برای افرادی که در تعطیالت تابستانی کار میکنند
تابستان2018

کار تابستانی تانرا برای سال  2018در کمون
ویکشو تبریک میگوییم!
در این بروشورمعلوماتی را دریافت میکنید که برای کار تابستانی در کمون ویشکو به آن ضرورت دا رید.
معلومات به زبان های دیگر
در صورتیکه خواسته باشید معلومات ذیل را به زبان های انگلیسی ،عربی ،سومالی یا دری دریافت کنید میتوانید به
صفحه انترنیتی ذیل مراجعه کنید:
http://www.vaxjo.se/feriearbete

لیست حاضری
در لیست حاضری روزانه ساعات کاری تانرا و حتی مدت وقفه ای را که گرفته اید بنوسید .در صورتیکه مریض باشید
و یا به دلیل دیگری غیر حاضر باشید میتوانید در قسمت مالحظات لیست حاضری آنرا ذکر کنید.
مسئولیت فردی هرشخص میباشد تا لیست حاضری را خانه پری نموده و همچنان اینکه لیست حاضری توسط مسئول
شما امضاء گردد و برای ما فرستاده شود ،و یا اینکه در صندوق پستی ما در بریوندالسکا گاردن ( Liedbergsgatan
 )14-16در وقت مناسب سپرده شود (آدرس پستی ما را در عقب این بروشور ببینید) – در غیر اینصورت شما هیچگونه
معاش دریافت نخواهید کرد!

غیر حاضری
در صورت غیر حاضری باید به محل کار تان اطالع دهید بطور مثال هنگامیکه شما مریض میباشید .معاش مریضی
پرداخته نمیشود .شما باید مدت کاری را که برای تان پیشکش شده است را کار نمایید .در صورتیکه اتفاقی میافتد که
باعث میشود شما برای مدت کاری پیشکش شده انجام وظیفه نمیتوانید باید به زودترین فرصت با ما به تماس شوید تا
جاگزین کاری به وقت مناسب پیدا شود!

قابل توجه!
در مورد اینکه آیا محل کار تان از شما درخواست راجستر پولیس را مینماید اطالع کسب نمایید!
در صورتیکه راجستر پولیس ضرورت باشد باید به زودترین فرصت درخواست آنرا بدهید و بعداً آنرا به مسئول تان در
محل کار به شکل بسته تحویل دهید .این کار میتواند چندین هفته را در پی گیرد .فورم درخواستی راجستر پولیس را
میتوانید از صفحه انترنیتی پولیس دریافت نمایید .در نظر داشته باشید که محل کار تان میتواند در صورت عدم
موجودیت راجستر پولیس برای تان کار ندهد و جواب منفی دهد!

پرداخت معاشات
پرداخت معاشات از طریق سوئد بانک صورت میگیرد .این نامه شامل درخواست حساب بانکی میباشد که شما باید الی
 20ماه می دوباره آنرا برای ما بفرستید تا توانسته باشید معاش تانرا به حساب بانکی تان دریافت نمایید .در نظر داشته
باشید که شما خودتان باید دارنده حساب بانکی باشید (نه به اسم مادر و نه به اسم پدر) .در صورتیکه حساب بانکی
نداشته باشید ویا حساب بانکی خود راقبل از 20ماه می به ما نفرستاده باشید معاش تان از طریق پیامک(چک) کتبی
پستی به آدرس که شما ثبت هستید فرستاده میشود.
در نظر داشته باشید که برای دریافت معاش تاریخ دلخواه وجود ندارد .تاریخ پرداخت معاش بطور عادی  27هر ماه
میباشد .اینکه شما چه وقت معاش تانرا دریافت میکند مربوط میشود به اینکه چه وقت لیست حاضری تانرا برای ما در
دفتر کارهای تابستانی ویشکو تحویل داده اید (نه محل کارتان) .درصورتیکه در مورد تاریخ مشخص پرداخت معاشات
سوال داشته باشید میتوانید به این دفتر به تماس شوید.

تصدیق نامه برای معاش بدون کسر مالیات
در صورتیکه شما در جریان سال  2018بیشتر از 19247کرون درآمد نداشته باشید میتوانید معاش تانرا بدون کسر
مالیات دریافت نمایید .در اینصورت فقط باید فورم تصدیق نامه برای معاش بدون کسر مالیات را که با این نامه دریافت
میکنید خانه پری نمایید .این نامه را میتوانید در صفحه عقب لیست حاضری تان دریافت نمایید.

فهرست یادآوری قبل از آغاز کار:









سفارش راجستر پولیس (نباید باز شود) .بپرسید که آیا باید این راجستر پولیس به محل کارتان سپرده شود یا نه
به محل کارتان تماس بگیرید (دفتر کارهای تابستانی ویشکو محل کار تان نمیباشد)
اوقات کاری تانرا مراعات نمایید
قوانین و مقررات را در محل کارتان مراعات نمایید
از تیلفون و موبایل در محل کار تان استفاده نکنید!
شما بحیث کارمند نه تنها فقط دارای حقوق هستید ،بلکه شما مکلفیت هم دارید
معلومات در مورد معاشات را در فوق به دقت بخوانید
در صورت داشتن سواالت بیشتر همیشه در قدم اول به دفتر کارهای تابستانی ویشکو به تماس شوید
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