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  آيا به دنبال کار دانشجويی هستيد؟

- چه زمانی می توانيد کار کنيد؟ 
 - چه زمانی بايد قر ارداد امضاکرد؟

 - چقدر می توانيد در سال درآمد کسب کنيد؟

 اين بروشور حاوی تمام قوانينی است که در
 صورت تمايل به کار دانشجويی بايد بدانيد.



 چه زمانی می توانیدبرای کار؟ 

        آیامی خواهید به عنوان دانشجو کار کنید؟ سپس
  2 چیز مهم وجود دارد: سن و مدرسه شما.

  1. سن

 تنهازمانی می توانید شروع به کار کنید که به سن کافی رسیده باشید. در
 اینجا 3 قانونبرای این کار وجود دارد:

  1) آیا شما16 ساله هستید؟ سپس می توانید شروع به کار کنید. 

2) آیا شما 15 ساله هستید؟ در این صورت فقط زمانی می توانید 
 شروعبه کار کنید که دبیرستان 1 و 2 را تمام کرده باشید.

3) آیا شما 15 ساله هستید و در اوکان هستید؟ آن وقت فقط در صورتیمی 
توانید شروع به کار کنید که شورای کالس تشخیص دهدکه شما به سطح اول 

و دوم متوسطه رسیده اید.  
  

  2. مدرسه

 برایاینکه به شما اجازه کار به عنوان دانشجوی شغلی داده شود،
 بایددانشجو باشید. شما باید به مدرسه بروید تا بتوانید به عنوان

 دانشآموز کار کنید.



 

    5. آیا در یک مرکز پذیرش زندگی می کنید یا یک دستیار
     اجتماعی درOCMW سازمان دیگری دارید؟

 الف.بله: اگر معاون)های( اجتماعی شما به شما اجازه دهند، می
 توانیدکار کنید

 ب.خیر: شما مجاز به کار هستید

 6. آیا در مجوز اقامت شما قید شده است که شما مجاز به کار
  هستید؟

  بله:شما می توانید تا زمانی که مجوز اقامت شما معتبر است کار کنید
 ب-خیر: شما مجاز به کار نیستید 

 قبل از شروع به جستجوی شغل دانشجویی، ابتدا
  بایدبررسی کنید که آیا مدارک مناسبی دارید یا خیر.

  1.آیا ملیت بلژیکی دارید؟

  بله:شما مجاز به کار هستید.
  مراجعه کنید 2 ب.خیر: به سوال 

  2. آیا اجازه اقامت دارید؟

 بله:به سوال 6 مراجعه کنید.
  ب.خیر: به سوال 3 مراجعه کنید

  3. آیا در روند درخواست پناهندگی خود هستید؟

 بله:آیا کارت نارنجی (= گواهی ثبت نام) دارید؟
 من.بله: به سوال 4 مراجعه کنید

 خیر:می توانید این را از شهرداری خود درخواست کنید
  ب-خیر: شما مجاز به کار نیستید

  4. آیا در کارت نارنجی شما قید شده که مجاز به کار هستید؟

 بله:به سوال 5 مراجعه کنید
 ب-خیر: شما مجاز به کار نیستید

 به کدام مدارک نیاز دارید؟

  یـا نـارنـجی نـقشه Immatriculation مـونـهگواهـی

 منبع:آژانس ادغام و ادغام مدنی



 

 آیاگواهی ثبت نام یا کارت نارنجی اجازه اقامت است؟

 خیر،کارت نارنجی گواهی برای اتباع کشورهای ثالث )= افرادی که از
 خارج از اروپاآمده اند( است که هنوز در مراحل درخواست اقامت خود

 .هستند. این نشانمی دهد که آیا شما مجاز به کار هستید یا خیر

 اجازهاقامت چگونه است؟

 اگراجازه اقامت دارید، کارت الکترونیکی بیگانگان دریافت خواهید کرد.
 این نشانمی دهد که آیا شما مجاز به کار هستید یا خیر

 مطمئننیستید که اجازه کار دارید؟

 با شماره 02 233 41 11 تماس بگیرید و از دولت فدرال برای 
  استخدام،کار و گفتگوی اجتماعی بخواهید

 دربلژیک 18 کارت خارجی مختلف برای افرادی که از داخل و خارج از
 اروپا آمدهاند وجود دارد. در هر کارت مشخص می شود که کدام مجوز

 اقامت را داریدو مدت اعتبار آن چقدر است

 آیااز یک کشور اروپایی به بلژیک نقل مکان کرده اید؟ سپس می توانید
 روی کارتبیگانگان خود ببینید که آیا مجاز به کار هستید یا خیر

 نمونهکارت الکترونیکی
 منبع:آژانس ادغام و ادغام مدنی



 شماشغل دانشجویی پیدا کردهاید. حاال چی؟
   

2. چه کسی باید قرارداد داشته باشد؟ 

 شما2 نسخه از قرارداد را امضا می کنید
1کپی برای شماست -
1نسخه برای کارفرما است  -

 3. شما امضا کرده اید
- شماموظف هستید سر کار بروید

 - شما3 روز آزمایشی دارید

  - درطول 3 روز اول همچنان می توانید با قرارداد متوقف شوید
   - بعداز آن 3 روز باید تا پایان قرارداد به کار ادامه دهید

   4. قرارداد من چقدر طول خواهد کشید؟

  قراردادشما ممکن است حداکثر 1 سال طول بکشد
 - آیامی خواهید بعد از1 سال برای کارفرمای خود کار کنید؟ 

 - سپس باید قرارداد جدیدی را امضا کنید
   

 قبالز شروع کار، ابتدا باید قراردادی را امضا
 کنید.قبل از امضای قرارداد، آن را به دقت

 بخوانید

 1.در قرارداد چه چیزی باید باشد؟
            نام،آدرس و تاریخ تولد شما؛

  نامو آدرس کارفرما؛ 
 قراردادباید کتبی باشد؛

 تاریخشروع و تاریخ پایان کار؛
 چندساعت در روز کار می کنید؛

 ساعتیکه شروع به کار می کنید و ساعتی که کار را متوقف می کنید;
 چندروز در هفته کار می کنید؛

  چندیورو به دست می آورید (= دستمزد شما)؛
 درچه روزی دستمزد شما پرداخت می شود;

  جاییکه باید کار کنید؛
عملکردشما چیست (= کاری که باید انجام دهید).



 

 2. در چه روزی دستمزد خود را دریافت
  خواهم کرد؟

 تاریخدر قرارداد شما است. اطالعات اضافی

 قوانینمتفاوتی برای کارگران یقه آبی نسبت به کارگران یقه سفید
وجوددارد

 کارگر: شخصی که عمدتا ًبا دست کار می کند هر 2 هفته یک  بار
  دستمزدخود را دریافت می کند

 خادم: شخصی که عمدتا ًبا سر کار می کند هر ماه حقوق می
 گیرد

  3. چگونه دستمزد خود را دریافت می کنید؟

 کارفرماباید به شما پول بدهد. کارفرما دستمزد شما را به حساب بانکی
شما واریزمی کند

  - برای افتتاح حساب با بانک قرار می گذارید

 اگرزیر 18 سال دارید، حداقل یکی از والدین باید شما را
 همراهیکند- پدرو مادر ندارید؟ سپس یک قیم باید شما را

  همراهی کند
شماشماره حساب بانکی خود را به کارفرمای خود 

 میدهید

  1. چند یورو درآمد دارید؟

اینبه چند چیز بستگی دارد
  - چه شغلی انجام می دهی؟

  - هر شغلی دستمزد متفاوتی دارد  
  - شما چند سال دارید؟

- حداقل دستمزد وجود دارد 
    - با افزایش سن حقوق بیشتری دریافت می کنید

دستمزد= پولی که به دستمی آورید

ACV: مـنبع 



 اگربیش از 475 ساعت کار می کنید؟

 ازساعت 476 باید حق بیمه عادی تامین اجتماعی(13,07%) را پرداخت
  کنید

 آیاشما 18 سال یا بزرگتر هستید؟ اگر از ساعت 476 بیش از 80
 ساعت در ماهکار کنید، مزایای فرزند خود را از دست خواهید داد

  کجامی توانید ساعات کاری خود را ببینید؟

      گاهیاوقات پیگیری ساعات کاری دشوار است. می توانید ساعات کاری
   خود رادر وب سایت یا برنامه Studenteatwork مشاهده کنید

www.studentatwork.be 

- چندساعت کار کرده اید؟  
- برایکدام کارفرما کار می کردید؟  

هنوزچند ساعت می توانید کار کنید؟  -

 گاهیاوقات کارفرما از شما گواهی می خواهد که شما هنوز مجاز به کار
 هستید.سپس می توانید آن را دانلود کنید

  چندساعت می توانید کار کنید؟
 شمامی توانید به عنوان یک دانش آموزحداکثر 475 ساعتکار در
 سال در طوالین 475 ساعت از مزایای یک دانش آموز بهره مند می

 شوید

 اینفواید چیست؟

 مزیت1: شما باید حق بیمه تامین اجتماعی کمتری بپردازید

 مشارکتاجتماعی چیست؟
 --کارفرما بخشی از دستمزد شما را مستقیما ًبه دولت می دهد.  
  - درصد دستمزد است. برای 2.71 - برایدانش آموزان، آن بخش

  - درصد دستمزد است 13.07 - سایرکارمندان، آن قسمت
 - این پول به دولت می رود تا هزینه های بیمه درمانی، مستمری،

بیکاریو ... را بدهد
 - این خودکار است. برای آن الزم نیست کاری انجام دهید

  مزیت2: شما مجبور نیستید برای دستمزد خود مالیات بپردازید

  کارمندانهر ساله بابت پولی که به دست می آورند مالیات می پردازند
  - دانش آموزان مجبور به پرداخت آن مالیات نیستند

  - ازمالیات نامه می گیرند، اما چیزی برای پرداخت نمی گوید 

 چندساعت می توانید کارکنید؟

http://www.studentatwork.be


  eID 2.کارت خوان  

 آیاکارتخوانی دارید که بتوانید آن را به کامپیوتر یا لپ تاپ خود وصل
 کنید؟سپس با شناسنامه وارد شوید

 از شهرداری درخواست داده eID همچنیندر صورتی که برای دریافت
 اید، میتوانید با یک کد امنیتی وارد شوید. این کار به 4 روش قابل

 انجام است
  

  1. با یک کد امنیتی از طریق ایمیل وارد شوید
 2. با یک کد امنیتی از طریق برنامه تلفن همراه وارد شوید

  3. با یک کد امنیتی از طریق پیامک وارد شوید 
 4. با یک کد امنیتی از طریق توکن وارد شوید

 بهوب سایت Studenteatwork .بروید و ثبت نام را فشار دھید
 راهی برای ثبت نام انتخاب کنید و دستورالعمل ها را دنبال کنید

چگونهدر Studentatwork ثبت نام می کنید؟

 برایثبت نام در Studentatwork,  به یک eID (= هویت دیجیتال)
  نیاز دارید.

 
  - آیا شما هویت بلژیکی دارید؟ 12 سالگی به طور خودکار یک

 eID دریافت خواهید کرد
 - آیا کارت الکترونیکی بیگانه دارید؟ سپس به طور خودکار یک

 eID دریافت خواهید کرد 
 - آیا کارت الکترونیکی ندارید اما اجازه کار دارید؟ سپس می

 توانید این را از شهرداریخود درخواست کنید 

اگرشناسه الکترونیکی دارید، می توانید به دو روش ثبت نام کنید:  
      

Itsme 1. برنامه 
  

  آیاشما 18 سال دارید؟ سپس می توانید از طریق برنامه Its-me وارد
Studentatwork شوید. برنامه را دانلود کنید و دستورالعمل

  ها را دنبال کنید



 

 3.-آیا غیر از کمک هزینه اوالد یا کمک هزینه تحصیل
   درآمددیگریدارید؟

 باشماره 02 572 57 57 تماس بگیرید و از دولت فدرال امور مالی
 بپرسید که چقدرمی توانید درآمد کسب کنید

 شمابه عنوان دانشجو مجاز به کسب درآمد نامحدود نیستید. حداکثر
 مقدار وجوددارد. آیا درآمد بیشتری دارید؟ سپس شما یا والدینتان باید

 مالیات بپردازید

  1. چه زمانی باید خودتان مالیات بیشتری بپردازید؟ 
 آیابیش از 12928.57 یورو در سال )2021( درآمد دارید؟ سپس باید

 مالیات پرداختکنید

  2. .چه زمانی والدین شما باید مالیات بیشتری بپردازند؟ 
 والدینشما هر سال بر درآمد خود مالیات می پردازند. شما به والدین خود
 " وابسته" هستید. این بدان معناست که والدین شما مالیات کمتری می

 پردازند زیراآنها باید از شما مراقبت کنند

 آیابیشتر از آنچه در زیر می خوانید درآمد دارید؟ در این صورت شما به
 والدین خودوابسته نیستید. والدین شما باید مالیات بیشتری بپردازند

 حداکثرمبلغی که می توانید
 کسبکنید چقدر است؟

Studentatwork (2021) مـنبع 

:



 

 به اطالعات بیشتری نیاز دارید یا سوالی دارید؟ قابل اعتماد و
  متخصص

https://interiminfo.be/nl/blog/kategorie/
josbstudent 

https://interiminfo.be/nl/ 
https://migrants-students-jobs.thomasmore.be/

index.html 

 پیداکردن کار آسان نیست. شما می توانید به 2 روش شغل پیدا کنید

  1. شما در یک دفتر موقت ثبت نام می کنید
 اگردر یک دفتر موقت ثبت نام کنید، آنها به شما کمک می کنند شغلی را

 کهمی خواهید انجام دهید پیدا کنید

  - یکدفتر موقت در نزدیکی خود پیدا کنید. قرار
- مالقاتبگذارید و ثبت نام کنید.  

- به طور منظم - از طریق تلفن یا بعد از قرار مالقات - از 
وضعیت امور مطلع شوید  

 - وقتیکاری برای شما پیدا کردند با شما تماس می گیرند
 یا ایمیل می زنند

 2. خودتان شروع به جستجوی کار می کنید
  

 شماهمچنین می توانید خودتان به یک کارفرما مراجعه کنید و بپرسید که
 آیا می توانید برای آنهاکار کنید

- آیااین یک کارگاه کوچک است (مثال ًیک نانوایی)؟برو داخل
 و بپرس کهآیا می توانی برای آنها کار کنی؟

 - آیاکارگاه بزرگی است )مثال ًنایک(؟ وب سایت آنها را برای
  نحوه درخواست بررسی کنید

کجامی توان کار پیدا کرد؟

https://interiminfo.be/nl/blog/kategorie/josbstudent
https://interiminfo.be/nl/blog/kategorie/josbstudent
https://interiminfo.be/nl/
https://migrants-students-jobs.thomasmore.be/index.html
https://migrants-students-jobs.thomasmore.be/index.html


 اقدامات کرونا
 3. آیا در بخش بهداشت و درمان و آموزش کار می کنید؟

 سپس بدونپرداخت مالیات می توانید درآمد بیشتری کسب
  کنید

 اگربیش از حد درآمد دارید، شما و والدینتان باید مالیات بپردازید. اگر
 در بخش مراقبتهای بهداشتی یا آموزشی کار می کنید، پولی که از
 ژانویه تا مارس 2022به دست آورده اید، حساب نمی شود. بدون

 .پرداخت مالیات می توانید درآمدبیشتری کسب کنید

 بهدلیل کرونا، بسیاری از دانش آموزان زمان
 بیشتریبرای کار داشته اند. یعنی توانستند بیش
 از 475ساعت کار کنند و درآمد بیشتری داشته

 باشند. بنابرایندولت 3 اقدام را برای سال 2022
  اعالم کرده است

1. 45 ساعت اولی که در ژانویه تا مارس 2022 کار کرده اید، 
حساب نمیشود  

 اینامر در مورد تمام مشاغل دانشجویی به جز مشاغل دانشجویی در
 مراقبت هایبهداشتی و آموزشی صدق می کند. اگر شما در مراقبتهای

 بهداشتی یا آموزشی، در این صورت 45 ساعت اضافی دریافت
  نخواهیدکرد

 2. آیا در بخش مراقبت های بهداشتی یا آموزشی کار می
 کنید؟ سپس ساعات شما از ژانویه تا مارس 2022 به حساب

   نمی آید
 سپسمی توانید از ژانویه تا مارس 2022 بدون از دست دادن مزایای

 فرزند خودکار کنید


	آئیننامه شغلدانشجویی

