شما میتوانيد مجوز اقامت دريافت کنيد!

شما میتوانيد به حقوق خود جامه عمل بپوشانيد!

اشتغال غيرقانونی؟ شما دارای حقوق و خواستهھايی

ی خاصی اشتغال داشتهايد )ھمچنين به
در صورتی که تحت شرايط استثمار ِ

شما بايد به خواسته دستمزد خود در برابر کافرما جامه عمل بپوشانيد.

عنوان کارگر قرضی }موقت{( ،و يا در صورتی که دارای

میباشيد!

در صورت عدم پرداخت ،شما میتوانيد خواسته خود را در شکايتی

سنی کمتر از سن قانونی ھستيد ،میتوانيد درخواست مجوز

مطرح ساخته و در صورت صدور حکمی مثبت ،عملی سازيد .اين مسئله

اقامتی موقت ارائه نماييد .پيششرطِ اين مسئله عبارت است از:

پس از بازگشت شما به کشور مبدأ نيز امکانپذير خواھد بود.

شخص شما در يک
دادستانی يا دادگاه خواستار استماع
ِ
دادرسی کيفری عليه کارفرما باشد و
شما حاضر به شھادت به عنوان شاھد باشيد.
در چنين حالتی اداره خارجيان میتواند برای شما بازهی زمانی

شما میتوانيد به منظور دريافت دستمز ِد پرداخت نشده ،پشتيبانی شويد.
اين پشتيبانی رايگان بوده و توسط نھاد درج شده در پشت
صفحه و يا وکالی خصوصی که در صورت لزوم امکان
پرداخت توسط دولت وجود خواھد داشت ،ارائه میگردد.

طوالنیتری را به منظور ترک کشور در نظر گيرد تا بتوانيد

لطفا ً توجه داشته باشيد که در آلمان برای خواستهھای دستمزد ،بازهی

نسبت به تمايل به شھادت به عنوان شاھد در يک دادرسی

مرور زمانی برابر با  3سال صادق بوده و به اين بازه امکان

کيفری تصميم گيری کنيد.

اضافه شدن ساير بازهھا نيز وجود خواھد داشت.

در صورتی که پوشاندن جامه عمل به دستمزد مربوطه از خارج از کشور
برای شما شرايط و دشواری خاصی را به ھمراه داشته باشد،
امکان تمديد اجازه اقامت تا زمانی که دستمزد خود را دريافت
کنيد وجود خواھد داشت.

رسيدن
امکان
با توجه به اجرای دستورالعمل تحريم در اتحاديه اروپا،
ِ
ِ
راحتتر به حقوق و خواستهھای افراد شاغلی که دارای حق اقامت نمیباشند
در برابر کافرمايانی که از طريق اشتغال غيرقانونی خارجيان سود میبرند،
فراھم گشته است .اين مسئله برای پناھجويان و خارجيانی که دارای اقامت
تحمل ) (Duldungبوده و بدون اجازه کار شاغل ھستند نيز صادق میباشد.
ی کار دستمزد دريافت کنيد.
شما حق داريد ،در إِزا ِ
اگر شما و يا کارفرما امکان اثبات قراری در مورد دستمزد را نداريد ،حق
خواھيد داشت
حداقل دستمزد )تعيين گشته توسط قانون و يا قراردادھای نرخھا(
يا
دستمزد معمول برای آن نوع کار را مطالبه نماييد.
در ھر حال مقررات مربوط به دستمزد در آلمان معتبر خواھند بود.
اگر شما و يا کارفرما ھيچگونه مدرکی به منظور اثبات در اختيار نداشته
باشيد ،مبنا بر اين گذاشته خواھد شد که حداقل سه ماه رابطه
اشتغال شما به طول انجاميده است.
در صورت بازگشت شما به کشور مبدأ ،کافرما موظف به پرداخت ھزينه
واريز دستمزد خواھد بود.
در اين بين تنھا کارفرمای شما مسئول نبوده ،بلکه پيمانکار عمومی و يا
ھرگونه کارآفرين ميانجی نيز مسئول خواھد بود!

نگذاريد استثمار شويد!
در اينجا میتوانيد به صورت رايگان به مشاوره ،نکات و اطالعات

اشتغال بدون مجوز؟
حقوق و خواستهھايی وجود دارند!

تکميلی دسترسی پيدا کنيد:

ساير پيامدھا برای کارفرمايانی که از اشتغال
غيرقانونی سود حاصل میکنند!
در صورتی که اشتغال شما به صورت غير قانونی صورت گرفته است،
کافرامايی که از کار شما سود حاصل میکند میتواند از لحاظ
حقوق کيفری مورد پيگرد قرار گيرد.
معموالً کارفرما بايد ھزينهھای بازگرداندن کارمند/کارگر را متقبل گردد.
اجتماعی
کارفرما موظف است ،مبلغی را متناسب با سھم ماليات و بيمه
ِ
معمول که در صورت اشتغال قانونی بايد پرداخت مینمود،
پرداخت نمايد.

Wann erhalte ich eine
?Beschäftigungserlaubnis

طی اين مسئله میتوان کارفرما را تا مدت  5سال از کمکھای عمومی،
يارانهھا ،بودجه اتحاديه اروپا و ھمچنين روشھای خاص
تفويض عمومی محروم نمود .وی میتواند به بازگرداندن مبالغ
دريافتی مربوطه موظف گردد.
ِ

از طريق آدرس ذيل میتوانيد به اطالعات تکميلی در
رابطه با حفاظت از کارمندان/کارگرھا دسترسی پيدا
کنيد:

اطالعات برای پناھجويان و خارجيانی که دارای
اقامت تحمل ) (Duldungھستند؛
که مورد استثمار شغلی قرار گرفتهاند.
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