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 علوماتم

 کرونا ویروس

 19 -کووید 
Traduit du français vers le dari 

 

 کار
 

  2020نوامبر  3

سواالت  – 19-در مواجهه با بحران صحی کووید (Pôle emploi) اداره کار

 متداول 
 

نشر شده اند و به صورت منظم تکمیل و به  2020نوامبر  2این سواالت متداول و پاسخ های شان به تاریخ 

 مکررا به این بخش سر بزنید تا در جریان معلومات جدید باشید. روز می شوند. 
 

 نمایندگی های اداره کار در جریان قرنطین باز خواهند بود؟ آیا 
 

ها را ادامه دهند. از های اداره کار در جریان قرنطین باز خواهند بود تا بتوانند ارائه خدمات به متقاضیان کار و شرکتنمایندگی
طرف صبح پذیرش در صف و از طرف بعد از ظهر تنها با وقت مالقات قبلی و مطابق با ساعات کاری معمول اداره امکان پذیر 

 است. 
 

شده اند، صورت می گیرد که اولین  وضعبا رعایت دقیق مقررات بهداشتی که توسط مقامات دولتی در اداره کار،  مراجعینپذیرش 
 اصل آن تضمین محافظت از کارمندان اداره و مراجعین اداره کار می باشد. 

 
رق و یا در که تصدیق اجازه رفت و آمد را دقیق پر کرده باشند، در و مکلف هستندبرای مراجعه به اداره کار، متقاضیان کار 

" convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un serviceروی موبایل شان و در آن گزینه : 

public"    .احضاریه قضایی یا اداری برای حضور در یک اداره دولتی( را انتخاب کنند( 

 

 توانم با اداره کار تماس بگیرم؟ چگونه می

در دسترس هستند. متقاضیان کار می توانند به روش زیر، آدرس ایمیل  3949ر، مشاوران از طریق شماره تیلفون برای متقاضیان کا

 مشاور مرجع شان را پیدا کنند :   

  در بخش کاربری خصوصی شان در سایت انترنتی اداره کارemploi.fr-pole  روی « Mes échanges avec Pôle 
emploi – Mes contacts en agence »  ،کلیک نمایند ؛ 

  در اپلیکیشن اداره کار روی موبایل به بخش« Mon espace » روی گزینه  بروند و« Mon conseiller »  .کلیک نمایند 
 

، از طریق شماره خط مستقیم شان، و یا از طریق بخش استخدام کننده در 3995برای شرکت ها، مشاوران از طریق شماره تیلفون 

در دسترس هستند. در صورتی که استخدام کنندگان شماره موبایل مشاور شرکتی  emploi.fr-poleسایت انترنتی اداره کار 

 همیشگی شان را داشته باشند، می توانند از آن طریق نیز با مشاور شان تماس بگیرند. 
 

 چگونه می توانم در اداره کار ثبت نام کنم و یا وضعیتم را به روز رسانی کنم؟ 

انجام می شود. یک راهنمای تیلفونی به شماره تیلفون  emploi.fr-poleین در سایت انترنتی ثبت نام در اداره کار از طریق آنال

برای معلومات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید : در دسترس متقاضیان کار قرار دارد تا به آنها کمک کند.  3949

SuF6u1Jg-https://www.youtube.com/watch?v=BB   زبان های مختلف قابل دسترس است(.  به)زیرنویس اتومات 

https://www.pole-emploi.org/accueil/communiques/pole-emploi-face-a-la-crise-sanitaire-covid-19---foire-aux-questions-%201.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/accueil/communiques/pole-emploi-face-a-la-crise-sanitaire-covid-19---foire-aux-questions-%201.html?type=article
https://entreprise.pole-emploi.fr/accueil/homepage
https://entreprise.pole-emploi.fr/accueil/homepage
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.youtube.com/watch?v=BB-SuF6u1Jg


 

2 | 3 
 

 منبع : 
https://www.pole-emploi.org/accueil/communiques/pole-emploi-face-a-la-crise-sanitaire-covid-19---foire-aux-questions- 

1.html?type=article  

، از طریق اپلیکیشن موبایل، و یا از طریق تیلفون به emploi.fr-poleبه روز رسانی وضعیت از طریق آنالین در سایت انترنتی 

برای معلومات ماه بعدی انجام می شود.  15ماه جاری تا تاریخ  28صورت می گیرد. به روز رسانی بین تاریخ  3949شماره 

زبان  به)زیرنویس اتومات   /:www.youtube.com/watch?v=380wUg2p6FYhttps/بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید : 
 های مختلف قابل دسترس است(.

برای آن عده افرادی که فعالیت نیمه وقت دارند، توضیحات در مورد عناصری که باید در زمان به روز رسانی اعالم نمایند در 
 Actualisation mensuelle et  –« Vos droits et démarchesو در بخش  emploi.fr-poleسایت انترنتی اداره کار 

changements de situation » ،  .قابل دسترس می باشد 

 

به روز رسانی وضعیتم، اسکن کردن یک سند و یا امور دیگر به نمایندگی اداره کار  برای توانم می من آیا

 بروم؟ 
 
بلی، در جریان قرنطین، نمایندگی های اداره کار از طرف صبح بدون وقت مالقات قبلی باز هستند. مشاوران در نمایندگی حضور 
دارند تا بتوانند در صورت نیاز به متقاضیان کار در انجام امور مربوطه شان کمک کنند، و این کار را با رعایت سختگیرانه 

 امات دولتی انجام می دهند. مقررات بهداشتی وضع شده توسط مق
 

که تصدیق اجازه رفت و آمد را دقیق پر کرده باشند، در ورق و یا در  مکلف هستندبرای مراجعه به اداره کار، متقاضیان کار 
" convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un serviceروی موبایل شان و در آن گزینه : 

public"    .احضاریه قضایی یا اداری برای حضور در یک اداره دولتی( را انتخاب کنند( 

 

 آیا می توانم بدون مراجعه به نمایندگی، از خدمات اداره کار مستفید شوم؟ 
 

متقاضیان کار می توانند  emploi.fr-messervices.poleهمه خدمات اداره کار از راه دور در دسترس هستند. در آدرس 

 بخصوص همه خدمات طراحی شده برای کمک به آنها در راستای جستجوی کار و یا یافتن یک برنامه آموزشی را مشاهده کنند. 
 

زبان های مختلف  به )زیرنویس اتومات  https://www.youtube.com/watch?v=Tew2vlJfMjcبرای معلومات بیشتر : 
 قابل دسترس است(.

 

من یک وقت مالقات از پیش تعیین شده با مشاورم دارم که در جریان قرنطین برابر شده است، آیا وقت مالقات 

 ؟ من حفظ می شود
 

 و پابرجاست.  بلی، وقت مالقات از قبل تعیین شده لغو نمی شود
 

اولین مصاحبه ها به دنبال ثبت نام به عنوان متقاضی کار از راه دور انجام می شوند، مگر این که خود متقاضی کار در هنگام ثبت 
نام اش در نمایندگی، درخواست مصاحبه حضوری در نمایندگی کرده باشد. در این صورت، مصاحبه با رعایت مقررات بهداشتی 

 دولتی وضع شده است، در نمایندگی اداره کار و به صورت حضوری انجام خواهد شد. که توسط مقامات 
 

کنترل و ارزیابی با مشاور باشد، در این صورت از راه دور انجام می شود، مگر این که شرایط خاصی باشد. اگر یک مصاحبه 
 ش درخواست نماید. اگر متقاضی کار خواهان انجام مصاحبه حضوری در نمایندگی است، باید از مشاور

 
که تصدیق اجازه رفت و آمد را دقیق پر کرده باشند، در ورق و یا در  مکلف هستندبرای مراجعه به اداره کار، متقاضیان کار 

" convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un serviceروی موبایل شان و در آن گزینه : 

public"    .احضاریه قضایی یا اداری برای حضور در یک اداره دولتی( را انتخاب کنند( 
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من در حال حاضر یک برنامه آموزشی )فارمسیون( را دنبال می کنم و یا باید در جریان قرنطین یک برنامه 

 آموزشی را دنبال کنم. آیا این برنامه در جریان قرنطین نیز ادامه خواهد یافت؟ 
 

برنامه های آموزشی از راه دور ترجیح داده می شوند، بعضی از برنامه های آموزشی در جریان قرنطین همچنان ن که با وجود ای
به صورت حضوری ادامه خواهند یافت و این کار با رعایت دقیق مقررات بهداشتی وضع شده توسط مقامات دولتی صورت می 

آموزشی شان در مورد چگونگی سازماندهی برنامه آموزشی شان در جریان گیرد. متقاضیان کار باید نزد مشاور شان و یا مرکز 
 قرنطین معلومات بگیرند. 

 
که تصدیق اجازه رفت و آمد را دقیق پر کرده باشند، در ورق و یا در  مکلف هستندبرای مراجعه به اداره کار، متقاضیان کار 
 déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activitéروی موبایل شان و در آن گزینه : "

professionnelle ou un établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels 
ne pouvant être différés, déplacements pour un concours ou un examen"  رفت و آمد بین خانه و محل انجام(

، یا یک مرکز تحصیلی و آموزشی، رفت و آمد مرتبط با شغل که امکان لغو و تعویق آن نیست، رفت و آمد برای فعالیت حرفه ای
 شرکت در یک کانکور و یا یک امتحان(  

 
 

 من یک مصاحبه استخدام نزد یک کارفرما دارم. می توانم بروم؟ 
 

 زمانی که یک راه حل از راه دور ممکن نباشد. بلی، بخصوص 
 

که تصدیق اجازه رفت و آمد را دقیق پر کرده باشند، در ورق و یا  مکلف هستندبرای رفتن به محل انجام مصاحبه، متقاضیان کار 
 déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activitéدر روی موبایل شان و در آن گزینه : "

professionnelle ou un établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels 
ne pouvant être différés, déplacements pour un concours ou un examen"  رفت و آمد بین خانه و محل انجام(

رای ت، رفت و آمد بفعالیت حرفه ای، یا یک مرکز تحصیلی و آموزشی، رفت و آمد مرتبط با شغل که امکان لغو و تعویق آن نیس
 شرکت در یک کانکور و یا یک امتحان(  

 

 من یک شغل نیمه وقت دارم، چه کار باید انجام بدهم؟ 
 

 همه معلومات در زمینه فعالیت های نیمه وقت، در آدرس زیر قابل دسترس هستند : 
www.pole-emploi.fr/candidat/vos-droits-et-demarches/vos-changements-de-situation/declarer-une-
activite-partielle.html  
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