
 

 مدل جدید جستجوی وظیفه 

 تغییر خواهد کرد. 2022زمانی که مدل خدمات بازار کار حوزه اسکاندیناوی )نوردیک( شروع به کار کند، جستجوی وظیفه در ماه می 
، طرح پایلوت دولت محلی در قسمت  Työllisyys Espooمراجعین  گردد. این مدل خدمات جدید برای تمامی کارجویان تطبیق می

این صفحه معلوماتی در مورد تعریف مدل جدید جستجوی وظیفه و   ، به تدریج به این مدل جدید منتقل خواهند شد.Espooاشتغال در 
 دهد.اقداماتی که کارجویان باید انجام دهند، ارائه می 

تا آن وقت،   دهند.در مورد مدل جدید جستجوی وظیفه توضیح می  های آتی مربیان شخصی با کارجویان به تماس خواهند شد و در ماه 
 کارجویان ضرور نیست جستجوی فعلی وظیفهٔ خود را تغییر دهند.

 خواهید در مورد آن معلومات بیشتری بدست آورید، کلیک کنید.باالی عنوانی که می 

 برای کارجویان  طرزالعمل

 ، به تدریج به این مدل جدید منتقل خواهند شد. Espooحلی در قسمت اشتغال در ، طرح پایلوت دولت مTyöllisyys Espooمراجعین 

منحیث کارجو ثبت نام کردید، در حال حاضر ضرور نیست برای تغییر اقدامی انجام   2022می  2در صورتی که قبل از  •
 دهید.

 ی شما تطبیق خواهد شد. بعد از به روز رسانی نمودن پروگرام خود در زمان بعدی، مدل جدید جستجوی وظیفه برا •

مربی شخصی شما ظرف دو ماه با شما به تماس خواهد شد تا برایتان توضیح دهد مدل جدید جستجوی وظیفه در دوسیه شما به   •
 معنای چیست. 

 توانید از پروگرام فعلی خود پیروی کنید و مطابق قبل به جستجوی وظیفه ادامه دهید.تا آن زمان، می  •

 نام کنند باید مطابق مدل جدید به جستجوی وظیفه بپردازند. یا بعدا به حیث یک شخص بیکار ثبت 2022می  2کسانی که در 

 شود. مدل جدید جستجوی وظیفه بالفاصله برای شما تطبیق می  •

 نام خود به حیث یک شخص بیکار با شما به تماس خواهیم شد. ما ظرف مدت پنج روز بعد از ثبت  •

 که مدل جدید جستجوی وظیفه در دوسیه شما به معنای چیست. برای شما توضیح خواهیم داد  •

 خالصه مدل جدید جستجوی وظیفه

مدل جدید جستجوی  این مدل به  در فنلند شروع به کار خواهد کرد. 2022می  2مدل خدمات بازار کار حوزه اسکاندیناوی در تاریخ 
 نیز اشاره دارد.  مدل جدید خدمات مشتری یا  وظیفه 

 کنند.صله اقدام به جستجوی وظیفه می کارجویان بالفا •

 کنند.کارجویان بطور خاص در آغاز بیکاری، حمایت بیشتری دریافت می  •

 شود. دیدار با مربی شخصی بطور منظم و مکرر انجام می  •

درخواست  ( 4–0کارجویان برای اینکه از حق مزایای بیکاری مستفید شوند باید هرماه برای تعداد معینی فرصت کاری )  •
این تعداد به شرایط و توانایی کار کردن کارجو بستگی دارد و معموال بصورت مجزا با مربی شخصی در مورد آن   دهند.

 شود. توافق می 

 شود. ها کمتر میمجازات  •

 د داشت. کنند که کدام تاثیری باالی مزایای بیکاری نخواهدر اولین کوتاهی یا غفلت، کارجویان یک مکتوب یادآوری دریافت می •

قبل از آن کارجو برای تغییر   شود، مربیان شخصی با کارجویا به تماس خواهند شد.زمانی که وقت انتقال به مدل جدید می •
 ضرورت به انجام کدام اقدامی ندارد. 

 خواهید بیشتر بدانید؟آیا می

را   مدل خدمات بازار کار حوزه اسکاندیناوی های پرتکرار در مورد سایت خود سوال و جواب وزارت امور اقتصادی و اشتغال در ویب 
 آوری نموده است. جمع

 شود؟های اول چی میدر ماه

 یک خواهیم بود. در جریان این زمان با کارجوی جدید در تماس نزد سه ماه اول جستجوی وظیفه مهم است. 

 نام خود به حیث یک شخص بیکار با شما به تماس خواهیم شد. ما ظرف مدت پنج روز بعد از ثبت  •
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در تمام هفت جلسه، به این ترتیب بطور متوسط   ظرف یک هفته بعد از تماس با شما، رو در رو شما را مالقات خواهیم کرد.  •
  شوند.در رو و بعضی دیگر بصورت تلیفونی یا آنالین برگزار می بعضی جلسات رو  شود.هر دو هفته یک بار برگزار می 

 کنیم.خدمات شما را ترسیم می  ما وضعیت، اهداف و ضروریات  •

 در مورد طریقهٔ دریافت تامین اجتماعی بیکاری شما را رهنمایی خواهیم کرد.  •

 خواهیم داد.  های کارجو را به شما اطالع حقوق و مسئولیت  •

 تان به خدمات پشتیبانی هدایت خواهیم کرد. وریات شما را مطابق با ضر •

 سازی یا ادغام تهیه خواهیم کرد. یک پروگرام اشتغال، فعال  •

 شود. رسان مسئولی است که برای شخص شما تعیین میبرای شما یک مربی شخصی تعیین خواهیم کرد که کمک  •

 هدف سه ماه اول پیدا کردن وظیفه است. 

 شود. جلسه با مربی شخصی و کارشناسان دیگر برگزار می   در آغاز جستجوی وظیفه، چندین

 »تعهد جستجوی وظیفه« چیست؟

یعنی کارجویان برای مستفید شدن از مزایای بیکاری باید هر ماه   در مدل جدید جستجوی وظیفه، کارجو یک تعهد جستجوی وظیفه دارد.
 شود. وظیفه همیشه با مربی شخصی توافق می در مورد تعهد جستجوی  برای تعداد معینی فرصت کاری درخواست دهند.

 رود کارجویان هر ماه برای چهار وظیفه درخواست دهند. به عنوان یک قاعده، انتظار می  •
بطور مجزا با مربی شخصی در مورد آن توافق   در بعضی شرایط، ممکن است این الزام کمتر باشد یا اصال تطبیق نشود.  •

 جستجوی وظیفه به شرایط و توانایی کار کردن کارجو بستگی دارد. بنابراین، تعهد  خواهد شد. 
 توانند خودشان تصمیم بگیرند برای کدام مشاغلی درخواست دهند. کارجویان می  •
 شود. این پروگرام هر سه ماه بازنگری می  شود.تعهد جستجوی وظیفه در پروگرام ثبت می •
کنند، آنها سزاوار  دهند و از پروگرام تبعیت می فرصت کاری درخواست می زمانی که کارجویان هر ماه برای تعداد معینی  •

 دریافت مزایای بیکاری هستند. 

با پیروی نمودن از این پروگرام، از حق مزایای بیکاری   تان مشخص شده است، درخواست دهید.برای تعداد مشاغلی که در پروگرام 
 ما کمک خواهد کرد. مربی شخصی شما در جستجوی وظیفه به ش مستفید شوید.

 کنند؟قسم تغییر میها چیمجازات

 شوند. جدید معرفی می  مکتوبات یادآوری به عنوان یک ویژگی ها سختگیری کمتری دارند. در مدل جدید جستجوی وظیفه، مجازات 

 مکتوب یادآوری 

 دآوری دریافت خواهید کرد. اگر در جستجوی وظیفه خود کوتاهی نمایید یا از پروگرام پیروی نکنید، شما یک مکتوب یا

 نامه یادآوری کدام تاثیری باالی مزایای بیکاری نخواهد داشت. 

 ها و ضرورت به تبعیت از آنها را یادآوری کند. هدفش این است که به کارجویان مسئولیت 

  مجازات 

ای  مجازات به دوره  زات شوید. در صورتی که بعد از دریافت مکتوب یادآوری در جستجوی وظیفه خود کوتاهی کنید، ممکن است مجا 
 اشاره دارد که در آن کارجو سزاوار دریافت مزایای بیکاری نیست. 

 روز متفاوت است.  10الی   5ها از طول مدت مجازات 

 اگر مکررا در درخواست برای یک وظیفه کوتاهی کنید، ممکن است تا اطالع بعدی، حق مزایای بیکاری خود را از دست بدهید.

 روز مجازات شوید.   45تن یک وظیفه امتناع کنید، ممکن است به مدت اگر از پذیرف

 شودمی  te-palvelut.fiسایت جایگزین ویب Työmarkkinatoriخدمات 

  Työmarkkinatoriخدمات  های خدمات جستجوی وظیفه همراه خواهد بود.با یک سلسله تغییرات در کانال  2022همچنان ماه می 
 توانید ، شما می Työmarkkinatoriدر  خواهد شد.  te-palvelut.fiسایت ملی  جایگزین ویب 

 برای مشاغل مناسب جستجو کنید •

https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/en/Etusivu


 های کاری مناسب یک پروفایل بسازید.برای دریافت پیشنهادات فرصت  •

 بدون تغییر خواهد ماند.  Oma asiointiخدمات الکترونیک 
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