د کورونا ویروس او کوچني دندې په اړه څو ژبې معلومات
() 1زه یو د کوچنی دندي کارکونکي یم او د کورونا ویروس په رنځ اخته یم۔ ایا ناروغۍ په صورت کې زه تادیه ترالسه کولي
شم؟
که تاسو ناروغ یاست ،نو کارګمارونکي تاسو ته تر شپږو اونیو پورې منظم معاش درکولي شې۔ دا په تصدیق شوې کورونا
ناروغۍ باندې هم تطبیق وړ دي۔
()2زه یو د کوچنۍ دندي کارکونکي یم او په قرنطین کې یم۔ ایا زه اوس هم خپل عاید ترالسه کولي شم؟
تاسو په شخصی ډول ناروغ نه یاست ،مګر د یو ډاکټر لخوا قرنطین شوی یاست ،پدې توګه د ناروغۍ د محافظت قانون تطپیق وړ
دي۔ تاسو به د شپږو اونیو لپاره عاید ترالسه کولو ته دوام ورکړئ۔ د کار ګمارونکی کولی شي لګښتونه د مسؤل روغتیایی واک
څخه ترالسه کړي۔
()3د کورونا په پایله کې زه باید ډیر کار وکړم او له دې امله د  450یورو حد څخه ډیر شې۔ ایا د یواځې کوچنۍ دندي لپاره دي؟
که کلنۍ عاید له  5،400یورو څخه زیات وي ،نو هغه دندې چې د ټولنیز امنیت شراکت سره مخ نه وي په اوتومات ډول شتون
نلري۔ یو کوچنی دنده پاتې کیږي حتی که د عاید حد کله ناکله او اټکل شوي حد څخه هم زیات شي۔
کله ناکله معنی لري :د یوه کال په جریان کې د  3تقویم میاشتې څخه ډیر نه۔
د وړاندوینې وړ وسیلې :دمخه موافق نه و۔
د عاید اندازه مهمه نده که چیرې له دې ډیر شي۔ د درې ځله ډیر کیدو لپاره هیڅ لوړ حد شتون نلري۔
()4زما ګمارونکي د  450یورو تادیه کولو ته دوام ورکوي پداسې حال کې چې زه ډیر کار کوم۔ زه څه کولی شم؟
تاسو د بشپړ اجرت حق لرئ۔ خپل کاري ساعتونه په دقیق ډول مستند کړئ او بیا خپلې ادعاوې وکړئ۔ که تاسو مرستې ته اړتیا لرئ
مهرباني وکړئ اتحادیې ،کاري شوراګانې ،د مشورې مرکزونو یا وکیالنو سره اړیکه ونیسئ۔

()5ایا د لنډ وخت کار کولو مقررات د کوچني کارمندانو لپاره هم پلي کیږي؟
نه۔ د لنډ وخت کاري ګټې یوازې هغه کارمندانو لپاره شتون لري چې د ټولنیز امنیت شراکتونو تابع دي۔ کوچني دندي کارکونکې د
لنډ وخت کاري ګټې نه ترالسه کوي ځکه چې دوی د بیکارۍ څخه پاک دي۔
مهم! تاسو الهم باید خپل عاید ترالسه کوئ۔
()6د کوچني کارمند په حیث ،ایا زه کولی شم له پای څخه ځان وژغورم؟
د کوچني دندي کارکونکې د بشپړ وخت کارمندانو په څیر د ګوښه کیدو په وړاندې ورته محافظت لري۔ دا د برطرفي په وړاندې
عمومي محافظت او د برطرفي په وړاندې ځانګړي محافظت باندې تطبیق کیږي۔
برطرفۍ خبرتیا ترالسه کولو وروسته( ،د شنبه او یکشنبې په ګډون) د کار محکمه کې د برطرفي په وړاندې د محافظت لپاره
تاسو  21ورځې دعوی ثبتولو لپاره لرئ۔
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