الطريق إلى األعمال
إن موقع اإلنترنت هذا مخصص بالمقام األول للشخص الذي حصل على التعليم في دولة خارج دول االتحاد
األوروبي/منطقة التعاون االقتصادي األوروبي  EU/EESويرغب ممارسة العمل في احدى البلديات أو التنظيمات النيابية
الالندستينغ في السويد .ربما تكون طبيبا أو طبيب أسنان أو ممرضة أو مدرس أو مدرس المرحلة الدراسية التمهيدية؟ ربما
تتوفر لديك الخبرة ضمن مهنة أخرى في قطاعات الرعاية أو التعليم أو العناية؟ إن كفاءاتك مرغوبة.
في موقع اإلنترنت هذا يتم تقديم معلومات ونصائح عن األمور التي تحتاج أن تعملها لكي تتمكن من بدء العمل ضمن
مجالك المهني .على سبيل المثال كيف يمكن الحصول على هوية مهنية سويدية التي يجب أن تتوفر لدى المرء لكي يتمكن
من ممارسة العديد من المهن ضمن قطاعات التعليم والرعاية الطبية .كما أن موقع اإلنترنت مخصص أيضا ألرباب العمل
والمرشدين الذين يحتاجون إلى معلومات.
ال يمكن طلب الحصول على وظيفة على هذا الموقع بل يجب أن تبحث عن الوظائف لدى مكتب العمل أربتس
فورميدلينجن .Arbetsförmedlingen
إن هذا الموقع مدون باللغة السويدية ولكن العديد من األفالم الموجودة فيه بها أشرطة نصوص يمكن ترجمتها إلى مختلف
اللغات .تقوم بعمل ذلك عن طريق الضغط على زر شريط النصوص  undertexterفي الطرف السفلي من الفيلم،
اضغط على اختيار ترجم اوتوماتيكيا  översätta automatisktواختر اللغة المطلوبة .جرب عن طريق مشاهدة هذا
الفيلم:
https://www.youtube.com/watch?v=baigQhEnthM
إذا كان يصعب عليك فهم كل المعلومات الموجودة في موقع اإلنترنت فبإمكانك أن تطلب مساعدة شخص آخر ،على سبيل
المثال

•
•

أحد األقارب أو أحد األصدقاء أو أحد المعارف أو أحد الجيران
الموظف المسؤول في مكتب العمل أربتس فورميدلينجن

موقع اإلنترنت هذا مخصص بالمقام األول للشخص الذي حصل على تصريح اإلقامة في السويد ،ولكن يمكن أن يستفيد من
هذه المعلومات أيضا أشخاص آخرين من طالبي اللجوء في السويد .من المفضل البدء في أبكر وقت ممكن وأن يفهم المرء
ما هي الخطوات المطلوبة .بإمكانك أن تبدأ اآلن وبأسرع وقت بتعلّم اللغة السويدية بنفسك.
https://www.informationsverige.se/Svenska/lara-svenska/Sidor/Lara-svenska.aspx.
إن القائمين على موقع اإلنترنت هذا هي منظمة أرباب العمل ) Sveriges kommuner och landsting (SKLأي
بلديات السويد وتنظيماتها النيابية مع نقابات العمال الثمانية وهي اتحاد األكاديميين Akademikerförbundet SSR
وأخصائيين العالج الفيزيائي  ، Fysioterapeuternaواتحاد المعلمين  ،Lärarförbundetواالتحاد العام لنقابات
المعلمين  Lärarnas Riksförbundواتحاد عمال البلديات السويدي  Sven Vårdförbundetوأيضا منظمة المفاوضات
النق ،ska Kommunalarbetareförbundetواتحاد األطباء في السويد  Sveriges läkarförbundواالتحاد النقابي
فيشون  ،Visionواتحاد قطاع الرعاية  Vårdförbundetوأيضا منظمة المفاوضات النقابية تحالف األكاديميين
.AkademikerAlliansen

