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 ویکو)  اشتغالی  مهیب کهی افراد به تواندی م کشور که استی ستمیس" کار ندگانیجو ازی بانیپشت ستمیس "

 . کنند دایپی شغل عایسر تا کند کمک کنند،ی نم افتیدر(  هوکن
                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دیینما مراجعه خود سکونت شهرمحل در کار سالم به شتریب اطالعات کسب جهت *

 

 یبانیپشت افتیدر طیشرا ●
 ۴ تا ۱ انجام تمامی موارد ذیل از شماره ی

 

 کار سالم به کار درخواست دادن -۱

ی نم افتیدر( وفویک ویتسوگیش) یکاریب از خسارت جبران بابتی پول و ندارند اشتغالی  مهیب کهیکسان -۲

 .   کنند
 .باشند داشته کردن کاریی توانا و قصد کهیکسان -۳
 .کند دییتا رای بانیپشت به شما ازین دیبا کار سالم -۴
 

 سیستم پشتیبانی از جویندگان کار وجود دارد!

  (Kyūshoku-sha shien seido))کیوشوکوشا شی ان سی دو(

 به ها مهارت بهبود آموزش(

 )شغل افتنی منظور

سالم برای یافتن شغل،از 

کمک بگیرید )هالو واک(کار  

"یشغل مهارت آموزش"    

( کونرن ویشوکوگ)   

(Shokugyo Kunren) 
می توانید سریعا کار 

 پیدا کنید

 (پولی که برای باال بردن سطح مهارتتان دریافت می کنید.) ""مزایای حضور در آموزش مهارت شغلی

 (Shokugyō kunren jukō kyūfukin) )نیوفوکیک جوکو کونرن ویشوکوگ ↑(
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                                                                                 دریافت نکرده اند. جبران خسارت از بیکاریکسانیکه پولی بابت  ( بطور مثال) 

پول دریافت کرده اند، اما نتوانسته اند شغل جدیدی  جبران خسارت از بیکاریکسانیکه بابت 

 بدست بیاورند.                                   

        کسانیکه تجارت شخصی داشته اند و مجبور شده اند تجارت خود راتعطیل کنند.                                                         

                   کسانیکه بدون اینکه شغلی بدست بیاورند، از مدرسه یا دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.                                            

 

 شغلی" مهارت آموزش ی" درباره ●

 "دوره ی ابتدایی"

 در این دوره، می توانید مهارت های ابتدایی را در مدت زمان کوتاهی فراگیرید تا بتوانید شروع به کار کنید. ←

 "دوره ی عملی"

 در این دوره، می توانید مهارت هایی متناسب با نوع شغلی که انتخاب کرده اید را بیاموزید.  ←

 

  ماهه  ۶تا  ۲مدت زمان آموزش : یک دوره ی 
 .برای کسب اطالعات بیشتر، به سایت اینترنتی سالم کار مراجعه بفرمایید 

）/https://www.hellowork.mhlw.go.jp（ 

 

 "شغلی مهارت آموزش در حضور مزایای " ی درباره ●

  >شامل<
 ین ۱۰۰,۰۰۰ هر ماه

 "شغلی مهارت آموزش"  کالسهای در شرکت برای آمد و رفت ی هزینه
  (*) هزینه ی محل سکونت

 لزوم دیبا کار سالم د،یده رییتغ را خود سکونت محل دیبای آموزشی ها دوره در شرکتی برا کهیدرصورت(*)

 . کند دییتا را شما محل رییتغ
 

 

 

 .باشد کمتر ای نی ۸۰,۰۰۰ ماهانه درآمد -۱

 .باشد ماه در نی ۲۵۰,۰۰۰ از کمتر خانواده کل درآمد -۲

 .باشد آن از کمتر ای نی ونیلیم ۳(  رهیغ و انداز پس از اعم)  خانوار کلی مالی هاییدارا مبلغ -۳
 .باشد نداشتهی فعل سکونت محل از ریغی گرید ساختمان ای نیزم -۴
 .باشد نداشته بتیغ و کند شرکت کالسهای  همه در -۵

 .نکند افتیدر رایی ایمزا نیچن  ، خانواده دری گرید فرد چیه حاضر، درحال -۶
 .باشد نکرده افتیدری قانون ریغ بطوریی ایمزا چگونهیه گذشته، سال ۳ی ط  -۷

 

هنگام یادگیری و نیز پس از اتمام آموزش ، باید به سالم کار بروید و با آنها در مورد کار مشورت ＊

 کنید.) مشاوره شغلی (   

 

 >شرایط دریافت مزایا<
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" دریافت می کنید،  مزایای حضوردرآموزش مهارت شغلیاگر نمی توانید فقط با هزینه ای که بخاطر" 

                                                    )اما باید در آینده این پول را بازگردانید.(                                                                                    زندگی خود را بگذرانید، می توانید وام بگیرید

 ت بیشتر در این مورد، از سالم کار سوال کنید.  جهت گرفتن اطالعا
 

 مراحل ●

مراحل مورد نیاز برای شرکت در 

 کالسهای آموزشی
" مزایای حضوردر آموزش مهارت شغلی"

 مراحل مورد نیاز برای گرفتن

به سالم کار در نزدیکی محل سکونت خود  -۱

 رفته و برای تقاضای کار ثبت نام کنید.

سیستم "خواهید از به آنها بگویید که می

 استفاده کنید. "پشتیبانی از جویندگان کار

 بگویید که می خواهید مزایا بگیرید.

↓ 

یکی از دوره های آموزشی را درسالم کار  -۲

 انتخاب کنید .

برای  یغربالگر شیپ مدارک و برگه های الزم برای

♦ گرفتن مزایا را دریافت کنید.   

↓ 

کالسهای  در سالم کار برای شرکت در -۳

 آموزشی ثبت نام کنید.

برگه های الزم درخصوص پیش غربالگری برای گرفتن 

 مزایا را تکمیل کرده وتحویل دهید.

♠ 

↓ 

فرم درخواست ثبت نام را به آموزشگاه  -۴

      تحویل دهید.                      
 

↓ 

در امتحان ) کتبی یا شفاهی ( آموزشگاه - ۵

 شرکت کنید. 

هنگام ثبت نام، در مورد امتحانات کتبی یا 

شفاهی آموزشگاه از سالم کار سوال کنید و 

 خود را برای امتحانات آماده کنید. 

 

↓ 

در امتحان برایتان "قبولی"هنگامیکه جواب-۶

را از "برنامه پشتیبانی از استخدام"آمد،  

 سالم کار بگیرید.

 نتیجه ی پیش غربالگری را دریافت کنید.  

 مدارک مورد نیاز برای درخواست مزایا را دریافت کنید.

↓ 

 در کالسهای آموزشی شرکت کنید.  -۷

در روز تعیین شده ، در سالم کار مشاوره ی 

  شغلی انجام دهید.

هنگام مشاوره ی شغلی در سالم کار، برای گرفتن مزایا  

                         ثبت نام کنید.   
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:دیکن استفاده آموزش مهارت شغلی" در حضوری ایمزا"از دیتوانی نم لیذ موارد در که دیباش داشته توجه لطفا＊

درصورتیکه در روز تعیین شده به سالم کار نرفته باشید.・

 ترک را کالس ساعت، انیازپا قبل /دیباش داشته ریتاخ /دیباش داشته بتیغی آموزشی درکالسها کهیدرصورت・

(کباری یبرای حت) دیباش کرده

)کنید. مشورت ما با لطفا است. گواهی به نیاز موجه، دلیل داشتن درصورت(

 ما با تماس ●
 سالم کار در شهر محل سکونتتان

 ( ۲۰۲۰ سالم کار هایی  که  مترجم شفاهی دارند ) ماه می
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf

منابع / مراجع

(  وزارت بهداشت ، کار و رفاه ) "کار جویندگان از پشتیبانی سیستم ی درباره"

(  وزارت بهداشت ، کار و رفاه ) !"دارد وجود کار جویندگان از پشتیبانی سیستم"

گرفتن درخصوصی غربالگر شیپی برا الزمی ها برگه و مدارک♠

:آموزش مهارت شغلی"  در حضوری ایمزا " 

مدارکی که شماره ی شخصی شما را نشان دهد. ) مثال: مای نامبر کارد (

 کارت اقامت

(♦)برگه ای که از سالم کار گرفته اید. 

 سایر اسنادی که برای این کار معین شده است. 

اطالعات بیشتر در این مورد ، از سالم کار سوال کنید.()لطفا برای گرفتن 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html
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https://www.mhlw.go.jp/content/000657587.pdf
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