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ما ھي فترة الرعایة الخاصة، وكیف أحصل علیھا؟

الحق القانوني بفرض ÖGBاتحاد النقابات النمساویةل واالعمنقابةكل منتقام: لقد ھو التاليللموظفینالجید األمرإن 

قبل أن ، ولكنالبرلمانمجلس الشعب/من خاللالقانون إقرار ھذا وقد تّم بالفعلرعایة خاصة. فترةفي الحصول على 

. االتحادي وإلى الرئیس االتحادياالستشاري تمریره إلى المجلس أن یتّم یجب یدخل حیز التنفیذ

!الرعایة الخاصة ساریة دون قیودفترةبالمتعلّقةالسابقة (القدیمة) أحكام القوانین تبقىحتى ذلك الحین ، و

من أجل كفاحھما ÖGBاتحاد النقابات النمساویةل واالعمنقابةفقد واصلتالحجر. یثقبالتنقیط المستمر على مبدأ أن 

وعلیھ فسیتوّجب مستقبالً منح . أخیراً بالموافقة على ذلك الحكومةقامت حتى، الماضیةشھورعلى مدى الذلك تحقیق 

الوالدین فترة رعایة خاصة في الحاالت التالیة:

عن تقدیمھما خدمة الرعایة تعرضام ولروضة األطفال أو المدرسة تّم إغالق إذا • 

في الحجر الصحيیجب أن یكون طفلك أن أو • 

ودون أن یطلبوا اإلذن بذلك من صاحب العمل.

، حتى لو من قبل الطرفینق علیھا یتّم التوافخاصة االتفاق على فترة رعایة یبقى ھناك إمكانیة أن یجب باإلضافة إلى ذلك ، 

على ھذا اإلجراء، لیقوم بالموافقةكحافز لصاحب العمل ورعایة طارئة. خدمة تقدّمال كانت المدرسة أو روضة األطف

)2020نوفمبر 22٪. (الحالة: 100أن یتلقى صاحب العمل تعویًضا بنسبة فینبغي 

:عملنا على تحصیلھذا ما وھ

خاصةالرعایة فترة الالحق القانوني في الحصول على • 

في الحاالت التي ال تُعتبَر حق قانونيتوافق، إمكانیة التوصل إلى لكإلى ذیُضاف• 

فرد من الوالدینأربعة أسابیع لكل لتصبحمن ثالثة الفترة تمدید • 

.2021یولیو 9تاریخحتىبقى ھذا القانون نافذاً ی• 

%  من قبل الحكومة الفدرالیة100منح صاحب العمل تعویضاً عن ذلك بنسبة • 

وتمّ 2020مارس بدأ العمل بھا منذ شھر ، والتي بفترة الرعایة الخاصة "القدیمة"اللوائح الموضحة أدناه تتعلق: حظةمال

ھذه بقى، ست2020نوفمبر 17"اإلغالق الثاني" یوم الثالثاء، فترة مع بدء ما یسمى بـو. 2020أكتوبر 1بتاریختمدیدھا 

ساریة المفعول.مبدئیاً واألحكاماللوائح
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المجلس االستشاري االتحادي تّم موافقة حالما تفترة الرعایة الخاصة "الجدیدة"أفضل لوسیتّم استبدال اللوائح القدیمة بلوائح 

.2020.11.20القرار البرلماني الذي صدر بتاریخ علىوالرئیس االتحادي 

فسیتمّ ، على فترة رعایة خاصة "قدیمة"، 2020نوفمبر 01كنت قد اتّفقت مع صاحب العمل في فترة ما بعد تاریخ ذا إ

.""الجدیدةالخاصةرعایة الفترة وفقإضافتھا واحتسابھا

)2020.11.22(الحالة: یبقى ساریاً علیك بناء على ذلك و

ما ھي فترة الرعایة الخاصة؟

ترغب في رعایة طفلك في المنزل ، فیمكنك االتفاق مع وأنت جزئیًا أو كلیًا ستغلق و روضة أطفالك ذا كانت مدرسة طفلك أ

نصف یوم). أویوم كامل /-إن كان ذلك بشكل مجزأل إلى ثالثة أسابیع (صاحب العمل على "فترة رعایة خاصة" تص

كذلك خالل عطلة األیام الدراسي) ومنتصف العامعید المیالد وعطلة كعطلة أیًضا خالل العطالت المدرسیة (ذلك ینطبق و

الرعایة الطارئة.خدمةالمدرسة ، بغض النظر عما إذا كانت المدرسة تواصل تقدیم ما یسمىبالمستقلة الخاصة

ھو في ھذه الحالةاألساسي إالّ أن الشرطبدایة "اإلغالق الثاني". فيةخاصرعایة طلب فترةذا یعني أنھ یمكنك أیًضا ھ

الساري المفعوللوضع القانوني ا، وفقلألسف.منحك فترة الرعایة ھذهل إلى اتفاق مع صاحب العمل بشأن لتوصّ ا

ال یوجد استحقاق قانوني لفترة الرعایة الخاصة. سیحصل صاحب العمل أیًضا على تعویض عن التكالیف ما زال ، (القدیم)

الموافقة على فترة الرعایة إمكانیة ال تدعوعلیھ علیھا. التي تّم االتفاقة الحكومة الفیدرالیة عن فترة الرعایة الخاصقبل من 

تفشل بسبب مسألة التكالیف!الخاصة

یرجى االنتباه!

ال تُعتبَر فترة الرعایة الخاصة إجازة مرضیة، أو إجازة عادیة، أو تعویض للساعات اإلضافیة. وعلیھ فإن مصطلح "إجازة 

خاصة" لیس صحیحاً.
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ترغب في رعایة طفلك في المنزل ، فیمكنك االتفاق مع وأنت جزئیًا أو كلیًا ستغلق و روضة أطفالك ذا كانت مدرسة طفلك أ

نصف یوم). أویوم كامل /-إن كان ذلك بشكل مجزأل إلى ثالثة أسابیع (صاحب العمل على "فترة رعایة خاصة" تص

كذلك خالل عطلة األیام الدراسي) ومنتصف العامعید المیالد وعطلة كعطلة أیًضا خالل العطالت المدرسیة (ذلك ینطبق و

الرعایة الطارئة.خدمةالمدرسة ، بغض النظر عما إذا كانت المدرسة تواصل تقدیم ما یسمىبالمستقلة الخاصة

ھو في ھذه الحالةاألساسي إالّ أن الشرطبدایة "اإلغالق الثاني". فيةخاصرعایة طلب فترةذا یعني أنھ یمكنك أیًضا ھ

الساري المفعوللوضع القانوني ا، وفقلألسف.منحك فترة الرعایة ھذهل إلى اتفاق مع صاحب العمل بشأن لتوصّ ا

ال یوجد استحقاق قانوني لفترة الرعایة الخاصة. سیحصل صاحب العمل أیًضا على تعویض عن التكالیف ما زال ، (القدیم)

الموافقة على فترة الرعایة إمكانیة ال تدعوعلیھ علیھا. التي تّم االتفاقة الحكومة الفیدرالیة عن فترة الرعایة الخاصقبل من 

تفشل بسبب مسألة التكالیف!الخاصة

یرجى االنتباه!

ال تُعتبَر فترة الرعایة الخاصة إجازة مرضیة، أو إجازة عادیة، أو تعویض للساعات اإلضافیة. وعلیھ فإن مصطلح "إجازة 

خاصة" لیس صحیحاً.

یمكنني الحصول على فترة رعایة خاصة؟كیف 

المجلس االستشاري االتحادي تّم موافقة حالما تفترة الرعایة الخاصة "الجدیدة"أفضل لوسیتّم استبدال اللوائح القدیمة بلوائح 

.2020.11.20القرار البرلماني الذي صدر بتاریخ علىوالرئیس االتحادي 

فسیتمّ ، على فترة رعایة خاصة "قدیمة"، 2020نوفمبر 01كنت قد اتّفقت مع صاحب العمل في فترة ما بعد تاریخ ذا إ

.""الجدیدةالخاصةرعایة الفترة وفقإضافتھا واحتسابھا

)2020.11.22(الحالة: یبقى ساریاً علیك بناء على ذلك و

ما ھي فترة الرعایة الخاصة؟

ترغب في رعایة طفلك في المنزل ، فیمكنك االتفاق مع وأنت جزئیًا أو كلیًا ستغلق و روضة أطفالك ذا كانت مدرسة طفلك أ

نصف یوم). أویوم كامل /-إن كان ذلك بشكل مجزأل إلى ثالثة أسابیع (صاحب العمل على "فترة رعایة خاصة" تص

كذلك خالل عطلة األیام الدراسي) ومنتصف العامعید المیالد وعطلة كعطلة أیًضا خالل العطالت المدرسیة (ذلك ینطبق و

الرعایة الطارئة.خدمةالمدرسة ، بغض النظر عما إذا كانت المدرسة تواصل تقدیم ما یسمىبالمستقلة الخاصة

ھو في ھذه الحالةاألساسي إالّ أن الشرطبدایة "اإلغالق الثاني". فيةخاصرعایة طلب فترةذا یعني أنھ یمكنك أیًضا ھ

الساري المفعوللوضع القانوني ا، وفقلألسف.منحك فترة الرعایة ھذهل إلى اتفاق مع صاحب العمل بشأن لتوصّ ا

ال یوجد استحقاق قانوني لفترة الرعایة الخاصة. سیحصل صاحب العمل أیًضا على تعویض عن التكالیف ما زال ، (القدیم)

الموافقة على فترة الرعایة إمكانیة ال تدعوعلیھ علیھا. التي تّم االتفاقة الحكومة الفیدرالیة عن فترة الرعایة الخاصقبل من 

تفشل بسبب مسألة التكالیف!الخاصة

یرجى االنتباه!

ال تُعتبَر فترة الرعایة الخاصة إجازة مرضیة، أو إجازة عادیة، أو تعویض للساعات اإلضافیة. وعلیھ فإن مصطلح "إجازة 

خاصة" لیس صحیحاً.

یمكنني الحصول على فترة رعایة خاصة؟كیف 
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المجلس االستشاري االتحادي تّم موافقة حالما تفترة الرعایة الخاصة "الجدیدة"أفضل لوسیتّم استبدال اللوائح القدیمة بلوائح 

.2020.11.20القرار البرلماني الذي صدر بتاریخ علىوالرئیس االتحادي 

فسیتمّ ، على فترة رعایة خاصة "قدیمة"، 2020نوفمبر 01كنت قد اتّفقت مع صاحب العمل في فترة ما بعد تاریخ ذا إ

.""الجدیدةالخاصةرعایة الفترة وفقإضافتھا واحتسابھا

)2020.11.22(الحالة: یبقى ساریاً علیك بناء على ذلك و

ما ھي فترة الرعایة الخاصة؟

ترغب في رعایة طفلك في المنزل ، فیمكنك االتفاق مع وأنت جزئیًا أو كلیًا ستغلق و روضة أطفالك ذا كانت مدرسة طفلك أ

نصف یوم). أویوم كامل /-إن كان ذلك بشكل مجزأل إلى ثالثة أسابیع (صاحب العمل على "فترة رعایة خاصة" تص

كذلك خالل عطلة األیام الدراسي) ومنتصف العامعید المیالد وعطلة كعطلة أیًضا خالل العطالت المدرسیة (ذلك ینطبق و

الرعایة الطارئة.خدمةالمدرسة ، بغض النظر عما إذا كانت المدرسة تواصل تقدیم ما یسمىبالمستقلة الخاصة

ھو في ھذه الحالةاألساسي إالّ أن الشرطبدایة "اإلغالق الثاني". فيةخاصرعایة طلب فترةذا یعني أنھ یمكنك أیًضا ھ

الساري المفعوللوضع القانوني ا، وفقلألسف.منحك فترة الرعایة ھذهل إلى اتفاق مع صاحب العمل بشأن لتوصّ ا

ال یوجد استحقاق قانوني لفترة الرعایة الخاصة. سیحصل صاحب العمل أیًضا على تعویض عن التكالیف ما زال ، (القدیم)

الموافقة على فترة الرعایة إمكانیة ال تدعوعلیھ علیھا. التي تّم االتفاقة الحكومة الفیدرالیة عن فترة الرعایة الخاصقبل من 

تفشل بسبب مسألة التكالیف!الخاصة

یرجى االنتباه!

ال تُعتبَر فترة الرعایة الخاصة إجازة مرضیة، أو إجازة عادیة، أو تعویض للساعات اإلضافیة. وعلیھ فإن مصطلح "إجازة 

خاصة" لیس صحیحاً.

یمكنني الحصول على فترة رعایة خاصة؟كیف 

سیر العمل لحفاظ على ال یشّكل ضرورة من أجل اوأن وجودك بعد، عاًما 14یتّمم عمر الـلشرط األساسي ھو أن طفلك لم ا

.بھذا الشأنل إلى اتفاق العمل التوصّ وأصحابعلى الموظفین سیتوّجب. في المؤسسة التي تعمل بھا

شخص یحتاج إلى رعایةمن أقرباءرتیب فترة رعایة خاصة إذا كنت توافق على تالمن الممكن اإلضافة إلى ذلك ،ب

الممّرض (الذي یستوفي متطلبات قانون الرعایة نتیجة لغیاب ھذه الرعایة والعنایة لم یعد من الممكن تأمینھا لھ ، وشخصیة

المنزلیة) والمسؤول عن العنایة بھ .

الخاصة أیًضا على األشخاص ذوي اإلعاقة؟ل تنطبق فترة الرعایة ھ

یتّم تقدیم الذین وعلى حالة األشخاص ذوي اإلعاقة، بغض النظر عن أعمارھم، ، وأیًضافترة الرعایة الخاصةنطبقتنعم. 

آت خاصة منشداخلعادةً تأھیلھمإجراءات طوعیة أو الذین یتم االعتناء بھم أو بناًء علىإما في المنزل الرعایة لھم

سوف أو حالیاً إما محدودة الخدمةنشآت والمؤسساتوھذه الم،تعلیمیة لألشخاص ذوي اإلعاقةاتمؤسسفي أو بالمعوقین

.یتّم إغالقھا

في حالة األشخاص الذي لدیھم إعاقة ویحتاجون العنایة ویعتمدون ةرعایة خاصفترة ترتیب االتفاق على ن الممكن أیًضا م

ً عد ذلك الشخصیة ولم یعلى المساعدة  الشخص . في ھذه الحالة ، یمكن ألقاربCOVID-19جائحة كورونانتیجة لـمؤّمنا

الُمعاق الحصول على فترة رعایة خاصة. ولیس شرطاً أن یكون من أفراد األسرة المشتركة.

؟ ما ھي حقوقي في ھذه الحالة؟طفليماذا لو مرض 

من فردیحق لكلوبغض النظر عما إذا كنت تعیش في نفس المنزل مع طفلك أم ال. -یحق لك الحصول على إجازة رعایة 

یحق لكل لى ذلك ، عالوة عساعات العمل األسبوعیة. وفق-سنة عمل في كلالوالدین الحصول على أسبوع إجازة رعایة 

في ساعات العمل األسبوعیة)وأیضاً وفقالرعایة خالل سنة عمل (أسبوع ثان من إجازة فرد من الوالدین الحصول على 

الحصول إلى الرعایة ولیس لدیك الحق بوھو بحاجة من جدیدمرضوأصیب بال، بعدعاًما 12لم یكن الطفل قد بلغ حال 

على مدفوعات مستمرة ألسباب مھمة أخرى.

إجازة رعایة، فیمكنك القیام بتوزیع أوقات ھذه الرعایة مع شریكتك أو وبما أن كل من الوالدین لدیھ الحق في الحصول على 

. شریككِ 

ولكن یتوّجب علیك إبالغ صاحب العمل بشكل فوري، أي في أقرب وقت ممكن، أنك ستأخذ إجازة رعایة.


