آپ کو کام کرنے کا پرمٹ مل سکتا ہے !
اگر آپ نے کچھ مخصوص حاالت ميں مشروط کام کيا ہے
ايک عارضی کارکن کی حيثيت سے ( يا اگر آپ کم عمر (
ہيں  ،تو آپ اپنے ليۓ ايک محدود کام کرنے کی اجازت کے ليۓ
درخواست دے سکتے ہيں ۔ شرائط يہ ہيں  ،کہ
دفتر سرکاری وکيل يا عدالت ميں آپ اپنے روزگار دينے*
والے آجر کے خالف ايک سزا کی کاروائ ميں ذاتی طور پر
آپ کو ايک گواه کی حيثيت سے بيان دينا ہو گا اور
آپ تيار ہيں  ،ايک گواه کے طور پر بيان دينے کے ليۓ *
اس صورت ميں غير ملکيوں کا دفتر آپ کی واپس جانے
کے وقت کی ميعاد کو بﮍھا سکتا ہے  ،تا کہ آپ فيصلہ کر سکيں ،
کہ کيا آپ اس سزا کی کاروائ ميں ايک گواه کے طور پر بيان دينا
چاہتے ہيں يا نہيں۔
آپ کے رہايئشی پرمٹ کی ميعاد کو بﮍھايا جا سکتا ہے،
تاکہ آپ کو آپ کی تنخواه مل سکے  ،يہ مخصوص
سخت ترين حاالت ميں آپ اپنے ملک ميں سے بھی حاصل
کر سکتے ہيں ۔

آپ اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہيں !
آپ اپنے کام کا معاوضہ لينے کے ليۓ اپنے
روزگار دينے والے آجر سے اس کا مطالبہ کر سکتے ہيں۔
اگر وه يہ ادايئگی نہيں کرتا ہے  ،تو آپ اپنا حق حاصل
کرنے کے ليے اس کے خالف مقدمہ کر سکتے ہيں اور
اگر اس مقدمہ کا آپ کے حق ميں فيصلہ ہو جاتا ہے تو آپ
کا يہ فيصلہ الگو کيا جاۓ گا۔ يہ آپ اپنی ملک ميں واپسی پر
اپنے ملک سے بھی کر سکتے ہيں ۔
آپ اس مقصد کے ليۓ مدد بھی لے سکتے ہيں  ،تا کہ آپ کو
ادا نہ کی گئ آپ کی تنخواه مل سکے ۔ يہ مدد آپ کو بغير کسی فيس
کے دوسرے صفحہ پر دی گئ آرگنايئزيشن سے لے سکتے ہيں يا
پرايئويٹ وکالء  ،يہ تنخواه آپ کو دوسری صورت ميں سرکار کی
طرف سے بھی ادا کی جا سکتی ہے
براۓ مھربانی يہ سوچيں  ،کہ جرمنی ميں کام کا معاوضہ
لينے کے ليۓ ميعاد کے گزرنے کا وقت تين سال مقرر کيا جاتا ہے
اور اس کے عالوه بھی کوئ ديگر ميعاد مقرر کی جا سکتی ہے ۔

غير قانونی مصروفيت؟ آپ کے حقوق اور دعوے!
يورپی يونين۔ کی سينکشن پاليسی کو عايئد کرنے کے ليۓ
مالزمين بغير کسی رہايئشی پرمٹ کے اپنے روزگار دينے
والے آجر کے خالف اپنے حقوق کے دعوےدار ہو سکتے ہيں ،
جو غير ملکی مالزمين کے غير قانونی کام سے منافغ کماتے ہيں ۔
يہی حقوق پناه گزينوں کے درخواست گزار خواتين حضرات کے
ليۓ اور دوسرے غير ملکی لوگوں کے ليۓ ہے جن کے پاس
ڈلڈنگ ہے ،جو بغير کسی کام کے پرمٹ کے کام کرتے ہيں ۔
آپ کو اپنے کام کا معاوضہ لينے کا حق حاصل ہے ۔
اگر آپ يا آپ کا روزگار دينے والے آجر کے پاس
تنخواه دينےکا کوئ ثبوت نہ ہو  ،تو آپ کو يہ حق حاصل ہے کہ
کم از کم معاوضہ )جو قانون کے مطابق عمومی طور پرہے*
يا زون کے معاھده نامہ کے مطابق ہے( يا
صنعت کاری کی ميعاری تنخواه کے مطابق ہے ۔ *
ھر صورت ميں  ،جرمنوں کے ليۓ معاوضہ کے قانون موجود ہيں ۔
يہ تسليم کيا جاتا ہے  ،کہ کام کی مصروفيت کے مطابق
اس کا دورانيہ کم از کم تين مہينے ہوتا ہے ۔ جس ميں آپ يا
آپ کا روزگار دينے واال آجر ثبوت پيش کر سکتے ہيں ۔
اس صورت ميں اگر آپ کو اپنے ملک واپس جانا پﮍ جاۓ
تو آپ کو روزگار دينے والے کے ذمہ آپ کی تنخواه آپ کے ملک
ميں ٹرانسفر کرنے کا خرچہ بھی اٹھانا ہو گا ۔
يہ صرف ڈايئرکٹ آپ کے روزگار دينے والے کی ذمہ داری
ہی نہيں ہے بلکہ ھر اس فرم کی ہے جو جنرل کمپنی يا اس سے
منسلک ہو يہ ان ھر ايک فرم کی ذمہ داری ہو گی !

بغير کام کی اجازت کے مصروفيت يا کام
کرنا؟
اس کے ليۓ بھی قانون اور آپ کے
حقوق ہيں!

اپنے آپ کا نا جايئز استعمال نہ ہونے ديجيۓ !
يہاں آپ کو مفت ميں ديگر معلومات ،ھدايات
اور صالح مشوره مل سکتا ہے :

روزگار دينے والے آجر کے ليۓ ديگر نتائج ،
غير قانونی طور پر کام کرنے والوں کے فوائد
ختم کر ديۓ جايئں گے ۔
جب آپ غير قانونی طور پر کام کرتے ہيں  ،روزگار دينے واال
آجر ،جسے آپ کے کام سے منافع ھوتا ہے  ،اسے قانونی
طور پر سزا دی جا سکتی ہے ۔
روزگار دينے واال آجر اصولی طور پر اپنے مالزم کے
تمام اخراجات اٹھانے کا ذمہ دار ہے ۔
روزگار دينے واال آجر پابند ہے  ،کہ آپ کے ليۓ
عمومی طور پر ديۓ جانے والے ٹيکس اور سوشل انشورنس
کی رقوم کی ادايئگی کرے  ،جو اسے قانونی طور پر کام دينے
والے آجر کے طور پر ادا کرنا ہوتے ہيں ۔
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کام کرنے والے مالزمين کے ليۓ يہ عام طور پر
عمومی فنڈز ،سبسڈی ،يورپی يونين کے فنڈز اور بعض
عوامی خريداری کے طريقہ کار کے ليۓ ہوتے ہيں اس کا
دورانيہ پانچ سال مقرر کيا گيا ہے ۔ اس کی ذمہ داری ہو گی  ،کہ
اس کی مناسبت سے ان رقوم کی واپس ادايئگی کرے گا ۔

مالزمين يا کام کرنے والوں کے تحفض کے ليۓ
ديگر
عمومی معلومات کے ليۓ ديکھيۓ ويب سايئڈ :
www.ilo.org

پناه کے درخواست گزار اور
غير ملکی خواتين و حضرات کے ليۓ
ايک ڈلڈنگ رکھنے والوں کے ليۓ،
جنہيں کام کے نام پر نا جايئز
Stand: 31.08.2016
استعمال کيا گيا ہے
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