ت
ال� تحصل من خاللها عىل راتب شهري بمعدل أقصاه  450يورو؛ ولذا فأنت ال تدفع أي ض�ائب ولا
هي
الوظيفة ي
ف
ت
ت
تأم�ن
ن
ن
ن
وتأم� الرعاية الصحية،
والتأم� الصحي ،كما يمكن إعفاؤك من اش�اكات ي
ي
التأم� ضد البطالة ،ي
اش�اكات ي� آ ي
ف
ت
تفس� ذلك لك ي� إحدى جلسات المشورة.
المعاش .فأي الثار الم�تبة عىل ذلك بالنسبة إليك ،يسعدنا ي
تنبيه :ال يتم ي ن
الصغ�ة.
صحيا من خالل الوظيفة
ي
التأم� عليك ًّ
يجب أن يكون لديك ي ن
تأم� صحي!

صغ�ة فقط ،فيجب أن تحصل عىل ي ن
تأم� صحي بنفسك .وإذا كنت تحصل عىل أموال من
إذا كانت لديك وظيفة ي
مؤمن عليك ضد
وأنت
ا.
صحي
عليك
ن
مؤم
ا
أيض
فأنت
االجتماعية،
الشؤون
مكتب
أو
العمل،
وكالة العمل ،أو مكتب
ً
َّ
َّ
ًّ
حوادث العمل من ِق َبل صاحب العمل.
الصغ�ة ف ي� الوقت نفسه ،ولكن يمكنك فقط الحصول عىل معدل  450يورو
يمكنك قبول العديد من الوظائف
ي
شهريًّا و 5400يورو سنويًّا ،خالفًا لذلك تخضع جميع الوظائف ي ن
للتأم� االجتماعي.
تنبيه :ال تخلط ي ن
الصغ�ة والوظيفة المتوسطة! ف ي� حالة الوظيفة المتوسطة ،أنت تحصل عىل راتب ما
ب� الوظيفة
ي
ت
ن
ين
التأم� االجتماعي.
ب�  450.01و 1300يورو شهريًّا وتدفع اش�اكات ي

صغ�ة؟
َمن الذي يمكنه الحصول عىل وظيفة ي

بالقامة المؤقتة ( ،D(Duldungفأنت تحتاج إىل ترصيح بالعمل
إذا كان لديك أإذن إقامة مؤقت أو وثيقة سماح إ
الصغ�ة .فإذا حصلت عىل ترصيح العمل ،فيمكنك إذن
الجانب من أجل الحصول عىل الوظيفة
من مصلحة
ي
الصغ�ة ف ي� أي وقت.
الوظيفة
عىل
الحصول
ي
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الصغ�ة ”„Minijob
ما هي الوظيفة
ي
ذات الراتب  450يورو؟

ف
التال:
يمكنك العثور عىل عنوان مركز المشورة ي� منطقتك واالطالع عىل المزيد من المعلومات من خالل الرابط ي

www.faire-integration.de

ARABISCH
ين
ين
للبالغ� ذوي
تحس� االندماج ف ي� سوق العمل
يهدف برنامج الدعم ”االندماج من خالل التأهيل ( ”)IQإىل
أ
القليمية عىل هذا عىل صعيد ألمانيا ،وتحصل هذه
الصول المهاجرة بشكل مستدام ،حيث تعمل الشبكات إ
ف
ال�نامج من
الشبكات عىل دعم الوكاالت المتخصصة ي� الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالهجرة.
ويتم تمويل ب
أ
ورو� ( .)ESFش
وال�كاء ف ي�
ِق َبل الوزارة االتحادية للعمل والشؤون االجتماعية ( ،)BMASوالصندوق االجتماعي ال ب ي
التنفيذ هم الوزارة االتحادية للتعليم والبحث العلمي ( )BMBFووكالة العمل االتحادية (.)BA
Stand: August 2019

ق
حقو�؟
ما هي
ي

ن
كم ساعة
يمكن� أن أعمل؟
ي

ف
ت
ال� يمكنك العمل فيها كموظف/ـة ف ي� الوظائف
إذا كنت تعرف أجرك ي� الساعة ،فيمكنك حساب عدد الساعات ي
الصغ�ة:
ي
أ
متوسط الراتب الشهري ÷ الجر بالساعة = متوسط ساعات العمل ف ي� الشهر
القانو� أ
إذا كنت تحصل عىل  450يورو/الشهر وعىل الحد أ
ن
ال ن
إجمال/ساعة ،فيمكنك
للجور وهو  9.19يورو
د� ن أ ي
ي
أ
إجمال/
س�تفع الحد الد� للجور بد ًءا من  01/01/2020إىل  9.35يورو
العمل  48.96ساعة/شهر بحد أقىص .ي
ي
ساعة ،ومن َّثم يمكنك العمل بحد أقىص  48.12ساعة/شهر.

يمكن� أن أفعل ،إذا كان أ
ن
الجر ف ي� الساعة ً
جدا؟
ماذا
قليل ًّ
ي

ال تنتظر ً
طويل .اتخذ إجرا ًء ف ي� ذلك! اكتب خطابًا بقائمة ساعات العمل الخاصة بك إىل صاحب العمل ،واطلب منه
دفع أجرك بالساعة لجميع ساعات العمل ،أو تواصل مع مركز استشارات االندماج العادل .نحن ندعمك.
ضا� نقدا باليد وال يعطيك أي بيان أ
ف
بالجر؟
تنبيه :هل يدفع لك صاحب العمل مقابل ساعات العمل إ
ال ي ً
عمل يغ� ن
قانو� ،وهذا ما يسمى أيضا "عمل يغ� ش
يمكن أن يكون هذا إذن ً
م�وع" .ال تتورط! ويمكن أن تكون لذلك
ي
أيضا عواقب قانونية بالنسبة إليك .يجب عىل صاحب العمل تسجيل عالقة عملك مع كل الساعات.
ً
هل يقع عليك ظلم من صاحب العمل الخاص بك؟ يسعدنا أن نقدم لك النصيحة ونساعدك ف ي�
المطالبة بحقوقك!

ت
حصول عىل
ال� أتمتع بها حال
ي
ما هي الحقوق ي
الصغ�ة؟
الوظيفة
ي

ال� يتمتع بها الموظفون آ
ت
الخرون.
بصفتك صاحب/ـة وظيفة ي
صغ�ة ،يحق لك التمتع بنفس حقوق العمل ي
لذلك يحق لك:
ن أ
▪الحد أ
ال ن
د�
إجماليا/ساعة)
إجماليا/ساعة وبد ًءا من  9.35 2020/01/01يورو
(حاليا  9.19يورو
القانو� للجور ًّ
ًّ
ًّ
ي
▪أو الحد أ
ال ن أ ف
ف
تسع�،
د� للجر ي� القطاع أو أجر ّ
مسعر ي� حالة تطبيق عقد ي
▪كشوف المرتبات،
أ
أ ف
ن
ت
يع� أنك
والجازات،
▪الجر ي� حالة المرض ،إ
والعطالت الرسمية ،وف�ة حماية المومة .وهذا ي
أ
ف
ن
لست
يتع� الدفع لك.
مضطرا إىل إعادة العمل ي� هذه اليام ،وال يزال ي
ً
▪الزيادات ً
مثل للعمل ف ي� العطالت أو المدفوعات االستثنائية مثل عالوة أعياد الميالد إذا كانت مذكورة ف ي� عقد
ين
الخاضع� للتأمينات االجتماعية يحصلون عليها،
التسع� أو إذا كان زمال َءك وزميالتك ف ي� العمل
العمل أو عقد
ي

ت
ال� ينبغي أن تحصل عليها ،يمكنك حساب ذلك بمساعدة حاسبة
الجازات ،كم عدد أيام إ
▪ إ
الجازة ي
الصغ�ةwww.minijob-zentrale.de :
ال تن�نت لمركز الوظائف
الجازات عىل صفحة إ
إ
ي
▪الحصول عىل إثبات مكتوب بأهم ش�وط العمل (عىل أقىص تقدير بعد شهر من بدء العمل ،إذا لم تكن
قد حصلت عىل عقد عمل مكتوب)

التال:
يمكنك الحصول عىل المزيد من المعلومات حول الوظائف
ي
الصغ�ة والوظائف المتوسطة من خالل الرابط ي

www.minijob-zentrale.de

صغ�ة وحصلت
عل أن أفعل ،إذا قبلت وظيفة ي
ماذا يجب ي ّ
عىل معونات من هيئة أخرى؟
ت
ال� تتلقى منها تلك المعونات (وكالة العمل ،أو مكتب
إذا قبلت وظيفة ي
صغ�ة ،فيجب عليك عىل الفور إبالغ الهيئة ي
بالتغي�ات
والبالغ
العمل ،أو مكتب الشؤون االجتماعية) .يجب عليك بعد ذلك تقديم بيانات الراتب بانتظام إ
ي
ت
ال� تتلقاها .وستحسب لك الهيئة
بأقىص رسعة .وسيتم خصم جزء من دخل الوظيفة
ي
الصغ�ة من المعونات ي
ت
ال� ستحصل عليها بعد ذلك.
المختصة مقدار المعونات ي

ما هو أجري ف ي� الساعة؟
أ

القانو� أ
ن
يجب أن يدفع لك صاحب العمل الحد ال ن
للجور  9.19يورو إجمال ًّيا/ساعة بد ًءا من ،01/01/2019
د�
ي
عاما.
18
عن
يزيد
عمرك
كان
إذا
ا/ساعة،
ي
ً
وبد ًءا من  9.35 01/01/2020يورو إجمال ًّ
د� أ
ستحصل عىل الحد أ
ال ن
للجر ف� القطاع ،إذا كنت تعمل ف� أحد القطاعات ت
تسع� جماعي ملزم
ال� تطبق عقد ي
أ ن أي
ي
ي
ف
ن
عام .يمكنك االطالع عىل "النظرة العامة عىل الحد الد� للجور � القطاعات" عىل الموقع إ ت
و� للجمارك
اللك� ي
ي
.www.zoll.de
أ
عضوا ف ي� النقابة .يمكن الحصول عىل المزيد من المعلومات حول ذلك
سوف تحصل عىل الجر المسعر ،إذا كنت ً
ش
مبا� ًة من النقابات.

Der gesetzliche Mindestlohn steigt!

Branchenmindestlöhne gibt es in folgenden Branchen:

حد اقل دستمزد ن
! قانو� در حال افزایش است
د� أ
الحد أ
ال ن
للجور يرتفع

: حداقل دستمزد صنعت در صنایع زیر وجود دارد
يوجد حدود دنيا أ
للجور ف ي� القطاعات التالية

The statutory minimum wage will increase!

ኣብ ዓውዲ ናይ ልቓሕ ስራሕ እቲ ዝተሓተ ክኽፈል ዝግባእ ደሞዝ ወሲኹ ኣሎ!
¡Sube el salario mínimo interprofesional!

There are special minimum wages in following branches /industries:

እቲ ዝተሓተ ክኽፈል ዝግባእ ሕጋዊ ደሞዝ ወሲኹ ኣሎ!
En los siguientes sectores existe un salario mínimo específico:

Ab

Brutto/Std.

So viele Stunden dürfen Sie pro Monat
arbeiten, wenn Sie 450 € verdienen:

▪ Abfallwirtschaft, einschließlich
Straßenreinigung und Winterdienst

▪ Steinmetz- und
Steinbildhauerhandwerk
▪ Maler- und
Lackiererhandwerk
▪ Gebäudereinigung
▪ Pflegebranche
▪ Schornsteinfeger
▪ Zeitarbeitsbranche

from

gross/h

از

دستمزد ناخالص در ساعت

ابتدا ًء من

 ساعة/ اجمال
ي

This is the number of hours you can work per
month if you earn € 450
ت
: که شما میتوانید در صورت درآمد،ساعا� است
این تعداد
 یورو در یک ماه کار ک�ن450
هذا هو عدد ساعات العمل الشهرية ف ي� حال كنت تكسب يورو
450 الصغ�) ـ
شهرياً (العمل
ي

ካብ

ጃምላ/ሰዓታት

ኣብ ሓደ ወርሒ እዚ ዝስዕብ ሰዓታት ክትሰርሑ ይግባእ እንተደኣ
450 € ኣታዊ ኣለኩም፦

▪ Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen
nach dem Zweiten oder DrittenBuch
Sozialgesetzbuch
▪ Bauhauptgewerbe
▪ Dachdeckerhandwerk
▪ Elektrohandwerke

A partir de

Bruto/hora

Si tiene un salario de 450€, estas son las horas
que puede trabajar al mes:

01.01.2020

9,35 €

48,12

01.01.2021

9,50 €

47,37

01.07.2021

9,60 €

46,87

ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት እቲ ዝተሓተ ክኽፈል ዝግባእ ደሞዝ ኣብ‘ዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ይርከብ፦

01.01.2022

9,82 €

45,82

Encontrará el salario mínimo de cada sector en la siguiente página web:

01.07.2022

10,45 €

43,06

www.zoll.de -> Privatpersonen -> Arbeit -> Übersicht Branchen-Mindestlöhne

Die Branchenmindestlöhne sind auf dieser Webseite zu finden:
The minimum wages of each branch/industry can be found on this website:

معلومات ت
 صفحه ها در یافت کنید: بیش� در مورد حداقل دستمزد در صنعت را می توانید در این
أ
ف
التال
يمكن معرفة الحدود الدنيا للجور لكل قطاع عمل ي� الموقع ي

