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التوظیف  /مشارکة الحیاة العملیة

ً
ئ ن
ن
کالج يف آيسلندا
الحاصلی عیل اإلقامة حدیثا
معلومات لألشخاص
Information for people who have just been granted the status of
refugees in Iceland
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ن
مشارکة العمل /الوظائف يف آيسلندا
ن
الطرفي (األب واألم) الخروج إىل العمل
مشارکة العمل ن يف آيسلندا و نسبة التوظيف عالیة ،ن يف معظم العائالت يحتاج
ً
أيضا نف األعمال ن ن
الطرفي خارج ن ن
من أجل إدارة ن ن
ن
المنلية ورعاية
المنل ،من المهم أن يساعدا
المنل.عندما يعمل كال
ي
األطفال.
إن الحصول عىل وظيفة ما ،ليس ً
األجتماع والمشاركة ن يف
مهما من الناحية المالية فحسب ،بل إنه مهم لتفعیل النشاط
ي
ً
االجتماع أو بناء العالقات والحياة اليومية األكن جدوی و نفعا.
المجتمع والوضع
ي

الحماية الدولية و تصاري ح العمل
ن
يتعي عليهم التقدم
أولئك الذين يتلقون الحماية الدولية يحصلون عىل ترصي ح للعيش والعمل ن يف آيسلندا .لذلك ال
بطلب للحصول عىل ترصي ح عمل عىل وجه التحديد ويمكنهم العمل عند أي صاحب عمل.

الموافقة اإلنسانية و إجازة العمل
ً
تلقائيا عىل الحق
أولئك الذين حصلوا عىل اإلقامة ألسباب إنسانية لديهم ترصي ح للعيش ن يف آيسلندا ،لكنهم ال يحصلون
ن
ن
يىل ن يف االعتبار:
يف المشاركة يف العمل ولذا يجب علیهم أن يضعوا ما ي
• ی جب تقديم طلب منفصل للحصول عىل ترصي ح عمل مؤقت إىل دائرة شؤون العمل .من أجل التقدیم للحصول
ن
معي.
عىل ترصي ح عمل مؤقت  ،يجب تقديم عقد عمل
ن
يعب أن هذا الترصي ح يمنح
• توظيف
أجنب مع ترصي ح عمل مؤقت يخضع لرقم هوية ،کینیتاال صاحب العمل  ،مما ي
ي
ن
المعب .تحتاج إىل تقديم طلب جدید للحصول عىل ترصي ح عمل جديد من
فقط ترصي ح للعمل مع صاحب العمل
ي
أجل تغن مكان العمل بآخر جديد.
• ُيمنح ترصي ح العمل المؤقت لمدة تصل إىل عام ويجب تجديده بالتوازي مع تجديد ترصي ح اإلقامة.
ن
عامي ن يف كل مرة.
• يمكن تمديد ترصي ح العمل لمدة تصل إىل
لألجنب الحاصل عىل ترصي ح عمل مؤقت التقدم بطلب للحصول عىل ترصي ح عمل دائم غن مقيد ( ال يعتمد
• يمكن
ي
ن
ً
عىل صاحب العمل ) إذا كان مقيما يف أيسلندا لمدة  3سنوات متتالية دون انقطاع.

دائرة شؤون العمل Vinnumálastofnun /
لدی مديرية شؤون العمل فريق ع مل خاص ن
ن
لالجئي  ،مثل:
یعتب باإلرشاد وإیجاد الحلول العملیة
ي
•
•
•
•
•

المساعدة ن يف البحث عن عمل
اإلستشارة الدراسية والمهنية
تعلم اللغة اآليسلندية والتعرف عىل المجتمع
تدابن و حلول وظيفية أخرى
دعم التوظیف

مفتوح؛ أیام اإل ن
ثني إىل الجمعة من الساعة  .15-09يمكنك االتصال وتحديد موعد مع استشاري .مديرية شؤون
العمل لديها مكاتب ن يف جميع أنحاء البالد .ابحث عن األقرب إليك من هنا:
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https://www.vinnumalastofnun.is/um-okkur/thjonustuskrifstofur
Sími : 5154800

Kringlan 1, 103 Reykjavík /

Sími : 5154800

Krossmói 4a - 2. hæð, 260 Reykjanesbær /

وكاالت التوظيف
ن
الالجئي.
یوجد لدی مديرية شؤون العمل فريق عمل خاص بخدمة
ر ن
ون التابع لمدیریة شؤون العمل :
يمكن العثورعىل قائمة بوكاالت التوظيف عىل الموقع اإللكن ي
https://www.vinnumalastofnun.is/storf-i-bodi/adrar-vinnumidlanir

قوائم بالوظائف الشاغرة ،المتاحة للتقدیم تجدونها هنا:
www.storf.is
www.alfred.is
www.job.visir.is
www.mbli.is/atvinna
www.reykjavik.is/laus-storf
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/laus-storf-a-starfatorgi/

تقييم أو تصديق الدراسات والمؤهالت المهنية من الخارج
•

 ENIC/NARICيقوم مكتب المعلومات األيسلندي بتقييم الدراسات األكاديمية ولكنه ال يمنح تراخيص
التشغيل : http://www.enicnaric.is/

•

ن
المهب  ،ماعدی إختصاص
مركز  IÐAN fræðsluseturإيذان للتدريب مسؤول عن تقييم التعليم
ي
ر
اإللكنونياتhttps://idan.is/:

•

 Rafmenntيهتم بتقييم التخصصات الكهربائية https://www.rafmennt.is/:

• يمنح کل من مكتب مدیریة الصحة الطبية ،مديرية ر
التبية والتعليم ،وزارة الصناعة واالبتکارات تراخيص
عمل خاصة بمهنهم.
يمكن للمستشار ن يف مديرية العمل تقديم إرشادات حول مكان وكيفية الحصول عىل تقييم شهادة أوتصدیق شهادة
للدراسات أو المؤهالت المهنية من الخارج.
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ن
الضائب
•

•

تقوم فکرة الدولة الرفاهية األيسلندية عىل أساس األفراد الذين يدفعون ن
الرصائب والرسوم العامة األخرى.
ُتستخدم عائدات ن
ن
الصح،
التأمي
الرصائب ن يف البالد لدفع تكاليف الخدمات العامة ،نظام التعليم ،النظام
ي
وأنظمة الطرق والمواصالت  ،والمزايا االجتماعية وغنها.
ن
ن
ر
الب تذهب إىل الدولة و،
يتم حساب و خصم الرصائب من جميع األیرادات/المدخول العام .حصة الرصیبة ي
ه نضيبة تذهب إىل البلدية.
ومن ثم  útsvarي

الضریبة والخصم الشخصي „“persónuafsláttur
•
•

•
•
•

•

يجب دفع نضيبة الدخل عن جميع اإلیرادات مثل الراتب والمساعدة المالية.
ر
الشخص" أو “ „persónuafslátturعىل نضيبة الدخل  ،والذي كان
يتلق كل فرد ما يسىم ب "الخصم
ي
ن
ً
ن
يعب أن أولئك الذين کان علیهم دفع  100.000كرونا
مقداره  56.447کرونا شهريا يف عام  .2020هذا ي
ً
آيسلندية نف ن
شهريا  ،یدفعون فقط  43.523كرونا آيسلندية من بعد الخصم .یمكن لألزواج جمع أو
الرصيبة
ي
مشاركة„persónuafsláttur“ .
الشخص الخاص بك.
أنت المسؤول الوحيد عن استخدام الخصم
ي
ن
الشخص" بي السنوات.
ال يمكن تحويل أو نقل "الخصم
ي
ن
ن
الوطب .إذا كانت إقامتك
الشخص ساري المفعول من تاري خ تسجيل اإلقامة القانونية يف السجل
الخصم
ي
ي
ً
ن
ن
شخص من شهري
مسجال يف آيسلندا يف شهرآذار /مارس  ،فتأكد من عدم توقع حصولك عىل خصم
ي
ن
والثان/فناير ،حيث سيؤدي ذلك إىل إنشاء دين/قرض .يجب إيالء اهتمام خاص لالستخدام
األول/يناير
ي
ن
ر
ن
الصحيح للعالوة الشخصية عندما تكون يف وظيفتي ،أو تتلق مدفوعات من صندوق إجازة األمومة/األبوة ،أو
من مديرية شؤون العمل أو عندما ر
تتلق مساعدة مالية من البلدية.
الشخص" بما يزيد عن نسبة  ، ٪100عىل سبيل المثال عند العمل ن يف أكن من
إذا تم استخدام "الخصم
ي
ر
مكان عمل أو مؤسسة  ،فقد يناكم الدين .يجب إعالم أماكن العمل والمؤسسات بما إذا كان سيتم استخدام
ه النسبة المئوية لذلك.
“ „persónuafslátturوما ي

تقریر ن
الضائب
•

•
•
•
•
•
•

ن
ر
الب حصلت عليها خالل السنة
يب هو تأكيد لحسابات الدخل
اإلجماىل واألمالك والقروض ي
ي
اإلقرار الرص ي
الرصائب بالمعلومات الصحيحة بحيث يمكن حساب ن
الرصيبية المنرصمة .يجب تزوید مديریة ن
ن
الرصائب
والمزايا.
ن
ر
ً
ن
يب إلكنونيا عىل الموقع  http://skattur.isيف بداية شهر مارس/آذار من كل عام.
يجب تقديم اإلقرار الرص ي
ن
ر
ون . RAFRÆN SKILRÍKI
یتم التسجيل /الدخول باستخدام مفتاح الشبکة  RSKأوعن طریق معرف إلكن ي
تقوم مديریة نضائب اإليرادات بإعداد التقدیم الرقىم ،لكن من ا ن
لرصوري مراجعته من قبل األفراد قبل
ي
الموافقة علیه و من ثم اإلرسال.
الرصيب لدی مكاتب مديرية اإليرادات الداخلية فن
ن
يمكنك الحضور و الحصول عىل المساعدة ف إعداد اإلقرار ن
ي
ي
ي
ريكيافيك وأکوریري وعن طريق االتصال بالرقم .422-1000
مدير اإليرادات الداخلية ال يقدم خدمات ر
النجمة.
ن
ن
اإلنجلنية :
يب باللغة
تعليمات تقديم اإلقرارالرص ي
https://www.rsk.is/media/baeklingar/rsk_0812_2020.en.pdf
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النقابات العمالیة و اإلتحادات
•
•

ً
أوال وقبل كل رشء التفاوض بشأن األجور/الرواتب ر
وشوط التوظيف األخرى ن يف
دور النقابات العمالية هو
ي
ن
اتفاقيات األجور ،نيابة عن أعضائها وحماية مصالحهم يف سوق العمل.
ر
ر
الب يدفعها  ،ويمكن للشخص
يتمتع كل شخص يدفع إىل النقابات العمالية بحقوق و م ًزایا بسبب اإلشناکات ي
المعب أن يجمع الحقوق ر
ن
حب لو كان ساعات العمل قليال.
ي

خدمات المقدمة من قبل النقابات
•
•
•
•
•
•

معلومات عن الحقوق واإل ر ن
لنامات ن يف سوق العمل
المساعدة ن يف حساب الراتب
المساعدة ن يف حالة االشتباه ن يف انتهاك الحقوق
المنح والخدمات المتنوعة
ن
المهب بعد الحوادث والمرض
الوصول إىل إعادة التأهيل
ي
تشارك بعض النقابات ن يف نفقات السفر ألولئك الذين يحتاجون إىل السفر داخل البالد من أجل إجراء
ً
تحلیالت طبیة أوعملیة جراحیة ً
بناء عىل نصيحة الطبيب ،ولكن بعد القیام أوال بتقدیم بطلب إىل
اإلیجان من هناك.
 Tryggingarstofnunولم يأت الرد
ي

ر
الت تقدمها النقابات العمالية
المنح ي
•
•
•
•
•

منح لحضور الدورات والدراسة مع العمل.
الطبيع ،اللياقة البدنية والتدلیك
منح لتعزيز الصحة ،عىل سبيل المثال لدفع تكاليف فحص الرسطان ،العالج
ي
ن
ن
أخصان النفسانیي وأطباء النفسيي والمزيد.
النظارات والعدسات ،السماعات و کذلک حجز المقابالت مع
ي
مصاریف أیام المرضیة.
منح مالیة ن يف حاالت مرض األبناء أو الزوج/ة.
منح العطالت أودعم إيجار شقق  /منازل العطالت.

الشغل األسود  /العمل غت المضح به
ً
عندما ال يدفع الفرد نضائب أو رسومات أخرى ر
ن
ويتقاض أجره مقابل العمل نقدا وال يتم إصدار
منتبة عىل راتبه ،
إيصال أو إيصال دفع  ،يطلق عليه اسم الشغل األسود و هذا النوع من العمل غن مرصح به .العمل غن المعلن عنه غن
ً
ن
قانون ويقوض أنظمة الصحة والرعاية والتعليم .األشخاص الذين يقومون بعمل غن مرصح به ال يكتسبون حقوقا عامة
ي
مثل العمال اآلخرين.
•
•
•
•

يتقاض ر ً
ن
اتبا خالل اإلجازة الصيفية
ال
ً
ن
ال يتقاض راتبا عند مرضه أو إصابته
غن مؤمن عليه ن يف حالة وقوع حادث أثناء العمل
ال يحق له الحصول عىل إعانة بطالة أو إجازة أمومة/األبوة
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ن
يت
التهرب الض ي
•
•

ن
ه عىل األقل غرامة تعادل ضعف المبلغ الذي تم إختفائه أو اإلحتيال عليه  ،وقد
يب ي
عقوبات التهرب الرص ي
تصل أحیانا إىل ر
عرسة أضعاف المبلغ المتهرب منه.
ن
يب الكبن إىل السجن لمدة قد تصل إىل ست سنوات.
يمكن أن يؤدي التهرب الرص ي
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