
اقتصاد

Tungumál: Farsi/۶قسمتفاریس آموزش جامعه



کلیت-اقتصاد 

•  
ً
.درصد۳کیم دارد، حدودبیکارانکشور ایسلند معموال

•  در میان مردیم 19-ظهور اپیدیم کووید
ً
سبب افزایش زیاد بیکاری شد، مخصوصا

بسیاری از کشورهای خارجی که در . از کشورهای خارجی درآمد داشتندکه
گردشگری و خدمات غذایی مشغول به کار بودند، و مشاغل مرتبط به اینصنایع

ت ممکن است بخشی از این بیکاری با این واقعی. زیادی ناپدید شدندصنایع، تا حد
.مرتبط باشد

• به اروپا هستند، نیازیاتحادیه یاقتصادی حوزه یکه عضو هایی دولت  شهروندان  
.کار در ایسلند ندارندمجوز

• بت قانویی و ثبت  شده در ثاقامت  محل  و ( میل)تمام کارگران باید شماره شناسایی 
.کشوری داشته باشنداسناد   www.thjodskra.is .
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• .افراد جامعه مهم استهمه یاقتصادی قوی، برای

• کار مشغول هستند بیشتر باشد، درآمد بازار  هرچه تعداد افرادی که در
.می کندافزایش پیداشهرداری هاوایالت هابرایمالیات هاحاصله از

• ، بیمارستان هادرآمد حاصل از مالیات صرف مدارس، خدمات درمانی،
.می شودموارد دیگربی شمارخدمات اجتماعی و،جاده هااحداث

• ی به یم کنند بیشت  شدن تعداد افرادی که کار ، همچنی 
ی و نظت  خدمات بیکار مخارجی کمت  برایعمویمبودجه یتخصیص  معنای

دیگر خدمات اجتمایع
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مزایا برای جامعه



مزایا برای افراد
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اری برای بیشتر افراد بالغ، بسیار مهم است که به ک•
.  اشتغال داشته باشند که سودمند باشد

:استخدام، تامین کننده ی•
.انعطاف پذیری مالی•

دار زندگی روزمره ای که از رضایت بخشی بیشتری برخور•
.است

.روابط و ارزش های اجتماعی•

.پتانسیل استفاده از استعداد های یک شخص•

.حقوق و مزایا در حوزه های مختلف•

.  فرصتی برای مشارکت در جامعه•



حقوق و تعهدات در بازار کار

• .وضع شدو کارکنانکارفرمایانقوانین، توسط پارلمان ایجاد و تمهیدات قانونی خاصی در مورد

• مربوط به استخدام و دارند که باید به آن پایبند باشند که روی قراردادهایتعهداتیکارفرمایانطبق قانون، تمام
.می شوداعمالکارمحیط  دستمزد، ساعات کاری، غیبت از کار، سالمت، امنیت و

• تالش برای ایجاد یک مسئولیت نسبت به انجام وظایف خود به نحو احسن،: دارند که شاملتعهداتیکارکنان نیز
مربوط به مسائل ایمنی و مشکالت محیطی کهسازمان یافته ایمحیط کاری مناسب، و مشارکت در کارهای

.کار استمحل  در

• . می بندندبا یکدیگر قراردادهای کاریکارفرمایانو( از طریق اتحادیه  های کارگری)کارکنان 
.خاصی بسته شده استتوافق نامه هایخاصی از اقتصاد،بخش هایبرای
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ادامه-حقوق و تعهدات 

• برای کارکنان، متناسب با مدت زمانی است که درنظرگرفته شدهحقوق 
.بوده اندبازار کار فعال استخدام و در

• مدت زمان ارشدیت و سن حقیقی افراد، هر دو عوامل مهمی برای حقوقی 
با به تعطیالت تابستانیمی توانیدمثل مدت زمانی که مختلف هستند،

.برویدحقوق

• ، مرخصی استعالجی، پژوهش هاحقوقی مثل تعطیالت، بازپرداخت برای 
مربوط به صندوق بازنشستگی برای بیماری و مزایای بیکاری، پرداخت های

.می شودارزیابی تعلق گرفته شده استکه به افراد بر اساس سن و حقوقی

• مدت زمانی دارد به، بستگیبا حقوقزایمان  مربوط به مرخصی  پرداخت های
ماه از ۶حداقل)و قبل از تولد فرزندبوده ایدکار ایسلند استخدام که در بازار

هرچند که مقدار آن کم است، ولی (. گذشته باشدمدت زمان استخدام شما
.زایمان نیز اقدام کردمربوط بههزینه یبرای کمک  می توان
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چیست؟–صنفی اتحادیه ی

• .صنفی خاص هستنداتحادیه یکه در بازار کار مشغول هستند، عضوی از یک کارکنانی

• وارد می توانندمبادرت دارند خاصشغل  برای مشاغل مشخصی هستند، و فقط افرادی که به آن اتحادیه هابرخی 
.این اتحادیه شوند، مثل انجمن پزشکی ایسلند

• شغلی متعددی را شامل گروه هایصنفی در ایسلند، اتحادیه هایبزرگ ترین
.می شوند VRو Efling و Sameyki .صنفی هستنداتحادیه هایبزرگ ترین

• کاری و مزایا، مذاکره ، ساعاتدستمزدهادر رابطه با کارفرمایانصنفی از جانب اعضای خود، با اتحادیه های
.می کنند
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مزایا برای اعضا–صنفی اتحادیه های

• حقوق اعضای خود افزایش  بهبود شرایط وبرای اول این است که برایدرجه یصنفی دراتحادیه هایهدف از
.اقدام کنند

• هستند که با پرداخت تفریحیآپارتما ن هایتابستانی وکلبه هایصنفی در سراسر کشور صاحباتحادیه های
بسیاری .می گیردهزینه  ای اندک، برای چند روز در دسترس اعضا قرار

باالتری مثل زمانیکه هزینه هایمی تواندکهمی کنندمسافرتی برای خرید عرضهچک هایصنفی،اتحادیه هایاز
(.دهدپوشش)را جبران کند می خریدهواپیماییبلیط هایکه

• افراد از این حق همه ی.باشیدآسوده خاطراست که بتوانید به سفر بروید، از مناظر زیبا لذت ببرد وفوق العاده
مجهز به تمام خانه هااین.تفریحی اجاره کنندآپارتمان  تابستانی یا یکتفریحی  خانه ی  برخوردارند که یک

.نیز داردجکوزیامکانات است و معموالا 
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مزایا برای اعضا، ادامه–صنفی اتحادیه های

• ی اتحادیه های  همچنی 
برای تحصیل و بیماری بودجه هایی صنفی

برای مطالعات یا مخارج مرتبط، از یم تواننداعضاکهداده انداختصاص
 برنامه های،ایسلندیزباندوره هایآن استفاده کنند، مثل

ی
آمادگ

، یوترایی
ی ، فت 

مربوط به روانشنایس هزنیه هایجسمایی
.خرید عینکهزنیه یپرداختیا

• ی یم شود بودجه هاقوانیتی که شامل این .متفاوت استاتحادیه ها، بی 

• ی برجی ازاتحادیه های  همچنی 
ی بودن را برایهزنیه هایصنفی بست 
یم ، مردیم کند پایتخت ساکن هستند تقبلمحدوده یازمردیم که خارج
.بیایندریکیاویکبه شهرپزشیکمراقبت هایکه باید برای

• حقوق خود نامطمئن هستند یا اعتقاد گستره یاگر افراد در رابطه با
در دارند که حقوق آنها

صنفی خود کمک اتحادیه هایازمی تواننداست،پایمال شدنحال
(.در رابطه با قراردادهای مربوط به دستمزدبرای مثال)بگیرند 
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صناتحادیه های
ادامه-فی 

• ، می کنندعوارض مربوط به اتحادیه را اعضای اتحادیه پرداخت
از حقوق آنها این مبالغ. ناچیزعضویتیهزینه یبا

.می شودکاسته

• عضویت در اتحادیه اجباری نیست ولی 
.داردغیرقابل انکاریمزایای

• همچنان با می توانند،می شوندافرادی که بیکار
.کنندخود، حقوق خود را حفظاتحادیه ا یعوارض  پرداخت

• کارگری اتحادیه ی
در حقوق بگیرانبرایبین صنفیسازمانبزرگ ترینایسلند،

.ایسلند است www.asi.is صنفی، اعضای این اتحادیه های
کارگری ایسلند، انجمنی اتحادیه ی.اتحادیه هستند

عضو است که با یکدیگر همکاری کنند، و از سازمان هایبرای
مربوط )تجاری اتحادیه یجانب آنها با مقامات دولتی و

آنها همسو خواسته هایکه بامواردیایسلند در( شرکت هابه
.است، تعامل داشته باشند www.sa.is ,
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چیست؟–رسکارگر

• شخصی است که رابط بین کارکنان، اتحادیه و کارفرما سرکارگر
.است

• و می شود، کارگری است که توسط همکاران خود انتخابسرکارگر
.رازهای آنها تعهد داردافشایعدم  نسبت به

• : به آن اشاره کردمی تواندارد وسرکارگراز جمله وظایفی که
صنفی اتحادیه یاطالعاتی است که توسطاشتراک گذاشتن

پاسخگویی به سواالت کارکنان در دسترس بودن برای،می شودصادر
در این باره باید به آنهاسرکارگر.که دارندتعهداتیدر مورد حقوق و

.اطالعات بدهد و به آنها کمک کند

• را در سرکارگرپایمال شده است،حقوق تاندر کارمی کنیداگر فکر
ا بهمحیط کار پیدا کنید .صنفی خود برویداتحادیه یو مستقیما
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مالیات هاودستمزدها

• .می شودماهانه و در اوایل ماه جدید پرداختبه صورتدستمزدهادر ایسلند،

• .می شوددرآمد خالص، بعد از کسر مالیات به حساب بانکی کارکنان واریز

• غیر طریق خدماتازمی توانند، و مردممی شودبه صورت الکترونیکی صادرگسترده ایفیش حقوقی در موارد
.پیدا کنندآن را« اسناد شخصی»در بخش ( آنالین یا به صورت تلفنی)بانک حضوری

• با حقوق است را پرداختی و مخارج دیگری که مرتبطمالیات  هایمقدار حقوق واریزی، کل حقوق،: فیش حقوقی
.می دهدنشان

• .کل حقوق، مقدار حقوقی است که قبل از کسر مالیات و کسر مخارج مرتبط با حقوق وجود دارد

• .می شودحقوق پرداختی، مقدار حقوقی است که به حساب بانکی واریز

• .مشخص شده باشدکسوراتباید فیش حقوقی دریافت کنند که در آن درآمد وبگیرانحقوق  تمام
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مخارج مرتبط با حقوق

• :مخارج مرتبط با حقوق شامل

• صندوق بازنشستگیپرداخت های

• عضویت در اتحادیه( حق)عوارض 

• .کارگری که در محل کار وجود داردانجمن  مشارکت در

• .پرداخت کنندمی شودمخارج تغذیه، اگر کارکنان پولی برای غذایی که در محل کار فراهم

• کم دستمزد هاپرداخت  نشده را ازرسمی  عوارض  حمایتی برای فرزندان وپرداخت هاینیز موظفندکارفرمایان
.کرده و برای مقامات ارسال کنند

• .باید در فیش حقوقی صادره در هر ماه مشخص باشدکسوراتو تمامپرداختی هاتمام
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• رسمی پرداختی از عوارض  ومالیات هارفاهی ایسلند، متکی بهدولت  
درآمد حاصل از مالیات دولت، صرف خدمات .سوی مردم است

.می شودعمومی و مزایای اجتماعی www.rsk.is

• حقوق  )داشتنه انداین درآمد نقششکل  گیریکه درطرفینیتمام
 بر  درآمد مالیات  ملزم به پرداخت،(پیمان کارانوبگیران

.شهرداری هستندمالیات  و

• .می شودبر درآمد به دولت پرداختمالیات  

• .می شودمالیات شهرداری، به شهرداری محل زندگی شما پرداخت

• حقوق  را از دستمزدهایمالیات هاملزم هستند کهدهنده هاحقوق  
.را به دولت بپردازندمالیات هاکم کنند و اینبگیران
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-مالیات ها
ادامه

• ، بسته به درآمدی که دارند، میزان مالیات متفاوتی حقوق بگیران
.می کنندرا پرداخت 

• دستگاه  مالیاتی، طبقات مالیاتی دارد که روی حقوق افراد اعمال 
.می شود

• درصد از درآمدی که دارند ۳۷.۴میانگین، مردم حدودبه طور
.می کنندمخارج مربوط به حقوق ومالیات هارا صرف 

• کمک  . می شودکم مالیات هامالیاتی از مقدار هزنیه هایکمک  
ماه در مالیاتی برای هرهزینه های

کرونا۵۰.۷۹۲میالدی،۲۰۲۱سال
.است https://www.rsk.is/einstaklingar/stadgreidsla/

personuafslattur /

• سال یا ۱۶هر کسی که در ایسلند ساکن باشد و طول سال مالی،
مالیاتی کمک هزینه هایاز حق استفاده از بیشتر سن داشته باشد،

.برخوردار است
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کندُپرمالیای  اظهارنامه ی

• این قانون . دهندمالیاتی به مقامات مالیاتی تحویلاظهارنامه یهر سال، یکمارسهمه ملزم هستند که در ماه
.می شودنیز اعمالمی برندبهرهاز کار افتادگیهمچنین برای افرادی که از مزایای اجتماعی یا مزایای

• مقدار حقوق درون  مرزی،مالیات هایبخش  نماینده یمالیاتی خود را تحویل ندهد،اظهارنامه یاگر شخصی
.دریافتی توسط شخص مورد نظر را ارزیابی خواهد کرد

• مالیاتی پرداخت هایوبدهی ها،دارایی هاتمام درآمد،نشان دهنده یمالیاتی، سندی الکترونیک است کهاظهارنامه ی
.شخص مورد نظر در طول سال است

• همه باید پرداخت و مقدار عوارض رسمی کهمی دهند  ی مالیاتی را مورد بررسی قراراظهارنامهمقامات مالیاتی،
.یا خیرداردهم خوانیمقایسه  می  کنند تا ببیننداظهارنامه، و بامی کنندکنند را محاسبه

• ، بر می گیردمربوط به مسکن و اوالد تعلقوام هایبهره یکه برای پرداختهایییارانه  
شکل که فرزند دارندخانواده هاییکه برای حمایت ازوام هایی.می شودمالیاتی محاسبهاظهارنامه یاساس
.این مزایا بر اساس درآمد و دارایی است.گرفته
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ادامه–رسگریم 

• .مالیاتی به شکل الکترونیکی استاظهارنامه ی

• شده از کسرمالیات هایودستمزد هامعموالا تمام اطالعات باید از قبل در آن وارد شده باشد، برای مثال
.حقوق  بگیرمشاغل

• ب کیازمی توانیدبرای انجام این کار. الکترونیکی تایید و تکمیل شودبه صورتمالیاتی بایداظهارنامه ی یاو 
.گواهی الکترونیک استفاده کنید

• مالیاتی هر ساله در ماه مارس، در سایتاظهارنامه ی www.skattur.is « منصفحات»و در بخش 
(.پشتیبانی شبکه)می شودبایگانی

• مالیاتی هر اظهارنامه یمقامات مالیاتی ازبازرسی هاینتایج
، عوارض رسمی، غرامت و پولی که فرد درنتیجه.می آیدمالیاتیارزیابی  فیش  درتفصیلیبه صورتشخص،

مالیاتی ارزیابی  فیش. می کندبدهکار بوده یا بدهکار است را مشخصمورد نظر
در آدرس« صفحات من»الکترونیکی در بخش به  صورتمی توانرا www.skattur.is .پیدا کرد
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 سیستم  
ی

حقوق بازنشستیک

• ، (سال۷۰تا۶۷سن)می کشندسن از کار دست واسطه یوقتی افراد به 
و این حقوق معموالا ازمی کنندبازنشستگی مربوط به سالمندان را دریافت حقوق

.می شودبازنشستگی پرداخت صندوق

• اجتماعی بیمه ینهاد هایحقوق بازنشستگی سالمندان توسط دولت و از طریق 
سیستم هایحقوقی که مردم در . می شودپرداخت ( اجتماعیبیمه یاداره ی)

مرتبط با مدت زمان اقامت آنها در ایسلند هستند،بهره مندتامین  اجتماعی از آن
.است www.tr.is

• مشارکتیپرداخت  ملزم به خود اشتغالو افراد حقوق بگیرانطبق قانون، تمام 
درصدی از حقوق کلی خود به صندوق بازنشستگی هستند که این ۱۵.۵حداقل

درصد و ۴بگیرانحقوق  .یم شودتقسیم کارفرمایانکارکنان و مبلغ بین
.می کنندمشارکت درصد۱۱.۵کارفرمایان
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ی

ادامه-سیستم حقوق بازنشستیک

• مربوط به سالمندان بازنشستگی این است اعضای آن حقوقی که برای بازنشستگیصندوق هایهدف از
صندوق بازنشستگی همچنین پرداخت های.، برای ادامه زندگی آنها کافی باشدمی کننددریافت

راازدست رفتهدارد و درآمدهاییا فوت همسر نیز کاربردازکارافتادگیمثلمواردیدر
ان .یم کندجتی www.lifeyrismal.is

• دارند، بر بازنشستگیصندوق هایحقوق بازنشستگی، همچنین عملکردی کهپرداختی هایمقدار
.می شودکاری وی تعییندوره یپرداختی شخص در طولحق بیمه هایاساس

• منحصر به مشاغل خاص صندوق هادیگردرحالیکهبازنشستگی بر روی همگان باز هستند،صندوق هایبرخی
.هستند

• سوی کارفرما، مشارکت دوجانبه  ازازایدر. تکمیلی، اختیاری استبازنشستگی  حقوقپس اندازهای
درصد از کل حقوق خود را داشته 4مازاد تا مشارکتیدر صندوق بازنشستگی،می تواندبگیرانحقوق
.می دهندتعداد زیادی از مردم این کار را انجام.باشند
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كاروزارت

• کار، نهادی عمومی است که بر اساس قانون اقدامات بازار کار و اداره ی
.می کندبیکاری عملبیمه یقانون www.vmst.is

• کار برای افراد فراهم کرده اداره یدر میان خدمات عمومی که
صالحیت، ، ارزیابینام نویسیبهمی تواناست

.اشاره کردنیروی  کاراستخدام  ودرمان هامشاوره،

• کار اداره یکه در سراسر کشور دارند، دفتر مرکزیشعبیعالوه بر
.استریکیاویکدر

• این موارد . می کندکار، مزایای بیکاری را پرداختاداره ی
.می شونددیده( موقت)درمانی گذرا به عنوانهمیشه

• کار در پیدا کردنباید همیشه برایمی شوندافرادی که شامل مزایای بیکاری
.در اقدامات بازار کار باشندمشارکتآماده یتالش و
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ادامه-كاروزارت

• بیکاری را ماه، حق استفاده از مزایای۳۰به مدتمی تواند، فرد می کنداز زمانیکه برای دریافت مزایا اقدام 
.داشته باشد

• دریافت سال مشمول دریافت مزایای بیکاری هستند و این حق را دارند که بیمه۷۰تا۱۸از سنبگیرانحقوق  
.عمل بپوشانندجامه یکنند و به نیازهای مختلف خود 

• .باشددر ایسلند را داشتهبدون محدودیتشخصی که بخواهد مشمول مزایای بیکاری شود باید مجوز کار

• ، محدودیتی در رابطه با حقوق کار و اقامت آنها وجود بوده اندبرخوردار بین المللیافرادی که از مصونیت 
است اگر نیازهای دیگر آنها برآورده شود، مشمول دریافت مزایای بیکاری نیز ندارد و در نتیجه ممکن

.شوند

• و مجوز اقامت موقت دارند، حقوق /است یا( بشردوستانه)انسانی زمینه هایافرادی که مجوز اقامت آنها در 
مربوط به مزایای پرداخت هایاستخدام  شدن در ایسلند دارند، و در نتیجه مشمول دریافت محدودی برای

برای مزایای بیکاری اقدام می توانندآینده مجوز اقامت دائم بگیرند، اگر چنین افرادی در. )نمی شوندبیکاری 
(.کنند
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ادامه-كاروزارت

• :کار عبارتند ازاداره یوظایف

• ی اطالعات مربوط به مشاغل موجود و افرادی  اک گذاشی  ی از مشاغیل که موجود هستند، و به اشت  آمار داشی 
.جستجوی کار هستندکه در

• .یم شودکه برای مزایای بیکاری رصفپرداخت هایی آماری از افراد بیکار وتهیه ی

• .مربوط به کارتوان بخشی هایتحصییل، منابع کاری، مشاوره ودوره هایمنابع بازار کار مثلسازمان دیه

• ی به  مدیریت، تهیه و اک گذاشی  .اطالعات موجود در مورد وضعیت بازار کار در ایسلنداشت 

• .اتباع خارجی در بازار کاربه ثبت رساندنصدور مجوزهای کار و

• ی  وی  کارزیرنظر گرفی  .خارجی با همکاری دیگر نهادهای دولت  نت 

• ، همانند دیگر که در بازار کار کارکنایی تالش در جهت اطمینان حاصل کردن از این مسئله که اتباع خارجی
ایط دریافت دستمزد یکسان بهرمند شوندایسلند .مشغول به کار هستند، از رسی

• ی الملیلدپارتمایی وپناه جویانتییم ازراه اندازی ج از در جهت پیدا کردن منابع و ارائه خدمات به افراد خار بی 
.در ارتباط هستندیم افتدکه در بازار کار اتفاقفعالیت هایی که باکشوری
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فرار مالیای  

• و دستمزدی می کنندمردم کارعضی اوقات
، و مالیاتی نمی شودرسمی اعالنبه صورتکهمی کننددریافت
.می گویند«استخدام غیرقانونی»که به آن . نمی کنندپرداخت

• ، غیرقانونی است و طبق قانون اینچنینیاقتصادیفعالیت های
.مجازات دارد

• ، نمی پردازدخود مالیاتفعالیت هاییک عامل اقتصادی که برای
درآمد خود را مالیات  کهکارکنانیو

.در جامعه ندارندمشارکتی،نمی کنندپرداخت

• درآمدهای حاصل از مالیات برای خدمات 
افراد جامعه مزیت که برای عموممی شوداستفادهطرح هاییو

.دارد
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قانویی  دارد؟عواقتی چه–کارکردن غت 

242021 www.landneminn.is

غیرقانونی به این معناست که افرادکارکردن  •
.نمی کننددرمانی دریافت هزینه یهیچ •

.نمی کنندبرای تعطیالت تابستانی دریافت هزنیه ای•

.در حقوق مربوط به بازنشستگی ندارندمشارکتی•

.حق استفاده از مزایای بیکاری را ندارند•

.کار ندارنددرحین  حوادث  بیمه ی•

.مسکن بگیرندوام  بعید است بتوانند وام بانکی یا •

.برای اجاره پیدا کنندآپارتمانیبعید است بتوانند •

.محسوب شود در کار نخواهد بودسابقه ی کارکاری، مدرک یا سندی دال بر اینکه قرارداد  هیچ •

.، پیدا کردن کارهای دیگر بسیار سخت خواهد بوددرنتیجه•



کار پیمایی 

• خاصی را برای گروه دیگری مدیریت طرح  هر شخصی که قبول کند 
نسبت به موفقیت آن طرح تضمین دهد، آن فرد را یا اجرا کند و

.پیمانکار نامیدمی توان

• و خودش می کندخود را صادر کار  مربوط به فاکتور هایپیمانکار، 
.و مخارج مربوط به حقوق استمالیات هاپرداخت مسئول

• مالیاتی است و باید اظهارنامه یکردن یک پُریک پیمانکار ملزم به 
.را اعالم کند( هزنیه)مخارج درآمد و

• که افراد را استخدام می ( پیمانکار)اقتصادی عامل  یک 
ومی شود، به آن شخص کارفرما نیز گفته (حقوق بگیران/کارکنان)کند

.وظایف خاصی داردهمینطور
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اقتصادی مستقلفعالیت های

• کت هدایت به صورترصف نظر از اینکه آنها  یا تعداد مشخیص از افراد یم شوند یک شر
وع راه اندازی، قبل از یم کنند آن را هدایت( انفرادیموسسه ی) خود، باید به فعالیت هایو شر

.مالیات بر درآمد گزارش دهنداداره ی

• ات رخ داده در  ن ملزم هستند که تغییر رش به  اتمام رسیده را گزافعالیت هایو عملیات ها همچنیر
کت منحل)کنند  (.شداگر یک شر

• ، باید مسائل مایل خود را به  دقت یم کنند اقتصادی مستقل را هدایت فعالیت هایافرادی که 
:مدیریت کنند

• دازدارزش  مالیات  مرتب به طور کند و حسابریس .افزوده را بتی

• .درآمد را به محض اینکه کسب شد، ثبت کند

• .فاکتور صادر کند

• .ساالنه را در انتهای هر سال مایل بایگایی کندحساب های

• .کندُپر مالیای  اظهارنامه ی

• را برای افرادی که دوره های  مرتب به طور ، درون مرزیمالیات هایبخش  نماینده ی
، پیشنهاد اند اقتصادی مستقیل را آغاز کرده فعالیت های

.یم دهد www.rsk.is/atvinnurekstur/ad-hefja-rekstur/
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جویای کار

• .رقابت وجود داشته باشدمی تواندهرچند میزان بیکاری در ایسلند معموالا کم است، ولی برای مشاغل

• .می شودآنالین تبلیغبه صورتیا/وروزنامه هااکثر کارها در

• در یا اگر کاریمی کنندبزرگ، مشاغلی که در دسترس هستند را در صفحات اصلی خود تبلیغشرکت های
.می کنندمتقاضیان شغلی ایجادثبت نامبرایفرصت هاییدسترس بود،

• .هستند را در آنجا دیددردسترسکارهایی کهمی توانهمچنین موسسات کاریابی زیادی وجود دارند که

• در صورت و مدارک رامعرفی نامهآنالین تکمیل شود و رزومه،به صورتدر بسیاری از موارد، درخواست  باید
.نیاز باید به آن پیوست کنید

• حضوری به صورتبه شرکت مورد نظر بفرستید، زنگ بزنید یارایانامهبه صورت مستقیم نیز یکمی توایند
.کاری را بدهیدمصاحبه یبرای آن کار اقدام کنید یا درخواست یک

• .می شودیا تماس تلفنی هماهنگرایانامهکاری توسطمصاحبه هایمربوط به حضور دردعوت نامه های
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ادامه–فرزندپروری

• :یک درخواست شغلی باید شامل

• کاری، اگر متناسب زمینه یکه توضیح کوتاهی از شخص، اطالعات مربوط به معرفی نامه ای
.نسبت به کار نشان دهد باشدعالقه مندکه فرد را واجد شرایط وهاییلاستدالوباشد،

• :درباره یباید شامل اطالعاتی . کار استسابقه یمکتوب از تحصیالت و چکیده ایکه –رزومه 

• و رایانامهآدرس  عکس، نام، شماره شناسایی، )در صورت رضایت متقاضی، شامل مسائل شخصی 
.شخصی( امور)و اطالعاتی در مورد عالیق ( تلفنشماره ی

• تحصیالت

• کارسابقه ی

• زبانیمهارت های

• .اطالعات دیگری که ممکن است مرتبط باشند

• مراجع
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مشارکت مهاجرین در بازار کار ایسلند

• گروه از مهاجرین پرجمعیت ترینلهستانی ها، با این وجودآمده اندکه در ایسلند هستند، از سراسر جهانمهاجرینی
.داده اندرا شکل

• مشکل و دشوار بوده تحصیلی مهاجرین با درجات تحصیلی ایسلند، اغلب امریمدارک  معادل سازیوتاید
آموزش، علوم و فرهنگ، برای گواهی دیپلم اقدام وزراتتخصصی مربوطه از طریقسازمان  ازمی توان.است
.کرد

• ارزیابی تحصیالت درباره یمشاوره ایاروپایی از اطالعات مرکزی،شبکه یدفتر
.یم دهدشماقبلی www.enic-naric.net

• است که نهادهاییبرعهده ی،کار ها مثال برای تعامالت شغلی یا دیگربه عنوانتایید صالحیت
.می کنندتحصیل را فراهم  ادامه یامکان www.idan.is
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کاربازامهاجرین در

• را یاد بگیرد و از ایسلندیبرای هر شخصی مهم است که هر طور شده زبان
برای تمرین کردن آن استفاده هر فرصتی

کار موثر درخواست  برایمی تواندنیزمهارت هاکوچک ترین  حتی.کند
.باشد

• چندفرهنگی است و جامعه ایباتطبیق پذیریایسلند همچنان در حالجامعه ی
از دادن فرصت به مهاجرین در بازار کار، شرکت هااوقات مدیرانبعضی

.مردد هستند

• است، نیاز به افرایشهمچنان که تعداد افراد خارجی در ایسلند رو به
ا و منابع آموزش  تخصصی برای مردمی کهگوناگونی  فرهنگی خارجی اصالتا
.استافرایشهستند نیز در حال

• و آموزش ایسلندیبه مطالعاتی نیاز است که متشکل از مطالعات زبان
.شغلی باشدآموزش هایمتوسطه یا مطالعات دانشگاهی یاابتدایی، تحصیالت
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سایت ها
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•www.asi.is
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