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اطالعات در مورد اشتغال یا کار آموزی )پراکتیک ( برای شما کً پىاٌىدي
بودي و یا ٌستید

شما در قدم اول در مدت انتظار برای دریافت پاسخ به
تقاضای پناهندگی تان باید برای امرار معاش خود کار کنید.
جهت امکان اشتغال به کاری می باید صاحب مدرکی شوید
که شما را از اجبار به داشتن اجازه ی کار مستثنا کند
).(AT-UND
حق داشتن ) (AT-UNDرا تحت شرایط زیر می توانید
دارا باشید:
ػوا هی تایذ ُْیت خْد را تا هذراک ػٌاطایی ثاتت

کٌیذ .ایي تذیي هؼٌاطت کَ ػوا تایذ هذارکی ارایَ ًواییذ
کَ ًؼاى دُذ ًام تاى چیظت ،در کجا هتْلذػذٍ ایذ ّ
ػِزًّذ کذام کؼْریذ؟ ایي هذارک هی تایذ ػکض دار
ّ اس طزف همام صالحیتذار صادر ػذٍ تاػٌذ .چٌاًچَ
در صْرت ػذم داػتي هذرک ُْیت اگز تا حذ اهکاى
تَ ادارٍ ی هِاجزت در تؼییي ُْیت تاى کوک کٌیذ،
هی تْاًیذ ) (AT-UNDدریافت کٌیذ.
 پزًّذٍ ی ػوا هی تایذ در کؼْر طْئذ هْرد تزرطی
لزار تگیزد .اگز ػوا اس طزیك کؼْر دیگزی تَ طْئذ
آهذٍ ایذ ،تٌاتز اصْل همزرات داتلیي
) (Dublinförordningenهی تایذ تَ آى کؼْر
ػْدت دادٍ ػذٍ ّ تحت لْاًیي آى کؼْر تَ تماضای
ػوا رطیذگی ػْد.


تماضای پٌاٌُذگی تاى هظتذل تْدٍ ّ دالیل ارایَ ػذٍ
تی اطاص ًثاػٌذ ّ اس ایي رّ جِت حك داریذ کَ تماضا
ًاهَ ی ػوا هْرد رطیذگی لزار گیزد.

در صْرت دریافت ) (AT-UNDػوا یک گْاُی خْاُیذ
گزفت کَ در کارت  LMAػوا ثثت هی ػْد .در صْرت
رد تماضای پٌاٌُذگی تا سهاًی کَ کؼْر را تزک کٌیذ یا تا
سهاًی کَ جِت تزک کؼْر ُوکاری ًواییذ ،ػوا هی تْاًیذ
کار کٌیذ .در صْرت دریافت جْاب هثثت هی تایذ ُوچٌاى
تَ کار تاى اداهَ دُیذ .ػوا هی تْاًیذ تَ ادارٍ ی کاریاتی
جِت یافتي کار هزاجؼَ کٌیذ .جِت اطالػات تیؼتز تَ ّب
گاٍ  www.arbetsformedlingen.seهزاجؼَ کٌیذ.
در صْرتی کَ هطوذى ًیظتیذ کَ  AT-UNػوا اػتثار
دارد ،تَ تخغ پذیزػی کَ در آى ثثت ًام هی تاػیذ ،هزاجؼَ
فزهاییذ.

کار کردن در طول مدتی کً متقاضی پىاٌىدگی می باشید
در صْرت اطتخذام ،هی تایذ کَ گْاُی  AT-UNDتَ
کارفزهای خْد ًؼاى دُیذ .کارفزها هْظف اطت کَ کتثا ً
ادارٍ ی هِاجزت را اس اطتخذام ػوا هطلغ ًوایذ ّ ادارٍ ی
هِاجزت ایي اهز را تَ تخغ پذیزػی کَ در آى ثثت ًام ػذٍ
ایذ اطالع خْاُذ داد .جِت گشارع اطتخذام هی تایذ
کارفزها اس فزم ػوارٍ ی "anmälan om 152011
" anställning av asylsökandeکَ آى را هی تْاى در
ّب گاٍ  www.migrationsverket.seیافت.
در صْرتی کَ ػوا هظتوزی رّساًَ داریذ ،هْظفیذ کَ
ُویؼَ درآهذ خْد را تَ ادارٍ ی هِاجزت اػالم ًواییذ.
جِت دریافت یک ػوارٍ ی ُواٌُگی
) (samordningsnummerهی تایذ تا ادارٍ ی هالیات
تواص یگیزیذ .چٌاًچَ در آیٌذٍ تخْاُیذ تماضای ػغل ًواییذ،
ػوا تَ ایي ػوارٍ تزای ًؼاى دادى ایي کَ در طْل سهاًی
کَ هتماضی پٌاٌُذگی تْدٍ ایذ ،کار کزدٍ ّ هالیات پزداختَ
ایذً ،یاس داریذ .در صْرت تیواری ّ ایي کَ لادر ًثاػیذ
طزکارتاى حاضزػْیذ ،ػوا جِت دریافت حمْق اطتؼالجی
ًیاس تَ ػوارٍ ُواٌُگی داریذ.
در طول مدتی کً متقاضی پىاٌىدگی کار آموزی (پراکتیک)
می باشید
کار آهْسی(پزاکتیک) شناخت در مورد زندگی کاری در
سوئد فراهم می کند و می تواند یک راه بسیار خوبی برای
یادگیری زبان سوئدی باشد .هدف این است که شما در
حرفه جدید مهارت بدست آورید و یا دانش خود را در
حرفه شما قبل داشتید گسترش دهید .شما هیچ حقوق و
دستمزد در زمانی که هؼغْل کار آهْسی (پزاکتیک) هستید
دریافت نخواهید کرد .قبل از شروع کارآموزی باید محل
کار مورد تایید اداره مهاجرت قرارگیرد و کارفرما با اداره
مذکور قرارداد بنویسد .این بخاطری دریافت هدایت و
پشتیبانی برای شما و همچنان برای بیمه بودن شما در
صورت اتفاق حادثه ای در محل کار می باشد.
در طول این مدت شما حق دارید به اداره مهاجرت مراجعه
کنید ،ممکن است با شما مشاورخود در اداره مهاجرت
مالقات کنید و یا به علت بیماری یا مراقبت از کودکان در
خانه اقامت داشته باشید.
تحت ػزایظ سیز هی تْاًیذ حك داػتي کار آموزی
(پرااکتیک) را دارا تاػیذ:
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 شما خود تان باید محل کار را پیدا نماید.
کارفرما شرایط کاری را به اداره مهاجرت اطالع میدهد.
 اداره مهاجرت قرارداد کارآموزی را با شرکت  /سازمان
مینویسد.
امکان تقاضای اجازي ی کار
چٌاًچَ جْاب رد تَ تماضای پٌاٌُذگی ػوا دادٍ ػْد ،هی
تْاًیذ درخْاطت اجاسٍ کار کٌیذ .ایي تماضا را ٌُگاهی هی
تْاًیذ تظلین ادارٍ ی هِاجزت کٌیذ کَ حکن اخزاج ػوا
لاًًْا ً السم االجزا تاػذ .حکوی کَ اس طْی ادارٍ هِاجزت ّ
یا دادگاٍ ػالی هِاجزت صادر تَ ػوا ػالم ػْد در صْرت
ػذم تظلین تماضای اطتٌاف پض اس طَ ُفتَ السم االجزا
خْاُذ تْد .پض اس السم االجزا ػذى لاًًْی حکن ػوا هی
تایذ در ظزف دّ ُفتَ در خْاطت اجاسٍ ی کار ًواییذ.
شرایظ دریافت اجازي ی کار کدامىد؟
تَ ایي ػزایظ تا اجاسٍ ی کار ػوا هْافمت هی ػْد:
 ػوا هی تایذ حذالل ػغ هاٍ اس سهاًی کَ تماضای
پٌاٌُذگی کزدٍ ایذ ّ هذت اطتخذام تاى هی تایذ حذالل
 12هاٍ اس رّسی کَ تماضای اجاسٍ ی کار هی کٌیذ
ًشد ُواى کارفزها تاػذ.
 ػزایظ اطتخذاهی ػوا هی تایذ حذالل تزاتز تا
لزاردادجوؼی صٌفی تاػذ ّیا تزاتز تا آًچَ کَ هؼوْل
در ایي ػغل ّحزفَ تْدٍ ًّیش تتْاًیذ اهزار هؼاع
کٌیذ.
 ػوا ػاغل کاری تْدٍ ُّظتیذ کَ حذالل هیشاى حمْق
تاى در هاٍ  13000کزّى هی تاػذ.
 اتحادیَ ی صٌفی هْرد ًظز فزصت اظِار ًظز در
تارٍ ی ػزایظ اطتخذاهی ػوا را داػتَ تاػذ.
 دارای پاطپْرتی تاػیذ کَ تا پایاى هذت سهاى کار
اػتثار داػتَ تاػذ.
ػزایظ اطتخذاهی ّ ػزلیظ تأهیي هؼاع هی تایذ حتی در
طْل هذتی کَ ػوا هتماضی پٌاٌُذگی تْدٍ ّ کار کزدٍ ایذ،
رػایت ػذٍ تاػٌذ.
تماضاًاهَ ی هی تایذ در ظزف دّ ُفتَ پض اس ایي کَ حکن
لاًًْا ً السم االجزاطت ،تظلین ادارٍ ی هِاجزت تؼْد.
تماضا ًاهَ را هی تْاى اس طزیك ّب گاٍ ادارٍ ی هِاجزت
ّ یا تَ تخغ صذّر اجاسٍ ًاهَ ُا تظلین ًوْد .در صْرتی
کَ تَ طزیك الکتزًّیکی تماضا کٌیذ ،در صْرتی کَ
تماضاًاهَ کاهل تاػذ ،جْاب آى را ظزف طَ ُفتَ خْاُیذ
گزفت .در راتطَ تا تظلین تماضا ًاهَ هی تایذ پاطپْرت
هؼتثز ارایَ ًوْدٍ ّ ًیش ػْارض صذّر اجاسٍ ًاهَ را
یپزداسیذ.
کارفزها هْظف اطت کَ تَ ادارٍ ی هِاجزت ثاتت کٌذ کَ
ػزایظ اطتخذام رػایت ػذٍ اطت ّ هی تایذ جِت پیؼٌِاد
کار فزم  "Anställningserbjudandet" 23011پز
کٌذ ّ ػوا آى را تَ پیْطت تماضای کار تَ ادارٍ ی هِاجزت
ارطال داریذ.

در صورتی کً بً تقاضای پىاٌىدگی شما جواب مىفی دادي
شود
در صْرتی کَ تَ تماضای پٌاٌُذگی ػوا جْاب هٌفی دادٍ
ػْد ًّیش اهکاى درخْاطت اجاسٍ ی کار در طْئذ را ًذاػتَ
تاػیذ ،هی تْاًذ اس کؼْرتاى تماضای اجاسٍ ی کار ًواییذ.
ػزایظ دریافت اجاسٍ ی کار اس ایي لزار اطت:
 ػوا صاحة پاطپْرت هؼتثز هی تاػیذ. ػوا هی تْاًی تا درآهذ اس کارتاى اهزار هؼاعکٌیذ.
 ػوا صاحة کاری ُظتیذ کَ حذالل هیشاى حمْقتاى  13000کزّى در هاٍ هی تاػذ.
 کارفزهای ػوا ایي پظت خالی را حذالل تَ هذت 10رّس در طْئذ ّ کؼْرُای ػضْ اتحادیَ ی
ارّپا آگِی کزدٍ تاػذ.
 ػزایظ اطتخذاهی پیؼٌِادی اس طْی کارفزهایػوا ،هی تایذ حذالل تزاتز تا لزاردادجوؼی
صٌفی تْدٍ ّیا تزاتز تا آًچَ کَ هؼوْل در ایي
ػغل ّحزفَ اطت ،تاػذ.
 کارفزهای ػوا تَ اتحادیَ ُای ی صٌفی هْردًظز فزصت اظِار ًظز در تارٍ ی ػزایظ
اطتخذاهی را داػتَ تاػذ.

استیىاف
در هْرد جْاب رد تَ تماضای کار ًوی تْاى ػکایت ّ
درخْاطت اطتیٌاف ًوْد .حکن اّلیَ ی اخزاج ػوا ُن چٌاى
هؼتثز اطت ّ هی تایذ کؼْر را تزک کٌیذ.

چً مواردی را گرفته اجازي ی کار دربر دارد؟
در صْرت تْافك تا اجاسٍ ی کار ػوا  ،اس فِزطت تخغ
پذیزع تاى حذف هی ػْیذ ّ هی تایذ خْدتاى هظکي تِیَ
کٌیذ.
در صْرتی کَ سهاى اطتخذام هحذّد تاػذ ،تَ ػوا اجاسٍ ی
الاهت ّ کار تزاتز تا آى هذت ّ ُز تار حذاکثز دّطال دادٍ
هی ػْد.
در طْل دّطال اّل اجاسٍ ی کار هحذّد تَ یک ػغل ّ یک
کارفزها هی تاػذ .در صْرتی کَ اجاسٍ ی الاهت ّ کار دّ
طال دیگز توذیذ ػْد ،دیگز اجاسٍ ی کار هحذّد تَ یک
کارفزها ًثْدٍ ،تلکَ فمظ هحذّد تَ یک کار هؼخص خْاُذ
تْد.
پض اس  44هاٍ هی تْاًیذ الاهت داین کظة ًواییذ .حکن
اخزاج لثلی ػوا ٌُگاهی تاطل هی طْد کَ تَ ػوا اجاسٍ ی
الاهت داین دادٍ ػْد.
در صْرتی کَ کارتاى را اس دطت دادٍ ّ ًتْاًیذ در ظزف
طَ هاٍ کار تاسٍ ای پیذا کٌیذ ،ادارٍ ی هِاجزت هی تْاًذ
اجاسٍ ی کار ػوا را لغْ کٌذ .در تؼضی اس هْارد هی تایذ
دّتارٍ تماضای کار تٌواییذ.

با حکم اخراج مه چً می شود؟
یک درخْاطت اجاسٍ ی کار السم ًیظت کَ در رًّذ
آهادٍ کزدى تزگؼت ػوا تَ کؼْرتاى ّلفَ ای ایجاد ًوایذ.
الثتَ اهز ّلفَ تظتگی تَ ایي دارد کَ دالیل تماضای کار ػوا
هظتذل تاػٌذ.
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در صْرتی کَ ػوا صاحة اجاسٍ ی الاهت ّ کار
تاػیذ ،تا هذت اػتثار آًِا حك داریذ کَ در طْئذ سًذگی کٌیذ.
حکن اخزاج ػوا تا سهاًی کَ اجاسٍ ی الاهت داین کظة
ًکزدٍ ایذُ ،وچٌاى السم االجزاطت.

در مورد اعضای خاووادي چً قاوووی صدق می کىد؟
تَ خاًْادٍ ی ػوا ًیش در طْل هذتی کَ ػوا اجاسٍ ی کار ّ
الاهت داریذ ،الاهت تؼلك هی گیزد.
هٌظْر اس اػضای خاًْادٍ ایي اطت:
 سى/ػُْزُ ،وشی ّ یا ػزیک سًذگی تا هذرک ثثت
ػذٍ ی هؼتثز.
 فزسًذ سیز  14طال کَ هتؼلك تَ فزد اطتخذام ػذٍ یا
ػُْز/سىُ ،وشی ّ یا ػزیک سًذگی تا هذرک ثثت
ػذٍ ی هؼتثزتاػذ.
اػضای خاًْادٍ ،اگز طاکي طْئذ ُظتٌذ ،هی تایذ در هْرد
آًِا ًیش حکن السم االجزا صادر ػذٍ تاػذ ّ تماضا ًاهَ تایذ
در ظزف دّ ُفتَ پض اس لاتل اجزا تْدى حکن تظلین ایي
ادارٍ ػْد.

اطالعات بیشتر
جِت اطالػات تیؼتز در هْرد پز کزدى تماضاًاهَ
درخْاطت کار ّ ػاهل چَ هْاردی هی تاػذ ،تَ ّب گاٍ ها
 www.migrationsverket.seهزاجؼَ کٌیذ .در ایي ّب
گاٍ راٌُوایی جِت پز کزدى فزم اس کؼْرتاى ًیش هْجْد
اطت.

