
         

[Hier eingeben] 
 Das Vorhaben ‘Bildungskoordination für Neuzugewanderte 

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

 
 

 چک لیست قرارداد کار

  نه بلی

  من قرارداد کار کتبی ندارم 

  ٔریس من حاضر نمی شود اثبات کارم را به من بدهد 

  من حداقل دستمزد را دریافت نمی کنم 

  کردم زیاد تحت فشار قرار گرفتم هنگامی که قرارداد کارم را امضا  

  خود را به صورت نقدی دریافت می کنم دستمزد و یا بخشی از معاش  

  از من مشخصات شخصی )نام، آدرس، شماره تامین اجتماعی، بیمه صحی و مشخصات مالیات( خواسته نشد 
 

   کارفرما آشنا شدم ویا در مورد کار از آشنایان هیچ مصاحبه رسمی برای کار و یا پروسه درخواست وجود نداشت، من با
.                                                                                                 مطلع شدم  („Tagelöhnerbörse“) 

 

  من باید اضافه کاری کنم واین ثپت نمیشود. برای این ساعات پول پرداخت نمیشود 

  قرارداد کار من به موارد دیگری مانند قرارداد کرایه خانه مرتبط است و هزنیه ها از از معاش من کسر می شود 
 

  عایت نمی شود )به طور مثال کمبود لباس محافظت و کاله در محل کار(شرایت امنیتی در محل کار ر  

 

  در مرکز من یک مینی جاب دارم، اما کارفرمای من حاضرنمی شود که مرا    

ثبت نام کند  .                                                      Minijob-Zentrale 

 

 

 اگر شما بیشتر از سه سوال را "بلی" پاسخ داده اید، این نشانگر غیر قانونی بودن رابطه کاری شماست "کار سیاه".               

  فیره اینتیگراسیون )برای شهروندان اتحادیه اروپا( و یا از مرکز مشاوره  فیره موبیلیتیت شما میتوانید کمک وپشتیبانی از مراکز
شما میتوانید به صفحه های زیر به تماس شوید:                                )برای اتباع کشور های غیر اتحادیه اروپا( بیگیرید.  

                        www.faire-mobilitaet.de وهمچنان  www.faire-integration.de. 

     هر چه زودتر اقدام نمأید، زیرا کار سیاه میتواند عواقب خرابی برای شما داشته باشد.                                             

کار خود دریافت نمی کنید و به سختی می توانید دستمزد خود را برای پرداخت های معوقه  اگر شما مدرکی از محل - -
      دریافت کنید.                                                                                                                 

شد                                هزار یورو و یا حتی زندان میبا 50تا مجازات کارغیر قانونی با جریمه نقدی حداکثر  - -  

درصورت بیماری و یا حادثه در محل کار هیچگونه مزیتی از بیمه درمانی دریافت نخواهید  -
           کرد.همچنان شما از کمک های بیمه برای بیکاران برخوردار نیستید.                       

 

را می توانید در انیجا بیابید.                   در مورد نحوه کار گمرک وظایف این دفتراطالعات بیشتر   

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

