهد کودک

بازاریاب و فروشنده شرکت

این تصویر ،تقسیم
جنسیتی کار را در سی شغل
از معمول ترین شغل ها در
سوئد نشان می دهد .تنها
سه شغل از  ۳۰شغل بزرگ،
تقسیم ب رابری دارند ،یعنی
 ۴۰تا  ۶۰درصد هریک از
جنسیت ها.

معلم مهد کودک واوقات فراغت

کارمند دفاتر
برنامه نویس و طراح برنامه کامپیوتری

معلم مدارس ابتدایی و راهنمایی
نظافت چی هتل و دفاتر و غیره
پرسنل مراکز روانی

فروشنده فروشگاه

پرسنل آشپزخانه و رستوران
راننده کامیون و تریلی
پرسنل انبار

دستیار حسابداری
دستیار کارهای دفتری

مدیر دفاتر در ادارت دولتی

نجار ساختمان و دکوراسیون

متخصص کامپیوتر

اپراتورماشینهای ابزار

سرایه دار

آشپز

پزشک

استاد دانشگاه
کارهای خدماتی دیگر
اوپراتورو مونتور های دیگر
مهندس و تکنسین مکانیک

مکانیک خودروهای موتوری

20 40 60 80 100

پرستارات دیگر

0

100 80 60 40 20
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دولت برای ایجــاد برابــری در زمینـههای مختلـف تـالش می کند .ازجمـله
اهــدف دولت این است که زنــان و مردان ،بدون تـوجـه به جنسیت بلکه
بخاطر لیاقت ،توانایی و عالقه داشـتن کاری را انتخاب کنند .تقسـیماتی
در بازار کار سـوئد انجام شـده اسـت که برای نمونه بیشتر زنان در بخش
درمان و مراقبت و مردان در بخــش فنی و ساختمانــی به کار مشغـولنــد.
تعــداد مردانی که شرکت تاسیــس می کنند یا در کاری رئیس هستنـد نیز
بیشتر از زنان است.

کدهـای اجتماعـی در بازار کار

برخی کدهای اجتماعی وجود دارد که میتوانند معرف بازار کار سوئد به
حساب بیایند.

بسیار معمول است که در سـوئـد 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 میگـیرد،
اما اغلـب باعـث افزایش حس مشارکت و نیز مسئولیت پذیری بیشتری
میشود .انتظار میرود کسی که استخدام است مسئولیت بیشتری را در
کار به عهده بگیرد.
فضا در بسیاری از محیطهای کار ،معموال غیر رسمـی ست .این میتـوانـد
به چـگونه خطاب کردن یکدیگر و چـگونه لبـاس پوشـیدن مربـوط باشـد.
معمول است که هر کس سر کار ،لباس روزانه و معمولی خود را میپوشد.
وقت ،مسئله مهمـی در بسـیاری از محـلهای کار است .سر وقـت آمـدن،
مهم است.
یک لحظه مهم در روز کاری ،ساعت قهوه خوری است که همه یکدیگر را
میبینند ،با هم حرف میزنند و قهوه یا چای مینوشند.

کارفرمـا و کارورز

بازار کار به دو بخش تقسیم میشود :کارفرمایان و کارکنان.

کارکنان همچنین مستخــدم نیز نامیـده میشـوند .برای هـم کارفـرمـاهـا
و هـم کارکنان ،اتحـادیهها و سازمانهـایی وجـود دارد .در این
اتحـادیههـا یا سازمانهاست که کارفرماها یا کارکنان همکاری میکنند و
برای منافـع خـود در بازار کار تالش میکنند .تمام کسانی که عضو این
اتحادیهها یا سازمانها هستند ،میتوانند حضور داشته و تاثیر بگذارند.
سازمان کارفرمایان ،منافع کارفرماها را نمایندگی میکند.
بزرگترین سازمانهای کارفرمایان اینها هستند:
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• •اتحادیه بازرگانی و صنعت سوئد برای شرکتهای خصوصی
• •اداره کل کارفرمایان و ( SKLسازمان کمونها و شوراهای استانی)
برای محلهای کار دولتی .
سازمانهای صنفی ،منافع کارمندان و کارکنان را نمایندگی میکنند.
بزرگترین سازمانهای صنفی اینها هستند:
• •( LOسازمان سراسری کارگران سوئد)
• •( TCOسازمان مرکزی کارمندان)
• •( SACOسازمان مرکزی دانشگاهیان سوئد)
سازمـانهـای صنفـی ملی از اتحادیههای صنفی کوچـک زیـادی تشــکیل
شدهاند که رشتهها و حرفههای مختلفی را نمایندگی میکنند.
در سوئد از سالهای  ۱۸۸۰اتحـادیههـای صنفی وجـود داشتـه و بسیـاری
از کارکنان به عضویت آنـها در میآیند .عضویت در یک اتحـادیـه صنفـی،
اختیاری است .کسانی که عضو یک اتحادیه صنفی هستنـد ،حـق عضویت
معموال افراد هم عضـو اتحـادیه صنفـی و هـم عضـو صندوق
ً
میپردازند.
بیـکاری  a-kassaهستـند .صنـدوق بیکاری ،یک انجمن مالی است که به
اعضای خود اگر بیکار شوند ،پول پرداخت میکند .صنـدوقهــای بیـکاری
متعدد و مختلفی وجود دارد و اغلب صندوق بیکاری مرتبط با اتحادیهای
است که فرد عضو آن است.
اتحادیههای کارگران و سازمانهای کارفرمایان بطور مرتب با یکدیگر دیدار
کرده و درمورد مقرراتی که برای بازار کار مناسب است با یکدیـگر مذاکره
میکنند .این مذاکرات اغلب به دستمزدها و دیگرحقـوقها و وظایف در
محیط کار مربوط میشود .حـق مذاکره ،در قـانـون مشـارکت در تصمیـم
گیریها MBL ،تصویب شده است.

قانون کار

قوانین و قراردادهای زیادی درمـورد کار در سـوئـد ،وجـود دارد .قوانین و
مقررات مربوط به رابطه میان کارفرما و کارورز ،قانون کار نامیده میشود.

قانـون مشـارکت در تصمیم گیری هاMBL ،

قـانـون مشارکت در تصمیم گیریها ،MBL ،یکی از قوانـین مهـم قـانـون
کار است .در این قانون ،مقررات مربوط به حق سازماندهی اتحـادیههـای
صنفی در محـلهـای کار وجـود دارد .این قـانـون همچـنین میگویـد که
کارفرما باید در مـورد مسائل مهم محـل کار به کارکنان اطـالعـات بـدهـد.
کارفرما همچنین باید قبل از انجام تغییرات در محـل کار ،با اتحـادیههـای
صنفی مذاکره کند.
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قوانین و توافق نامه های
مختلفی وجود دارد که
بازار کار سوئد را تنظیم
می کنند.
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قانون تامین اسـتخدامLAS ،

قانون تامین استخدام ،LAS ،از کارکنان هنگام فسخ قرارداد استخدام و یا
برکناری از کار حمایت میکند.

این قانون درمورد افرادی صدق میکند که استخـدام دائـم باشنـد .در این
قـانـون نوشتـه شده که قرارداد استخـدام یک فرد را نمیتوان بدون دلیـل
موجه فسخ کرد .دلیل موجه میتواند این باشد که کار وجود ندارد یا فرد،
کار خود را به درستی انجام نمیدهد.
قانون تأمین استخـدام همچنـین تعیین میکند قرارداد استخـدام چـه
افـرادی به علت کمبـود کار باید اول فسـخ شود و به آن مقرر ِ
ات رعایت
نوبت گفتـه میشود .اصل این مقررات ،این است که قرارداد فردی
که زمان کوتاه تری در استخدام بوده باید پیش از کسی که طوالنی تر
دراستخدام بوده ،فسخ شود.

قرارداد جمعی ()Kollektivavtal

قرارداد جمعی ،یک قرارداد کتبی میان یک کارفرما و یک اتحـادیه
صنفی است .در یک قرارداد جمعـی مقرراتی در مــورد مثالً ساعـات
کار ،مرخصی و حقوق و دستمزد وجود دارد .در اغلب مـوارد حقـوق و
دستمـزد شما برمبنای قرارداد جمعی تعیین میشود.
قرارداد جمعی معموال در بردارنده این مقررات است:
• •نوع استخدام
• •اضافه کار
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•
•
•
•
•

•دستمزدها و کمک هزینهها
•ساعات کار
•تعطیالت
•فسخ قرارداد استخدام
•بیمه بازنشستگی و حوادث.

در قرارداد جمعی حداقل حقوق و دستمـزد افراد استخدامـی تعیین میشود.
این قرارداد برای آن دسته از افراد استخدامی که عضو اتحادیه صنفی نیستند،
اما در محلی کار میکنند که قرارداد جمعی وجود دارد نیز صدق میکند .در
سوئد هیچ قانونی وجود ندارد که میزان حداقل دستمزد را تعیین کند.
حتی اگر کارفرمای شما قرارداد جمعی دارد ،شما میتوانید در مورد حقوق
و دستمـزد خـود با کارفـرمـا مذاکره کنیـد .حقـوق شما میتواند با تـوجـه
به دشـواری کار و چگـونگی انجـام وظایف کاری ،متفــاوت باشـد .بیشـتر
سازمانها و شرکتهای بزرگ با یک اتحادیه صنفی ،قرارداد جمعی دارند،
اما کارفرماهایی نیز هستند که این قرارداد را ندارند.

اختلاف در محل کار

یک اختالف یا یک درگیـری در محـل کار بایـد تا حـد امـکان بـه سـرعت
برطرف شود .مسئولیت کارفرما یا رئیس است که برای حل اختالف اقـدام
کند .اگر شمـا اختالفـی پیدا میکنید باید با رئیس خـود (کارفرما) صحبت
کنید .اگر شما با رئیس خود اختـالف پیدا کنـید ،درصـورتی که عضـو یـک
اتحادیه صنفی باشید میتوانید ازاین اتحادیه کمک بگیرید .اگر کارفرما و
کارورز در مــورد مسئلـهای درمحـل کار با یکدیـگر اختـالف پیـدا کننـد و
نتوانند به توافق برسند ،میتوانند با دادگاه کار AD ،تماس بگیرند .دادگاه،
اختالف را بررسی میکند و پاسخ میدهد که حق با کدام یک از آنهاست.

در اسـتخدام بودن

هنگامی که شما در استخدام هستید مهم است که به حقوق و وظایفی که
در ارتـباط با کارفرمایتان دارید ،توجه کنید .دراینجا میتوانید مـوارد مهمی
را که باید هنگام استخدام شدن بدانید ،بخوانید.

انواع اسـتخدام

دو نوع مختلف استخدام وجود دارد:
• •استخدام تا اطالع ثانوی
• •استخدام با محدودیت زمانی
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استخدام تا اطالع ثانوی گاهی نـیز استخـدام دائـم نامیــده میشـود .این
نوع استخـدام ،تا اطـالع ثانوی ادامــه پیـدا میکند ،یعنـی این که تـاریـخ
خاتمه ندارد.
استخدام با محدودیت زمانی ،استخدام برای یک مدت محدود است.

نمونه هایی از اسـتخدام بـا محدودیت زمانی:
استخدامهای با محدودیت زمانی مختلفی وجود دارد.

اسـتخدام با محدودیـت زمانی عمومی
چنین استخدامی به این معنی ست که شما در یک دوره معین ،از یک تاریخ
تا یک تاریخ دیگر یا در طول یک دوره ،برای انجام کاری با وظایف مشخص،
استخدام میشـویـد .نمـونـهای از استخدام با محـدودیت زمانی میتواند این
باشد که شما برای مـدت زمان معینـی در یـک پروژه استخـدام شـویـد .شمـا
هنگامی به استخدام با محدودیت زمانی عمومی در میآیید که مثال کارفرما
برای انجام کاری به شما تلفـن میزند و شمـا برای هـر ساعت کار ،دستمـزد
میگیرید .به این نوع استخدام گاهی استخدام ساعتی نیز میگویند.
جا نشین
اگر به صورت جانشین استخدام شوید ،به جای فرد دیگری مثالً کسی که
مرخصی والدین داردکار میکنید.
اسـتخدام آزمایشی
هنگامی که استخدام دائـم به دست میآوریـد ،معمـوال با یـک استخـدام
آزمایشی شروع میشود .استخـدام آزمایـشی شیـوهای برای کارفرماست تا
بتواند شما را برای استخدام بسنجد .هدف از استخدام آزمایشی این است
که فرد سپس به استخـدام دائـم درآید .استخـدام آزمایشـی نباید بیشتر از
شش ماه باشد ،اما میتواند زودتر نیز به پایان برسد.
اگر چند بار به صورت کوتاه مدت توسـط یک کارفرمای مشخص استخـدام
شده باشید ،قانونا حق دارید که به استخـدام دائم دربیایید .این درصورتی
انجام میشود که شما برای آن کارفرما ،در طول مدت پنج سال ،درمجموع
بیش از دو سال کار کرده باشید .دراین صورت استخـدام شمـا به استخدام
دائم تبدیل میشود .به این وضعیت ( inlasadتحت حمایت قانون تامین
استخدام قرار گرفتن) گفته میشـود .دراین باره در قانون تامین استخـدام،
 LASنوشته شده است.

حقوق و دسـتمزد

به یک حقوق ثابت که هرماه پرداخت می شود ،حقــوق ماهانه
می گویند .برای کار ساعتی ،شــما مبلغ مشخصــی را بابت کار در هــر
ساعت دریافت می کنید.
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قرارداد اسـتخدام

وقتی کار پیدا میکنید باید یک قرارداد استخدام امضاء کنید.
در قرارداد استخدام باید موارد زیر نوشته شود:
•
•
•
•
•
•
•
•

•نام و شماره شناسائی فردی
•وظایف کاری و عنوان شغلی شما
•نام کارفرما و نشانی محل کار
•تاریخ شروع استخدام
•نوع استخدام
•مدت فسـخ قرارداد ،یعنی از تاریخـی که به شما اطالع داده میشود
باید کارتان را خاتمه دهید یا خودتان میخواهید کارتان را تمام کنید
تا روزی که کارتان به پایان میرسد
•حقوقـی که شمـا پیـش از کسر مـالیـات دریافت میکنیـد  -حقوق
ناخالص است
•شما از حق چه میزان مرخصی با حقوق برخوردارید

ساعات کار

بر طبق قانون ساعات عادی کار در یک محل کار واحد ،حـداکثر ۴۰ساعت
در هفته است .اگر شما  ۴۰ساعت کار روزانه داشته باشید ،یـک کار تمـام
وقت محسـوب میشود .اگر در سـاعـات دیگر مثـال شبها کار کنیـد ،کار
تمام وقت کوتاه تر از  ۴۰ساعت محاسبه خواهد شد .وقتی کسی که برای
تمـام وقت استخـدام شـده ،بیشـتر از ساعت معمـول خـود کار کند به آن
اضافه کار میگویند .شما اگر اضـافـه کار کنید ،حـق دارید که اضافه کاری
دریافت کنید.

قانـون مرخصی

برپایه قـانـون مرخصی ،شمـا حـق استفـاده از  ۲۵روز مرخصی در سال را
دارید ،بدون توجه به نوع استخـدامـی شمـا و یا این که تمام وقت یا نیمه
وقت کار میکنید .این امر شامل کسی که استخدام با مدت زمان محدود و
حقـوق ساعتـی دارد ،نمیشود .افرادی که استخدام ساعتی هستند ،دوازده
درصد حقوق ناخالص (حقوق پیش از مالیات) خود را دریافت میکنند که
به آن جبران مرخصی میگویند.
شما اگر به کار خود خاتمه دهید و نتوانید از مرخصی خود استفاده کنید،
به جای آن پول دریافت خواهیدکرد .در این صورت دوازده درصد حقوق
ساالنه خود را دریافت میکنید.
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اگـر هنـگام کار بیمار شـوید

اگر استخـدام هستیـد و بیمار شوید ،باید در اولین روز بیمـاری به کارفرمـای
خـود اطـالع دهیـد .کارفـرمـا در  ۱۴روز اول بیمـاری ،به شمـا حقوق بیماری
پرداخت میکند .به روز اول بیماری ،روز انتظار ( )karensdagگفته میشود.
معنای آن این است که برای این روز شما هیج حقوقی دریافت نمیکنید .از
روز دوم بیماری ،شما  ۸۰درصد حقوق خود را دریافت میکنید .اگر به دلیل
بیماری بیش از هفت روز به سر کار خـود نروید ،باید گواهی بیمـاری از یک
پزشک داشته باشید تا بتوانید بقیه حقوق خود را دریافت کنید .به آن گواهی
پزشکی ( medicinskt underlagگزارش پزشکی) گفته میشود.

یافتن کار

یافتن کار وقت زیادی میگیرد و موضوعـات زیادی نیز هست که بایـد به
آنها فکر کرد .دراینجا برخی راهنماییها را برای یافتن کار میبینید.
•
•
•
•
•
•

•میتوانید به اداره کاریابی مراجعـه کنـید و از طـریق آگهـیهای این
اداره برای کارهای موجود ،کار جستجو کنید.
•مـیتوانـید با شرکتهـای کارگمـاری که نیـروی کار به شـرکـتهـای
مختلف اجاره میدهند ،تماس بگیرید.
•میتوانید با یک شرکت استخدام نیروی کار تماس بگیرید که افرادی
را برای شرکتهایی که میخواهند پرسنل جدید استخدام کنند ،پیدا
میکند.
•میتوانید به آگهـیهای استخـدامـی روزنامـههـا یا در اینرنت پاسخ
دهید.
•میتوانید خودتان با کارفرما تماس یگیرید.
•میتوانید از کسانی که میشناسید بپرسـید -از آشنایان خود استفـاده
کنیـد .خیـلیهـا از طـریق ارتبـاطهای شخصـی خـود ،کار بـه دست
میآورند.

اداره کاریابی

اداره کاریابی یک نهاد دولتی ست که در تمام کشور وجود دارد .این اداره
به شمـا توضیـح میدهد که چگونه میتوانـید در جستجـوی کار باشیـد و
اطالعاتی نیز درمورد مشاغل و دورههای آموزشی مختلـف دراختـیار شمـا
قرار میدهـد .اداره کاریابی همچنـین آگهیهای استخـدامـی را در سایت
خود قرار میدهدwww.arbetsformedlingen.se :
وقتی اجازه اقامت دریافت کردید ،مهم است که در اداره کاریابی به
عنوان جویای کار ثبت نام کنید.
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اداره کاریابی نمایشگاه هایی را ترتیب می دهد تا شما که جویای کار هستید،
شانس دیدار با کارفرماها و طرح پرسشهای خود را پیدا کنید.
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کارآموزی

عکسColourbox :

کمک هزینه اسـتقرار

اگر شمــا حـــق استفـاده از کمــک هزینه استقرار را دارید ،یک مشـاور
در اداره کاریابی همراه با خود شـما ،یک برنامه اسـتقرار تنظیم می کند.
برنامه استقرار ،برنامــه ای است برای چــگونگی ورود شمــا به بازار کار
و اعتبار آن برای دو سـالی اسـت که شـما حق استفاده از کمک هزینه
استقرار را دارید.

کمک بـه جویندگان کار

اداره کاریابی ،کمکهای مختلفـی برای اـفراد جویـای کار دارد .برای شمـا
که تازه وارد هستـید ،کمک ویژهای وجــود دارد تا آســان تر بتوانیـد کاری
پیدا کنید.

این امکان نیز وجــود دارد که در یک محــل کار ،به کارآمـ-وزی بپردازیـد.
کارآموزی به معنای این است که شمـا همزمان با دریافت کمک هزینه از
صندوق بیمه ،برای یک دوره ،در محلی نیز کار میکنید .اما کارفرما هیچ
حقوقی به شما پرداخت نمیکند.
کارآموزی ،به شما این امکان را میدهـد تا وارد بازار کار سـوئـد شـویـد و
توانایی خود را نیز نشـان دهـید .با کارآموزی ،شمـا کارکردن در سـوئـد را
تجربه میکنید و شانـس خود را نیز برای یافتن کار ،افزایش میدهید .اگر
دوره کارآموزی را به خـوبی بگذرانید ،میتوانیـد از کارفرمای خـود بپرسید
که آیا ممـکن است هنـگام جستجوی کار ،از او به عنوان معرف نام ببرید
یانه .دراین صـورت ،شخصـی که شما کاری را نزد او درخـواست کـرده اید،
میتواند به معـرف شمـا زنگ بزند و درمـورد کار شمـا در دوره کارآمـوزی
سؤال کند .داشتن معرف بسیار مهـم است .تقریبـا تمام کارفرماها ،هنگام
استخدام ،چنین معرفهایی را میخواهند.
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اداره کاریابی ،دورههای آموزشی برای مشاغل مختلفی که با کمبود کارورز
روبرو هستند ،ترتیب میدهد .هدف این است که این آموزشها به یافتن
کار منجر شود.

کار مقدماتـی و کار آغازیـن

کار مقدمـاتـی و کار آغازین دو فرصت برای کسانی ست که به تازگی
اجازه اقامت گرفتـه اند.کار فرمـا میتواند بخشـی از حقـوق پرداختی را از
ادارۀ کاریابی به عنـوان کمـک دریافـت کند .در صـورت تمایل برای یافتن
کار مقدماتی یا کار آغازین با ادارۀ کاریابی تماس بگیرید.

مـدارک الزم بـرای تقاضانامه

هنگام تقاضای کار ،باید مـدارک مورد نیاز کارفـرما را ارسـال کنید .کارفرما
معموال میخواهد که شما هم یک نامه فردی و هم یک کارنامک ( )CVیا
پیشینه نامه (سابقه کاری و تحصیلی) خود را نیز ارسال کنید.

( CVکارنامک)

 Currulum Vitaeیا مخفـف آن ( )CVبه زبان التـین و به معنـای
حکایت زنـدگی شخـص است .در یک  CVبایـد هـدفهـای خـود
در زنـدگـی کاری ،مهارتهای شغلی ،تحصیـالت و سـایر دانـشها و
آگاهـیهای خـود را شرح دهید .همچنین میتوانید درباره خود و
خصوصیات فردی خود نیز بنویسید.
یک  CVمیتواند دربردارنده این موارد باشد:
• •نام ،نشانی ،شماره تلفن و نشانی الکترونیکی.
• •تحصیالت :فهرستی از تحصیالت و آموزشهایی که داشته اید.
• •کار :فهرستی از تجربهها و مهارتهای کاری و حرفهای.
درباره هدف های خود در
زندگی کاری ،مهارت های
شغلی ،تحصیالت و سایر
دانش ها و بخصوص درباره
شخص خودتان بنویسید.

عکسColourbox :
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• •مهارتهای دیگر مانند دانستن زبانهای مختلف و دانش کامپیوتر.
• •معرفها :نام کارفرمایان قبلی یا افرادی که شما را به خوبی
میشناسند.
• • مختصری از اطالعات شخصی خود :عالقمندیها ،خانواده و
فعالیتهای اوقات فراغت.
در  CVخـود همچنین میتوانید مختصـری از وظایف و سمتهای خـود
در شغلهای پیشین و محتوای تحصیالت و دورههای آموزشی خود نیز
بنویسید .کارنامه تحصیلی و گواهیها را میتوان هنگام مصاحبـه یا
درصـورت خواست کارفرما تحویل داد.

تقاضانامـه /نامه شـخصی

در یک تقاضانامـه یا نامـه شخصـی بنویسید که چرا مشخصـا به آن کار یا
آن شرکت عالقه مند هستید .همچنین توضیح بدهید که چـرا برای آن کار
مناسب هستیـد و چه مهارتهای قبلی دارید .مهـم است که نامه شخصی
برای کاری که درخواست میکنید نوشته شده باشد.
نامه باید کوتاه و در حدود یک صفحه ی  A4باشد.

اعلام عالقه مندی

اگر شمـا عالقمنــد به کاری در یک محـل کار هستیــد ،امـا بـرای آن کار
آگهی نشـده است ،مـیتوانیـد یک اعالم عالقمندی بفرستید .با این اعـالم
عالقمندی CV ،خود و نامهای را که در آن دلیل تمایل به کار در آن محل
و همچنین از مهارتهای خود نوشته اید نیز ارسال کنید.

مصاحبـه اسـتخدامی

مصاحــبه استخدامــی ،گفتگوئی ست که کارفرما با فردی که جویای کار
است ،انجام می دهد .چند نکته مهــم وجــود دارد که بایــد پیـش از
مصـاحبــه به آن توجه کرد .خــوب است که درمورد آن شرکت بخوانیــد
و نیز به دقت فکرکنید که چــه مهــارت هایی دارید که شمــا را برای آن
کار ،مناســب نشـــان می دهد .اطالعات را می توانید مثالً در اینترنت
پیدا کنید .این نشـان می دهد که شـما به کاری که متقاضی آن هسـتید،
عالقه دارید.

پرسش های عادی

خوب است فکر کنید که شما چگونه به پرسشهایی که در مصاحبه مطرح
میشود ،پاسخ خواهید داد .این کمک میکند که شما هنگام دیدار با یک
کارفرما ،احساس اطمینان بیشتری داشته باشید.
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در جریان یک مصاحبه
استخدامی شما ب رای
نمونه به پرسش هایی
درمورد این که چ را این کار
بخصوص را درخواست
کرده اید ،پاسخ می دهید.

عکسColourbox :

پرسشهای عادی و چالشها:
•
•
•
•
•
•
•
•

•در مورد خودتان حرف بزنید! چگونه آدمی هستید!
•از کارهای قبلی و تحصیالتتان تعریف کنید!
•در یک گروه چقدر خوب کار میکنید؟
•جنبههای قوی و ویژگیهای مثبت شما که مناسب این کار باشد،
کدام است؟
•جنبههای ضعیف و ویژگیهای منفی شمـا کدام است؟ (خوب است
که نشان دهید از جنبههای منفی وجود خود آگاه هستید).
•چرا این شغل را تقاضا کرده اید؟ چه چیزی شما را جذب کرده است؟
•چرا باید شما را استخدام کنیم؟ چـه چیـزی شمـا را مناسب این شغل
نشان میدهد؟
•چه برنامههای درازمدتی برای آینده دارید؟
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مـوارد دیگـری که باید پیـش از رفتن به یک
مصاحبـه اسـتخدامی به آنهـا توجه کنید

اولین تأثیر هنگام دیدار با کارفرما ،مهم است .پیش از رفتن برای مصاحبـه،
بفهمیـد که آن محـل کار چـه شرایط ویژهای را برای پوشش یا نـوع خـاص
لباس دارد .نه لباس خیلی شیک بپوشید و نه خیلی نامرتب.
خیلی از کارفرماها انتظار دارند که شما با آنها دست بدهید.
مهـم است که برای مصاحبـه ،سر وقـت بیاییـد .اگر تأخـیر داشتـه باشیـد،
امکانات خود را برای یک استخدام از دست میدهید.

تاسیس شـرکت خصوصی

در سال  ۲۰۱۷تعداد کسانی که درسوئد صاحب شرکت بودند  ۵۰۰۰۰۰نفر
بود .این تعداد ،برابر با  ۹درصد تمام افراد حاضر در بازار کار است.
اگر مایل به تأسیس شرکت یا کسب و کار خصوصــی هستیــد،
می توانیــد از سـازمان ها و ادارات مختلف مانند  ALMIو اداره
کاریابی ،کمک و مشاوره دریافــت کنیــد .اطالعات زیــادی درمـورد
نحــوه تاسیــس شرکت خصـوصــی در اینترنت و در این وبسایت ها
وجـود دارد www.tillvaxtverket.se :و www.verksamt.se

ادارهی مالیات دیدارهایی با هدف اطالع رسانی رایگان در مناطق مختلف
برگزار میکند .همچنین به افرادی که تمایل به تاسیس شرکتهای خصوصی
دارند ،اطالعات الزم را میدهـد .اداره ی مالیات اطـالعـاتی مانند نحـوهی
ثبت شرکتهــای تجــاری خصوصـی و نیز برخـی راهنمــاییها را به شمـــا
میدهد .همچنین امکان دیدار با سازمانهـای منطقـهای را فراهـم مـیکند.
این کمـکها بـه شمـا داده میشـود تا توانایی تشکیل یک شـرکت را پیـدا
کنید .درمورد نحـوه ی ثبت نام در اداره ی مالیـات به پایـگاه اینترنتـی زیر
مراجعه کنید www.skatteverket.se
شرکت سهامـی شرکای شرکتـیِ  ALMI Företagspartner ABمتعلــق به
دولت اسـت و برای تاسـیس شـرکتهـای بیشـتر و نیز گسترش فعـالیـت
شرکتهای کوچک و متوسط کار میکند ALMI .هم برای ارائه اطالعـات
و هم برای تهیه برنامه تجاری شرکت ( ،)affärsplanکمک میکند .برنامه
تجاری ،توضیح چگونگی فعالیت و کار شرکت شماست.
مـرکـز مشـاوره  ،IFSبخـشی از  ALMIاسـت و برای مهاجرانـی است که
میخواهند شرکت تاسیـس کنند .کار این مـرکز ،دادن مشـاوره رایـگان به
زبانهای مختلف است IFS .در نقاط مختلف سوئد وجـود دارد .اطالعات
بیشتر را دراین وبسایت بخوانیدwww.almi.se :
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آرایشگ ران معموال خود صاحب شرکت هستند.

عکسColourbox :

تهیـه سـرمایه برای تاسـیس شـرکت خصوصی

هنـگام آغاز فعالیت شرکت ،شما اغلب به سرمایه (پول) نیاز دارید .گاهی
نیاز به کمک دیگران خواهیـد داشت .تهـیه سرمایه برای شرکت ،معمــوال
آسان تر انجـام میشـود اگر یک طرح تجـاری و نقشه کا ِر فکرشده داشته
باشید ،راههای مختلفی برای تهیه سرمایه و شروع کار شرکت وجود دارد:
• •وام بانکی
اگر به یک بانک مراجعـه کنید ،بانک وضعـیت مالی شمـا را بررسی
میکنـد و درمـورد دادن وام و مـیزان آن ،تصمیـم میگیرد .برای وام
بانکی باید بهره نیز پرداخت شود.
• •سرمایه گذاری ریسک پذیر
سرمایه گذاری ریسک پذیر پولی ست که یک سرمایه گذار در شرکت
شمـا مـیگـذارد تا بتـواند در آینـده از آن ســود بـبرد .بـرای چنـین
سرمایهای نیز به یک نقشه و طـرح خـوب نیاز است و اغلـب به این
معناسـت که شمـا با شریـک شـدن سرمـایـه گذار در شـرکت خــود
موافقت میکنید.
• •کمک یا وام از طریق سرمایه گذاری بخش عمومی مانند اداره
کاریابی یا .ALMI
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بیمـه بیکاری

تقریبا نصف تمام مردم سوئد دارای یک شغل و حقوق بگیر هستند .میزان
بیکاری حدود  ۶/۵درصد است .بیکاری درمیان جوانان  ۱۵تا  ۲۴ساله باالتر
از بقیه است و به حدود  ۱۶/۴درصد میرسد.
بیمهای در سوئد وجود دارد که از کسی که بیکار میشود ،حمایت میکند.
این بیمه که بیمه بیکاری نامیده میشود ،امـکانی فراهـم میکند تا کسی
که بیکار شده بتواند در طول مدتی که جـویای کار است ،درآمدی داشتـه
باشد .شما میتوانید عضو یک صندوق بیـکاری a-kassa ،شـویـد که یک
انجمن مالی است و به اعضای بیـکار خـود کمـک هزینه بیـکاری پرداخت
میکند .اگر میخواهید عضو یک صندوق بیکاری شوید ،باید ماهانه حق
عضویت بپردازید.

شـرایط دریافـت کمک هزینـه بیکاری

اگر شما حداقل یک سال عضو یک صندوق بیکاری بـوده اید و شش مـاه
از این یک سال را هم کار کرده اید ،حـق دارید کمـک هزینه بیـکاری
دریافت کنید که براساس آخرین حقوق قبلی شما محاسبـه میشـود .شمـا
میتوانید کمک هزینهای از صندوق بیکاری برای  ۳۰۰روز و در صورتی
که فرزندی زیر  18سال داشته باشید ،میتوانید برای  ۴۵۰روز کمک هزینه
دریافت کنید .در  ۲۰۰روز اول بیکاری ،شما  ۸۰درصد حقوقتان را دریافت
خواهیـدکرد .سپس بعد از این تاریخ  ۷۰درصـد را در بر میگیرد .شمـا
میتوانیـد حـداکثر  910کرون در  100روز اول دریافت کنید .و از روز
 101تا 300میتوانید حـداکثر  760کرون در روز بگیرید.

عکس :اداره کاریابی
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کمک هزینه بیکاری را تنها برای مدتی محـدود میتوانیـد دریافت کنید و
در این مـدت نیز باید فعاالنه در جستجـوی کار جدیـدی باشید .صنـدوق
بیــکاری که شمـا با آن مرتبط هستید تنهـا مرجــع تصمیــم گیرنــده برای
پرداخت کمک هزینه به شماست.
اگر شما عضو هیــچ صنـدوق بیــکاری نیستـید و نمیخواهید هم باشید،
میتوانید کمک هزینه بیــکاری را از صنـدوق مکمـل بیکــاری به نام آلفا
درخواست کنید .کمـک هزینه از صنــدوق آلفا بر اسـاس حقوق پایه ۳۲۰
کرون در روز محاسبه میشود.
این حقوق پایه ،کمک هزینهای ست که شما به این دلیل که عضو صندوق
بیــکاری نیستیـد یا مــدت کوتاهی عضــو آن بوده اید ،دریافت میکنید.
حقوق پایه به کسانی پرداخت میشود که  ۲۰سال تمام و یا بیشتر داشته
باشند .حقوق پایه توسـط یـک صندوق بیـکاری یا صندوق مکمل بیکاری،
صندوق آلفا به شما پرداخت میشود.

پرداخـت مالیات

سیستم مالیاتی سوئد ،پایه و اسـاس رفاه جامعــه سـوئــد اسـت .با
دریافـت مالیـ-ات ،دولت میتواند برای همـه مـردم امـکانات مشابهـی
را برای انجــام تحصیل و داشتن یک زندگی خوب در سوئـد تأمـین کند.
هزینه بخش بزرگی از سیستم رفاهی سوئد ،از دریافت مالیات تامین
میشود .برای نمونه ،هزینه درمان ،مراقبت از کودکان ،خدمات اجتماعـی
و نگهـداری از سـالمنـدان .اما همچنین مخارج راهها ،وسایل نقلیه
عمومی ،پذیرش پناهجـو و فعـالیتهای مشترک زیست محیطی نیز از
طریق مالیاتها تامین میشود .بیشتر مردمی که در سوئد زندگی میکنند،
اعتمـاد دارند که پولهایی که به عنـوان مالیـات پرداخت میکنند ،صرف
ساختن جامعه میشود.
شما وقتی کار می کنید ،از حقوق خود مالیــات می پردازید .به این
مالیــات ،مالیــات بر درآمـد گفـته میشود .حقـوقــی که دریافت
می کنــید ،پیش از پرداخت مالیات ،حقوق ناخالص ( )bruttolönنام
دارد .اما حقوقی که پس از پرداخت مالیات می گـیریــد ،حقوق خالــص
( )nettolönنامیــده میشود .حقوق خالص ،مقــدار پولی ست که برایتـان
می مــاند تا با آن زنــدگی کنید .سیستم مالیاتی سوئد به گونه ای تنطیم
شده که هر کس که درآمد بیشتری دارد ،مالیــات بیشــتری نیز می پردازد.
کســانی که برای گذران زنــدگی ،پـول کافی ندارند می توانند از جامعه
کمک بگیرند.
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کمک مالی اجتماعی

امور درمانی

کمکهای مالی
هنگام بیماری

ادارات کل (ادارات دولتی)
ارتباطات (راههای تماس) فرهنگ
دفاع
نگهداری ار افراد سالخورده
هزینه مربوط به
سیستم قضایی
اتحادیه اروپا

آموزش

حقوق بازنشستگی مربوط
به خانواده ها و کودکان

مالیات بردرآمد دولت
مالیات گزینشی
مالیات برخانه ها
هزینه های اجتماعی

بازار کار

امور دیگر
مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بردرآمد شهرداریها
تصویر :اداره مالیات

میزان مالیات در کمونها متفـاوت است و میتــوانـد از  ۲۹تا  ۳۵درصــد
حقوق ناخالـص باشد .اگر درآمـد زیـادی داشتـه باشیـد ،به دولت نیز باید
مالیـات بپردازیـد .اگر اطـالعات بیشـتری درمــورد مالیاتها میخواهیـد،
میتوانید به وبسایت اداره مالیات مراجعه کنیدwww.skatteverket.se :
جدول مالیاتی ب رای
مالیات بر درآمد
(ارقام مربوط به سال
)۲۰۱۸

درآمد ساالنه

مالیات بر درآمدی که شما می پردازید

بیش از  ۶۶۲۳۰۰کرون

 ۳۵-۲۹درصد مالیات کمونی
 %۲۰ +مالیات دولتی
 ٪۵ +مالیات دولتی
بر درآمدهایی باالتر از این حد
 ۳۵-۲۹درصد مالیات کمونی
 %۲۰ +مالیات دولتی
بر درآمدهایی باالتر از این حد
 ۳۵-۲۹درصد مالیات کمونی
شما هیچ مالیاتی نمی پردازید

بین  ۴۵۵۳۰۰و  ۶۶۲۳۰۰کرون
زیر حدود  ۴۵۵۳۰۰کرون
زیر ۱۹۲۴۷
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کسانی که کمک هزینه بیماری یا حقوق بازنشستگی میگیرند نیز مالیات
میپردازند .شما برای مزایایی نیز که از کار خـود دریافت میکنید ،مالیات
میپردازید .این مزایا میتواند برای نمونه استفاده شخصی از ماشین کار یا
کوپن غذا برای ناهار یا شام در رستوران باشد.

اظهارنامـه مالیاتـی

هر سال تمام کسانی که درآمد داشته و مالیات پرداخته اند ،یک اظهارنامه
مالیاتی به اداره مالیات تحویل میدهند .اداره مالیـات ،این اظهــارنامـه را
به منزل شما میفرستد .در این اظهارنامه ،اطالعاتی درمــورد کل درآمد و
مالیات پرداختی شما درطول یک سال نوشته شده است .اداره مالیــات از
کارفرما ،شرکتهای بیمه و بانـکها این اطـالعات را برای شما میفرستند
و شما باید درستی این اطالعـات را کنترل کنید .اگر بخـواهیـد اظهـار نامه
مالیاتی را تایید و امضا کنید میباید از کد رمـزدار و یا شنـاسـایی اینترنتی
استفاده کنید .همچنین شما میتوانید 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 میتوانید اظهارنامه مالیاتی خود را با استفاده از فرم کاغذی نیز به
اداره مالیات ارسال کنید .اظهارنامه باید حداکثر تا اوایل ماه مه به اداره
مالیات رسیده باشد.

مالیـات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده معمـوال مالیــات غــیر مستقیــم ()moms
نامیــده میشود .مالیات غیر مستقیم ،مالیات بر کاالها و خدمات است
و تمام مردم برای کاالها و خدماتی که خریداری میکنند ،این مالیات را
میپردازند .مالیات غیرمستقیم بخشـی از بهــایی ست که ما میپردازیــم.
شما می توانید اظهارنامه
مالیاتی خود را با استفاده
از فرم کاغذی نیز به
اداره مالیات ارسال کنید.
اظهارنامه باید حداکثر تا
اوایل ماه مه به اداره
مالیات رسیده باشد.

عکس :مارکوس لوندستت ،یو ِن ر
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درصدهــای متفاوتی ،از  ۱۲ ،۲۵و یا  ۶درصد برای مالیات غیرمستقیم،
بسته به این که چـه چــیزی را خریداری میکنید ،وجود دارد .برخی کاالها
و خدمـات نیز هستــند که از مالیات غیرمستقیم معافند ،مانند خدمات
درمانی و آموزش .دولت از مالیات غیرمستقیم به صورت ابزار قدرت
سیاسی استفـاده میکند و برای چیــزهایی که خرید آنها توسـط مردم
درست تشخیـص داده شده ،مالیات غیرمستقیــم کمتری تعیین میکند.

مالیات هـای خاص

مالیات خاص یک مالیات اضافه بر برخـی کاالها مانـند مشروبات الکلی،
بنـزین ،برق و دخانیات است .سیاستمداران تعیین میکنند که کدام کاالهـا
باید مالیـات خاص داشتـه باشند .مالیات خاص برای نـظارت برکاالهـای
مصرفـی است .بدین معنی که دولت و پارلمـان در مـورد مالیـات خـاص
کاالها و خدماـت تصمیـم میگیرند این کاالها اغلب برای محیط زیست یا
تندرستی مضر هستند.

هزینه هـای اجتماعـی

کارفرما ،هزینههای اجتماعی کارکنان استخدامی خـود را پرداخـت میکند.
این هزینه ،هزینهی کارفرما نام دارد و صرف مخارجی چــون بازنشتسـگی
کارکنان ،کمک هزینــه ی نگهــداری از فرزند و کمک هزینــه ی بیمــاری
میشود .عالوه بر هزینهی کارفرما ،مالیات کارکنان نیز باید توسط کارفرما
به اداره ی مالیات پرداخت شود .این کار یک بار در ماه انجــام می شــود.
افراد دارای مشاغل آزاد هم هزینــه هـای اجتمـاعی پرداخت می کنند که
هزینهی فردی یا  egenavgiftنام دارد.

کار سیاه

کار سیاه به معنــی این است که کارورز و کارفرمـا ،مالیات یا هزینـههـای
اجتماعی را نمیپردازند .جامعه براین پایه استوار است که هر کس که کار
میکند ،مالیات بپردازد .این مالیاتها سپس برای خدمـات درمـانی ،راهها،
نگهداری از سالمندان و دیگر خـدمـات رفاهـی که در دسترس تمام مردم
قراردارد ،استفاده میشوند.
اگر سیاه کار کنید ،برای گرفتن قرارداد اجــاره دست اول آپارتمــان یا
خــرید قسطی و اعتباری ،دچار مشکل خواهیدشد .صاحبخانهها و
شرکتها اغلــب از شما میخواهند که قرارداد استخدامی خود را نشان
دهید.
پیامدهای کار سیاه عبارتند از:
• •شما نمیتوانـید قرارداد کاری داشتــه باشیــد و به همــین خاطر در
خصوص حقوق دریافتی فریب خواهید خورد.
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•
•
•
•
•

•پولی از صندوق بیکاری در هنگام بیکاری دریافت نمیکنید.
•درصــورت بیماری نمیتوانید از مرخصی همراه با دریافت نقدینگی
استفاده کنید.
•در صورت بیماری نمیتوانید از کمک هرینه والدین استفاده کنید.
•حقوق بارنشستگی 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.

ثبت احوال

ثبت احوال به معنای آن است که شمــا به عنـــوان ســاکن یــک کمــون
در سوئد ،نزد اداره مالیات ثبت نام شــده اید .تمــام کسانــی که
نامشــان ثبت می شـود ،یک شماره شناسائی فردی ()personnummer
دریافت می کنند .این شماره برای آن اســت که ادارات بتوانند شمــا
را شنـاسـائــی کنند .مهم اسـت که در جائی که زندگی می کنید ثبت
شده باشیــد ،چـــون در کمـــونی که ثبت نام هستید ،مالیات پرداخت
می کنید .این موضــوع کمک هزینه ی نگهداری از کودک و مسـکن
را شـامل می شـود و اینکه کجا مالیــات خود را بپردازید و در کدام
صنـــدوق رای خـــود را بیاندازید .هر کمونـــی براساس تعداد افرادی
که در آن کمـــون زندگی می کنند ،برای فعــالیت های خـــود ،برنامه
ریـزی می کنـد .و اگر نشـانی خود را تغییر دهیـد باید ظرف یک هفته
اداره ی مالیات را آگاه سـازید.

برای اطالع از دفاتری که کارت شنـاسـایی صادر میکنند به پایگاه اینترنتی
اداره ی مالیات مراجعه شود www.skatteverket.se/folkbokforing

گواهـی مشـخصات فردی ()Personbevis

گواهی مشخصات فردی سندی است که نشان می دهد چ-ه اطالعـاتی در
مورد شما در اداره ی مالیات ثبت شده است ،مثـال نام ،نشانـی و وضعیت
تاهل .برای مثال شما برای گرف-تن گواهینامـه ی رانندگی احتیـاج به این
سند داریـد .الزم به تذکر است که از این سند نمـی توان به عنـوان مدرک
شناسایی استفاده کرد.
اگر به گواهی مشخصات فردی نیاز دارید ،میتوانید آن را از وبسایت اداره
مالیات در اینترنت سفارش دهید یا به دفتر خدمات اداره مالیات مراجعـه
کنید .درصورت نیاز به گواهی مشخصات فردی ،به آسانـی میتوانید آن را
به دست بیاورید.
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کارت شناسـایی ( )Id-kort

کارت آی دی اختصار کارت شناسایی فردی است .افرادی که در سوئد ثبت
احوال شـده اند ،میتواننـد از اداره مالیات ،درخـواست کارت شنـاسـایـی،
 id-kortکنند .شمـا برای نشـان دادن سـن و تاییـد هـویت خـود به کارت
شناسایی نیاز دارید .تاییـد هویت به این معنـی ست که شمـا مدرکی برای
اثبات هویت خود و این که شما ،خـودتان هستیـد ،نشـان میدهیـد .برای
نمونه ،شما هنگام پیچیدن نسخه در داروخانه یا انجام کاری در بانک ،باید
کارت شناسایی (برگه هویت) خود را نشان دهیـد .اعتـبار کارت شنـاسـایی
برای پنج سال است .هزینه درخواست کارت شناسایی  ۴۰۰کرون است.
برای گرفتن کارت شناسایی ،باید به سن  ۱۳سال تمـام رسـیده باشیـد و نام
شما در اداره ثبت احوال ثبت شده باشد ،و اگر زیر  ۱۸سال سن داریدباید
سرپرست خـود را به همـراه داشتـه بـاشیـد .سـرپـرسـت کسـی اسـت کـه
مسئولیت حقوقی کودکان زیر  ۱۸سال را به عهده دارد.
شما باید هویت خود را ثابت کنید ،یعنی نشان دهید که هستید تا بتوانید
کارت شـناسـایی خـود را تحـویل بگـیریـد .این کار را از راههای مختلفـی
میتوانید انجام دهید .یا مـدرک شناسایی مــورد تأییـد ارائه دهیـد یا یک
نفر را که بتواند هـویت شمـا را تأییـد کند به همراه ببـریـد او مـیتـوانـد
مثالً همسر ،یکی از والدین ،خواهر/برادر یا فرزنـد بزرگسـال شمـا باشــد.
گاهی اوقات یک کارفرما یا کسی از یک اداره دولتی که شمـا را به خـوبی
میشناسد ،میتواند تأیید کننده هویت شما باشد.
برای اطالع بیـشتر در مـورد فردی که هـویت شمـا را میشناسد به پایگاه
اداره ی مالیات مراجعه شود www.skatteverket.se

کارت شناسایی

عکس :اداره مالیات

کارت شناسایی صــادره از اداره ی مالیــات کارت مـــورد قبـول برای احراز
هویت شخصی در سوئد است .اما شما نمی توانــید برای سفــر به خــارج
از کشـور به جای گذرنامه از کارت شناسـایی اسـتفاده کنید .اگر کارت
شناسایی خود را گم کنید باید با شمــاره تلفــن  020323262تمـــاس
بگیرید تا کارت مزبور باطل شـود .تا شـخص دیگری نتواند از کارت
شناسایی شما استفـــاده کند .و در صــورت سرقــت کارت شنـاسـایی باید
مـراتــب را به پلیس اطالع دهید.
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مـدارک شناسـایی معتبر در سـوئد
این مدارک شناسایی در سوئد معتبر هستند:

•• کارت شناسایی صادر شده توسط اداره مالیات
•• گواهی نامه رانندگی سوئدی
•• کارت شناسائی سوئدی دارای عالمت  SISصادر شده
توسط بانک ،یا یک اداره دولتی
•• کارت خدمت صادر شده از سوی یک اداره دولتی
• • کارت شناسائی ملی سوئدی
• •گذرنامه سوئدی با جلد قرمز شرابی
• • گذرنامه خارجی اتحادیه اروپا که بعد از اول سپتامبر  ۲۰۰۶صادر شده باشد
• •گذرنامه کشورهای نروژ ،ایسلند ،سویس یا لیختنشتاین که بعد از اول
سپتامبر  ۲۰۰۶صادر شده باشد

اگـر دارای اجـازه اقامت هسـتید ،اما مدارک
شناسـایی معتبـر ندارید

شما که اجازه اقامت در سـوئــد را داریـد ،اما فاقـد مدرک شناسائی معتبر
هستیـد یا کسی را ندارید که هویت شمـا را تایید کند نیز میتوانید کارت
شنـاسـائـی درخــواست کنید .اداره مالیات میتواند مشخصــات شما را با
مشخصاتی که در اداره مهاجرت وجــود دارد ،مقـایسـه کنـد .مشخصـاتـی
که مقایسه خواهد شـد نـام ،قد ،عــکس ،امضــاء ،مـدرک سفــر و اجــازه
اقامت است .الزم است که هم گذرنامه و هم مدرک اجـازه اقامت خود را
نشان دهید .اگر گذرنامهای ندارید ،میتوانید تنها مدرک اجازه اقامت خود
را نشان دهید .اگر میخواهید هویت خود را به این شیوه ثابت کنید ،باید
آن را هنگام درخواست کارت شناسایی اعالم کنید.

بیمه هـای اجتماعی

بیمههای اجتماعی بخش مهمی از سیستـم رفاهی در جامعـه سوئد است.
این بیمه از خانوادهها ،کودکان ،توانخواهان ،سالمندان و هنگام بیماری یا
آسیب دیدگی ضمن کار ،پشتیبانی مالی خواهد کرد.

درمــورد حــق شمـــا بــرای داشتــن بیمــه اجتمــاعـی ،صنــدوق
بیـمــــه ( )Försäkringskassanتصمیم میگیرد .صندوق بیمه یک نهاد
دولتـی ست که در تمام کشور وجـود دارد .پرداخت کمک هـزینهها نیز
توسـط صنـدوق بیمه انجام میشود .سازمان بازنشستگی پرداخت حقوق
بازنشستگی و کمک مالی به سالمندان را به عهده دارد.
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هنگامی که برای نخستین بار درخواسـت کمک میکنید ،صنــدوق بیمــه
بررسی میکند که آیا شمـا از چنین حقــی برخــوردار هستید یا نه .چنــد
نمونه از کمکهایی که میتوان از صندوق بیمه درخواست کرد:

کمـک هزینه مسـکن

اگر دارای درآمد پایینی هستید و در سوئد ثبت احوال شده اید ،شاید حق
دریافت کمک از صندوق بیمه را داشته باشید .به این کمک ،کمک هزینه
مسـکن ( )bostadsbidragگفتـه مـیشــود .اگــر دارای فـرزنــد هستیــد
نیز میتوانید کمک هزینه مسکن درخـواست کنیـد .موافقـت با پـرداخت
کمک هزینه مسکن و میزان آن بستگی به تعداد افراد خانواده شما دارد.
همچنین به این بستگی دارد که اجاره بهـای شما چقــدر است و چقــدر
درآمد دارید .اگر بین  ۱۸تا  ۲۴سال سن دارید نیز از حــق دریافت کمک
هزینه مسکن برخوردار هستید .مهم است که درصورت ایجــاد تغییری در
درآمد خود ،آن را به صندوق بیمه اطالع دهید .اگر نه ممکن است به باز
پرداخت کمک هزینههای دریافتی خود محکوم شوید.

حقـوق والدین

اگر فرزند دارید یا قرار است صاحب فرزند شوید ،کمک هزینههایی برای
شما وجود دارد .اگر باردار هستیـد و کارتان سنگـین است و نمـیتوانیــد
وظایـف کاری خــود را تغیــیر دهیـد ،حــق داریــد که حقــوق بارداری
( )graviditetspenningدریافت کنید.

هنــگامــی که صـاحـب فـرزنـدی میشــویـد ،حـق داریــد حقــوق والدین
( )Föräldrapenningو حقوق موقت والدین ()tillfällig föräldrapenning
دریافت کنید .حقوق والدین به شما اجـازه میدهـد که به مــدت ۴۸۰
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روز نزد فرزندتان در خانه بمانیـد و برای آن پـول بگیرید .شمــا همچنـین
وقتـی که بخاطر بیماری فرزندتان به سرکار نمیروید و نزد او میمانیـد
مـیتوانیـد حقوق دریافت کنید .این حقوق تا  ۱۲سالگی فرزند ،قابل
دریافت است.
همۀ والدین ،حق دریافت کمک هزینه فرزند ( )barnbidragرا نیز دارند.
مبلغ این کمک هـزیـنه  ۱۲۵۰کرون است و هـر مـاه تا  ۱۶سالگـی فرزند
پرداخت میشود .اگر بیش از یک فرزند داشته باشید ،به شما کمک هزینه
فوق العاده فرزند پرداخت خواهدشد .به آن کمک هزینـه تعـدد فرزنـد
گفته می شود .اگر والدین سرپرستی مشترک فرزند را بر ُعهده داشته
باشند می توانند کمک هزینۀ فرزند را باهم تقسیم کنند.
اگر دارای فرزندی توانخواه هستید ،از حق دریافت برخی کمک هزینهها
برخوردار میشوید .والدینـی که دارای فرزند توانخـواه هستنـد ،میتوانند
کمک هزینه نگهداری از فرزند ( )vårdbidragدرخواست کنند.

زندگی بـا ناتوانیهای جسـمی

فرد معلول یا توانخواه کسی ست که به دلیل بیمـاری و یا صدمـه جسمی
به حمایت فوق العاده نیاز داشته باشد.
فرد توانخواه باید مانند همه افراد دیگر از امکانات مشـابه برای مشـارکت
مثال کودکان توانخــواه باید مانند همه کودکان
اجتمـاعی برخوردار باشدً .
دیگر به کودکستان ،خانه اوقات فراغت و مدرسه بروند.
قانونی وجود دارد بنام اِل.اِس.اِس (قانون حمایت و خدمات برای برخی از
توانخـواهـان) که به افـراد معلـول حق برخــورداری از حمـایتهـای ویژه
میدهد .این حمایتها میتوانند به صـورت فردی باشنـد که به توانخــواه
در زندگی روزمره کمک میکنند .در صورتی که معلولیت فرد باعث مخارج
اضافی شود وی میتوانـد پـول نیز دریافت کنـد (کمک هزینه معلولیت و
یا ( .)handikappersättningاین کمک شامل کسـانـی که برای تحصیـل و
یا کار کردن نیـاز به کمک دارند نیز میشـود .برای دریافت کمـک هزینه
معلولیت باید از صندوق بیمه تقاضا کنید.
افرادی که دارای معلولیت ذهـنی ،آوتیسم (درخودماندگی) و یا صـدمـات
جسمی و یا روحـی طوالنـی مدت باشند میتوانند طبق قانون اِل.اِس.اِس
کمک دریافت کننـد .پــدر و مــادر یـک کودک توانخواه میتوانند کمک
هزینه مراقبت (  )vårdbidragدریافت کند .اگـر در مــورد توانخــواهـی
سؤالی دارید با اداره خدمات اجتماعی کمون خود تماس بگیرید.
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خدمـات رفت و آمد Färdtjänst

کسی که برایش استفاده از وسایل نقلیه همـگانی (اتوبوس ،قـطار ،تراموا)
دشوار باشـد میتـوانـد خـدمـات رفت و آمد دریافت کند .در این صورت
میتوان با تاکسی یا مینی بوس رفت و آمد کرد .تصمیم مربوط به استفاده
از خدمات رفت و آمد با کمون است.

اگر بیمار شـوید یا توانخواه باشـید

اگر هنگامی که شاغل هستید بیمار شوید ،کارفرما در  ۱۴روز اول ،به شما
حقوق بیماری پرداخت خواهدکرد .پس از آن ،صندوق بیمه به شما کمک
هرینه پرداخت خواهد کرد که به آن ،حقوق بیماری میگویند.
اگر به دلیل بیماری نتوانید تمام وقت کار کنید یا آسیب دیده باشید یا این
که توانخواه باشید ،صندوق بیمه به شما حقوق پرداخت خواهد کرد.

تمـاس با صنـدوق بیمه

صندوق بیمه دارای دفاتر خدماتی ست که میتوان به آنها مراجعه کرد و
پرسشهای خــود را درمیــان گذاشت .معمــوال بایـد ازقبــل وقت بگیرید.
اطــالعــات بیشــتر را میتوانیــد در این وبســایــت پــیدا کنـــید:
www.forsakringskassan.se
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اگر فکر میکنید که تصمیم صندوق بیمه اشتباه است ،میتوانید به آن
اعتراض کنید ( .)överklagaاین اعتراض باید کتبی باشد و ظرف دو ماه
از تاریخ اعالم تصمیم ،انجـام شوـد .اعـتراض خود را به دادگاه اداری
( )förvaltningsrättenبنویسید ،اما اول آن را برای صنـدوق بیمـه ارســال
کنید برای این که صنـدوق بیمه امکان تغییر تصمیم خود را داشته باشد.
اگر صندوق بیمه ،تصمیـم خود را عوض نکند ،شکایت شما به دادگاه
اداری فرستاده میشود.

کمـک هزینـه گذران رندگی

کمک هزینه گذران زندگی حمایت مالی نیز نامیده میشود .به آن ،کمک
هزینـه اجتمـاعـی ( )socialbidragنیز گفتـه میشـود و میتـوان آن را از
دفتر تامین خدمات اجتماعی کمون ،درخواست کرد .این کمکی است برای
کسانی که پولی ندارند .برای اطالع بیشتر به مطلب"اینگونه امور جاری در
شهرداریها اداره میشود" در فصل دوم نگاه شود.

آموزش برای بزرگسـاالن

تحصیل در سن بزرگسـالی در سوئد ،امـری عـادی ست .افـراد زیادی برای
تقویت حرفه شغلـی خـود و یا تغییر شغـل ،تحصیل میکنند .بسیاری نیز
به این دلیل که یادگرفتن چیزهـای جـدیـد جالـب است ،تحصـیل میکنند.
درسخـوانـدن در تمـام طول زندگی ،امر مثبتی به نظر میرسـد که به آن
میگویند آموختن مادام العمر.

در سوئد امکانات
تحصیلی مختلف و
زیادی ب رای بزرگساالن
وجود دارد.

عکسColourbox :
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راهنمـای تحصیلی و شـغلی ()studievägledning

اگـر مطمـئن نیستیـد که در چه رشتـهای میخـواهیـد تحصـیل کنیـد ،به
راهنمـای تحصیـلـی و شغلـی مراجـعـه کنید .این دفتـری است که افــراد
بزرگسـال میتواننـد از آن راهنمـایـیهـایـی برای دورههـای آمـوزشـی و
شغلهای مختلف به دست بیاورند .راهنمـای تحصیلی و شغلی میتواند
در مدارس بزرگساالن در کمون شما مستقر باشد .برای اطالعات بیشتر با
کمون خود تماس بگیرید.
راهنمـای تحصیلی و شغلـی ،این کمـکها را نیز میتواند دراختـیار شمـا
قراردهد:
•
•
•
•

•سفارش گواهی تحصیلی
•درخواست شرکت در کالسها و دورههای مختلف آموزشی
•اطالعـات درمــورد آنچــه که برای واردشــدن به یـک کالس یا دوره
آموزشی نیاز دارید
•اطالعات بیشتر درمورد تحصیل

مرکـز راهنمـای تحصیلی و شـغلی

اگر شما زیر  ۲۰سال سن دارید میتوانید در یک مرکز راهنمـای تحصیلی
و شغلی ،راهنمایی و مشاوره دریافت کنید .دراین مـرکز ،میتوانـید بـرای
نمونه ،این کمکها را نیز دریافت کنید:
• •گفتگـو درمــورد این که چه رشتـه تحصیلـی یا شغلـی را میخواهید
انتخاب کنید
• •کمک برای این که خـودتـان در مورد رشتـههـای تحصیلـی یا شغلـی
اطالعات کسب کنید
• •اطالعات در مورد تحصیل در کشورهای دیگر

زبان سـوئدی بـرای مهاجران  -اس اف ای ()sfi

زبان سوئدی برای مهاجران ،sfi ،یک آموزش مقدماتـی زبان سـوئـدی برای
بزرگساالنی ست که زبان سوئدی ،زبان مادری آنها نیست .شمـا میتوانیـد
 sfiرا به صــورت تمـام وقت یا نیمـه وقت بخـوانیـد .این دوره آمـوزشـی،
رایگان است.
در آموزش  ،sfiبستـه به تحصیـالت شما ،جهتهای مختلفی وجود دارد.
برای نمـونـه sfi ،برای آمـادگــی شغلــی و  sfiبرای کسـانـی که تحصیالت
دانشگاهی یا دبیرستانی دارند.
درصورت داشتن  ۱۶سال تمــام ،حــق دارید که در کالس هاـی آموزش
زبان سوئدی برای مهاجــران شرکت کنید .اما معمــول تر این است که
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افــراد زیر  ۲۰سال ،زبان ســوئــدی را در دبیرستان بیامـوزنــد .هنــگام
ثبـت نـام برای  ،sfiباید کارت شنـاســائی ،گواهینامه رانندگی یا گذرنامه
به همراه داشـته باشید.

آمـوزش کمونی بزرگسـاالن – کومووکس ()Komvux

کومـووکس ،آموزشـگاهی ست که بزرگساالن ،دروس دورههـای نه سـالـه
ابتدائـی را در آنــجا میخوانـند و به آن آموزش مقدماتی برای بزرگساالن
گفته میشود .اگر شما دارای تحصیالتی معادل دوره ابتدایی سوئد نباشید،
حق دارید که از آموزش مقدماتی برای بزرگساالن برخوردار شوید.

در کومـووکس شما میتوانید درسهای دبیرستـانی سـوئـد را نیز بخوانید.
به آن آموزش دبیرستانی برای بزرگساالن گفتـه مـیشـود .اگـر شمـا دارای
تحصیالتی معادل دوره دبیرستانی سـوئـد نباشید ،حق دارید که از آمـوزش
دبیرستانی برای بزرگساالن برخوردار شوید.
در کومووکس ،دورههـای آمـوزشی وجــود دارد که میتوانیـد آنها را نیز
پس از دبیرستان بخوانـید .نمـونهای دراین زمیــنه ،دورههای آموزش
تکمیلی ست که یک دوره آموزش فنی و حرفهای برای بزرگساالن
است .اگر دوره دبیرستان را در کومووکس به پایان برسانید ،میتوانید
تحصیل خود را در سطح مدرسه عالی و دانشگاه ادامه دهید .تحصیل
در کومووکس نسبت به مـدارس و دبیرستـانهای عادی ،سریع تر پیش
میرود .شمـا باید خـودتان درمــورد برنامههـای تحصیلـی خود تصمیم
بگیرید و میتوانید به صورت روزانه یا شبـانـه تحصـیل کنید .درس
خواندن در کومووکس رایگان است ،اما پول کتابها و دیگر مواد درسی
را باید خودتان بپردازید .اگر شما بیش از  ۲۰سال سن دارید و حداقل ۵۰
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درصد درس میخـوانیـد ،مـیتوانیـد از سازمان مرکزی کمکهای تحصیلـی
( ،) CSNکمک هزینه تحصیلی و وام تحصیلی درخواست کنید.
برای افرادی که برای نمـونـه دچار معلولیت ذهنــی یا مشــکالت روانــی
دیگر هستند نیز آموزش بزرگساالن وجود دارد .چنین آموزشیَ ،سرووکس
( )särvuxنام دارد.

آموزشـگاه بزرگسـاالن و یا مـدارس عالی مردمی
( )Folkhögskolor

یک آموزشگاه بزرگساالن ،مدرسهای برای دانش آموزان بزرگسـال است .در
این آموزشگاهها میتوانید درسهای دوره ابتدایی  ،دبیرسـتان و هنرستـان
فنی را پس از مقطع دبیرستان بخـوانیـد .در بسـیاری از این آموزشـگاهها،
میتوان همزمان با تحصیل ،زندگی هم کرد .در یک آموزگشـاه بزرگساالن
میتوانید دورههای مختلفی را بگذرانید:
• •دورههای آموزشی عمومی که میتوانید به جای دورههای دبیرستانی
و گاهی ابتدایی بگذرانید .با توجه به تحصیالتی که دارید ،میتوانید
از یـک تا چهـار سـال در اینجـا درس بخـوانید .سرعت آموزش دراین
آموزشگاه ،کندتر از کومووکس است.
• •دورههای آموزشی اختصاصـی ،دورههایی هستنـد که برای رشتـههای
خاصی درنظر گرفته شده اند .برای نمونه میتوانید موسیقـی یا هـنر
بخوانید .همچنین میتوانیـد یک حـرفـه بخصـوص مانند مربـی گری
فعالیتهای اوقات فراغت یا دستیاری بخش پزشکی را یاد بگیرید.
• •زبان ســوئــدی برای مهــاجــران .آموزشگاههای بزرگساالن میتوانند
دورههای آموزش زبان سوئدی برای مهاجران ( )Sfiنیز داشته باشند.

هرآموزشگاه ،خــود درمــورد پـذیـرش دانـش آمــوزان تصمیــم میگیـرد.
آموزشگاههای بزرگساالن دارای سیستـم نمــره گذاری مخصـوص به خــود
هستند .تحصیل در آموزشگاههای بزرگسـاالن ،میتواند شـرایـط عمـومـی
برای ورود به دانشگاهها و مدارس عالی را به شما بدهد .منظور این است
که شما ،معلوماتی را که برای تحصـیل در مـدارس عالی و دانشـگاهها الزم
است ،به دست آورده اید.

آمـوزش عالـی فنی و حرفه ای ( )YH-utbildning

آموزش عالی فنی و حرفـه ای ،شکلـی از تحصـیل است که شما در آن ،یک
حرفه مشخص در یک رشته خاص را آمـوزش میبینید .آمـوزش عالی فنی و
حرفه ای ،YH-utbildning ،جانشینی برای تحصیل طوالنی تر در دانشگاه
و مدرسـه عالی ست .در طـول تحصـیل ،دانشجـویان ازطریق کارآموزی در
تماس زیادی با شرکتها قرار میگیرند.
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طی این دورهها دانشجـویـان در تمـاس نزدیــک با زنـدگی کاری و
حرفـهای هستند .هدف این است که دانشجویان بتوانند به مجرد پایان
تحصیل ،کاری پیداکنند .برخـی از دورههای آمـوزش عالــی فنی و حـرفه
ای ،آمــوزش زبـان سوئـدی را نیز به عنـوان کمـک وـیژه دراختیــار
دانشجــویان قرارمـی دهند .این کمک برای شماست که زبان مــادری
دیگـری بجز ســوئــدی داریـد .اگر میخواهـید بیشـتر درباره آمـوزش
عالی فنی و حـرفهای بدانید ،میتوانید با اداره آمـوزش عالی فنی و
حرفهای تماس بگیریدwww.myh.se :
برای تحصیل در یک دوره آموزشی عالی فنی و حرفه ای ،شما باید مـدرک
مقدماتی دبیرستان را برای ورود به دانشگاه و مدرسه عالی داشتـه باشیـد.
این به ایـن معنـی است که شمـا دارای مدارک گذراندن دروسـی که برای
تحصیل در دانشگاه و مدرسه عالی الزم است ،هستید.

دانشـگاه ( )Universitetو مدرسه عالی ()högskola

در سوئد ،هم مدارس عالی و هم دانشگاه وجـود دارد .تفـاوت این دو در
این است که در دانشگاه ،دورههای پژوهشی الزامی ست ،درحالی که این
شرط برای مدارس عالی وجود ندارد .رشتههای تحصیلی دانشگاه و مدارس
عالی دارای امتـیاز و دانشنـامـه مشابه هستند .در هر استان ،حـداقـل یک
دانشگاه یا مدرسه عالی وجود دارد.

رشـته آموزش عالی یا واحدهای درسـی جداگانه

یک رشته آموزش عالی در بر گیرنده چنـدین واحـد درسی است که بعدا
به گرفتن یک دانشنامه ختم میشود .گرفتن دانشنامه به این مفهــوم
است که دانشجو تمام آزمونها را گذرانده و فارغ التحصیل شده است.
در یک رشته آموزش عالی شما باید بیشتر دورهها را بگذرانید .امـا
دورههـایی نیز هستنـد که شمـا خـودتان میتوانـید انتخـاب کنید .برای به
مثال رشتههای پزشکی ،لیسانس علوم اجتماعی،
دسـت آوردن دانشنـامـه ً
حـقوق قضـائی یا مهنـدسـی باید واحدهای آن رشته تحصیلی را خواند.
اگر واحـدهـای درسی جـداگانهای میخوانید ،انتخاب دورهها و ترتیب
خواندن آنها با خود شماست .دانشجوی تمام وقت باید هر سال  ۶۰واحد
آموزش عالی را بگذراند.

شـرایط ورود به دانشـگاه و مدرسه عالی

برای این که بتوانید در یک رشته آموزش عالی تحصیل کنید ،باید در وحله
اول واـجد شرایط عمـومـی ورود به این سطـح تحصیلـی باشیـد .گاهی به
صالحیت ویژهای هـم نیاز است .یعنی این که شما بایـد برخـی واحـدهای
درسی دبیرستـانی را خـوانـده باشیـد تا بـتوانیـد در بعضـی از رشتـهها در
مدارس عالی و دانشگاه وارد شوید.
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عکس :یو ِن ر

صالحیت عمومی را کسی دارد که:
•
•
•
-

•مدرک پایان تحصیـالت دبیرستـانــی را گرفته و در حـداقل  ۹۰درصد
درسها ،نمره قبولی داشته است.
•مدرک پایان تحصیــالت آمـوزش بزرگسـاالن را گرفته و در حداقل ۹۰
درصد درسها ،نمره قبولی داشته است.
•دارای یـک مــدرک تحصیلـی ســوئــدی یا خارجی معادل تحصیالت
دبیرستانی یا آموزش بزرگساالن در سوئد است ،مانند:
مــدرک تحصیلــی از آموزشــگاه بزرگســـاالن و گــذراندندورههایی که این صالحیت را میدهند
کسب معلومـات به شیــوه دیــگری که معــادل تحصیالتدبیرستانی یا آموزش بزرگساالن در سوئد باشد
داشتن صالحیت عمومی از دانمارک ،فنالند ،ایسلند یا نروژاز طریق تحصیالت سوئــدی یا خارجی ،یا تجربیات عملی،معلوماتی کسب شده باشد که بتواند امکان تحصیل در
سطح آموزش عالی را بدهد

برای کسانی که تحصیــالت خارجـی دارند ،دانش کافی در زبان سوئدی و
انگلیسی نیز یکی از شرطهاست.
صالحیت ویژه میتواند برای رشتههای مختلف تحصیلـی ،متفــاوت باشد.
اطالعات در مـورد صالحــیت ویژه برای هر رشتـه ،نزد دانشگاه یا مدرسه
عالی دارنده ی آن رشته ،وجود دارد.

مخـارج تحصیالت عالی

بخش بزرگی از هزینه فعـالیتهای دانشـگاهها و مـدارس عـالـی توسـط
دولت تامین میشود.
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درنتیجه تمام رشتههـای آمــوزش عالی رایــگان هستند و شما تنها هزینه
کتابها و دیگر وسایل تحصیلی خود را میپردازید.
دانشجویان مهمانی که مدت معینی تحصیل میکنند و از کشورهای خارج
از اتحادیه اروپا یا منطقه همــکاری اقتصـادی اروپا آمده اند ،باید شهریه
بپردازند.
اگر شما حـداقل نیمه وقت یعنی  ۵۰درصد درس میخوانید ،میتوانید از
سازمان مرکزی کمـکهای تحصیلی ( ،) CSNکمک هزینه تحصیلـی و وام
تحصیلی درخواست کنید.

اطالعات بیشـتر

در باره تحصیل در مـدارس عالی به زبانهای مختلـف ،میتـوانیـد در این
وبسایت بخوانیـد .www.studera.nu :اگر خـواستـار اطـالعـات بیشتـری
درمــورد مقــررات پذیرش هستیـد ،به این وبسـایت مـراجعـه کنیــد:
www.antagning.se

ارزش یابی

ارزشیابی یعنی تعیین کردن ارزش چیــزی که سنجش دقیــق آن دشــوار
اسـت .وقتی تحصیالت شـما یا معلومات شـما در یک شغل بخصوص،
مــورد رسیدگی قرارگیرد ،به آن ارزشیابی می گویند .ارزشیــابی تحصـیالت
قبلــی یا معلـومــات حرفه ای شما می تواند نشان دهد که شما از
معلوماــتی معــادل آن چه که در سوئد تدریس می شود ،برخورداریـد.
شمــا می توانــید در یک ارزشیابی شغلــی شرکت کنید تا درجریان آن،
معلومــات حرفــه ای شمــا به صـورت گفتگو و در عمل ،ارزیابی شود.
شما می توانید برای شغل هایی مانند کارهــای ساختمــانی ،درمان،
صنعت ،حمل و نقل و رسـتوران ارزیابی شـوید.

ارزیابـی مـدارک تحصیلی خارجی

اگر یک دوره آموزش عالی خارجـی را به پایان رسانده اید ،تحصیـالت شما
میتواند نزد سازمان آموزش عالی ارزیابی شود .این ارزیابی  ،رایگان است.
اطالعات بیشتر را دراین وبسایت بخوانیدwww.uhr.se :
بعضی از مشاغل با مقرراتی که در قوانین سوئد درـمورد شرایـط الزم برای
کار در این شغلها وجود دارد ،تنظیم شـده اند ،مانـند برخی مدارک فارغ
التحصیلی .اگر شما خواستار کار در یکی از این مشاغل هستید ،باید مجوز
الزم را از اداره ی مسوؤل آن شغل درخـواسـت کنید .برای نمـونـه ،شغــل
خدمات درمـانی مانند پزشـکی یا پرستـاری از اداره کل امـور اجتمـاعـی و
شغلی در محدوده آموزش از اداره کل امور مدارس.
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ترجمـه مـدارک تحصیلـی خارجی

اگر میخواهیـد مـدارک تحصیلـی شـما ارزیابی شـونـد ،اول باید به زبـان
سوئدی ترجمه شوند .این ترجمه باید توسـط یک مترجـم حرفـهای انجـام
شود .اداره کاریابی معمـوال برای ترجمـه مـدارک تحصیلـی ،کمـک میکند.
اگر مدارک به زبانهای انگلیسـی ،فرانسـوی ،آلمانـی ،اسپانیائی یا یکی از
زبانهای اسکاندیناوی نوشته شده باشند ،نیازی به ترجمه ندارند.

کمـک مالـی تحصیلی

بزرگساالنی که مشغول به تحصـیل هستنـد می تواننـد از اداره ی مـرکـزی
کمکهای تحصیلی ( )CNNتقـاضـای کمـک کننـد .کمـک مالـی تحصیلـی
متشکل از وام و کمک بالعوض است .وام گرفته شـده به اضـافـه بهـره آن
باید باز پرداخته شود .این شامـل کسانـی که از سـوئـد نقل مکان می کنند
هم می شود .هنگام درخواست مشخص می کنید که آیا وام هم می گیرید
یا نه .حـداـقل شش مـاه پـس از آخرین کمـک مالـی تحصیلـی شـروع به
بازپرداخت آن می کنید .اگر دارای فرزند هستید می توانید کمـک بیشتری
دریافت کنید (.)tilläggsbidrag
شما میتوانید در صـورت گرفتن اجـازه ی اقامت دائـم کمـک مالی و وام
از اداره ی مرکزی کمکهای تحصیلی دریافت کنید .همچنین در صورتی
که به عنوان پناهنـده و یا فرد نیازمنـد حمـایت و یا به خاطر شرایط
بسیـار سخت موفق به گرفتن اقامت دائم شده باشیـد این وام به شما
تعلق میگیرد ،حتی اگر اجازهی اقامت شـما کوتـاه مدت بوده باشد.
افـزون بر این بـرای دریافت کمک هزینهی تحصیلی باید شرایط دیگر را
احراز کنید .مانند اینکه فردی که
پناهندگان حـق گرفتـن کمـک هزینـه ی تحصیلـی از اداره ی مرکـزی
کمـک هزینههای تحصیـلی ( )CSNرا ندارند .برای اگاهی بیشتر به
پایـگاه اینترنتی  www.scn.seمراجعه شود.

اوقـات فراغـت و فعالیت های
ا نجمنی

اوقات فراغت به زمان پس از کار یا درس گفتـه میشـود .در سـوئـد یـک
سنت قویِ فعالیتهـای انجمنـی وجـود دارد و بسیاری از مردم در اوقات
فراغت خـود عضـو یـک یا چند انجمـن هستند .در فعالیتهای انجمنـی
شما میتوانیـد با کسانی که عالقمندیهای مشابه شما را دارند آشنا شوید
و تماسهای بیشتری با جـامعـه سـوئـد پیـداکنید .برای شمـا که تازه وارد

 | 120دربـاره سـوئــد

© شـورای شهـر یوتبـوری و استـانـداری استـان یـوتـالنـد غـربـی

با بانوان مسن تر ب رانید.

عکسColourbox :

هستید ،عضویت در یک انجمن میتواند راهی برای یافتـن دوستـان جدید
و یادگرفتن سریع زبان سـوئـدی باشد .در یک انجمن ،امکان کار با مسائل
اجتماعی نیز برای شما فراهم میشود.
ر سـوئـد ،آزادی تشـکیل انجمـن وجـود دارد .این ،بخـش مهمـی از یک
جامعـهی دموکراتیـک است .آزادی تشـکیل انجمـن به این معنی ست که
همه حق دارند که یک انجمن تاسیس کننـد .گروهـی از مردم که عـالیـق
مشترک یا پیشینه مشترکی دارند ،میتوانند یک انجمن تشکیل دهند.
انواع مختلف انجمن وجود دارد ،مانند انجمنهای ورزشی ،انجمنهای
فرهنگی و موسیقی و انجمنهای مذهبـی .کار در یـک انجمـن معمـوال
داوطلبانه است و دستمزدی پرداخت نمیشود.

تشـکیل یـک انجمن

برای تشکیل یک انجمن باید یک هیئت مدیره وجود داشتـه باشـد .هیئت
مدیره پیشنهادهایی را برای مقررات انجمن مینویسـد که باید در انجمـن
اجرا شـود .این مقـررات ،اساسنامه ( )stadgarنامیـده مـیشـود .در اغلب
موارد ،انجمنها در اداره مالیات ثبت میشوند و یک شماره ثبت سازمانی
دارند .انجمنها معموال یک حساب بانکی نیز دارند.

تمـاس بـا انجمن هـای مختلف

اگر میخواهید در یک انجمن عضو شوید ،یک انجمن تأسیس کنید یا برای
یک انجمـن درخواست پول کنید با کمـون خود تمـاس بگیرید .در کمـون،
ممـکن است برای نمـونه بخش اوقـات فراغت ()fritidsförvaltningen
باشد که به انجمنها کمک کند.
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برای اگاهـی از تاسیـس انجمـن به پایـگاه اینـترنتـی www.verksamt.se
مراجعه شود .در این پایگاه اطالعات مفصلی در مورد امور شرکتها ،ادارهی
مالیات و اژانس توسعه ی اقتصادی و منطقهای سوئد آمده است.

انجمن هـای مهاجران

یک انجمن مهاجران ،انجمنی ست که به افرادی که از یک کشور آمـدهاند
کمک میکند تا یکدیگر را در کشور جـدیـدشـان پـیدا کننـد .انجمـنهـای
مهاجـران میتوانند کمک خوبی برای مهـاجـران تازه وارد باشند تا جامعـه
سوئد را درک کنند.

انجمن هـای فرهنگی

یک انجمن فرهنگی میتواند انجمنی باشد که اعضای آن عالقمند به نوع
خاصی از رقص ،تئاتر یا موسیقی هستند و یا ا ین که افرادی با پیشینه
قومی و فرهنگی مشترک را گردهم جمع کند.

سـازمان های غیر انتفاعی

سازمانهای غیر انتفاعی تالش میکنند تا جامعه را توسعه داده و تغـییر
دهند.
به سازمانهای غیر انتفاعی گاهـی سـازمـانهای داوطلبانه یا سازمـانهای
غیردولتی ( )NGOنیز گفتـه میشـود .بسیـاری از انجمـنهـای سـوئـد در
منـاطق زیادی از کشور فعالیت دارند .بعضی از آنها در خارج از کشور نیز
فعال هستند.
در اینجا تعدادی از سازمانهای غیر انتفاعی سوئد را میبینید:
صلیب سرخ یک سازمان بین المللی ست که در سراسر جهان وجود دارد،
گاهـی نیز با نام هـالل احمـر .سـازمـان صلیب سـرخ میتواند برای یافـتن
بستگانی که تماس با آنها به دلیل جنـگ یا درگیریها و یا سوانـح طبیعـی
قطع شده به آدم کمک کند.
این سازمـان ،دفترهـای محلـی در برخی از کمونها نیز دارد که میتوانـد
در دروس مدرسه و یا انجام فعالیتهایی برای شمـا که تازه وارد هستیـد،
کمک کند .سـازمـان صلیب سرخ همچنین دارای مراکز درمانی برای آسیب
دیدگان جنگ و شکنجه در برخی از کمونهاست.
سازمان نجات کودکان یک سازمان بین المللی ست که برای حقوق کودکان
در سوئد و کشورهای دیگر کار میکند.
 KFUMسازمان مـردان جـوان مسیحی بخشـی از سـازمـان بین المـللــی
 YWCA-YMCAاست .آنها بیشـتر فعـالیتهایی را برای نوجوانان تازه
وارد ترتیب میدهند .نوجوانان جمع میشوند تا به همـراه یک سرپرست،
برای نمونه به سینما بروند ،ورزشی را امتحان کنند یا به تئآتر بروند.
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( IMکمکهای انسانی فردی) سازمانی بین المللی ست ،اما در سـوئـد نیز
فعالیت دارد .کار این سازمان در زمینه همپیوستگی و مشارکت در جامعه

انجمن های سیاسـی

اگر به سیاست عالقه دارید میتوانید در یک حزب سیاسی یا یک سازمان
سیاسـی عضـو شـویـد .در اغلب احــزاب سـیاســی ،گروههائـی هم برای
بزرگساالن و هم برای جوانان وجود دارد.

انجمن هـای دیگر

انجمنهای زیاد دیگری وجود دارند که میتوانند جالب باشند .انجمنهای
طرفـداران طبیعت و حیوانات ،انجمـنهای زیست محیطـی و انجمنهای
مذهبی .انجمنهای بازنشستـگان نیز وجـود دارند که برای خواسـتههـای
بزرگساالن فعالیت میکنند.

جنبش هـای مردمی -یک سـنت در سـوئد

یک جنبش مردمی زمانی شکل میگیرد که گروه بزرگی از مردم برای یک
هدف مشترک کار میکنند ،ماننـد محیـط زیست و مخـالفت با نوشیـدن
مشروبات الکلی .جنبشهای مردمی مدت بسیار زیادی در سـوئـد وجـود
داشته اند .یک جنبش مردمی اغلب سازمـانـی ست که در نقـاط مختلـف
کشور وجود دارد .جنبشهای مردمی در طـول قـرن نوزدهـم و آغـاز قـرن
بیستم ،از اهمیت زیادی در سوئد برخوردار بودند .در آن دورهها ،بسیاری
از جنبـشهـای مـردمـی برای حقوق انســانها و بـرای جـامعــهای دارای
دموکراسی بیشتر مبارزه میکردند.
جنبش ضد نوشیدن مشروبات الکلی ،جنبش کلیسای آزاد و جنبش کارگری
از جنبشهای بزرگ بودند .جنبش ضد نوشیدن مشروبات الکلی ،نخستین
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جنبش بود .این جنـبش برای این که مـردم کمتر مشروب الکلی بنوشنـد،
فعالیت میکرد .جنبش کلیسای آزاد یک جنبش مسیحی است .پیش از آن،
این جنبش برای نمونه برای حق رأی همگانی تالش کرده بود .بسیاری از
جنبشهای مردمی برای برخورداری همه مردم از امکان تحصیل و آموزش
تالش میکردند .امروزه بسیاری از جنبشهای مردمی در زمینه مسائل
سیاسی کار میکنند .همچنین جنبشهای مردمی وجود دارند که امروزه به
صورت ادارات دولتی کار میکنند ،مانند بیمه بیکاری یا  .a-kassanسنت
فعالیت دسته جمعی برای ایجاد تغییر هنوز در جامعه سوئد وجود دارد.
امروزه نیز انجمنهای زیادی فعالیت میکنند.

آمـوزش مردمی ( )Folkbildning

آموزش مردمی به معنـای این است که تمـام بزرگسـاالن از یک آمــوزش
عمـومـی برخــوردار شـونـد .تمـام آمـوزشها در انجمنهای آموزشی و
آموزشگاههای بزرگساالن ،آموزش مردمی نامیده میشوند .آموزش مردمی
در سوئد ،رشد خود را از بیش از  ۱۰۰سال پیش آغاز کرد و هنوز هم یک
جنبش قوی است .مردم از طریق آموزش مردمی ،معلوماتی کسب میکنند
تا بتوانند فعاالنه برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک مشارکت کنند.

انجمن های آموزشـی

یک انجمــن آموزشـی ،سازمـانـی سـت با آمـوزشهـایـی برای
بزرگـســاالن .انجمنهای آموزشی بسیاری وجود دارند که محفلهای
آموزشی ،برنامههای فرهنگی و سایر آمـوزشها را برای بزرگــساالن ترتیب
میدهـند .یک محفل آموزشی ،گروهی است که با یکدیگر چـیزی را
میآموزند .این میتواند برای نمونه هنر ،موسیقی ،زبان یا فرهنگ باشد.
Studieförbundet Vuxenskola, Folkuniversitet, Medborgarskola
و  ABFچند انجمـن آموزشـی هستند .انجمنهای آموزشی در سوئد هر
سال حدود  ۳۰۰۰۰۰محفل آموزشی تشکیل میدهند .آنها بیش از دو
میلیون شرکت کننده دارند.

راهنمـای پناهنـدگان و خدمات مشـابه

بسیاری از کمونها و سازمـانهـای غـیر دولـتی به پناهندگان تازه وارد و
مهاجران کمک میکنند تا با سـوئـدیها در تماس قرار بگیرند .هـدف این
است که مهاجران و سوئدیها در اوقات فراغت یکدیگر را مالقات کنند تا
با یکدیگر آشنا شوند و با هم تبادل تجربیات کنند .این تماسها میتواند
به صورت فعالیتهای مختلف مانند بولینـگ ،بازدید از مـوزهها یا سـایـر
اماکن جالب توجه باشد .برای اطالع از آنـچه دراین زمینه وجـود دارد ،با
کمون خود تماس بگیرید.
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اوقـات فراغـت برای کـودکان و نوجوانان

خانه هـای اوقات فراغت

در کمون هـا معمـوال خانه های اوقات فراغت برای نوجوانان بین ۱۲
تا  ۱۶ساله وجـــود دارد .خـانـه هـــای اوقــات فراغت برای جوانان با
ســن باالتـر نیز وجـود دارد .در خــانه های اوقـات فـراغت ،نوجـوانان
می توانند فیلم تماشــا کنند و دوستــان خــود را ببینند .معمـوال خانه های
اوقــات فـراغــت دوره هایی را نیز ترتیب می دهـند که نوجـوانـان
می توانند رقــص ،بازی در نمایش و عکس گرفتن را بیاموزند .برای اطـلاع
از آنچــه درایـن زمینه وجود دارد ،بـا کمون خود تماس بگیرید و یا به
وبسـایت کمون مراجعه کنید.

سـرمایه گذاری برای نوجوانان

عالوه بر خانههای اوقات فراغت ،در بسیاری از کمونها اقدامات ویژهای
نیز برای نوجوانان انجام میشود .شاید باشگاههای نوجوانان یا اماکن
مالقات وجود داشته باشد که در آنها نوجوانان بتوانند باهم دیدار کرده
و از امکان ایجاد یک پروژه یا تشکیل گروههای مختلف برخوردار شوند.
برای اطالع از آنچه دراین زمینه وجود دارد ،با کمون خود تماس بگیرید و
یا به وبسایت کمون مراجعه کنید.
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انجمن های ورزشی

انجمنهای ورزشی برای بسیاری از کودکان و نوجوانان در سوئد مهم
هستند .آنها دراین انجمنها میتوانند ورزشهای مختلفی مانند فوتبال،
اسب سواری و شنا را تمرین کنند .تحقیقات علمی نشان میدهند که حال
نوجوانانی که ورزش میکنند بهتر است و دیدگاه مثبت تری نسبت به
آینده دارند .این نوجوانان استرس کمتر و دوستان بیشتری دارند.
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پرسـش هایی برای بحث،
بخش ۳
چه پیامدی برای جامعه خواهد داشت اگر شما سیاه کار کنید و
مالیات نپردازید؟
عضویت در یک انجمن صنفی ،چه سودها و زیان هایی دارد؟
عضویت در صندوق بیکاری  ،a-kassanچه سودها و زیان هایی
دارد؟
بیشتر مشاغل از طریق روابط و شبکه های اجتماعی به دست
می آیند .شما چطور می توانید این روابط را در سوئد ایجاد کنید؟
به نظر شما مالیات باید صرف چه اموری شود؟
سطح مالیات در سوئد باالست یا پایین است؟
چگونه می توانید هنگام درخواست کار در سوئد ،از تجربه های
حرفه ای قبلی خود استفاده کنید؟
هنگام انتخاب رشته تحصیلی ،نیاز است که به چه چیزهایی
فکر کنید؟
در اوقات فراغت خود بیشتر چه کاری می کنید؟
به کدام حرفه و شغل در سوئد عالقه مند هستید؟
برنامه ای برای ادامه تحصیل دارید؟
آیا توانسته اید با انجمن هایی که برایتان جالب هستند،
تماس برقرار کنید؟

© شـورای شهـر یوتبـوری و استـانـداری استـان یـوتـالنـد غـربـی

دربــاره سـوئــد | 127

 | 128دربـاره سـوئــد

© شـورای شهـر یوتبـوری و استـانـداری استـان یـوتـالنـد غـربـی

