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ادغامورقھ معلوماتی در باره حقوق ومسولیت ھای تان در حصھ پروسھ 

مشتریان محترم

چون شما بخاطر امرار حیات عریضھ کمک مالی طبق کتاب دوھم  قوانین اجتماعی داده اید میخواھیم شما را طور خالصھ در 
اادغام حصھ حقوق و مسولیت تان درپروسھ 

نرسد.

:اعتبار داردامرار حیات طبق کتاب دوھم قوانین اجتماعی قوانین ذیل در صورت منظوری کمک ھای پولی بخاطر

ادغام کاریمساعدتیکمک ھای

ادغام کار رسمی را بدست ووساطتدر پھلوی کمکھا بخاطر امرار حیات میتوانید با استفاده از کمکھا وصحبت ھای مشوره یی 
بیاورید.

, مناسب بودن استخدامیا ماموره مامور
حالت تان

طر ھزینھ ھای سفری کھ بخاطر صحبتھای عبارت اند طور مثال  دادن ھزینھ در خواست کاری  ویا بخامساعدتی کمکھای
تعارفی با کارفرما بھ وجود می اید.

در یک 
صحبت معلومات مشخص ارایھ خواھد کرد.

عریضھ بدھید. معلومات دقیق مامور یا ماموره استخدام ارایھ خواھد کرد.قبل ازین کھ کمک مالی دریافت کنید مجبور

ما خاطرنشان میسازیم کھ تمام ھزینھ ھایکھ قبل ازدادن عریضھ بھ میان امده اند از طرف ما داده نمیشود.

ادغاممسولیت ھای اساسی در پروسھ 

مساوی میباشد.اساسات مطالبھ کردن دارای حقوق کردندر پھلوی اساسات مساعدت

را خاتمھ دھید ویا انرا کم کنید.بی بضاعتی تانشما و تمامی اجماعی کھ توانایی کار را دارند مسول ھستید کھ بھ اسرع وقت 

رسیدن این ھدف کمک میکند ھمکاری کنید.کھ شمارا بھ 

فورمھ ھا و اسناد

ھدفمند دستیابی برسد.

.فورمھ ھا را با توجھ و طور کامل خانھ پری کنید●

ای تازه درخواست کاریفورمھ ھ●

اسناد در باره محدودیت ھا طور مثال اختالل صحت و یا عدم مراقبت اطفال●

توقع

طبق کتاب دوھم قوانین اجتماعی شما مجبور ھستید کھ ھر کاررا قبول کنید در صورتی کھ عقلی , روانی و جسمی توانایی اش را 
داشتھ باشید. استثناات قرار ذیل اند:

پیشبرد این کار مراقبت یک طفل را با خطر مواجھ کند●

بھ خطر مواجھ نمیباشد در صورتیکھ در یک کودکستان و یا جای معلومات: مراقبت یک طفلیکھ سھ سال را پوره کرده باشد 
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ھ ●
نتواند.

یک دلیل مقنع وجود داشتھ باشد کھ این کاررا کرده نمیتوانید●

کار پیشنھادشده مطابق کار قبلی و یا مطابق تعلیمات مسلکی تان نباشد●

ت نسبت بھ کار قبلی و یاتان زیادتر اسمحل کار فاصلھ ●

●

معلومات دادن دررخ دادن تغیرات 

در اصل شما باید ھمھ تغیرات در موارد شخصی تان طور مثال پیداکردن کار  بدست اوردن معاش فرعی از دست دادن کار تغیر 
شریک کنید.ادرس ھر چھ زودتر با مامور دفتر معاش یا مامور استخدام 

دسترسی

در ھر روز رسمی تحت ادرس ارایھ شده بھ مامور استخدام یا شخصان یا از طریق نامھ پوستی تحت دسترسی کوشش کنید کھ 
قرار داشتھ باشید.

رخصتی / عدم حضور 

روز از محل سکونت تان جای دور بروید.موافقھ 21شما میتوانید کھ با موافقھ قبلی مامور یا ماموره  استخدام در یک سال برای 
صرف در صورتی خواھد شد کھ در دوری شما بھ ادغام کاری تان ضرر نرسد.

لطفان تقریبان  یک ھفتھ قبل از رفتن تان جای دور یک درخواستی 
ما بدھید.

.امکان نداردبخاطر مشوره ھای اولی و عقد قراداد ادغام بعد از اول در بین سھ ماه 

داده نمیشویا معاش بیکاری دوره دوھم 

مجبور ھستید در ان 
صحبت سھم

عدم توانایی کار

تصدیق مریضی را میتوانید در مدت سھ روز سلیم کنید.

ورقھ معلوماتی در حصھ حقوق و مسولیت ھایم در پروسھ ادغام را فھمیدم و درک کردم.
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