
 Visionویخون در باره 

در آن شما و تصوراتتان  کهیک اتحادیه سراسری سندیکاھای صنفی و شغلی میباشد  Visionویخون 
ھای  قرار دارید. با ھمدیگر کوشش میکنیم آنچە کە الزمه رسیدن بە پیشرفت برای ما در مرکز توجه

 شغلیتان میباشد کسب نمایید.

ھا بە شما مشاوره و راھنمایی حرفەای خواھد شد. شما پا بە پای بازار کار  در موفقیت و شکست
رشد خواھید کرد و ھمیشه بە نحوی از ما سودمند خواھید بود بدون توجه بە اینکه شرایط کاری شما 

 چگونە میباشد. 

ر بە خرج باشیم آسانتر است کە ابتکا در ویخون تعداد ما زیاد میباشد و این خوب است. وقتی کە زیاد
روی ھرچه بھتر شدن کارتان تاثیرگذار باشیم. شما بە یک شبکه وسیع مردمی دسترسی  تاداده 

شما سروکار دارند کە میتوانند اشخاص تماسی مفیدی برای  خواھید داشت کە با ھمان مسئله مثل
 شما باشند.

ما دسترسی داشته  میتوانید بەمناسب باشد از نظر زمانی و مکانی برایتان کە  ھر نحوشما بە 
. ما در سراسر کشور وجود داریم. این باعث میگردد کە بە آسانی یک مالقات شخصی برای باشید

کە بە این مسائل  برای شما آسانتر خواھد بود در صورت خواستتان، شما قابل مھیا باشد. ھمچنین
 بیشتر بپردازید، انتخاب با خود شماست کە چگونه این کار را بکنید.

). ما با حقوق بشر Fair Unionیا کشوری نیستیم، ما جھانی ھستیم ـ یک (ھا در سطح منطقەای ما تن
و یک محیط بادوام. وقتی کە شما نزد ما عضو ھستید بنابر این  داشتن تشکلحق با کار میکنیم، 

 ھمیار ھم بوده و بە ساخت یک دنیای بھتر کمک مینمایید.

 شما باید تا حد مقدور از شغلتان بھرەمند شوید.و آن اینکه  یعنی یک مسئله، عضویت ،اما آخراالمر

 

 پیشرو اتحادیه سراسری سندیکاھای صنفی و شغلی
 

ھای خصوصی،  ضای "ویخون" رفاه را پیش برده، آن را رشد داده و ادارە کننده آن ھستند و در شرکتاع
ھا ھم بە جای کار در  خیلی. میباشندو کلیساھا مشغول بە کار  شوراھای استانیھا،  شھرداری

ھزاران شغل  سطحاعضای ما در  ۱٦۸۰۰۰. ھستند ھای مربوط بە رفاه و آسایش، دانشجو محیط
 نیستیمسیاسی بە ھیچ حزبی  وابستهپراکنده بوده و با ھم یک شبکه باارزش را تشکیل میدھند. ما 

  ) میباشیم.TCO( وو جز

 

 چه کسی میتواند با ما باشد؟
 

ھای کار میتوانند عضو "ویخون" باشند. و شما چه استخدام ثابت باشید یا محدود  در محیطتقریبا ھمه 
، میتوانید عضو یا نیمه وقت استتمام وقت شغلتان بدون در نظر گرفتن اینکه  و یا استخدام پروژەای،

 د.طول آن، میتوانید عضو باشی بدون توجه به رشته تحصیلی یا شما ھم که دانشجو ھستید .باشید

ن منابع ا. به عنوان مثال رؤسا، مھندسین، متخصصمیباشندشغل  ٤۰۰۰بیش از  نماینده اعضای ما
ھا، مددکاران درمانی، مدیران،  ، کشیشھا ، اقتصادداناجتماعی تأمین خدمات ینمشاور انسانی، 

ی اعضارای تحصیالت عالی میباشند. مشاورین خدمات درمانی و دستیاران دندانپزشکان. بسیاری دا
دارای مشاغلی ھستند کە پشتیبان رفاه و ھای خصوصی  ھای دولتی و در شرکت در بخشویخون 
ھمچنین در "کلیسای سوئد" و "کلیسای آزاد" مشغول بە  ءبوده و یا به آن ارتباط دارد. اعضا آسایش

ھای بزرگترین اتحادیه سراسری سندیکا برای رؤسا در مشاغل دولتی و کمونی کار ھستند. ویخون
 سوئد میباشد. صنفی و شغلی


