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 العمل وقانونالعمل  .1

كورونا. وفي الوقت نفسھ یجب -على إثر أزمة مأعمالھ وافقد االشخاصحیث أن عدداً كبیراً من  ھذا ھو الخبر السار.  –مكان عملك ما زال مفتوحاً 
انون العمل تم تنظیم أحكام قكورونا من االنتشار بسرعة.  -علینا جمیعنا أن نقلّل قدر اإلمكان االتصال مع األشخاص اآلخرین، كي ال یتمكن فیروس

 التي ستُطّبق اآلن.

 ھل یتوّجب علّي االلتحاق بالعمل رغم كورونا؟ .1.1

البلد. إن ال یزال یتوّجب علیك االلتحاق بعملك كما كان علیھ األمر سابقاً.  األمر الواضح: أنت تنتمي لفئة العمال الذي یحافظون على سیر عجلة 
 تتعدّى الثناء والشكر. وھذا ما ستعمل من أجلھ غرف ونقابة العمال.كورونا ل-قیمة ذلك ستزداد في الفترة التي تلي أزمة

 إذا كان یتوّجب علیك اآلن مواصلة العمل. فیجب على مؤسستك أن تؤّمن الحمایة لصحتك:

ریة لالحتیاجات إن تواصلك مع الزبائن یجب أن یتم تقلیلھ. الحاالت االستثنائیة ھي عندما تكون تعمل في مجال مھم لتأمین المستلزمات الضرو
قمامة الیومیة، على سبیل المثال: محالت بیع األغذیة  والمستلزمات الصحیة، ووسائل النقل العامة وأیضاً تأمین الخدمات الضروریة مثل نقل ال

  وغیرھا. والطاقة

وبعد مفاوضات قاسیة، من تحسین وضع العاملین في مجال التجارة، على سبیل المثال من خالل تقصیر عدد ساعات    gpa-dipوقد تمكنت نقابة 
 العمل:

https://www.gpa-djp.at/cms/A03/A03_0.a/1342627813090/home/corona-schutzpaket-fuer-
angestellten-und-lehrlinge-im-handel 

لضمان قیام أصحاب العمل بالتحقق بشكل دقیق لتحدید ما ھو العمل الذي یجب القیام  االستشاریةجنباً إلى جنب مع المجالس    Pro-Geتعمل نقابة 
 ذي یمكن تأجیلھ.بھ وما ھو العمل ال

https://www.proge.at/cms/P01/P01_0.a/1342627749055/home/teamarbeit-schichtuebergabe-
veraendern-arbeitsdichte-verringern-arbeitsplaetze-verbessern 

وعندما یكون ھناك خطر أكید أن تُصاب بالعدوى، یمكنك أن تبقى في المنزل.  وھذا ما قد یحدث، على سبیل المثال، في حال أصیب أحد 
ك ستبقى ـوراً أنـالغ صاحب العمل فـیجب علیك إب في ھـذه الحالة ولكن  ر بالعدوى. ـكل مباشـزمالئك/زمیالتك أو الزبائن الذین تتعامل معھم بش

 في المنزل!

 ھل یحق لصاحب العمل أن یطلـب منـي مھاماً ال أقـوم بھـا في العادة؟ .1.2

ـك وبیـن صـاحب العمل قبـل الُمتّفـق علیـھ بینمن حیث المبـدأ، تعتبـر المھـام التي تقوم بھـا في العمل جـزءاً من عقـد العمـل الشـفھي أو الخطـي 
كورونا.  وإن أي تغییـر متـواصل في طبیـعة مھـامك سـوف تُحـدث تغییـراً في عقـد العمـل ھـذا.  وھـو مـا یجـب أن -فتـرة طویلـة من أزمـة

 یحصـل على مـوافقة الطـرفین: أنـت وصـاحب العمل.

لصـاحب العمـل.  فـإذا ما حصـل وكانت المؤسسـة التـي تعمـل بھـا تواجـھ تھدیداً غیر قـع علیـك واجـب الوفـاء نھ یانتباه:  في نفس الوقـت فإ
سـائر أقـل مناسـب وكـان باستـطاعتك منـع حـدوث ھذا التھدید، فـإنھ یصبـح من واجبـك أن تقـوم بتقدیـم الـدعم لصـاحب العمـل مـن أجـل جعـل الخ

  عمل قصیر.-وال فتـرة كورونالى سبیل المثال، على طـ، ععلى فتـرة وجیـزة ولیس ما یمكن.  ولكن كما ذكـرنا، ینطبـق ھـذا 

 كیف یمكنني القدوم الى العمل رغم قیـود الخروج من المنزل؟ .1.3

وإذا تـّم توقیفـك من قبـل أحد أعضـاء المراقبین،    إن ما یسّمى "القدوم الى العمل للضرورة المھنیة" یعتبر حالیاً استثناًء لـقیود الخروج من المنزل.
ولیـس   ، ولكن حتى ذلك لیس مطلوباً بشكل واضح من الناحیة القانونیة.فإنـھ مبدئیـاً یكـفي أن تظـھر لھ إثبـات عمـل، على سبیل المثـال عقـد العمل

 من الضـروري أن یكـون بحوزتك "شـھادة إثبـات خاصة للتنقل".

 ؟ يالمنزل المكتببق على ماذا ینطـ .1.4

 كورونا.-ل تأكـید حـل جیـد لتجنّب حصول عـدوات أخـرى لفیروسـھو بك يالمنزل المكتـبإن 

https://www.gpa-djp.at/cms/A03/A03_0.a/1342627813090/home/corona-schutzpaket-fuer-angestellten-und-lehrlinge-im-handel
https://www.gpa-djp.at/cms/A03/A03_0.a/1342627813090/home/corona-schutzpaket-fuer-angestellten-und-lehrlinge-im-handel
https://www.proge.at/cms/P01/P01_0.a/1342627749055/home/teamarbeit-schichtuebergabe-veraendern-arbeitsdichte-verringern-arbeitsplaetze-verbessern
https://www.proge.at/cms/P01/P01_0.a/1342627749055/home/teamarbeit-schichtuebergabe-veraendern-arbeitsdichte-verringern-arbeitsplaetze-verbessern
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لموافقـة علیھ إذا لم یحصل حتى اآلن االتفـاق على المكتب المنزلي، فھـذا یعني تغییر مكـان عملك وبالتالي تغییر في عقد العمل، والذي یجب ان تتم ا
ومن قبـل صاحب العمل أیضاً.  وھذا یعني: أنھ لیس لدیك الحق بالمطالبة بالمكتب المنزلي، وبالمقابل لیس لدى صاحب العمل أیضاً أن من قبـلك 

 یلزمك بذلك.

افیة الُمحتملة، في حـال اعتماد المكـتب المنزلي، یتوّجب على الشركة أن تؤّمن لك المستلزمات التقنیة التي تحتاجھا.  وفیما یتعّلق بالنفقات اإلض
 یمكن إبرام اتفاقیة تخص ذلك (على سبیل المثال: مبلغ ثابت للنفقات اإلضافیة).

 ماذا لو كنت بحاجة إلى تصریح إقامة أو تصریح إقامة دائمة؟ 1.5.

 لـم یعـد مـن الضـروري أن تقـوم شـخصیاـً بتقـدیـم طلـب تمـدید إقـامتك الدائمـة أو أي نـوع إقـامة أخرى!

 سیكون من الممكن تقدیم ھكذا طلب عبر البرید العادي أو البرید اإللكتروني. 31/12/2020ى تاریخ فحت

 ,Magistratsabteilung 35, 1200 Wienوالعنوان البریدي:    wien.gv.at@35ma  وھذین العنوانین بالنسبة لفیینا ھما: 
Dresdnerstraße 93, Block C. 

المعنیة إذا كنت حالیاً بصـدد محاولة الحصول على الجنسیة النمساویة، یمكن أیضاَ تقدیم التعّھد الالزم خطیاً ولكن فقط في حـال طلبت الجھات 
 بالجنسیة ذلك.

  

mailto:ma35@wien.gv.at
mailto:ma35@wien.gv.at
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 الحمایة من العدوى في مكان العمل  .2

على مساقة تباعد!  ھذا ھو أھم إجراء وقائي یمكن اتخاذه من أجل أن تحمي نفسك یُطّبق قاعدة: یُرجى الحفاظ أیضاً خالل الحمایة في مكان العمل 
 كورونا.-وغیرك من خطر العدوى بفیروس

 ھل أنتمي أنا بمرضي إلى الفئة المعّرضة للخطر؟ كیف أحصل على شھادة طبیة بذلك؟ .2.1

ق .  وھذا یتعلّ 19-ر عدوى كوفیدـكل رسمي إلى الفئة المعّرضة لخطـإذا كنت بمرضك الحالي تنتمي بشفیما ق ـھا بالتحقـتقوم شركة التأمین من نفس
 بشكل خاص بنوع األدویة التي تتناولھا.  وستقوم شركة التأمین بإعالمك إذا كنت تُعدّ من الفئة المعّرضة للخطر. 

لیك.  وعند التحّقق من وجود خطـر مجّسد علیك، قُــم بعد ذلك باالتصـال بطبیبك/ طبیبتك المعالج.  وھو سـیقوم بتحدید نوع الخطورة الشـخصیة ع
 .  ولن یتّم ذكـر نوع مرضـك على ھذه الشـھادة وإنما فقط أنـك تنتمي للمجموعة المعـّرضة لخطر العـدوى.19كوفید  –خطـر-سیتّم منحك شـھادة

 أي حمایة یمكنني مطالبة صاحب العمل بھا إذا كنت من الفئة المعّرضة للخطر؟ .2.2

.  وھو سیتوّجب علیھ التحقّق من إمكانیة 19-ع صاحب العمل على الشھادة الطبیة التي تُثبت أنك تنتمي للفئة المعّرضة لخطر عدوى كوفیدقُــم بإطال
 أن تقوم بعملك من المنزل (مكتب منزلي).

لتحصین فھذا یتعلّق بمكان العمل:  على وال یجوز أن تقوم بعملك في مكان عملك إالّ إذا تّم تحصینك على أكمل وجھ ضد العدوى.  أما عن شكل ا
توفیر سبیل المثال أن تعمل وحدك أو مع وجود مسافة تباعد كافیة بینك وبین من تعمل معھم وأن تكون لدیك إمكانیة غسل یدیك بشكل منتظم. ویجب 

لك إجراءات وقایة من العدوى على الطریق الى النظافة اآلمنة في جمیع األماكن التي سوف تتواجد فیھا في العمل.  كذلك من الضروري أن یوفّر 
 ما ھي إجراءات الوقایة التي اتخذھا من أجلك.العمل.  یجب على صاحب العمل أن یؤّكد لك خطیاً 

یك لأما إذا كنت ال تستطیع العمل ال من المنزل وال من مكان عملك:  في ھذه الحالة یتوّجب على صاحب العمل إعفاءك من العمل.  ال یتوّجب ع
متابعة الذھاب الى العمل، ومع ذلك سوف یتواصل دفع أجرك بشكل طبیعي.  وصاحب العمل سوف یتقاضى تعویضاً عن كلفة أجرك من شركة 

.  وحسب تطورات وضع كورونا، ممكن للوزارات 2020أبریل  30التأمین. إن ھذا اإلعفاء من العمل ھو حالیاً ساري المفعول حتى تاریخ أقصاه 
 مدید ھذا التاریخ.المعنیة ت

 اذا یحدث إذا أقالني صاحب العمل من عملي؟م .2.3

، من 19كوفید -خطر-یحمي القانون األشخاص الذین ینتمون إلى الفئة المعّرضة للخطر والذین یحّق لھم إعفاء ضروري من العمل وفق شھادة
المكمة. باإلضافة إلى ذلك یمكن السعي إلى الحمایة من التسریح تسریحھم من قبل صاحب العمل. یمكن أیضاً الحقاً الطعن في قرار التسریح ھذا في 

 طبقاً لقانون توظیف المعاقین وقانون المساواة في المعاملة. وبكل سرور سنكون على استعداد لتقدیم المشورة الشخصیة لك.

(العنایة الطبیة، سوبرماركت، المواصالت، البرید، البنك..  الحرجةللخطر وأعمل في مجاالت البنیة التحتیة  المعّرضةأنا أنتمي إلى الفئة  .2.4
 وغیرھا).  ماذا ینطبق علّي؟

 أنت تعمل مع فئة تأمین البنیة التحتیة الحرجة،  ولیس ھناك إمكانیة بالحصول على إعفاء من العمل.  

 إذا كنت ال تستطیع العمل من البیت:

یة الالزمة كي تكون نسبة خطر العدوى عند متابعتك للعمل أقل ما یكون.  ال یجوز أن یكون فعلى صاحب العمل أن یؤمن لك جمیع إجراءات الوقا
 ھناك إالّ نسبة ضئیلة من خطر العدوى.

والمالیة، والخدمات االجتماعیة، الطاقة، وید، وخدمات االتصال والمواصالت، والبرتشمل فئة تأمین البنیة التحتیة على تأمین المواد الغذائیة، 
 حیة والرعایة الصحیة وخدمات إدارة مرافق سیادة الدولة.والص

 أنا أعمل في محل تجاري للمواد الغذائیة: ھل یجب علّي اآلن أن أضع كمامة على األنف والفم؟  .2.5

مربع فإنھ یتوّجب  متر  400إن ذلك یتعلّق بمساحة السوبر ماركت أو المحل التجاري.  بالنسبة لمتاجر البیع بالتجزئة والتي ال تقّل مساحتھا عن 
نف.  یقوم صاحب العمل بتوفیر تلك الكمامات.  في حال تعذّر / أبریل على الموظفین والزبائن ارتداء كمامة للفم واأل 6 أقصاه اعتباراً من تاریخ

ات.  علماً أن الحكومة تنطلق تأمین وصول الكمامات حتى ذلك التاریخ، فیُسمح في البدایة عدم وضع كمامات األنف والفم عند العمل وشراء الحاجی
 / أبریل ستكون جمیع كمامات حمایة األنف والفم قد تأمنت.  6من أنھ حتى تاریخ أقصاه 

 Sieمعلومات إضافیة حول االستخدام الصحیح ألقنعة حمایة األنف والفم یمكن أن تجدونھا على ھذا الرابطمـالحظة: إذا رغبتم باالطالع على 
 hier  وعلى ھذا الرابط  hier  . 

https://jobundcorona.at/wp-content/uploads/sites/18/2020/04/20200331_Fragen-und-Antworten-zum-Mund-Nasen-Schutz.pdf
http://www.gesundearbeit.at/
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 أو كنت راعیاً لمرضى/ مریضات؟أي حمایة ستُؤمن لي إذا كان ھناك اتصال مع الزبائن   .2.6

كورونا.  وھذا -ضة  الحتمال كبیر لخطر التعّرض لعدوى فیروس اتصاالً مع العدید من األشخاص في مكان عملھم، ھم ُعرجمیع من یتطلّب عملھم 
على صاحب العمل اتخاذ یشمل المحاسبون/المحاسبات على الصندوق، العاملین في الصیدلیات، عمال الحراسة وغیرھم كثیر.  یتوّجب ھنا 

طریق إجراءات وقایة تُخفض نسبة خطر العدوى إلى أبعد حدّ.  ففي المحال التجاریة على سبیل المثال، یمكن حفظ مسافة التباعد مع الزبائن عن 
 تركیب لوح عازل عند الصندوق.

 .  Arbeitsinspektionالتالي یمكن الحصول على معلومات تتعلّق بإجراءات الحمایة في ھذا المجال عن طریق الرابط 

لمجال الطبي. وھذه مین تجھیزات وقائیة، على سبیل المثال إذا كنت تعمل في اوفي بعض مجاالت العمل األخرى سیكون من الضروري تأ
التجھیزات ممكن أن تكون أقنعة حمایة تنفس خاصة، قفازات واقیة، نظارات واقیة، .. الخ.  وھذا ما على صاحب العمل التشاور فیھ مع 

لتجھیزات. أخصائیین/أخصائیات، على سبیل المثال، طب العمل بھدف تحدیده. وسیتوّجب أن یتّم تأھیلك وتدریبك على االستخدام الصحیح لھذه ا
 حیث أنھ في حال تّم استخدام خاطئ لھا، فقد تصبح مصدراً لخطر إصابتك بالعدوى.

 ماذا یتوّجب علّي االنتباه لھ فیما یتعلّق بموضوع النظافة، والنظافة الشخصیة، ومواد التعقیم؟  .2.7

أن یتّم تھویتھا أیضاً.  وجمیع األشیاء التي یتّم لمسھا بشكل  –ومھم جداً  –یتوّجب على صاحب العمل التأكد من أن یتّم تنظیف الغرف بشكل منتظم 
 متكرر یجب تنظیفھا بشكل جید.

الجید  یجب أن یكون ُمتاح لك أن تقوم بشكل منتظم بغسل یدیك جیداً بالصابون.  الصابونة كافیة، حیث أنھ ال داع لمواد التعقیم من أجل الغسیل
 للیدین.

وال یمكنك غسل یدیك بشكل منتظم، فإن على صاحب العمل أن یؤّمن لك معقّم للیدین. انتبھ:  لیست جمیع المواد إذا كنت تعمل في مكان خارجاً 
كورونا.  یمكنك االعتماد على المنتجات التي ذًكر علیھا أنھا فعّالة ضد الفیروسات المغلفة او مبید الفیروسات (وھذه -المعقّمة تحمي من فیروس

 محدودة).

 عدم لمس الوجھ بیدیك بین فترات غسل أو تعقیم الیدین.والحرص على نتباه االأیضاً یرجى 

 مساقة األمان من متر واحد الى مترین؟ علىكیف لي أن أحافظ   .2.8

 . علىبھدف التمّكن من الحفاظ على المسافة الدنیا للتباعد عن اآلخرین بین متر واحد الى مترین، قد یكون من الضروري إعادة تنظیم سیر العمل
فیھ  سبیل المثال، في المداخل، أو أماكن إیداع المعاطف، أو حجرات االستحمام، أو في قاعات اجتماعات فرقاء العمل، أو غیره وذلك بشكل یكون

 عدد الموجودین في قاعة واحدة وبوقت واحد قلیل. وھذا ما یتوّجب على صاحب العمل تأمینھ.

لتباعد، فیتوّجب على مؤسستك اتخاذ إجراءات وقـایة تقـلّل فیھا من نسـبة تعّرضك لخطر العدوى الى أبعد وإذا لم یكـن بالمسـتطاع االلتـزام بمسافة ا
 حدّ.

 في اتخاذ ھذه اإلجراءات.إذا كان ھناك مجلس استشاري في المؤسسة التي تعمل بھا، فیتوّجب على ھذا المجلس المشاركة 

 المؤسسة؟ داخل الوقایةماذا یطبّق على كمامات   .2.9

افة یتوّجب على صاحب العمل قبل كل شيء تأمین مسافة التباعد من متر واحد الى مترین بینك وبین األشخاص اآلخرین. كما یجب علیھ تأمین النظ
 في مكان العمل.

لیة من خطر التعّرض أما عن واجب صاحب العمل بأن یؤمن لك كمامات الحمایة، فھذا یتعلّق بما إذا كان مكان العمل أو طبیعة عملك فیھا نسبة عا
العملیات) ال یحمي -للعدوى. وھذا ھو الحال على سبیل المثال في مجال العمل الطبي.  بالمناسبة إن وضع الكمامة العادیة للفم واألنف (كمامة
الكمامة بیدین نظیفتین. بالضرورة من العدوى. وإنما یخفَض من احتمال أن تقوم أنت بنقل العدوى لآلخرین.  مھم جداً أن تقوم بوضع ونزع ھذه 

 وكذلك االلتزام بإجراءات الوقایة األخرى ومنھا المحافظة على مسافة التباعد بشكل دقیق.

، وكذلك زامیاً ـالعملیات) إل-كمامات على األنف والفم  (كماماتیكون وضع الـس 2020أبریل  6بالنسبة للمحالت التجاریة،  فإنھ واعتباراً من تاریخ 
 . نبالنسبة للزبائ

)، ولكن حالیاً من الصعب جداً الحصول FFP3و    FFP2وللحمایة الشخصیة فإن الكمامات التي تحمي بشكل فعّال ھي الكمامات الخاصة (
 .19-كوفید-علیھا.  فھي مھمة جداً من أجل تأمین الطاقم الطبي الذي یعمل باتصال مباشر مع أشخاص مصابین بفیروس

https://www.arbeitsinspektion.gv.at/inspektorat/Gesundheit_im_Betrieb/Coronavirus_COVID_19/Coronavirus_COVID_19
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نف والفم في حال كان االلتزام بمسافة التباعد لمتر واحد خالل العمل لیس ممكناً بشـكل بوضع الكمامات على األتشاریة ـة االسـتنصح الھیئ
متواصـل. وفي ھذه الحالة یتوّجب على جمیع من في القاعة الواحدة وضع الكمامات كي یحموا بعضھم البعض. وكذلك كي یتّم تخفیض نسبة 

 اإلصابة بالعدوى.
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 ازة القسریةالتسریح واإلج .3

تعّجل تتعّرض الكثیر من الشركات للضغط حالیاً وتحاول إرسال عمالھا في إجازة أو القیام بإنھاء عقود العمل عن طریق االتفاق المتبادل. ال ت
 بالتوقیع على اتفاق. ھذا ما یجب علیك أن تعرفھ.

 لك؟صاحب العمل یرید حالً ودیاً وسیعاود تعییني الحقاً. ھل یجب علي قبول ذ .3.1

. في واالـستحقاقات القانونیةشریطة  االلتزام بالمواعید النھائیة ذات الصلة تبقى قانونیة  إنھاء عالقة العمل الخاصة بك في أي وقت  إنف، ـلألس
وز حالة اـلتج حـدّةة أقل ـاء موافقتك الصریحة. ومع ذلك یبقى ھناك طرق معالجـاحب العمل إعطـب علیك أنت وصـل ودي، یجـود حـال وجـح

 األزمة الحالیة!

ھو الذي ساھم  اً تحدید الخاص بك!  إن ھذا اإلجراءصاحبة العمل /العمل القصیر على صاحب العملنموذج باقتراح من الضروري أن تقوم  رجاءً  
% 90بدفع نسبة   AMS.  في فترة العمل القصیر سیقوم مكتب العمل  2008/2009بشكل كبیر في تجنّب تسریح العمال خالل األزمة المالیة عام 

فإن معونة أن یخفّض تكالیف أجره إلى الصفر.  وعلى العكس من ذلك خالل ھذه الفترة یمكن لصاحب عملك و  .الذي كان ساري المفعولمن أجرك 
  %. 55البطالة ال تتجاوز 

 لي أن أدافع عن نفسي في حالة التسریح؟ یمكنكیف   .3.2

، إذا لم یكن لدیك حمایة خاصة ضد التسریح أو الفصل من العمل بسبب صاحب العمل أیضاً أن یقیلك من عملك في أي وقتل یمكنحیث المبدأ، من 
 قانون العمل القصیر أو ألسباب أخرى.

 فصلك عن العمل أثناء اإلجازة المرضیة.كما یمكنھ 

سیئاً جسیماً، على سبیل المثال السرقة،  بحیث یصبح من الصعب تصّور أن یمكن لصاحب العمل أن یُصدر بحقك "تسریح فوري" اذا ارتكبت عمالً 
 مدیرك سیسمح لك بالعمل یوماً إضافیاً واحداً.

 الفصل أو التسریح الغیر قانوني.ستقوم غرف ونقابة العمال بمساعدتك على مواجھة 

ى المحكمة العمالیة اللجوء الى الطعن في الفصل أو التسریح لد یوماً،  14، وخالل فترة قصیرة جداً، عملیاً خالل انتباه: یمكنك من حیث المبدأ
 كل شفھي أیضاً!بل یمكن تطبیق التسریح أو الفصل بشلیس بالضرورة أن یكون الفصل أو التسریح خطیاً.  ! واالجتماعیة

 كورونا، تّم تمدید ھذه المدة في بعض الحاالت الخاصة:-بسبب أزمة

ألن الوضع  2020أبریل  30، یمكن تقدیم الدعوى حتى تاریخ أقصاه 2020مارس  21إلى  8بالنسبة للتسریح أو الفصل الذي تّم بین  •
 القانوني لھذه الفترة معقد جداً.

 .2020مایو  14مارس، یجب تقدیم الدعوى حتى تاریخ أقصاه  22 بعد تاریخ بالنسبة للتسریح أو الفصل الذي تمّ  •

 لتالي: وقد قامت المحكمة العمالیة واالجتماعیة في فیینا وبھدف تسھیل تقدیم الدعاوي بوضع استمارة خاصة یمكن تحمیلھا على النت على الرابط ا

https://www.justiz.gv.at/asg-wien/arbeits--und-sozialgericht-wien/formulare/kuendigungs--
entlassungsanfechtung~7ad.de.html 

 بشكل ضروري قبل القیام بتقدیم الدعوى باالتصالنرجو ! لذلك تلحق بك تكلفة مالیة قد ةعملیة محاكمقضائیة سیتبعھا تقدیمك دعوى عند ھــام: 
، ایضاً للتأكد من أنھ یمكننا تزویدك بالحمایة القانونیة وتغطیة بشكل شاملبغرفة العمل او النقابة المسؤولة عنك والحصول على االستشارة الالزمة 

 جزء أو مجمل تكالیف الدعوى بالمحكمة.

 علّي إجازة قسریة؟ یفرضأن یمكن لمدیري ھل . .3.3

راتبك.   إن مدیرك أو مدیرتك لدیھ، من حیث المبدأ، الحریة في إرسالك الى المنزل.  وھذا "إعفاء من الخدمة" یُلـزم الشركة أن تدفع لك أجرك أو
 عك!سیتعیّن على المدیر االتفاق على ذلك م –ومع ذلك فإن ھذا لن یكون إجازة أو تعویض وقت 

 في فترة العمل القصیر تختلف معھا قواعد استھالك وتطبیق اإلجازات وتعویضات الوقت:

  

https://www.justiz.gv.at/asg-wien/arbeits--und-sozialgericht-wien/formulare/kuendigungs--entlassungsanfechtung%7E7ad.de.html
https://www.justiz.gv.at/asg-wien/arbeits--und-sozialgericht-wien/formulare/kuendigungs--entlassungsanfechtung%7E7ad.de.html
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 إغالق العمل والحجر الصحي .4

على المؤسسة التي تعمل  یقـوم العـدید من رؤسـاء العمـل حـالیاً بإغـالق مؤسسـاتھم، ألنھ ال یوجـد عمل حـالیاً. وقد یتـّم أیضاً فـرض الحجر الصحي
 . من المھـم التمییز بینھما: بھا أو على شخصك بشكل إفرادي

 بسبب قیود الدخول المطبّقة حالیاً، یمكن لصاحب العمل أن یأخذ قراره "بشكل طوعي" بتقیید أعمالھ مؤقتاً أو بإغالقھا. •

 ولإلغـالق الكـامل من قبل السـلطات الحكومیة.ومع ذلك، یمكن أیضاً للمؤسسـة التي تعمـل بھا أن تخضع للحجـر الصحي  •

ول أو تّم أنت ینطبق علیك التالي: في كلتا الحالتین یحق لك الحصول على أجرك أو راتبك.  وإذا لم تتأثّر المؤسسة التي تعمل بھا بقرار حظر الدخ
 عزلھا، فیجب أن تكون مستعداً للعمل بشكل صریح!

 المبدأ، الحریة في إرسالك الى المنزل.  وھذا "إعفاء من الخدمة" یُلـزم الشركة أن تدفع لك أجرك أو راتبك.  إن مدیرك أو مدیرتك لدیھ، من حیث 

وأنت ال تحتاج إلى شھادة إجازة مرضیة عن مدة إجازتك! فاإلجازة المرضیة ھي إجازة مرضیة ولیست عندما یقوم مدیرك بإرسالك الى المنزل 
 وأنت بصحة جیدة.

 اتبي أو أجري إذا أغلقت المؤسسة التي أعمل بھا؟ماذا یحدث لر .4.1

 ال یمكن ألي مؤسسة االعتماد على "القوة القاھرة" خالل أزمة كورونا ، وأن ال تدفع لك أجرك أو راتبك.

 ین في أماكن عملھم.إن القیـود المفروضة من قبل السـلطات الحكـومیة تؤثّر فقـط على حركة المراجعین، ولیـس على تواجـد أرباب العمـل والموظف

 بغض النظر عّما اذا كان صاحب العمل قد قّرر إرسالك الى المنزل أو إشراكك في أعمال معینة في المؤسسة، فإن حقك في تقاضي الراتب یبقى
 ر ممكنة في الواقع.الشركة بالكامل وكانت متابعة السیر بالعمل غی فرض الحجر الصحي علىساري المفعول.  وھذا ما یُطبّق أیضاً في حال تـّم 

مل. بعد تعدیل القانون، تّم التوضیح الصریح اآلن أن إغالق الشركات والمحالت التجاریة، وبقرار من وزیر الصحة، سیُعزى الى مجال صاحب الع
 وعلیھ یجب أن تستمّر في تلقّي أجرك أو راتبك بالكامل من صاحب العمل أثناء فترات اإلغالق ھذه.

وقت نفسھ على أنھ یجوز لصاحب العمل مطالبتك باستھالك رصیدك من إجازات السنوات السابقة، واسبوعین من الرصید وینص القانون في ال
االتفاق" على الحالي لإلجازة وكذلك رصید ساعات العمل اإلضافیة.  وھذا استثناء مؤقت للقاعدة األساسیة المتعلقة باإلجازات والتي مفادھا أن یتّم "

في ھذا السیاق، یرجى االنتباه إلى إمكانیة تطبیق العمل القصیر، وھو ما سیمّكن صاحب العمل من تخفیض شبھ كامل الطرفین. اإلجازة من قبل 
 .AMSتعویضاَ شبھ كامل لألجر یدفعھ مكتب العمل لك لألجور وفي نفس الوقت سیكون 

 ؟ماذا یحدث لراتبي أو أجري إذا تّم فرض الحجر الصحي علّي أنا .4.2

فرض الحجر الصّحي علیك بسبب كورونا، مما یمنعك من االلتحاق بعملك. فیحـّق لك االستمرار بتناول أجرك من قبل صحاب العمل عن إذا تّم 
 كامل فترة العمل التي لم تلتحق بھا.

ازة ـل (فھي لیست إجـالعمادر على ـر قـدأ، أنك غیـزلك ال یعني، من حیث المبـر صحي في منـك یرجى مالحظة التالي: أن تكون في حجـومع ذل
فأیضاً خـالل فترة الحجر الصحي سیكون مـن الممكن أن تتفـق مع صاحب العمل على ترتیب العمل من المنزل، أي تطبیق مكتب مرضیة).  

 منزلي.
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 العائلة .5

الذھاب الى العمل، فیمكن علیك في الوقت نفسھ  إذا كنت أّمـاً أو أبـاً لطفل قاصـر. فیتوّجب علیك تـرك طفـلك في المنـزل إن أمكـن.  وحین یتعیّن
 "فترة رعایة خاصة".الحصول على  معالجة ذلك األمر بإمكانیة 

 األطفال؟ ریاض وفروعما القیود المفروضة على المدارس  .5.1

المدارس الثانویة العلیا والمدارس و والعلیاالمتوسطة  التدریب المھني مدارس(وما فوق من مستوى الصف التاسع اعتباراً تم تحویل جمیع المدارس 
 .16/3/2020ین منذ یوم االثنمع توقیف منھج الحضور الشخصي وذلك  المھنیة) إلى منھج التعلّم عن بعد

بة لجمیع األطفال حتى الصف الثامن واألطفال في مرافق الرعایة مثل دور الحضانة وریاض األطفال والمدارس ـّم التغییر التالي بالنسـكما ت
الھم الى ـ، لم یعد إرس 18/3/2020األربعاء  تاریخ واعتباراً منفإنھ، تویات األدنى من المدارس الثانویة، ـطة والمسـوالمدارس المتوس بتدائیةاال

 المدرسة إلزامیاً.

 ر اإلمكان.التقلیل من االتصاالت االجتماعیة قدكي یتّم تطیع رعایة أطفالك في المنزل، فیجب علیك القیام بذلك ـإذا كنت تس •

المدارس . ومع ذلك تبقى ھذه ممكنقدر  إلى مرافـق التعلیم ورعایة األطفال بأقلّ نة ـس 14إلى  0ن ـاألطفال من سیجب أن تكـون زیـارة  •
  خاصة.مفتوحة لرعایة األطفال الذین لیس لوالدیھم إمكانیة تنظیم رعایة وریاض األطفال 

 فال رعایة طفلي؟ماذا أفعل إذا رفضت المدرسة أو روضة األط .5.2

 من حیث المبدأ، فقد أعلـنت الوزارة المعنیّة أنھ سیتّم تأمین رعایة األطفال في جمیع أنحاء البالد.

 لمجموعات مھنیة معینة.فقط  ولكن ھذه الرعایة إمكانیة  ةرسدلماإدارة التي منحت فیھا ن بعض الحاالت عوقد سمعنا 

لعمل إذا لم تحصل على رعایة لطفلك، رغم أنھ یجب االعتناء بطفلك وعدم توفّر شخص آخر للعنایة بھ، فھذا سیكون سبباً مبّرراً لك یمنعك من ا
 ویجب علیك فوراً إبالغ صاحب العمل بذلك. 

، تحتفظ عموماً خالل فترة الغیاب عن العمل بالحق في تقاضي األجرة لمدة أسبوع عمل واحد. وھذا االستحقاق ینطبق على كل طرف من الوالدین
 لیس إلزامي. في منزل واحداألسرة  تعایشوعلیھ یمكن للوالد اآلخر استخدام ھذا الحق مبعد ذلك. شرط 

ولكنھا لیست سبباً للفصل من الناحیة  –وربما لن تكون مدفوعة  –ضي األجرة، فإن رعایة األطفال الضروریة إذا انتھت فترة الحق بتقاانتباه: حتى 
 القانونیة!

 ما ھي "فترة الرعایة الخاصة" وكیف أحصل علیھا؟ .5.3

ب صاحب العمل بما یسمى إذا كانت مدرسة أو روضة أطفال ابنك مغلقة أو مقتصرة جداً، وابنك یحتاج الى رعایة بشكل ضروري، یمكن أن تطال
وھو عملیاً سیجلب فائدة أكبر لصاحب العمل الخاص بك، ألنھ سیحصل على دعم مادي  "فترة رعایة خاصة" تتراوح بین أسبوع إلى ثالثة أسابیع.

ط األساسي أن یكون ابنك لم الشر ضطر یومیاً لتقدیم التبریر الضروري لغیابك عن العمل.تلراتبك. أما الفائدة التي ستحصل علیھا أنت فھي أن ال 
 .لیس ضروریاً للحفاظ على المؤسسةعاماً بعد، وأن یكون تواجدك والتحاقك بالعمل  14یبلغ 

الذین والذین إما یتلقّون الرعایة في المنزل بسبب إجراءات طوعیة، أو  وھذا ینطبق أیضاً في حالة األشخاص ذوي اإلعاقة بغض النظر عن عمرھم،
ھم أو تدریسھم في مراكز خاصة بالمعوقین أو في مدارس خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة، وھذه المراكز والمدارس مقیّدة أو مغلقة یتّم اإلشراف علی

ور أو لألشخاص المعوقین الذین یتّم تقدیم الرعایة والتدریب لھم في المنزل وإنما یتعذّر على مدربیھم أو المشرفین  الشخصیین علیھم الحض حالیاً.
 .19لمنزل بسبب فیروس كوفید الى ا

طیلة مدة  إن میّزة ھذه اإلجازة لمدة ثالثة أسابیع ھي الدعم المالي: حیث تقوم الحكومة الفیدرالیة بدفع ثلث تكالیف األجر إلى صاحب العمل وذلك
 .المعنیینإجازتك. وھذا من شأنھ أن یحفّز أكبر عدد ممكن من أصحاب العمل بمنح فترة الرعایة الخاصة للعدید من 

 وعلیھ فإن مصطلح "إجازة خاصة" ال ینطبق على ھذه الحالة. انتباه: إن فترة الرعایة الخاصة لیست إجازة مرضیة، وال إجازة أو تعویض وقت.

 اذا رغبت ان تتفق مع صاحب العمل على فترة رعایة خاصة.  Musterbrief التالي  لةیمكن االستفادة من نموذج الرسا

  

https://jobundcorona.at/wp-content/uploads/sites/18/2020/03/Sonderbetreuungszeit-1.pdf
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 ھل تنطبق "فترة الرعایة الخاصة" على األشخاص ذوي اإلعاقة؟ .5.4

ن إما یتلقّون الرعایة في المنزل ینطبق أیضاً في حالة األشخاص ذوي اإلعاقة بغض النظر عن عمرھم، والذیایة الخاصة" إن مصطلح " فترة الرع
یتّم اإلشراف علیھم أو تدریسھم في مراكز خاصة بالمعوقین أو في مدارس خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة، وھذه  بسبب إجراءات طوعیة، أو الذین

 دة أو مغلقة حالیاً.المراكز والمدارس مقیّ 

ان االتفاق على الحصول على "فترة رعایة خاصة" یصبح ممكناً في حال أن الشخص الُمعاق والذي یتلقى عادة التدریب والرعایة في المنزل، 
العائلة بالحصول على .  وفي ھذه الحالة یمكن أن یقوم أحد أفراد 19وتعذّر على المدرب والمشرف الخاص القدوم الى المنزل بسبب فیروس كوفید 

س منزل "فترة الرعایة الخاصة" بدالً عن المشرف األصلي. وال یُشترط ھنا أن یكون ھذا الشخص الذي سیتكفّل بالرعایة البدیلة ممن یعیشون في نف
 الشخص الُمعاق. وعلیھ تستطیع أن تطلب من صاحب العمل "فترة رعایة خاصة" تتراوح بین أسبوع إلى ثالثة أسابیع. 

طیلة مدة  إن میّزة ھذه اإلجازة لمدة ثالثة أسابیع ھي الدعم المالي: حیث تقوم الحكومة الفیدرالیة بدفع ثلث تكالیف األجر إلى صاحب العمل وذلك
 إجازتك. وھذا من شأنھ أن یحفّز أكبر عدد ممكن من أصحاب العمل بمنح فترة الرعایة الخاصة للعدید من المعنیین.

 لرعایة الخاصة لیست إجازة مرضیة، وال إجازة أو تعویض وقت.انتباه: إن فترة ا

 عائلتي في حاجة مادیة ملّحة. أین یمكن الحصول على مساعدة؟ .5.5

ة، یمكن أن یحصلوا على الحـدّ األدنى من األمـان المادي والمعونة االجتماعیة . إن موظفو إن جمیـع األشـخاص الذین یقعـون في حاجة ماسـّ 
  االجتماعیة وإدارات بلدیات المناطق مسـؤولین عن تزویدكم بالمعلومات المطلوبة وعن تلقّي الطلبات الالزمة.المؤسسـات 

رت إذا توفّ   Familienhärteausgleich-Corona  العائلیةالصعوبات معونة -یمكن للعائالت أن تحصل على معونة من مؤسسة كورونا
 لدیھا الشروط التالیة:

 ھذه  یعیش فيالذي یكون على األقل أحد الوالدین  وأنداخل النمسا   Hauptwohnsitz یجب أن یكون مقـّر اإلقامة الرئیسي للعائلة •
، أو أنھ مسّجل في عملھ ضمن نموذج للبطالة ، ویتقاضى منذ ذلك التاریخ معونة مالیة 2020فبرایر  28كان یعمل حتى تاریخ سرة األ

 القصیر. العمل 

األسرة التي تعمل على حسابھا الشخصي ومقّر إقامتھا داخل النمسا، وھناك على األقل أحد الوالدین الذي یعیش مع نفس األسرة وفي  •
نفس المنزل قد تضّرر بسبب أزمة كورونا ووقع في أزمة مالیة حادة، وأصبح ینتمي الى فئة األشخاص الذین یتوّجب تقدیم المعونة لھم 

 . WKOصندوق اإلعانات الشاقة لغرفة التجارة النمساویة من قبل 

 األسرة التي فیھا على األقل طفالً حیاً واحداً ضمن العائلة ویتقاضى معونة التعویض العائلي. •

األوروبي ودول  االتحادیمكن االستفادة من ھذا الدعم المالي ألصحاب الجنسیة النمساویة واألشخاص الذین یحملون جنسیة إحدى دول  •
العالم الثالث، وكذلك األشخاص الذین ال یحملون أي جنسیة ولكن یعیشون حصراً داخل النمسا، وكذلك الالجئین واألشخاص الذین 

 یتمتّعون بحق الحمایة.

 بعد األخذ بعین االعتبار التناسب مع حجم األسرة. –یجب أالّ یتجاوز الدخل الفردي الحالي حـدّاً معیّنـاً  •

ل األسرة، وما ھي حدود ھذا المدخول التي سیتّم بناًء علیھا قرار تقدیم الدعم المالي وتحدید قیمتھ وتخصیصھ في ون معرفة ما المقصود بمدخیمك
لوزارة العمل واألسرة والشباب.   FAQs سئلة األكثر رواجاً ، وأیضاً عن طریق األ Richtlinie نھایة األمر وذلك عن طریق األحكام العامة 

 Infoblatt ، والمعلومات  Antragsformularالموقع اإللكتروني لوزارة األسرة أن تقوم بتنزیل استمارات الطلب  ویمكنك أیضاَ وعبر
 ، (جمیع ھذه الوثائق باللغة األلمانیة). Richtlinie واألحكام العامة 

 .0800-240-262م التالي: یمكنك الحصول على معلومات عن طریق الھاتف عبر مركز خدمة األسرة على الرق

فبرایر  /28مالحظة: ھناك مخطط بإجراء تعدیل على القانون، یحّق بموجبھ ألحد الوالدین الذین حصلوا على المعونة المالیة للبطالة قبل تاریخ 
ول على الدعم  المالي اعتباراً من ، وكذلك الذین/ اللواتي یتقاضون معونة الحد األدنى للدخل/ المعونة االجتماعیة، بالتقدّم بطلبات الحص 2020
 بذلك حین حصولھ.وسیتّم إعالمك  .  إن ذلك لم یتّم إقراره بعد، 2020أبریل  23تاریخ 

  

https://www.bmafj.gv.at/Services/News/Coronavirus/Corona-Familienhaerteausgleich.html
https://www.bmafj.gv.at/Services/News/Coronavirus/Corona-Familienhaerteausgleich.html
https://www.bmafj.gv.at/Services/News/Coronavirus/Corona-Familienhaerteausgleich.html
https://www.bmafj.gv.at/dam/jcr:8af29261-43e1-417c-a6fd-6ac575ee44e6/Richtlinien_Corona_Familienh%C3%A4rteausgleich.pdf
https://www.bmafj.gv.at/Services/News/Coronavirus/Corona-Familienhaerteausgleich.html
https://www.bmafj.gv.at/dam/jcr:3ed1cc23-317d-47ec-9eaf-e1c60c2acf2e/Antragsformular_Corona_Familienh%C3%A4rteausgleich.pdf
https://www.bmafj.gv.at/dam/jcr:d34ddc0e-df14-4316-b6ea-b893046dc6bb/Information_Corona_Familienh%C3%A4rteausgleich.pdf
https://www.bmafj.gv.at/dam/jcr:8af29261-43e1-417c-a6fd-6ac575ee44e6/Richtlinien_Corona_Familienh%C3%A4rteausgleich.pdf
https://www.bmafj.gv.at/dam/jcr:8af29261-43e1-417c-a6fd-6ac575ee44e6/Richtlinien_Corona_Familienh%C3%A4rteausgleich.pdf
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 التنقّل الیومي ورحالت العمل .6

أن ال یكون ذلك كورونا؟  أو ھل الطریق إلى العمل طویل؟  یجب أن تنتبھ أنت وصاحب العمل -ممكن أن تقوم برحلة عمل حتى في أوقات أزمة
 سبباً في زیادة نسبة خطر العدوى.

 ل. ھل ال یزال یتوّجب علي العمل؟ ـّ أن أتنق .6.1

یُطبّق التالي: إذا كان مكان عملك ال یتواجد في منطقة مقید الدخول إلیھا ولیست ضمن منطقة الحجر الصحي، فعلیك أن   حتى إن كنت تتنقل یومیاً 
تى لو لم تذھب إلى العمل.  وخالل التفتیش في وسائل النقل العامة، یمكن أن تُبرز لھم وثیقة عمل، على سبیل المثال أن یكون بحوزتك عقد العمل ح

 اً قانونیاً.  وإن إمكن یُنصح باالتفاق على المكتب المنزلي.یكن ذلك مطلوب

 كورونا؟-ما الذي ینطبق على رحالت العمل خالل أزمة .6.2

ً ال یمكنك رفض رحلة عمل إالّ إذا كان ھناك نسبة خطر عدوى عالیة في موقع السفر.  إذا لم یكن ھناك تحذیر  بعدم السفر الى مكان الرحلة،  قویا
 الوباء.فترة تعلیمات لتنفیذ رحلة العمل حتى أثناء اتباع ال كفیجب علی

إذا في بعض الحاالت الفردیة، سیقّرر طبیبك المعالج إذا كان ھناك مخاطر طبیة.  إذ ا كنت قلقاً على صحتك: تحدّث مع طبیبك ومع مؤسستك ما 
إذا كان   ت العمل بمؤتمرات فیدیو أو مكالمات ھاتفیة جماعیة.كانت ھناك بدائل لرحلة العمل ھذه.  تقوم العدید من المؤسسات حالیاً باستبدال رحال

 لدیك حالة طبیة سابقة أو حالیة تشكل خطراً على صحتك، فیجب اإلعالن عنھا.

 ھل یمكنني رفض الذھاب في رحلة عمل الى مناطق قد تكون معّرضة للخطر؟ .6.3

عال. وكذلك الحال إذا كان ھناك تحذیر سفر صادر عن وزارة یمكنك رفض رحلة عمل إذا كانت ھذه الرحلة تعّرض صحتك للخطر بمعدّل 
  الخارجیة. علماً أن الوضع یتغیر بسرعة كبیرة في الوضع الحالي. ویمكنك الحصول على أحدث التحذیرات من السفر على موقع وزارة الخارجیة

Internetseiten des Außenministeriums 

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/china/
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 البقاء في المنزل .7

فعالً  بالرغم من أزمة كورونا، فإنھ ال یحق لك البقاء في المنزل بقرار منك وعدم االلتحاق بالعمل بسبب خوفك من اإلصابة بالمرض.  ما لم تكن
 مریض أو لدیك سبب شخصي لعدم القدرة على العمل، على سبیل المثل، مسؤولیة رعایة األطفال.

 بالحصول على راتبي إذا لم یكن باستطاعتي الذھاب الى العمل؟ھل استمّر اختبار سریع:  .7.1

ھل ما زلت تستلم  موانع العمل
 راتبك؟

ھل یتوجب على 
صاحب العمل 

 الموافقة؟
ھل یتقاضى صاحب العمل دعماً مالیاً 

 للراتب الذي تتقاضاه؟

 ال نعم ھل أنت مصاب بمرض كورونا؟
یتقاضى صاحب العمل دعماً مالیاً 
  AUVAمن 
 لمتابعة دفع راتبك 

احتمال: ھذا یتعّلق باألسس القانونیة  ال نعم ھل أنت في حجر صحي؟
 التي سیستند علیھا حجرك الصحي

 ال ال نعم ھل یجب أن تعتني بطفل مریض؟

ھل تعتني بطفل ألن روضة األطفال أو المدرسة 
 مغلقة؟

("فترة عنایة خاصة")   
ثلث الراتب   1/3سیتم تعویض  نعم نعم

 لصاحب العمل

ھل یجوز لك البقاء مع طفلك في المنزل إذا لم یكن 
ھناك عنایة للطفل في روضة األطفال أو في 
 المدرسة؟

 ال نعم
ال، ولكن یمكن لصاحب العمل أن 
یتفق معك على منحك إجازة فترة 
 رعایة خاصة تعّوض لھ التكالیف

ھل یجوز لك البقاء مع طفلك في المنزل إذا كان ھناك 
   ال عنایة للطفل في روضة األطفال أو المدرسة؟

الحجر  تال یمكنك الوصول الى العمل بسبب إجراءا 
 الصحي؟
 (إعاقة في المواصالت)

 نعم ال نعم

مؤسسة التي تعمل بھا إغالق الب صاحب العمل قام
 بسبب نقص في  العمل؟

نعم، یرجى إظھار 
شھادة خطیة 
 بجاھزیتك للعمل

 ال 

بعملك بدون سبب؟ (على سبیل المثال:  انت ال تلتحق
عامل/عاملة في مجال المحال التجاریة یخشى من 

)اإلصابة بالعدوى   

 ال، 
 یجب علیك العمل

  

العمل ألنك تنتمي إلى الفئة المعّرضة انت ال تلتحق ب
لخطر المرض؟ (انتباه: في ھذه الحالة یجب إبراز 
 وثیقة طبیة)

 ال ال نعم

عمل قصیر؟ -نموذج كورونالقد تّم تحویلك على 
% (اذا عمل 0(ساعات العمل المؤقتة الممكنة 

% على األقل في فترة العمل القصیر))10  
 نعم نعم نعم
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 ال یجوز الذھاب الى عیادة الطبیب؟كان إذا  یمكنني عمل إبالغ مرضيكیف  .7.2

(عمال/عامالت السكك الحدیدیة،  BVAEB(العمال/العامالت، والموظفین) ومن قبل شركة  ÖGKبالنسبة للعاملین المؤمنین من قبل شركة 
وموظفي الدولة) من الممكن عمل اإلبالغ المرضي عبر الھاتف عن طریق طبیب/ طبیبة متعاقدین مع شركة التأمین. وعندھا یجب أیضاً وبنفس 

 ا یكون التطبیب عن بعد ممكناً أیضاً.المكالمة االتفاق على موعد انتھاء اإلجازة المرضیة.  وھن

اشـرة إلى باإلضافة إلى ذلك، من الممكن في ھذه الحـالة أن تتلقـى الوصفة الطـبیة إلكـترونیاً.  ویمكن لطبیبك أیضاً إرسـال الوصفة الطـبیة مب
 الصیدلیة. 

كل ما مرضاً فلیس من الضروري إبالغ الطبیب عن المرض ( موجب قانون الوباء. بما أن ھذا لیستحذیر: ھذا ال ینطبق في حالة الحجر الصحي ب
 ).صاحبة العمل فقط /صاحب العمل تحتاجھ ھو إبالغ

 ھل یمكنني البقاء في المنزل خوفاً من اإلصابة بفیروس كورونا؟ .7.3

المنزل إالّ إذا كان ھناك خطر محدّد إذا لم تكن المؤسسة التي تعمل بھا تحت الحجر الصحي ولم تقم بإرسالك الى المنزل، فال یمكنك البقاء في 
ولكن   باإلصابة بالعدوى.  وھذا ممكن أن یكون ھو الحال إذا أُصیب أحد الزمالء/الزمیالت أو الزبائن الذین تتعامل معھم بشكل مباشر بالعدوى.

 علیك فوراً بإبالغ صاحب العمل أنك في ھذه الحالة ستبقى في المنزل!
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 ملمعلومات للعاطلین عن الع .8

 إذا كنت عاطالً عن العمل أثناء أزمة كورونا، فھناك أموراً یجب مراعاتھا.

 لقد أصبحت للتّو عاطالً عن العمل، ماذا علّي أن أفعل؟ .8.1

 . أفضل طریقة للقیام بذلك ھي عبر الحساب اإللكتروني AMSمن أجل الحصول على معونة البطالة، یجب علیك التقدّم بطلب إلى مكتب العمل 
eAMS-Konto   إذا لم یكن لدیك حساب .e-AMS-Konto  یرجى عمل ذلك عن طریق تسجیل نفسك عاطل عن العمل بإرسال برید ،

. یمكنك AMSال یتعیّن علیك حالیاً التقدّم بطلب الحصول على معونة البطالة شخصیاً في مكتب العمل  أو عبر الھاتف.   E-Mailإلكتروني 
وإذا لم تتمكن من ذلك فیمكنك   dieser Adresseأو تقدیم الطلب أون الین عبر ھذا العنوان  Konto-AMS-e بالمقابل استخدام حسابك الـ 

، رقم الھاتف لمدینة   hierستمارة الطلب بالبرید . جمیع معلومات االتصال تجدھا ھنا االتصال ھاتفیاً بمكتب العمل وتطلب منھم أن یرسلوا لك ا
بب الضغط الذي سیحصل على بالتأكید على أنھ سیقبل الطلبات حتى إذا وصلت متأّخرة بس   AMSوقد قام مكتب العمل   . 940 904 05فیینا: 

 في األیام القادمة. e-AMS-Kontosخط ھاتف المكتب وعلى الحسابات اإللكترونیة 

 :AMSنصیحة: تستطیع أیضاً الحصول على معلومات مباشرة على الصفحة اإللكترونیة لمكتب العمل 

https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeitslos-was-tun/aktuelle-informationen-zum-
coronavirus#kommunikation-mit-dem-ams 

 نا عاطل عن العمل ولدي طفل في المدرسة أو في روضة أطفال. ویجب أن یبقى في المنزل اآلن. ماذا أفعل؟أ .8.2

واشرح لھ اإلجراء اإلضافي. سّجل وقت   e-AMSالحساب إما عن طریق الھاتف أو  AMSقم باالتصال بالمستشار الخاص بك في مكتب العمل 
 المكالمة ومع من تحدثت إلیھ.

 ب إلى موعد تّم ترتیبھ فعالً؟ھل یجب أن أذھ .8.3

 یرجى توضیح ذلك مع المستشار الخاص بك فیما إذا كان علیك بالفعل حضور المقابلة الشخصیة.

 ھل یمكن أن یقوم مكتب العمل بعرض عمل لي في مقاطعة أخرى؟ .8.4

 نعم، من الممكن أن یقوم مكتب العمل بطرح عمل علیك في مقاطعة أخرى إذا:

 الیومي للسفر الى العمل الحدود المعقولة أو قام صاحب العمل بتوفیر اإلقامة لك ، ولم یتجاوز الوقت  •

 إذا تمّكنت من االستمرار بتلبیة التزامات الخاصة برعایة األطفال. •

 ؟AMSھل یتوّجب علّي حضور دورة تدریبیة في مكتب العمل  .8.5

). وعلیھ 13/4/2020عطلة عید الفصح (بما فیھا االثنین ومبدئیاً حتى   16/3/2020دوراتھ التدریبیة اعتباراً من  AMSال. سیغلق مكتب العمل 
یق االنترنیت. لن تبدأ أي دورات جدیدة. وسیُلطب من المتقدّمین للدورات  التدریبیة ، إن أمكن، توفیر المواد التعلیمیة الالزمة إما خطیاً أو عن طر

 لیة التي تحصل علیھا ستستمر بتلقیھا.المزایا الما

 ھل سیتم إلغاء المساعدات المالیة إذا لم تُعقد الدورات؟ .8.6

البطالة. ال. حتى لو تّم تعلیق الدورات التدریبیة، فإنك ستستمر بالحصول على المدفوعات التي تغطي المعیشة وتكلفة الدورات ومزایا التأمین ضد 
ومؤسستك    AMSالتعلیم والتعلیم بدوام جزئي أو المنح المتخصصة. ومع ذلك قم بالتسجیل في مكتب العمل ونفس الشيء ینطبق على بدل متابعة 

 التعلیمیة.

 ماذا ینطبق على الشركات االجتماعیة االقتصادیة أو مشاریع التوظیف غیر الھادفة للربح؟ .8.7

في الشركات االجتماعیة االقتصادیة ومشاریع التوظیف غیر الربحیة.  تقوم مؤسستك باتخاذ القرار فیما كان العمل سیستمّر في إطار عالقة العمل
 یرجى االتصال بصاحب عمل مؤسستك.

دریب الخاصة إذا توفّـر لدیـك مكـان للتـدریب، وتقـوم بتدریـب في العمـل، یمكـنك  في ھذه الحالة البقـاء في المنزل.  ومع ذلك اتصـل بمؤسسة الت
 بك أخبرھم بذلك.

https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeitslos-was-tun/eams-konto--ein-konto--viele-vorteile
https://www.ams.at/organisation/adressen-und-telefonnummern
https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeitslos-was-tun/aktuelle-informationen-zum-coronavirus#kommunikation-mit-dem-ams
https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeitslos-was-tun/aktuelle-informationen-zum-coronavirus#kommunikation-mit-dem-ams
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خـوف من فیروس كـورونا قمــت بتقدیم استقالتي بنفسي. ھل یجب علّي االنتظار أربعة أسابیع للحصول على معونة البطالة بدافـع ال .8.8
 الخاصة بي؟

ما بالدافع وراء قیامك بإنھاء عقد العمل. وسیقوم مكتب العمل باتخاذ القرار فی   AMSسیتم التحقق من كل حالة على انفراد. قُـم بإبالغ مكتب العمل 
 كان ھناك سبباً للتسامح.

 ھل یجب علّي تحدید موعد لتقییم قدرتي على العمل؟ .8.9

انھ لن یتم االلتزام بھذه المواعید طالما بقیت   AMSإذا خللت بموعد إجراء التقییم بدون مبّرر،  فیتوقف عادة الدفع.  ومع ذلك  فقد أّكد مكتب العمل 
 التوصیات الحكومیة قائمة. 

 .AMSإذا كنت ال ترغب في االلتحاق بموعد الفحص فیجب علیك إبالغ مستشارك في مكتب العمل 
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 العمال المستقلون .9

الّ عدد قلیل من فیما یتعلق بعقود العمل المستقلة، فإنك بالطبع ستتأثر تماما بالقیود الكثیرة المفروضة، وقد تخشى على دخلك.  لألسف فإنھ ال ینطبق إ
 لوائح قانون العمل على العقود المستقلة. 

 ھل یمكن لي كعامل مستقل أن أندرج في نموذج العمل القصیر؟ .9.1

في  في نموذج العمل القصیرالمستقلین العمال/العامالت  تضمینبوضوح أنھ سیتّم بشكل استثنائي و 2/4/2020بتاریخ  AMSمكتب العمل أّكد 
 كانوا:

 ، ولتأمین ضد البطالةلدیھم تأمین إلزامي وبالتالي قاموا بدفع مساھمات اشتراك ا •

 .عادي الكاملةوقت عملھم النظامي محدّد وفق عدد ساعات العمل الممكن التأكد أن إذا كان  •

 كیف یمكنني كعامل مستقل الحصول على المساعدة المالیة؟ .9.2

باإلعراب عن جھوزیتھ لتقدیم المعونات المالیة للعمال والعامالت من الذي أنشأتھ الحكومة الفدرالیة  Covid-19م صندوق مكافحة األزمة لقد قا
ً أجل تخفیف خسارة اإلیرادات الناتجة عن األزمة.   !المعوناتمن ھذه  االستفادة وضوحبكل العمال/العامالت المستقلین یمكن لھم  أیضا

المساعدة تتـّم إدارة ھذه األموال من قبـل فـروع غـرفة التجارة في المقاطعة التي تتبع لھا، والتي یمكن لك من خاللھا تقـدیم طلب للحصول على 
 المالیة.

 مل مستقل؟ما ھي مدة اإلشعار بالتسریح بالنسبة لي كعا .9.3

بكل  –أسابیع  4یوماً، وقد تصل في بعض األحیان إلى مدة  14إذا كنت تعمل بموجب عقد عمل مستقل، فإن لدیك فترة إشعار بالتسریح ال تقل عن 
 سرور سنقوم بتقدیم المعلومات لك شخصیاً وبشكل فردي.
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 المتدربون وعمال الخدمة المدنیة .10

بالنسبة للمتدربین فإن لدیھم حقوق تبقى ساریة المفعول. سنكون اآلن بأشد الحاجة لعمال الخدمة المدنیة. وھذ تّم إغالق المدارس المھنیة. ولكن 
 ینطبق علیك.

 ھل یمكن أن یشمل نموذج العمل القصیر المتدربین؟ .10.1

وأنت كمتدّرب سیشملك نموذج العمل القصیر في حال تّم تطبیقھ في مؤسستك.  وخالل ھذه الفترة سیتم  نعم، لقد تّم تنظیم ھذه المسألة بشكل واضح.
 ب.االستمرار بدفع التعویض الكامل لك كمتدرّ 

 ھل یتوّجب علّي أن أذھب الى العمل عوضاً عنھا؟ –المدرسة المھنیة تم إغالقھا  .10.2

ـیم بكل وضوع أن متدربین المدارس المھنیة المغلقة لیسوا مضطرین للعمل في المؤسسة فیما یتعـلق بإغـالق المـدارس، أعلـنت وزارة التعل
 التدریبیة.

المدرسین ویتّم تعویض الدروس التي أُلغیت في المدرسة "بشكل عملیة تدریسیة وعمل تدریبي للمتدرب من المنزل" ویتّم متابعة ھذه العملیة من قبل 
 عن طریق وسائل اإلعالم المختلفة.

جداً  الھامة ةاالجتماعیسیر عمل الخدمات التالیة، والتي لھا أھمیة كبیرة في الحفاظ على للوظائف ح ھذا ال ینطبق على المتدربین وكل وضبحذیر: ت
 مثل الصحة واألمن والرفاھیة االقتصادیة او االجتماعیة للمواطنین:

 التجار المفرقون للمواد التالیة:

 بیع األغذیة •
 واقةالذبیع األطعمة  •

 العطور •

 االتصاالت •
  الصیدلي/ الصیدالنیة •

 بیع المواد التجاریة اإللكترونیة •

 كاتب/كاتبة لوجستیات الشركة •
 التجاري-المساعد الصیدالني  •

 تاجر/ تاجرة جملة •

 مندوب/مندوبة مبیعات األجھزة الطبیة •
 التشفیر -تطویر التطبیقات  •

 معالجة اللحوم •

 بیع اللحوم •
 الخباز •

 تكنولوجیا الخبز •

 المتدربون المھنیون في ھندسة العملیات لصناعة الحبوب في المجاالت التالیة:
 طحن الحبوب •

 إنتاج األعالف •

 التكنولوجیا الغذائیة •
 التكنولوجیا الصیدالنیة •

 المصرفي/ المصرفیة •

  وكامل التدریب المھني المزدوج لھذا التدریب المھني •
على المتدربین یتوّجب "، بحیث ةدرسیمبدئیاً  "عطلة م یام المدرسة الُملغاة لھذه المھن التدریبیةألسباب قاھرة تخدم المصلحة العامة، یتّم اعتبار أ

 العمل في مؤسساتھم.
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 ھل یمكن تغییر مكان عملي السابق في الخدمة المدنیة من طرف واحد؟ .10.3

أن قانون  الخدمة المدنیة أو خدمة المجتمع لیست عالقة عمل بالمعنى القانوني. لذلك ال تنطبق أحكام قانون العمل على عمال الخدمة المدنیة.  كما
سندة إلیھ بشكل مّكن من أداء المھام المُ ویتوّجب على الموظف المدني قبول جمیع التعلیمات التي تُ  –بوضوح "مكان العمل"  یحدّدالخدمة المدنیة ال 

 صحیح.  تقوم المؤسسة المعنّیة بإعطاء ھذه التعلیمات بالتشاور وكالة الخدمة االجتماعیة.

 ھل یمكن أن أكون ُملزماً بالخدمة االجتماعیة مرة أخرى؟ .10.4

كن أیضاً في حاالت األزمات الطبیعیة والحوادث ذات البعد االستثنائي وحاالت الطوارئ غیر العادیة، مثل حالة أزمة كورونا في الوقت الحالي،  یم
اً بعقد عمل بتأدیة الخدمة المدنیة "االستثنائیة" التي ینّص علیھا القانون.  وفي حال كنت حالیاً مرتبطإلزام موظف مدني سابق حتى سن الخمسین 

 قائم، فسیكون لك حمایة خاصة ضد التسریح من العمل. یرجى االتصال بوكالة الخدمة االجتماعیة في حال كان لدیك أي استفسار حول الخدمة
 المدنیة االستثنائیة!
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