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ش  اکر در �ب�خ
مهمان  �پذ�یری

ا ن اطالعات مورد �ن�یاز  �ش �ی  مهم�ت

DARI



راداد اکری رما ه�ی�چ �ت ما  از طرف  اکر�ن  �ش
ت �نکرده ا�ید.  ک�ت�بی در�یا�ن

�بول هست در صور�ت�یکه �ب�توا�ن�ید در ا�بل �ت اهی هم �ت �ن راداداکری �ش  �یک �ت
راداد ک�ت�بی ارا�یه ک�ن�ید. �نها�یت �یک �ت

راداد ک�ت�بی ما �یک �ت رما �به �ش روع اکر، �با�ید اکر�ن  حداک�شر �بعد از �یک ماه �ش
ام وق ، �اعت اکری، �نوع اکری که ا�ن�ب را�یط اکری  ) ح�ت  همراه �با همه �ش

ن
ر ا�ی� رار دهد. اکگ ما �ت �ت�یار �ش ده ،در احن �ید �ش  می ده�ید و...( که در ان �ت

ما �یک راداد اکری هست ، �با�ید �ش ارج از �ت ه حن  موارد در �یک �برکگ
وا�ت ک�ن�ید! راداداکری ک�ت�بی درحن �ت

ما �بدون واهد که �ش ما می �ن رمای �ش  اکر�ن
ر هر ماه راداداکری ک�ت�بی اکر ک�ن�ید. در ا�ن  �ت

ما �پول را �بصورت د��تی می رما �به �ش  اکر�ن
ه اکری �با�ید �بک�ن�ید؟ را�یط �پ �ن �ش

دهد. در ا�ی
ت م�یک�ند، �به وق �پرداحن ما ح�ت راداداکری �به �ش رما �بدون �ت ر اکر�ن دار! اکگ  هسش
ما �تماعی �برای �ش ما ه�ی�چ مال�یا�تی  و �ب�یمه احب رمای �ش  اح�تمال ز�یاد اکر�ن

و�ی�ند. ن �نوع اکر » اکر ��یاه » می کگ
�نمی �پردازد. �به ا�ی�

ود.  در �نها�یت اماکن دارد که ا�نو�نی م�سوب می �ش �یر �ت  »اکر ��یاه«  عن
ما هم �به دل�یل » رمای �ش ت ک�ن�ید و �برای اکر�ن ر�یمه �پرداحن ما �با�ید حب  �ش

 اماکن را می
ن

ما ا�ی� ر �ش ا�نو�نی �به د�ن�بال دارد. اکگ ب �ت  اکر ��یاه« عوا�ت
ا��یی �ش�بت �نام �نکرده ، �به �یک مرکرن ما را  در حب رما �ش  ده�ید که اکر�ن

عه ک�ن�ید. ری مراحب اوره و �یا ��ند�یاکی اکرکگ   مسش

ما را در رما �ش و�ید که اکر�ن ا مطم�ئ�ن �ش  از ک�ب
ا��یی �ش�بت �نام کرده ا�ت؟ �ب

ی س�تکگ روع اکر در اداره  �ب�یمه �باز�نسش ما را از روز اول �ش رما �با�ید �ش  اکر�ن

ن
ه �ش�بت �نام در ا�ی� ما �برکگ واه�ید که �به �ش رما �ب�ن  المان �ش�بت ک�ند. از اکر�ن

اداره را ارا�ئه ک�ند.



�تی در ت می ک�ن�ید و�ت وق در�یا�ن در ��ت �ت  �پ
ص�نعت مهمان �نوازی اکر م�یک�ن�ید؟

ود دارد د در آلمان وحب ل د��تمرن حدا�ت
اهده ک�خ�ید.  دول را در ا�خ�تهای س�خد م�ش < �ب

ما �ن�یست  د �ش ی از د��تمرن سش ن �نک�ته �ب�ن
ا�ی�

ت می ک�ن�ید. ود در�یا�ن د حن  م�بلغ را در ازای د��تمرن
ن

، ا�ی�

د  راداد اکری �اع�تی �با�ش �تر از �ت رک�تی می �توا�ند �ب�یسش معی\ �ش رادادهای اکری حب �ت
ه  ما از حپ راداداکری �ش ما می �توا�ن�ید از ��ند�یاکهای اکری �وال ک�ن�ید که �ت . �ش

د. �نوعی می �با�ش

وق اکری هم �باال�تر در  �یت اکری �باال�تری الزم دارد �با�ید ح�ت �برای اکرها��یی که ک�ی�ن
د! ا�نه �با�ش ما م�نص�ن وق اکری �ش �ید که ح�ت �ته �با�ش ه دا�ش ود. �توحب �ته �ش ر�ن �نظر کگ

ر ما روزا�نه 10 �اعت اکر می ک�ن�ید و در ا�ن  �ش
ا�نو�نی �ن اکر �ت

�ته هم �با�ید اکر ک�ن�ید. ا�یا ا�ی  ه�ن
ا�ت؟

ت �اعت در روز اکر ک�ن�ید.  �تر از هسش ما �ب�یسش ازه �ندار�ید �ش ا�نون اکر احب �بر ا�اس �ت
ت �اعت حساب �نمی   هسش

ن
 �اعات اکری در ا�ی�

ن
ما �ب�ی� زمان ا��تراحت �ش

ع �به ده �اعت در روز هم  ی موا�ت ما می �توا�ند در �بعصن ود. �اعات اکری �ش �ش
�ته  ش ماه و �یا در 42 ه�ن ازه �ندارد که در �ش  احب

ن
�ی� �بر�د. اما �بصورت م�یا�نکگ

ود.  ت �اعت در روز �ش �تر از هسش �ب�یسش

�ته و �تعطالت ر�می اکر  ر ه�ن ازه دار�ید که در احن در ص�نعت مهمان �نوازی احب
�ید.   �ته �با�ش �ن�به آزاد\ �تعط�یل در �ال دا�ش ل ده �یکسش ما �با�ید حدا�ت ک�ن�ید. اما �ش

 
ن

�تر از دو �اعت ، ا�ی� ش ص�ب� ا�ت و �ب�یسش ب و �ش  �اعت �یازده �ش
ن

ما �ب�ی� اکر �ش
ما اکر کرده ا�ید �با�ید  ود. �برای هر �اع�تی که �ش ب م�سوب می �ش �بع�نوان اکر �ش

ت ک�ن�ید.  وق در�یا�ن �تر ح�ت 52 درصد �ب�یسش

ام داد�ید؟  ه اکری ا�ن�ب �یق �ب�نو�یس�ید. حپ ود را �بصورت د�ت مهم: �اعات اکری حن
 مهم ا�ت �برای زما�نی که �به �یک 

ن
د؟ ا�ی� ما �با�ش اهد �ش ه کسی م�ی�توا�ند �ش حپ

هی �بر�د. رما و �یا اکر �به داداکگ �تالف �نظر �با اکر�ن احن

�بط  دول صن  حب
ن

اده از ا�ی� ود را �با ا��ت�ن ما �به راح�تی می �توا�ن�ید �اعت اکری حن �ش
ک�ن�ید:

www.faire-integration.de/de/ 
topic/471.arbeitszeit.html 



ت اکر می ک�ن�ید؟ �به ما �بصورت �ن�یمه و�ت  �ش
ه ک�ن�ید؟ ها��یی �با�ید �تو�ب �یرن ه �پ �پ

هار روز ل �پ ما �با�ید �دا�ت رمای �ش ص �ندار�ید؟ اکر�ن �ن  �اعت اکری م�ش
رما در مورد ما و اکر�ن ر �ش ما را �بدهد. اکگ   زود�تر ، �بر�نامه اکری �ش

�ته ه�ی�چ ص��ب�تی �نکرده ا�ید، �بصورت ان �اعات اکری در ه�ن  م�یرن
�ته ما در ه�ن �ته �بع�نوان �اعت اکری �ش  ا�توما�ت�یک 02 �اعت در ه�ن

وق ما ��ت رما �به �ش �ن 02 �اعت را �با�ید اکر�ن
ود.  و ا�ی  ��اب می �ش

 �پردا�ت ک�ند.

ه اب( دار�ید. �پ ک  )م�ی�نی �ب ما اکر کو�پ  �ش
ها��یی �یرن ه �پ ی دار�ید و �به �پ و�ت  �ق و ��ت

ه ک�ن�ید.؟ �با�ید �تو�پ
ت می ط 520 € �یورو در ماه در�یا�ن �ت ما �ن اب �ش  در �یک اکر م�ی�نی �ب
�یلی کمی اکر ک�ن�ید. ازه دار�ید که �اعات �ن ما ا�ب �ن �ش

 ک�ن�ید. �ب�نا�برا�ی
�ب�یه هم ا�ت. �بطور ا �ش ر�ی�با همه �ب اب �ت�ت �ن در �وزه م�ی�نی �ب

وا�ن�ی  �ت
وق را دار�ید: �ن ��ت

ما ا�ی  م�شال �ش
ا�نو�نی	  د �ت ل د��تمرن  حدا�ت

اهده ک�خ�ید دول را در ا�خ�تهای س�خد م�ش < . �ب
رک�تی هست �بر ا�اس همان 	  ق �ش ما �بر ا�اس �توا�ن وق �ش ر ح�ت اکگ

ود ت �ش �با�ید �پرداحن
ی  	  و�ت �یش ح�ت �ن
صی �اال�نه	  مرحن
وق ماه�یا�نه در زمان �تصادف اکری ، روزهای 	  ت ح�ت �پرداحن

ع  �تر موا�ت صی زا�یمان ) اما در �ب�یسش �تعط�یل ر�می، و در مرحن
�بدون  �پول در زمان �ب�یماری(

�یه 	  ی �بع�نوان م�شال �برای �تعط�یالت ر�می  که �ب�ت ا�ن وق اصن ح�ت
ت م�یک�ن�ند. هماکران هم ان را در�یا�ن

ر راداد اکری و �یا �واالت د�یکگ و �ت لک �با لعن  م�ش
در زمان کرو�نا؟

�تر را در �ا�یت ز�یر می �توا�ن�ید �ب�ب�ی�ند:  اطالعات �ب�ی�ش
 

www.faire-integration.de www.fair-arbeiten.eu



ود  اوره �به ز�بان مادری �ن ما �به �یک م�ش  ا�یا �ش
�ن�یاز دار�ید؟

�ید �ی ا یم �توا�خ�ید �تماس �ب�گ ا�ی که �ش خ �ب
اول�ی

ران از  ن و مهاحب اوره �برای �پ�ناه�نداکگ :Faire Integration  �یک مرکرن مسش
رن ا�ت�اد�یه ارو�پا �ن�یس�ت�ند.  ورها��یی که حب  کسش

و
اد�یه ارو�پا هس�ت�ند. را�ن که از ا�ت ای مهاحب :Faire Mobilität �ب

ن اکری و
وا�ن�ی ا را در مورد �ت ه کیس یم �توا�ند �ش  �پ

الکت �پ�یش امده در را�بطه �با ان کمک ک�ند؟ م�ش
ن اکری و مسا�یل

وا�ن�ی د، در را�بطه �با �ت اره �ش ی که در �باال ا�ش  �نه �ت�نها مراکرن
ر ��ند�یاکهای اوره یم ده�ند.  �یک  اماکن د�یکگ ا مسش   مر�بوط �به ان  �به �ش
ا کمک ک�ن�ند. ری هس�ت�ند که �بدون وا�بس�ت�گ ��یایس یم �توا�ن�ند �به �ش اکرکگ

ا و�ت ، �نما�ی�نده �ش دمات ح�ت ری  مرکرن ارا�ئه ک�ن�نده  حن   ��ند�یاکهای اکرکگ
ران و کسا�ن که اوره یم دهد �به اکرکگ و�ت  و مسش ث و دعوای ح�ت  در �یک �ب

اد�یه های و ا�ت عصن
ری هس�ت�ند.   اکرکگ

اد�یه ی \ �نوازی  ا�ت ای ص�نعت مهمان �پذ�ی �ب
د   .)Nahrung-Genuss-Gaststätten )NGG مس�ئول یم �با�ش

�ات �بعدی. �ت در ص�ن اطالعات �ب�یسش

    www.faire–integration.de

    www.facebook.com/Faire-Integration 

 
   www.faire-mobilitaet.de

    www.facebook.com/DGBFaireMobilitaet



 ا�ت که 
ن

صص اکری )IQ( هدف آن ا�ی� ای مهارت و �ت�ن ام از طر�یق ار�ت�ت ا�ئی «ادعن �بر�نامه ار�ت�ت
د. در �ر�تا�ر  سش رت �به�بود �ب�ن راد �بالغ �با �پس زم�یه مهاحب ام �بازار اکر را �برای ا�ن �پا�یداری ادعن
صصی در م�باحث لک�یدی  ه ای اکر می ک�ن�ند، که آ�نها از مراکرن �ت�ن �بکه های م�نط�ت ور �ش کسش

درال  �تماعی �ن  �بر�نامه از طرف وزارت اکر و امور احب
ن

و�ند.ا�ی� رت حما�یت می �ش مر�ت�بط �با مهاحب
 �بر�نامه؛ 

ن
راکی �تط�ب�یق ا�ی� ود. �ش و�یت می �ش �تماعی ارو�پا�ئی ESF �ت�ت )BMAS(و �رما�یه احب

�ند درال)BA( می �با�ش ماری �ن درال )BMBF( و آژا�نس اکرکگ ات �ن �ی�ت وزارت آموزش و �ت��ت

ک از: �ت �یک اکر مسش

�یره ای اکر می ک�ن�ید؟ ذا��یی ز�ن�ب ه عن اکگ رو�ش ما در �یک �ن   �ش
www.facebook.com/ffwunited/

ذا��یی هس�ت�ید؟ ش مواد عن ش �پ�ن ما در �ب�ن �ش
www.facebook.com/ 
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Arbeitnehmerfreizügigkeit sozial, gerecht und aktiv

Faire Integration ist Teil des Förderprogramm 
„Integration durch Qualifizierung (IQ)“
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01.07.2022 10,45 € > 450 €
01.10.2022 12,00 € > 520 €

Der gesetzliche  
Mindestlohn steigt! 
 

از دستمزد ناخالص در ساعت             

این تعداد ساعا�ت است، که شما میتوانید در صورت درآمد: 520 یورو در 
یک ماه کار ک�ن             

ابتداًء من  اجمايلي / ساعة 

ي یمكنك العمل بها شهریًا إذا کنت 
هذا هو عدد الساعات ال�ت

ي عمل صغ�ي 520  
تعمل �ن

ካብ ጃምላ/ሰዓታት

ኣብ ሓደ ወርሒ እዚ ዝስዕብ ሰዓታት ክትሰርሑ ይግባእ እንተደኣ 520 
€ ኣታዊ ኣለኩም፦ 

from
c 
з

gross/h
Брутто/час
Брутто/на годину

This is the number of hours you can work per 
month if you earn € 520:
Столько часов в месяц Вам разрешено 
работать, если Вы зарабатываете 520 евро:
Стільки годин на місяць Вам дозволено 
працювати, якщо Ви заробляєте 520 євро:

Ab Brutto/Std.

So viele Stunden dürfen Sie pro Monat  
arbeiten, wenn Sie 520 € verdienen: 

  حد اقل دستمزد قانو�ن  در حال افزایش است !                                               

الحد األأد�ن لألأجور یرتفع

እቲ ዝተሓተ ክኽፈል ዝግባእ ሕጋዊ ደሞዝ ወሲኹ ኣሎ!

The statutory minimum wage will increase!
Установленная законом минимальная зара-
ботная плата повышается
Встановлена законом мінімальна заробітна 
плата підвищується

¡Sube el salario mínimo interprofesional!

Si tiene un salario de 520€, estas son las horas 
que puede trabajar al mes:

A partir de Bruto/hora

01.07.2022 43,06 > 450 €
01.10.2022 43,33 > 520 €


