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؟اكیف أحصل علیھو، الرعایة الخاصةفترةيا ھم

الحق بفرض ÖGBواتحاد النقابات النمساویة AKقامت كل من نقابة العمال : لقدھو التاليید للموظفینإن األمر الج

ذات لقانون الفیدرالي الئحة ا2020دیسمبر 15فقد صدرت رسمیاً بتاریخ . ةرعایة خاصالحصول على فترة القانوني في 

.2020نوفمبر1من تاریخستدخل فترة الرعایة الخاصة الجدیدة حیز التنفیذ بأثر رجعي وعلیھ -الصلة

بالكفاح على مدى ÖGBواتحاد النقابات النمساویة AKنقابة العمال ت فقد قامالحجر. یثقبتنقیط المستمر العلى مبدأ أن 

في الحاالت إجازة رعایة خاصة فسیحق للوالدین الحصول على وعلیھ . بالموافقةالحكومةحتى قامت، من أجل ذلكشھور 

التالیة:

یم خدمة رعایة األطفال.تقدولن تعلنا عن روضة األطفال أو المدرسة إذا تّم إغالق • 

لحجر الصحيیجب أن یخضع لطفلك أن أو • 

دون الحاجة إلى طلب إذن من صاحب العمل.وذلك 

ساعات رعایة خاصة باالتفاق مع صاحب العمل ، حتى لو الحصول علىفإنھ ستبقى ھناك إمكانیة باإلضافة إلى ذلك ، 

كحافز لصاحب العمل للموافقة على ھذا اإلجراء ، وتقدم رعایة طارئة. سكانت المدارس أو ریاض األطفال المغلقة 

:النقاط التالیةدافعنا عنوقدالفیدرالیة. المیزانیةالتكالیف من عن٪ 100تعویض بنسبة سیحصل على

القانوني في الحصول على فترة الرعایة الخاصلحق ا• 

مطالبة قانونیةعلیھا حق بنطبق توافق في الحاالت التي ال تعتبر یذلك ، إمكانیة التوصل إلى لى یُضاف إ• 

فرد من الوالدینأربعة أسابیع لكل لتصبحمن ثالثة الفترة تمدید • 

09/07/2021إلى 01/11/2020نمتكون فترة نفاذ ھذا القانون • 

٪ من التكالیف ألصحاب العمل 100تسدید بالفدرالیةالحكومةتقوم-

الرعایة الخاصة؟ھي فترة ا م

كانتإذا
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كانتإذا ،طارئةرعایة خدمة م یتقدتقومان بالمدرسة أو الحضانة الخاصة بطفلك مغلقة كلیًا أو جزئیًا وال • 

كورونا ، أو ؛حالةألطفال إلى المنزل بسببكاملة من روضة اأو مجموعةمن المدرسة صف كاملإرسال إذا تقّرر • 

،K1فئةتحدیده على أنھ شخص من أو تمّ یب بالعدوى طفلك في الحجر الصحي ألنھ قد أصإذا تقّرر وضع• 

"فترة ویحق لك المطالبة بالحصول على عاًما في المنزل ، 14عمر حتىفي ھذه الحاالت سیتوّجب علیك االعتناء بطفلك

كل ینطبق ھذا على ویوم كامل / نصف یوم). أو –أویمكن أن تكون بشكل مجزّ ل إلى أربعة أسابیع (رعایة خاصة" تص

قامة مشترك مع الطفل.اإلكن مكان ی، حتى لو لم على حدىمن الوالدینفرد

تحصل على الراتب الكامل / األجر الكامل من صاحب العمل. سه الفترةوخالل ھذ،مع طفلكأن تبقى في المنزلیحق لك 

منحك فترة رفض وھو لن یحق لھ الفور!) ،علىبالغ صاحب العمل (إسیتوّجب علیك لذلك -كلق قانوني حفھذا یعتبر 

.ةالخاصالرعایة 

بالفعل:ضروریةفي المنزل رعایتك لطفلكمن المھم أن تكون أنھ إالّ 

عدم توفر خدمة عمل) أو یوھو الالفرد اآلخر من الوالدیني الرعایة (مثل یمكنھ تولّ متوفرشخًصا آخرھ لیس ھناكطالما أن

.ھذا الحق القانونيینطبق علیك ففي تلك الحاالت لن ، ة الطارئة في المدرسة أو الحضانةالرعای

لیست نظًرا ألن المطالبة ولكن . ةرعایة خاصفترةالحصول على المطالبة بمن الممكن في ھذه الحاالتال یزال ومع ذلك، 

صاحب العمل.تطلب موافقةفعلیك أن ، ھذه الحاالتفي قانونیة 

المرتب المدفوع لك خالل فترة /األجرن ع٪ 100تعویض بنسبةعلىصاحب العملسیحصلذلك ، وبھدف تحفیز 

الفیدرالیة.المیزانیةالرعایة الخاصة من 

تاجین للرعایة:وقت رعایة خاص لألقارب المح

كنت قریبًا لشخص یحتاج إلى فترة رعایة خاصة تصل إلى أربعة أسابیع إذا أیضاً الحصول علىیمكنباإلضافة إلى ذلك ، 

والذي(الذي كان یعتني بھ حتى اآلنممّرض العنایةغیابنتیجة والعنایة بھ رعایتھیعد من الممكن ضمان ولم، رعایة

).القانونیةمتطلبات الرعایة المنزلیةیعمل وفق

:اإلعاقةذويلألشخاصخاصة رعایةفترة
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،طارئةرعایة خدمة م یتقدتقومان بالمدرسة أو الحضانة الخاصة بطفلك مغلقة كلیًا أو جزئیًا وال • 

كورونا ، أو ؛حالةألطفال إلى المنزل بسببكاملة من روضة اأو مجموعةمن المدرسة صف كاملإرسال إذا تقّرر • 

،K1فئةتحدیده على أنھ شخص من أو تمّ یب بالعدوى طفلك في الحجر الصحي ألنھ قد أصإذا تقّرر وضع• 

"فترة ویحق لك المطالبة بالحصول على عاًما في المنزل ، 14عمر حتىفي ھذه الحاالت سیتوّجب علیك االعتناء بطفلك

كل ینطبق ھذا على ویوم كامل / نصف یوم). أو –أویمكن أن تكون بشكل مجزّ ل إلى أربعة أسابیع (رعایة خاصة" تص

قامة مشترك مع الطفل.اإلكن مكان ی، حتى لو لم على حدىمن الوالدینفرد

تحصل على الراتب الكامل / األجر الكامل من صاحب العمل. سه الفترةوخالل ھذ،مع طفلكأن تبقى في المنزلیحق لك 

منحك فترة رفض وھو لن یحق لھ الفور!) ،علىبالغ صاحب العمل (إسیتوّجب علیك لذلك -كلق قانوني حفھذا یعتبر 

.ةالخاصالرعایة 

بالفعل:ضروریةفي المنزل رعایتك لطفلكمن المھم أن تكون أنھ إالّ 

عدم توفر خدمة عمل) أو یوھو الالفرد اآلخر من الوالدیني الرعایة (مثل یمكنھ تولّ متوفرشخًصا آخرھ لیس ھناكطالما أن

.ھذا الحق القانونيینطبق علیك ففي تلك الحاالت لن ، ة الطارئة في المدرسة أو الحضانةالرعای

لیست نظًرا ألن المطالبة ولكن . ةرعایة خاصفترةالحصول على المطالبة بمن الممكن في ھذه الحاالتال یزال ومع ذلك، 

صاحب العمل.تطلب موافقةفعلیك أن ، ھذه الحاالتفي قانونیة 

المرتب المدفوع لك خالل فترة /األجرن ع٪ 100تعویض بنسبةعلىصاحب العملسیحصلذلك ، وبھدف تحفیز 

الفیدرالیة.المیزانیةالرعایة الخاصة من 

تاجین للرعایة:وقت رعایة خاص لألقارب المح

كنت قریبًا لشخص یحتاج إلى فترة رعایة خاصة تصل إلى أربعة أسابیع إذا أیضاً الحصول علىیمكنباإلضافة إلى ذلك ، 

والذي(الذي كان یعتني بھ حتى اآلنممّرض العنایةغیابنتیجة والعنایة بھ رعایتھیعد من الممكن ضمان ولم، رعایة

).القانونیةمتطلبات الرعایة المنزلیةیعمل وفق

:اإلعاقةذويلألشخاصخاصة رعایةفترة

ًضا في حالة األشخاص ذوي إلى أربعة أسابیع أیمن أسبوعفترة رعایة خاصة على لالحصوالحق القانوني في ینطبق

المنزل على أساس إجراءات طوعیة أو الذین یتم االعتناء بھم داخلالذین تتم رعایتھم و، اإلعاقة، بغض النظر عن أعمارھم

قیید ھذه ، وقد تّم اآلن اتخاذ قرار بتتعلیمیة لألشخاص ذوي اإلعاقةمنشأةأو مؤسسة خاصة بالمعوقینأو تعلیمھم عادةً في 

أو إغالقھا.المؤسسات

یحتاجون عنایة رعایة خاصة إذا كان األشخاص ذوو اإلعاقةحق الحصول على فترةاالستفادة منمن الممكن أیًضا 

ً مؤمّ لمساعدة الشخصیة ولم یعد ذلك ى اویعتمدون عل .COVID-19جائحة كورونا نتیجة لـنا

ن یكون العیش المشترك لألسرة  رعایة خاصة دون أالُمعاق الحصول على فترة لشخص األقارب في ھذه الحالة ، یمكن 

شرطاً لذلك.

:للتكالیفصاحب العملاسترداد

تقوم سطوال مدة إجازتك ، فمیزة فترة الرعایة الخاصة التي تصل إلى أربعة أسابیع ھي الدعم المالي من الدولة: إن 

خالل ھذه الفترة.ا سیدفعھ لك عمّ صاحب العمل ل٪) 100(الحكومة الفدرالیة بدفع تعویض كامل 

بناء علىالقانوني أوكالستحقاقنتیجةةالرعایة الخاصفترةعلىحصلتبغض النظر عما إذا كنت األمرینطبق ھذاو

.اتفاق مع صاحب العمل

لحجر الصحي بسبب وجود حالة إصابة بفیروس كورونا إیجابیة في الفصل المدرسي. ھل یمكنني لطفلي أن یخضع جب ی

البقاء في المنزل؟

الدراسیة بسبب الحجر الصحي، فیمكنك بالتواجد في المدرسة ومتابعة الحصص عاًما) 14ح لطفلك (حتى سن ذا لم یُسمإ

مناسباً توفّر شخصاً إذا لم ی، رعایة طفلك في المنزلة من أجل عایة خاصفي الحصول على فترة رالقانوني الحقاستخدام 

یستمر صاحب العمل في دفع وإبالغ صاحب العمل بذلك على الفور. األھل). یجب على آلخرالشریك ا(مثل ھترعایلآخر

٪ من الحكومة الفیدرالیة.100تعویضھ بنسبة ویحصل على راتبك 

في ن یكون ھناك مانعاً أفمن الوارد یحتاج إلى الرعایة في المنزل ، مع ذلك عاًما و14طفلك أكبر من عمروفي حال كان

.بھذا الخصوصى تفاصیل. الرجاء االتصال بنا للحصول علذي یحق لكالأجركاالستمرار بدفع منعملالشروط

؟ماذا لو مرض طفلي؟ ما ھي الحقوق التي أمتلكھا بعد ذلك

من فرد یحق لكل وبغض النظر عما إذا كنت تعیش في نفس المنزل مع طفلك أم ال. -حق لك الحصول على إجازة رعایة ی

في حدود ساعات العمل األسبوعیة. باإلضافة إلى ذلك ، -ل سنة عمل في كالحصول على أسبوع إجازة رعایة الوالدین

ً جازة الرعایة خالل سنة عمل (سبوع ثان من إیحق لكل فرد من الوالدین الحصول على أ في حدود ساعات العمل وأیضا

حاجة إلى الرعایة وال یحق بمن جدید وھومرضأصیب بال، وبعدعاًما 12األسبوعیة) إذا لم یكن الطفل قد بلغ من العمر 

لك الحصول على مدفوعات مستمرة ألسباب مھمة أخرى.

القیام بتوزیع أوقات ھذه الرعایة مع یمكنك فإجازة رعایة ، الحصول على الحق في فرد من الوالدین لدیھنظًرا ألن كلو

.الشریك اآلخر

أي في أقرب وقت ممكن.بشكل فوري،علیك إبالغ صاحب العمل یتوّجبإذا كنت ستأخذ إجازة رعایة، ولكن 
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في ن یكون ھناك مانعاً أفمن الوارد یحتاج إلى الرعایة في المنزل ، مع ذلك عاًما و14طفلك أكبر من عمروفي حال كان

.بھذا الخصوصى تفاصیل. الرجاء االتصال بنا للحصول علذي یحق لكالأجركاالستمرار بدفع منعملالشروط

؟ماذا لو مرض طفلي؟ ما ھي الحقوق التي أمتلكھا بعد ذلك

من فرد یحق لكل وبغض النظر عما إذا كنت تعیش في نفس المنزل مع طفلك أم ال. -حق لك الحصول على إجازة رعایة ی

في حدود ساعات العمل األسبوعیة. باإلضافة إلى ذلك ، -ل سنة عمل في كالحصول على أسبوع إجازة رعایة الوالدین

ً جازة الرعایة خالل سنة عمل (سبوع ثان من إیحق لكل فرد من الوالدین الحصول على أ في حدود ساعات العمل وأیضا

حاجة إلى الرعایة وال یحق بمن جدید وھومرضأصیب بال، وبعدعاًما 12األسبوعیة) إذا لم یكن الطفل قد بلغ من العمر 

لك الحصول على مدفوعات مستمرة ألسباب مھمة أخرى.

القیام بتوزیع أوقات ھذه الرعایة مع یمكنك فإجازة رعایة ، الحصول على الحق في فرد من الوالدین لدیھنظًرا ألن كلو

.الشریك اآلخر

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


