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ورﻗﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ در ﺑﺎره ﺣﻘوق وﻣﺳوﻟﯾت ھﺎی ﺗﺎن در ﺣﺻﮫ ﭘروﺳﮫ ادﻏﺎم
ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻣﺣﺗرم
ﭼون ﺷﻣﺎ ﺑﺧﺎطر اﻣرار ﺣﯾﺎت ﻋرﯾﺿﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ طﺑق ﮐﺗﺎب دوھم ﻗواﻧﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ داده اﯾد ﻣﯾﺧواھﯾم ﺷﻣﺎ را طور ﺧﻼﺻﮫ در
ﺣﺻﮫ ﺣﻘوق و ﻣﺳوﻟﯾت ﺗﺎن درﭘروﺳﮫ ادﻏﺎم ا
ﻧرﺳد.
در ﺻورت ﻣﻧظوری ﮐﻣﮏ ھﺎی ﭘوﻟﯽ ﺑﺧﺎطر اﻣرار ﺣﯾﺎت طﺑق ﮐﺗﺎب دوھم ﻗواﻧﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗواﻧﯾن ذﯾل اﻋﺗﺑﺎر دارد:

ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺳﺎﻋدﺗﯽ ادﻏﺎم ﮐﺎری
در ﭘﮭﻠوی ﮐﻣﮑﮭﺎ ﺑﺧﺎطر اﻣرار ﺣﯾﺎت ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻣﮑﮭﺎ وﺻﺣﺑت ھﺎی ﻣﺷوره ﯾﯽ ووﺳﺎطت ادﻏﺎم ﮐﺎر رﺳﻣﯽ را ﺑدﺳت
ﺑﯾﺎورﯾد.
ﻣﺎﻣور ﯾﺎ ﻣﺎﻣوره اﺳﺗﺧدام
ﺣﺎﻟت ﺗﺎن

 ,ﻣﻧﺎﺳب ﺑودن

ﮐﻣﮑﮭﺎی ﻣﺳﺎﻋدﺗﯽ ﻋﺑﺎرت اﻧد طور ﻣﺛﺎل دادن ھزﯾﻧﮫ در ﺧواﺳت ﮐﺎری وﯾﺎ ﺑﺧﺎطر ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳﻔری ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر ﺻﺣﺑﺗﮭﺎی
ﺗﻌﺎرﻓﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ اﯾد.
در ﯾﮏ

ﺻﺣﺑت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺷﺧص اراﯾﮫ ﺧواھد ﮐرد.
ﻗﺑل ازﯾن ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد ﻣﺟﺑور ﻋرﯾﺿﮫ ﺑدھﯾد .ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾق ﻣﺎﻣور ﯾﺎ ﻣﺎﻣوره اﺳﺗﺧدام اراﯾﮫ ﺧواھد ﮐرد.
ﻣﺎ ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﻣﯾﺳﺎزﯾم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ھزﯾﻧﮫ ھﺎﯾﮑﮫ ﻗﺑل ازدادن ﻋرﯾﺿﮫ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن اﻣده اﻧد از طرف ﻣﺎ داده ﻧﻣﯾﺷود.
ﻣﺳوﻟﯾت ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﭘروﺳﮫ ادﻏﺎم
در ﭘﮭﻠوی اﺳﺎﺳﺎت ﻣﺳﺎﻋدت ﮐردن اﺳﺎﺳﺎت ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﮐردن دارای ﺣﻘوق ﻣﺳﺎوی ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﺷﻣﺎ و ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺟﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر را دارﻧد ﻣﺳول ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳرع وﻗت ﺑﯽ ﺑﺿﺎﻋﺗﯽ ﺗﺎن را ﺧﺎﺗﻣﮫ دھﯾد وﯾﺎ اﻧرا ﮐم ﮐﻧﯾد.
ﮐﮫ ﺷﻣﺎرا ﺑﮫ رﺳﯾدن اﯾن ھدف ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﯾد.
ﻓورﻣﮫ ھﺎ و اﺳﻧﺎد
ھدﻓﻣﻧد دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑرﺳد.
● ﻓورﻣﮫ ھﺎ را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ و طور ﮐﺎﻣل ﺧﺎﻧﮫ ﭘری ﮐﻧﯾد.
● ﻓورﻣﮫ ھﺎی ﺗﺎزه درﺧواﺳت ﮐﺎری
● اﺳﻧﺎد در ﺑﺎره ﻣﺣدودﯾت ھﺎ طور ﻣﺛﺎل اﺧﺗﻼل ﺻﺣت و ﯾﺎ ﻋدم ﻣراﻗﺑت اطﻔﺎل

ﺗوﻗﻊ
طﺑق ﮐﺗﺎب دوھم ﻗواﻧﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑور ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ھر ﮐﺎررا ﻗﺑول ﮐﻧﯾد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻘﻠﯽ  ,رواﻧﯽ و ﺟﺳﻣﯽ ﺗواﻧﺎﯾﯽ اش را
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﺳﺗﺛﻧﺎات ﻗرار ذﯾل اﻧد:
●

ﭘﯾﺷﺑرد اﯾن ﮐﺎر ﻣراﻗﺑت ﯾﮏ طﻔل را ﺑﺎ ﺧطر ﻣواﺟﮫ ﮐﻧد

ﻣﻌﻠوﻣﺎت :ﻣراﻗﺑت ﯾﮏ طﻔﻠﯾﮑﮫ ﺳﮫ ﺳﺎل را ﭘوره ﮐرده ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺧطر ﻣواﺟﮫ ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد در ﺻورﺗﯾﮑﮫ در ﯾﮏ ﮐودﮐﺳﺗﺎن و ﯾﺎ ﺟﺎی
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●
ﻧﺗواﻧد.
● ﯾﮏ دﻟﯾل ﻣﻘﻧﻊ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎررا ﮐرده ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد

● ﮐﺎر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدﺷده ﻣطﺎﺑق ﮐﺎر ﻗﺑﻠﯽ و ﯾﺎ ﻣطﺎﺑق ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺗﺎن ﻧﺑﺎﺷد
● ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﺗﺎن زﯾﺎدﺗر اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺎر ﻗﺑﻠﯽ و ﯾﺎ
●
ﻣﻌﻠوﻣﺎت دادن دررخ دادن ﺗﻐﯾرات
در اﺻل ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ ﺗﻐﯾرات در ﻣوارد ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺎن طور ﻣﺛﺎل ﭘﯾداﮐردن ﮐﺎر ﺑدﺳت اوردن ﻣﻌﺎش ﻓرﻋﯽ از دﺳت دادن ﮐﺎر ﺗﻐﯾر
ادرس ھر ﭼﮫ زودﺗر ﺑﺎ ﻣﺎﻣور دﻓﺗر ﻣﻌﺎش ﯾﺎ ﻣﺎﻣور اﺳﺗﺧدام ﺷرﯾﮏ ﮐﻧﯾد.

دﺳﺗرﺳﯽ
ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ھر روز رﺳﻣﯽ ﺗﺣت ادرس اراﯾﮫ ﺷده ﺑﮫ ﻣﺎﻣور اﺳﺗﺧدام ﯾﺎ ﺷﺧﺻﺎن ﯾﺎ از طرﯾق ﻧﺎﻣﮫ ﭘوﺳﺗﯽ ﺗﺣت دﺳﺗرﺳﯽ
ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
رﺧﺻﺗﯽ  /ﻋدم ﺣﺿور
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣواﻓﻘﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﻣﺎﻣور ﯾﺎ ﻣﺎﻣوره اﺳﺗﺧدام در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑرای  21روز از ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﺗﺎن ﺟﺎی دور ﺑروﯾد.ﻣواﻓﻘﮫ
ﺻرف در ﺻورﺗﯽ ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ در دوری ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ادﻏﺎم ﮐﺎری ﺗﺎن ﺿرر ﻧرﺳد.
ﻟطﻔﺎن ﺗﻘرﯾﺑﺎن ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل از رﻓﺗن ﺗﺎن ﺟﺎی دور ﯾﮏ درﺧواﺳﺗﯽ
ﻣﺎ ﺑدھﯾد.
ﺑﺧﺎطر ﻣﺷوره ھﺎی اوﻟﯽ و ﻋﻘد ﻗراداد ادﻏﺎم اﻣﮑﺎن ﻧدارد.

در ﺑﯾن ﺳﮫ ﻣﺎه اول ﺑﻌد از

ﯾﺎ ﻣﻌﺎش ﺑﯾﮑﺎری دوره دوھم داده ﻧﻣﯾﺷو

ﻣﺟﺑور ھﺳﺗﯾد در ان

ﺻﺣﺑت ﺳﮭم
ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر

ﺗﺻدﯾق ﻣرﯾﺿﯽ را ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﻣدت ﺳﮫ روز ﺳﻠﯾم ﮐﻧﯾد.
ورﻗﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ در ﺣﺻﮫ ﺣﻘوق و ﻣﺳوﻟﯾت ھﺎﯾم در ﭘروﺳﮫ ادﻏﺎم را ﻓﮭﻣﯾدم و درک ﮐردم.

ﺗﺎرﯾﺦ

اﻣﺿﺎی ﻋﺎرض

ورﻗﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ادﻏﺎم 01.2018
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