
 شما یک تبعه خارجی هستید و در پولند
 می خواهید حق پناهندگی بگیرید؟

حقوق شما در زمینه ی کار
یک تبعه خارجی که می خواهد حق پناهندگب در پولند بگیرد چی وقت می تواند بدون اجازه ی کار کاربکند؟

چی وقت تبعه خارجی که در پولند دنبال کار می گردد می تواند از کمک اداره ی کار استفاده کند؟

شام بدون اجازه می توانید کار کنید اگر

 اگر شام بخواهید که از کمک اداره ی کار برای پیدا کردن وظیفه استفاده کنید باید به عنوان شخص بیکار خود را ثبت

 نام کنید. در پولند ۳۴۰ تا اداره ی کار است که در آنجا ممکن است که ثبت نام کنید با در نظر گرفنت مکان اقامتتان.

: https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzeduفهرست از اداره ها )دستگاه مخصوص بافنت( را در وبسایت پیدا می کنید

 مهم: تبعه خارجی که منتظر است که حق پناهندگی بین املللی را بگیرد منی تواند کار کند. کار )بدون اجازه(

ممکن می باشد تازه بعد از اینکه یکی از این أنواع اقامت های مذکور بگیرید

 مهم! شخصی که از جمهوری اسالمی أفغانستان تخلیه شد ممکن است که به عنوان بی کار در اداره ی کار

ثبت نام شود بعد از اینکه

حق پناهندگی دارید 

حق دفاعی دارید 

اجازه ی اقامت برشدوستانه دارید 

اجازه ی اقامت قابل قبول در جمهوری پولند دارید 

از حق پناهندگی موقتی در جمهوری پولند استفاده می کنید 

 گواهینامه ی با اعتبار دارید که ثابت می کند که روند مخصوص گرفنت حق پناهندگی بین املللی در 

 .مدت ۶ ماه متام نشده است و این تاخیر تقصیر شام نبوده است

حق پناهندگی بین املللی بگیرد 

حق دفاعی بگیرد 

اجازه ی اقامت برش دوستانه بگیرد 

اجازه ی اقامت قابل قبول بگیرد 

 حق پناهندگی بین املللی را بگیرد )اگر اتحاده ی ازوپا این روند را

(رشوع کند
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ثبت نام در اداره ی کار و بعد چی؟

چه کمکی می توانید از اداره ی کار بگیرید؟

 بعد از ثبت نام کردن در اداره ی کار ممکن است که مثل هر تبعه پولند. هامنند شامل بیمه ی دولتی می شوید و می

توانید رایگان از کمک های پزشکی در لهستان استفاده کنید

 بعد از ثبت نام در اداره ی کار یک کارمند تعیین شده ی اداره مشاور شام می شود. وی با شام گپ می زند در مورد

 وضع فعلی کارتان و اجتامعی و تواناییهایی و نیازهایی و امکانات استخدام و یا یک کار دیگر که از آن بتوانید درآمد

 داشته باشید. هامنند اطالعات در مورد امکانات تایید شدن توانایی هایی و تحصیالت شام و هامنند در مورد رشایط

الزم برای رشوع کار در یک زمینه ی خاص

 در هنگام کمک کردن برای فعال شدن در زمینه ی کار اداره ی کار همکاری می کند با نهادهای دیگری که از اتباع

 خارجی در پولند حامیت می کنند. به خصوص مرکز کمک های به فامیل ها و دفرت مهاجرت و ترجامن های زبان های

 خارجی و سازمان های غیر دولتی که به اتباع خارجی کمک می کنند. این همکاری یکی از رشایط فعال شدن در زمینه

ی کار است و پیوند اتباع خارجی به بازار کار در پولند

:کمک ها از جمله

 کورس زبان پولندی و دوره های حرفه ای برای تکمیل و یا دریافت و یا بیشرت ساخنت توانایی هایی حرفه ایی.

در هنگام کارآموزی شام حق استفاده از بورس به مبلغ تا ۱۴۸۹ زالتی ماهانه دارید

 کارآموزی – درحالتی که الزم باشد که تجربه ی حرفه ایی به دست آورده شود )در هنگام کارآموزی 

شام حق استفاده از بورس به مبلغ تا ۱۴۸۹ زالتی ماهانه دارید

کمک پولی برای رشوع فعالیت بزرگانی 

استخدام از برنامه ی کمک اداره ی کار )مثالً در پروژه ی کارهای مداخله 

آماده ساخنت اسناد حرفه ای الزم برای اقدام کردن برای یک کار با حامیت از طرف مشاوری مشرتی 

 موقعیت شغلی: معرفی کردن پیشنهادهای کاری که می شود به آنها اقدام کرد و کمک با متاس 

گرفنت با صاحب کار و فرستادن و راهنامیی کردن برای کارهای دیگری
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