
 نحن ھنا لمساعدتك! -في حالة التعرض إلى إقالة من العمل 

Trygghetsfonden TSL ھو تأمین مجاني للذین تعرضوا إلى إقالة من عملھم بسبب 

 نقص في العمل. ھذه میزة متوفرة في مواقع العمل التي فیھا اتفاقیات جماعیة. التأمین

 خاصة أو البدء بدراسة، باإلضافة إلى مساعدة عبارة عن مساعدة للحصول على عمل جدید أو تأسیس شركة

 لالتصال بصندوق التأمینات االجتماعیة وجھات أخرى. كما یحتوي التأمین أحیاناً على تعویض اقتصادي

 (معونة إنھاء الخدمة) ودورات تعلیمیة مھنیة قصیرة.

 

 یمكنك أن تشعر باألمان بالنسبة للدعم الذي نعرضھ:

 ص كل سنة للحصول على عملشخ 15,000نساعد حوالي • 

 شخص خالل العشر سنوات الماضیة 250,000ساعدنا أكثر من • 

 % من أولئك الذین نساعدھم یجدون عمالً جدیداً في غضون سنة واحدة90أكثر من • 

 

 ھذا ھو سیر التعامل معنا

 وتحصل على معلومات عن فرص العمل الخاصة بك TSL. تلتقي أوالً بمرشد التكییف من 1

2. TSL یختار شركة التكییف التي سوف ترشدك 

 . ثم یتصل بك مدرب عمل الذي سوف یعمل معك لمساعدتك في الحصول على عمل جدید3

 . یمكنك أیضاً الحصول على دورات تعلیمیة مھنیة قصیرة إذا دعت الحاجة4

 )AGBسنة فیمكنك الحصول على معونة إنھاء الخدمة ( 40. إذا كان عمرك أكثر من 5

 

Trygghetsfonden TSL 

 4809100-010رقم الھاتف: 

 info@tsl.seالعنوان اإللكتروني: 
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 حقائق

 ھل لك الحق في الحصول على دعم التكییف؟

 تأمین التكییف ھو میزة للذین یعملون في موقع عمل فیھ اتفاقیة جماعیة

 ). ولكن العضویة في النقابة لیست شرطاً.LOلنقابات العمال في السوید (مع اتحاد من االتحاد العام 

 

 الشروط:

 توظیف إلى أجل غیر مسمى• 

 شھر متواصلین لدى شركة أو عدة شركات فیھا اتفاقیة جماعیة 12توظیف لمدة • 

 ساعة على األقل في األسبوع 16العمل بدوام • 

 ملأن تكون تعرضت إلى إقالة بسبب نقص في الع• 

 سنة بعد 65أن تكون لم تبلغ • 

 /http://www.tsl.se/jobbsokareتجد المزید من المعلومات عن تأمین التكییف على الموقع 

 

 ھل لك الحق في الحصول على معونة إنھاء الخدمة؟

 ھو مبلغ مقطوع یمكن صرفھ للذي تعرض إلى إقالة من AGBمعونة إنھاء الخدمة أو 

 ما بین  2019بسبب نقص في العمل. یتراوح المبلغ في عام توظیف إلى أجل غیر مسمى 

 ھو الذي یشرف على معونة إنھاء الخدمة. AFA Försäkringكرونھ بناًء على عمرك.  53,064و 36,487

 

 الشروط:

 شھر على األقل في غضون الخمس سنوات الماضیة 50یجب أن تكون عملت خالل • 

 شركات لدیھا تأمین التكییفیجب أن تكون عملَت في شركة أو عدة • 

 یجب أن تكون تعرضت إلى إقالة بسبب نقص في العمل• 

 سنة في آخر یوم التوظیف كحد أقصى 40یجب أن تكون بلغت عمر • 

 یجب علیك أن تقدم بنفسك طلب معونة إنھاء الخدمة• 

 یجب على صاحب العمل أن یوقع على الطلب• 

 

 :AFA försäkringاقرأ المزید عن الشروط وقدم طلب معونة إنھاء الخدمة على موقع 

http://www.afaforsakring.se/avgangsbidrag 
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