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ﺗﻮﺟﻪ
.در ﺻﻮرت ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﮐﺎری ،رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ

.

.

ً

>>

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ

درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻼﻗﺎت
.ﻟﻄﻔﺎً ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﻃﻮل ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ را ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ
.راﺑﻄﻪ ﮐﺎریA
.ﻣﻦ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎر در آﳌﺎن ﻧﯿﺎز دارم
)ﻣﺎﻟﯿﺎت وﺑﻴﻤﻪ) ﻗﺮارداد ﮐﺎر،ﮐﺴﺐ،ﮐﺎر .۴۵۰ﻳﻮروی(
) (Minijobﻣﺎﻟﻴﺎت
ﻓﺴﺦ ﮐﺎر
.دﺳﺘﻤﺰدم را ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ
در ﻣﻮرد ﻗﺮارداد ﮐﺎرﯾﻢ ﺳﻮاﻟﯽ دارم
در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق و ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰدم ﺳﻮال دارم
ﮐﺎر اﮐﻮرد ]ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دارد وﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری
ﻣﻦ ﺳﻮال دارم در ﻣﻮردArbeitslosengeld I
ﻣﻦ وﻗﺖ اﺳﱰاﺣﺖ و وﻗﻔﻪ ﻧﺪارم
ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از  ۸ﺳﺎﻋﺖ در روز ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺣﻖ ﺧﻮد را درﺑﺎر ٔه ﺗﻌﻄﯿﻼت روﺷﻦ ﮐﻨﻢ
ﺣﻖ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه.
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺪارک ﮐﺎرم )ﻗﺮارداد ﮐﺎر ،ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب دﺳﺘﻤﺰد( را ﺑﻪ ﻣﻦ منﯽ دﻫﺪ
.ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻦ را ﺑﺮای ﺑﻴﻤﻪ اﺟﺘامﻋﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ
ﻣﻦ ﺑﺎ اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت  /ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺸﮑﻞ دارم
). (Krankenversicherungﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ دارم
). (Krankengeldﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿامری ﻣﺸﮑﻞ دارم
.ﻣﻦ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺗﺼﺎدف ﮐﺮدم
ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾامن ﺳﻮال دارم] .ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺮاج در دوران ﺑﺎرداری[
.ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺎز دارم در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﻀﺎيئ ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
.اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر دارﯾﺪ ،ﻟﻄﻔﺎً در ﺻﻔﺤﻪ اول ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ

ﻟﻄﻔﺎً ﻓﻮرم را ﺑﻪ آدرس ذﯾﻞ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ tarek.jabi@welcome.hamburg.de :

ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ B.
ﺛﺒﺖ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ]ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اداره ﮐﺴﺐ وﮐﺎر واداره ﻣﺎﻟﻴﺎت[
ﻣﺸﮑﻼت درﻣﻮرد ﺷامره ﻣﺎﻟﯿﺎت
.ﻣﺸﮑﻼت در اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری
]ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﻔﺎرش ،ﻗﺮارداد ﮐﺎر ،ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب[
.ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
.ﻣﺸﮑﻼت در ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﻴﺎت
ﺑﻴﻤﻪ ﺻﺤﻲ
ﯾﻤﻪ ﺣﻮادث و ﺣﺎدﺛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﮐﺎر
ﺗﻘﺎﻋﺪ/ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﺧﺪﻣﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺎﻟﯽ از ﺟﺎب ﺳﻨﱰ
)(Aufstockende Leistungen
اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر دارﯾﺪ ،ﻟﻄﻔﺎً در

