Dari
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل در ﺑﺎره ﻣﺳوﻟﯾت ھﻣﮑﺎری و ﻋواﻗب ﻋدم ھﻣﮑﺎری ﺷﻣﺎ طﺑق ﮐﺗﺎب اول ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

 60ﮐﺗﺎب اول
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﭘول از ﺑﯾت اﻟﻣﺎل ﻋرﯾﺿﮫ ﻣﯾدھﻧد ﯾﺎازاﻧﺟﺎ ﭘول درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻣﺟﺑور ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ طﺑق
ﺣﻘوق ﺧود ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﻧد.ازان ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎ ﺣﻘﺎﯾق ﮐﻠﯽ را در
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﭼﺎرﭼوب اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧود در ﺣﺻﮫ
ﺣﺻﮫ ﻣوارد
اراﯾﮫ ﮐﻧﯾد.

ﺷﺧﺻﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎن و

ﺗﻐﯾرات در ﻣﻌﻠوﻣﺎت اراﯾﮫ ﺷده ﻗﺑﻠﯽ ﺗﺎن ﻣﯾﺎﯾد ﺑدون درﺧواﺳت و ﺑﮫ ﺷﮑل ﻓوری ﺑﮫ ﻣﺎ

ﺷﺧﺻﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎن ﺗﻐﯾری ﻣﯾﺎﯾد و ﺑﮫ ﻓﮑرﺷﻣﺎ ﮐدام اﺛری ﺑﺎﻻی ﮐﻣﮏ ھﺎی درﯾﺎﻓت ﺷده ﺑﯾت اﻟﻣﺎل ﻧدارد ﺑﺎ ان ھم ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد
در
.
ﻣﺎﻣور ﻣرﺑوطﮫ ﺗﺎن را در ﺟرﯾﺎن

در ﺻورت ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑور ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺷواھدی را ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر
ﺷﺧص ﺳوم اﻧرا ﺑرای ﻣﺎ ﺗﺳﻠﯾم ﯾﺎ ارﺳﺎل ﮐﻧد.

ﺣﻘوق ﺗﺎن ﺿرور اﺳت ﻧﺎم

ﯾﺎ اراﯾﮫ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻣواﻓﻘﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ

ﺑﺧﺎطر ﺗﺛﺑﯾت ﺣﻘوق ﺗﺎن ﺑرای ﻣﻌﺎش ﺑﯾﮑﺎری دوره دوھم ﯾﺎ  ALGIIاﺳﻧﺎدی ﮐﮫ در ﻟﯾﺳت ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷده درج اﺳت اراﯾﮫ ﮐﻧﯾد .از ﺷﻣﺎ
ﺧواھﺷﻣﻧدﯾم ﮐﮫ ﻣﺳوﻟﯾت ھﻣﮑﺎری ﺧودرا طﺑق
ﻗﺑل از ﭘوره ﺷدن ﻣﮭﻠت ﻣواﻧﻊ را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزﯾد.

 60ﮐﺗﺎب اول ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗﺑل از ﭘوره ﺷدن ﻣﮭﻠت ادا ﺳﺎزﯾد و ﯾﺎ

ﻣﮭﻠت را از دﺳت ﺑدھﯾد اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎ ﺑﺎﻻی ﺷﻣﺎ ﺑدون ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻗطﻊ ﺷود و ﯾﺎ ﻋرﯾﺿﮫ ﻣﺟدد ﺗﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋدم ھﻣﮑﺎری رد
 66ﮐﺗﺎب اول ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ(
ﺷود )

ﺗﺻوﯾب ﻣﺟدد اداﻣﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎ و ﯾﺎ ﺗﺻوﯾب اوﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺻورت

ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺳوﻟﯾت ھﻣﮑﺎری ﺧودرا ادا ﺳﺎزﯾد

) 67ﮐﺗﺎب

اول ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ(

ﻣﺎ ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻣﯾﺳﺎزﯾم ﮐﮫ

ﺗﺻوﯾب ﮐﻣﮑﮭﺎ ﻧظر ﺑﮫ اظﮭﺎرات ﻏﻠط وﯾﺎ اظﮭﺎرات ﻧﺎﻣﮑﻣل ﺷﻣﺎ ﺻورت

ﮫ ﺑﺎﺷد ﺧﻼف ﻗﺎﻧون اﺳت.

ﭘول ﺑرای ﺷﻣﺎ طور ﻏﻠط داده ﺷده ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد دوﺑﺎره ﺑﭘردازﯾد ودرﯾن ﺣﺎﻻت دﯾده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﺷﻣﺎ ﺑﺧﺎطر ﻓرﯾب ﮐﺎری ﻋرﯾﺿﮫ
ﺷده ﻣﯾﺗواﻧد .
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھذارا ﻓﮭﻣﯾدم ودرک ﮐردم.

ﺗﺎرﯾﺦ
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