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 اطالعات چندزبانه درباره ویروس کورونا و مینی جاب )اشتغال کوچک(      

 پرداخت دریافت کنم؟ توانم ادامه ام. آیا می ( من یک مینی جابر هستم و به بیماری ویروس کورونا مبتال شده 1)  

. این در مورد بیماری اثبات شده  اگر شما بیمار هستید، کارفرما دستمزد منظم را برای مدت حداکثر شش هفته پرداخت خواهد کرد

 کند.کورونا نیز صدق می 

 کنم؟ ( من یک مینی جابر هستم و در قرنطینه قرار دارم. آیا با این وجود دستمزد خود را دریافت می 2) 

ی شما خود مریض نیستید اما یک پزشک شما را تحت قرنطینه قرار داده است، در این صورت قانون محافظت دربرابر بیماریها

تواند برای بازپرداخت  کند. شما برای مدت شش هفته دستمزد خود را دریافت خواهید کرد.  کارفرما میعفونی برای شما صدق می 

 ها نزد اداره بهداشت مربوطه درخواست دهد. هزینه

توان از یک مینی  نوز می یورو عبور خواهم کرد. آیا ه 450( من به دلیل کورونا باید بیشتر کار کنم و به این ترتیب از مرز 3) 

 جاب صحبت کرد؟ 

گردد. یورو عبور کند این شغل بصورت اتوماتیک مشمول قانون الزام به بیمه تامین اجتماعی نمی 5400اگر درآمد ساالنه از مرز 

قی  بینی از مرز مجاز عبور کند، یک مینی جاب بایک مینی جاب حتی زمانی که درآمد گاهی اوقات و بصورت غیرقابل پیش

 ماند.می

 ماه فراتر نرود. 3گاهی اوقات به معنی آن است که: طی یک سال، از  

 بینی یعنی: از قبل توافق نشده باشد. غیرقابل پیش 

 میزان درآمدی که بیش از حد مجاز است، اهمیتی ندارد. حد باالیی برای این سه ماه وجود ندارد.  

 توانم بکنم؟ کنم. چه کار میکند، با وجود آنکه من بیشتر کار می می  یورو پرداخت 450( کارفرمای من کماکان به من  4) 

اگر   این حق شماست که دستمزد کامل را دریافت کنید. ساعات کاری خود را دقیقا یادداشت کرده و سپس ادعای خود را مطرح کنید.

 وکال تماس بگیرید. ها، شوراهای کار، مراکز مشاوره یابرای این کار به کمک احتیاج دارید با اتحادیه

 کند؟ ( آیا قوانین کمک هزینه کار کوتاه مدت برای مینی جابرها هم صدق می5) 

کنند که مشمول قانون مشاغل تامین اجتماعی هستند. مینی جابرها به خیر. کمک هزینه کار کوتاه مدت را فقط شاغلینی دریافت می 

 که آنها تحت بیمه بیکاری قرار ندارند. کنند این دلیل کمک هزینه کار کوتاه مدت دریافت نمی

 مهم! شما با این وجود باید دستمزد خود را دریافت کنید.  

 ( آیا به عنوان یک مینی جابر در برابر اخراج از کار مصون هستم؟6) 

ل محافظت  مینی جابرها هم همان حقوق محافظت در برابر اخراج را دارند که شاغلین تمام وقت از آن برخوردارند. این شام 

 گردد.عمومی و خاص از اخراج  می 

روز )به احتساب روزهای شنبه و یکشنبه( شکایت اخراج خود را به    21شما پس از اخراج این امکان را دارید که در عرض  

 دادگاه اشتغال تسلیم نمایید.
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