
         

[Hier eingeben] 
 Das Vorhaben ‘Bildungskoordination für Neuzugewanderte 

im Kreis Berg-straße‘ wird gefördert aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung.  

 
 

 قائمة تدقيق عقد العمل 

  نعم ال

  ليس لدي عقد عمل مكتوب. 

    كلف بها.ثبت فيه مهامي صاحب العمل يرفض تسليمي دليل م  الم 

  أنا ال أحصل على الحد األدني لآلجور. 

  شديدة عندما وقعت عقد العمل الخاص بيعرضت لضغوط لقد ت. 

  راتبي أو جزءا منه نقدا  قاضى نني أتإ. 

   والبياناتاالسم والعنوان ورقم الضمان االجتماعي والتأمين الصحي كبياناتي الشخصية ) بتم سؤالي عن لم 
 .الضريبية(

  شرةالوظيفة، وإنما ببساطة تم اإلتصال بي مبا لم تكن هناك مقابلة عمل رسمية ولم حتى أي إجراءات للتقديم على ،
 .عن طريق معارفي ) سوق العمالة باليوميّة( بهذه الوظيفةأو علمت 

   ّآجر عليها تقاضيالعمل لساعات إضافية دون أن يتم توثيقها أو  يجب علي.  

   اآلجر الذي أتقاضاهمن  ومبالغ معينة اإليجار، ويتم خصم تكاليف يعملي مرتبط بأشياء أخرى، مثل عقدعقد.   

 

  أو مالبس واقية( خوذ وجود عدم على سبيل المثالفي مكان العمل ) العامة االلتزام بشروط السالمة ال يتم 

   أنا لدي وظيفة مصغرة )ميني جوب(، لكن صاحب العمل يرفض إعطائي دليال  على قيامه بتسجيلي في المركز
 األساسي المختص بوظيفة العمل المصغر. 

 

 
 بشكل مخالف غير قانونية أو أنك تعمل الخاص بك بـ "نعم" على أكثر من ثالثة أسئلة، فهذا مؤشر على أن عالقة العمل إذا أجبت
 "باألسود" 

التابع االتحاد األوروبي( أو دول لتنقل العادل )لمواطنيا التابع لمشروع في مراكز االستشارة المناسب على الدعم الحصوليمكنك 
 (االندماج العادل )لمواطني الدول األخرى لمشروع

  integration.de-www.faireأو  emobilitaet.d-www.faire : بالمراكز هنا  الخاصةالعثور على تفاصيل االتصال   يمكنك

 :ضارة في أقرب وقت ممكن ، ألن العمل غير المعلن عنه يمكن أن يكون له عواقب المناسبة  اتخذ اإلجراءات 

 على حقوقك المستحقة. األجرتحصيل  وبةصعاألمر الذي يؤدي عقد عمل أو إثبات بوحود عقد العمل،  عدم الحصول على -

 السجن.بيورو أو حتى  50000تصل إلى قد  بغرامة  العمل غير المعلن عنهعلى معاقبة يمكن ال -

كما أنه في حالة المرض أو وقوع حادث، لن تحصل على أي مزايا من التأمين الصحي أو تأمين الرعاية  -
ا الحصول على   .ةالبطال معونةال يحق لك أيض 

 

 ا:هنهي مهامها وما مكتب مكافحة العمل باألسودعمل آلية يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول 

http://www.faire-integration.de/

