ث
حداک�  450یورو بعنوان حقوق دریافت می کنید .در
یورو� یا نم� جاب در واقع کاری هست که در ماه
کار  450ی
گ
مقابل شما مالیات و شهریه ای برای بیکاری و بیمه پرداخت نمی کنید .همینطور برای بازنشست� هم هزینه ای را
نباید قبول کنید .بقیه موارد را می توانیم در یک جلسه مشاوره با شما درمورد آن صحبت کنیم.
توجه :با کار ن
می� جاب شما بیمه نیستید .
شما باید یک بیمه دیگر داشته باشید.
اگر تنها راه درامد شما ن
می� جاب هست باید حتما خودتان را بیمه آزاد کنید .و اگر از اداره کار و یا کمک های
ق
میگ�ید ،شما بصورت خود به خودی بیمه هستید .و اگر در محیط کار برای شما اتفا� ب� افتد از
اجتماعی پول ی
طریق کارفرما بیمه هستید.
می� جاب داشته باشید اما نباید در مجموع ماهانه از  450یورو ق
بصورت همزمان میتوانید چند تا کار ن
بیش� باشد
ن
یع� در سال حدود  5.400یورو در یغ� اینصورت ملزم هستید که بیمه پرداخت کنید.
توجه :کار کوچک ن
(می� جاب  )Minijobمتفاوت است از (میدی جاب  .)Midijobدر یک کار (میدی جاب
ن
 )Midijobمیتوانید شما یب�  450یورو تا  1.300یورو در ماه درامد داشته باشید و هزینه بیمه را خودتان پرداخت
می کنید.

چه ن
کسا� می توانند یک کار ن
می� جاب بدست آورند؟
اگر شما اجازه سکونت ( )Aufenthaltsgestattungو یا تعلیق اخراج ( )Duldungدارید باید برای یک
کار ن
بگ�ید .و اگر اجازه اقامت
می� جاب از اداره خارجی ها ،اجازه کار ( )Arbeitserlaubnisی
ن
ن
( )Aufenthaltserlaubnisدارید میتوانید هر زما� که بخواهید یک کار می� جاب داشته باشید.
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کار 450
یورو� [ ]Minijobچیست؟
ی

ق
نزدیک�ین مکان به شما نزدیک باشد را از طریق سایت زیر پیدا می توانید.
یک مرکز مشاوره که در
www.faire-integration.de

DARI
ئ
ارتقا� »ادغام از طریق ارتقای مهارت و تخصص کاری ( )IQهدف آن این است که پایداری ادغام بازار
برنامه
کار را برای افراد بالغ با پس زمیه مهاجرت بهبود بخشد .در رستارس کشور شبکه های منطقه ای کار می کنند،
که آنها از مراکز تخصیص در مباحث کلیدی مرتبط با مهاجرت حمایت می شوند.این برنامه از طرف وزارت کار
ئ
اروپا� ( )ESFتقویت می شود .شرسکای تطبیق این برنامه؛
و امور اجتماعی فدرال ( )BMASو رسمایه اجتماعی
وزارت آموزش و تحقیقات فدرال ( )BMBFو آژانس کارگماری فدرال( )BAمی باشند
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حقوق
من چیست؟

چند ساعت اجازه دارم که کار بکنم؟
اگر شما بدانید که حقوق ق
ساع� شما چقدر هست ،میتوانید خودتان حساب کنید که چند ساعت اجازه دارید
که کار کنید.
میانگ� مقدار ق
میانگ� حقوق ماهیانه را تقسیم بر حقوق ق
ین
ین
ساع�  ،باید برابر باشد با
ساع� که باید در ماه کار کنید.
اگر شما در ماه  450یورو دریافت میکنید و بر اساس قانون کار ق
ث
حداک�
ساع�  9,19یورو پول می یگ�ید ،بنابراین
ق
ساع� که در ماه کار میکنید باید  48,96ساعت باشد .و از اول سال  2020دستمزد حداقل در ساعت به  .میشود.
ث
کهحداک�  48,12ساعت در ماه کار کنید.
اضافه یورو  9,35با اضافه شدن حقوق ها میتوانید

با این حقوق ت
ساع� کم ،چه باید کرد؟
ص� نکنید .به صاحب کار یک نامه به همراه یک لیست از تمام ساعات کاری بنویسید .از صاحب
زمان زیادی را ب
ها� که کار کردید پرداخت کند .و یا اینکه با ی� از مراکز مشاوره ما
کار بخواهید که حقوق شما را برای تمام ساعت ی
بگ�ید و ما به شما کمک خواهیم کرد.
ارتباط ی
ق
توجه :صاحب کار حقوق شما را ق
حقو� به شما نمی دهد؟ میتواند این یک کار یغ�
دس� پرداخت میکند و هیچ فیش
ن
قانو� باشد .به این کار سیاه هم گفته میشود .اجازه ندهید که با شما اینکار را بکند .در مقابل این کار هم میتوانیم
ق
ن
ما اقدام قانو� بکنیم .صاحب کار باید ساعت کاری شما را ثبت کند و در مقابل فیش حقو� یا صورت حساب
ماهیانه دریافت کنید.
میگ�ید؟ ما شما را در این زمینه مشاوره می دهیم و حمایت
از طرف صاحب کار مورد تبعیض کاری قرار ی
میکنیم.

حقوق من در کار ن
می� جاب چه است ؟
ق
حقو� برابر با همه کارگرهای دیگر دارید.
بعنوان یک کارگر شما
بنابراین شما حق دارید:
حداقل حقوق ت
ساع�  9,19یورو و از اول ژانویه سال  2020ق
ساع� ( ق
ساع�)9,35
ت
حقو� دارید.
و یا در بخش های مختلف بر اساس تعرفه آن بخش  ،در صورتیکه یک قراداد و یا فیش

چه کاری باید انجام بدهم اگر از اداره کار پول دریافت
میکنم و در کنارش هم کار ن
می� جاب دارم.
اگر شما یک کار ن
می� جاب دریافت کرده اید ،باید در ی ن
میگ�ید
اول� فرصت اداره ای که از آن پول ی
ق
( )die Agentur für Arbeit, das Jobcenter oder das Sozialamtآگاه کنید .شما باید فیش حقو� که
تغی� کوچ� هم که پیش میاید را باید اطالع بدهید .یک
ماهیانه دریافت میکنید را ارایه کنید و هیمنطور هر ی
بخ� از پویل که دریافت میکنید از اداره جاب ق
ث
سن� و یا اداره سوسیال کم می شود .اینکه چه مقداری در نهایت
شما دریافت میکنید را توسط اداره کار و یا سوسیال انجام خواهد شد.

شما همینطور حقوق دارید اگر بیمار شدید  ،روزهای تعطیل و در صورت بچه دار شدن حقوق مادری
دارید .ن
یع� در این روزها شما نباید کار بکنید اما حقوق باید دریافت کنید.
همینطور اضافه حقوق دریافت میکنید در موارد خاص .بطور مثال :اگر یک روز تعطیل کار کردید و یا در
موارد خاص مثل پول برای تعطیالت سال نو .در صورتیکه در قرارداد کار و یا در قرارداد تعرفه ث�کت تنظیم
شده باشد .و یا اگر بقیه همکارهای شما از طریق بیمه اجتماعی این را دریافت بکنند.
مرخیص :و این که چند روز حق مرخیص با حقوق دارید را می توانید از طریق سایت ما خودتان حساب کنید.
www.minijob-zentrale.de

کت� در مورد ث�ایط کاری ( نهایت یک ماه بعد از ث�وع کار ،درصورتیکه قرارداد کاری دریافت
یک مدرک ب
نکرده باشید).
اطالعات ق
بیش� را می توانید در سایت ما پیدا کنید:
www.minijob-zentrale.de

حقوق ت
ساع� که دریافت میکنم چقدر هست؟
ساع�  9,19یورو و از اول سال  2020ق
ساع� که دریافت میکنید باید ق
بر اساس قانون کار حداقل حقوق ق
ساع�
 9,35یورو باشد .اگر شما باالی  18سال هستید.
اگر در بخش اقتصادی خاص کار میکنید حقوق شما بر اساس آن بخش اقتصادی خاص مشخص شود .اطالعات
ق
بیش� در سایت گمرکwww.zoll.de :
حقوق تعرفه ای را ن
زما� شما دریافت میکنید که شما عضو یک اتحادیه و یا سندیکای باشید .اطالعات ق
بیش� را می
بگ�دید.
توانید مستقیم از اتحادیه های  Gewerkschaftenدر آلمان ی

