راه به سوی کار
غی از اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا
این صفحه در قدم نخست به شما های راجع یم شود که در یک کشور ر
تحصیل کرده و یم خواهد در کمون یا شورای ایالت در سویدن کار کند .شاید شما داکی ،داکی دندان ،نرس ،معلم یا
معلم کودکستان استید؟ شاید شما تجربه و یا تحصیل در شغل های دیگری صیح ،مکتب و یا بخش مراقبت دارید؟ به
توانای شما نیاز است.
ی
این صفحه در زمینه اینکه شما یچ رضورت دارید انجام دهید تا بتوانید در حرفه تان کار پیدا نمایید ،معلومات و
مشورت یم دهد .به گونه مثال ،چطور یم شود صالحیت کاری حرفوی سویدن را دریافت کرد ،آنچه برای کار کردن در
شغل های چون کار در مکتب و در بخش صیح رضوری یم باشد .همچنان ،این صفحه به کارفرماها و راهنما ها ر ر
نی
معلومات ارایه یم کند.
نیم شود از صفحه کار جستجو کرد .شما یم توانید از طریق اداره کار در جستجوی کار شوید.
ر
سویدی یم باشد ،اما بسیاری از فلم ها دارای زیرنویس یم باشد که یم شود به زبان های مختلف
این صفحه به زبان
ر
پایی فلم ”översätta
ترجمه شود .شما یم توانید با کلک کردن به آیکون "( "undertexterزیرنویس) در ر
”( automatisktترجمه خودکار) انتخاب نموده و زبان مورد نظر تان را انتخاب نمایید .این روش را با دیدن این فلم
امتحان نمایید:
https://www.youtube.com/watch?v=baigQhEnthM
اگر شما تمام معلومات در این صفحه را نیم فهمید ،شما یم توانید به گونه مثال از
اقارب ،دوست ،آشنا یا همسایه
راهنما در اداره کار کمک دریافت نمایید.
ر
این صفحه در گام نخست به شما که اجازه اقامت در سویدن را دارید راجع یم شود .اما پناهجویان رنی یم توانند از
معلومات مستفید شوند .این خوب است که از همان ابتدا تا جای ممکن قدم های رضوری را دانست .از همن حاال
ر
بگیید.
شما خود یم توانید سویدی را یاد ر
http://informationsverige.se/fa/mer-om-sverige/lara-svenska/.

ما کسانیکه در عقب این صفحه استیم ،سازمان کارفرما یی کمون ها و شورای های ایالت سویدن یم باشیم،
همچنان ،هشت اتحادیه کارگری چون؛ اتحادیه اکادمیک ها ،ر ر
فییوتراپست ها ،اتحادیه معلمان ،انجمن معلمان ،اتحادیه
کارگران شهرداری های سویدن ،انجمن دوکتوران سویدن ،اتحادیه ر ژ
ویین یا چشم اندار ،اتحادیه صیح و سازمان مذاکره
پیمان اکادمیک ها ر ر
نی با ما همکاری دارند.

