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                      :االتصال

Beratungsstelle Arbeit 

MK Werdohl 

Schulstraße 2 

58791 Werdohl 

              :مواعيد العمل

14إلى 9من الساعة   الثنين:ا  
41إلى  9من الساعة  الثاءالث     
41إلى :9من الساعة  : الجمعة    

 
 

 

 
 

 

 
 

      MK (Werdohl)مركز مشورة العمل

 

للعاطلين عن العمل أو لألشخاص المعرضين لخطر البطالة 

ن باالستغالل في العمل أو المهددين بذلكوالموظفين المتأثري   
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يمكنني االتصال بمركز مشورة العمل إذا كنت أعاني من المشكالت التالية أو  

 : لدي أي من األسئلة التالية 

 : العمل / استثمار العمل

 بي صحيح؟  •هل عقد العمل الخاص

 •تم فصلي من العمل. ماذا يمكنني أن أفعل؟ 

 •أعمل كثيًرا جدًا لدرجة تجعل أجري أقل من الحد األدنى. 

 •يتوجب علّي شراء مواد العمل على نفقي الخاصة. 

 •ال تتم إدارة حساب وقت العمل الخاص بي بشكل صحيح.

 •ال أتقاضى راتبي عندما أكون مريًضا أو عندما أكون في إجازة. 

 •ال أحصل على إجازة. 

 • عملي خطير؛ إال أنني ال أحصل على مالبس واقية أو توجيه مناسب. 

 • ال أحصل على استراحة بعد ست ساعات من العمل. 

 • رب العمل يحتفظ بجواز سفري / بطاقة هويتي.

 • أتعرض لسوء المعاملة أو اإلساءة اللفظية أو يُصرخ في وجهي في العمل. 

 كان نومي من راتبي و/أو إيجار مكان نومي مرتفع للغاية.• يتم خصم إيجار م

 • وكذلك في حالة الكثير من األسئلة األخرى حول العمل 

: الخدمات والمصالح   

• هل يحق لي الحصول على عالوة الطفل، أو إعانة الطفل، أو إعانة الوالدين،  

Iأو إعانة السكن، أو إعانة البطالة   أو   II ؟ 

مع استمارات الطلب بشكٍل صحيح. • ال يمكنني التعامل  

 • أعتقد أن قرار )اإلعانة( الخاص بي خاطئ.

 

البحث عن عمل / التقدم لوظيفة:    

 • أبحث عن عمل وأحتاج إلى مساعدة.

 • أحتاج إلى مستندات التقديم للعمل. 

  • إلخ.

قدم لك الدعم ن  

 • في حل النزاعات مع رب العمل 

• إذا تم فصلك من الوظيفة    

الة مخالفة رب/ربة العمل لقانون العمل• في ح  

 • عند تقديم طلب للحصول على إعانات اجتماعية 

 • فحص القرارات 

 • صياغة االعتراضات 

 • عند البحث عن عمل

 • عند إعداد مستندات التقديم لوظيفة

 • من خالل اإلحالة إلى جهة المشورة المتخصصة المناسبة 

صة( • عند طلب المساعدة القانونية )المتخص  

 • إلخ.

 

 *تشمل عروضنا المشورة والدعم بمتطلبات منخفضة ال توجد مشورة قانونية! 


