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 JobKeeper Scheme لين والمشاركين في برنامج الحفاظ على العملللعاملين الذين تم توظيفهم من قبل اصحاب العمل المؤه  فقط هي  الواردة كل األجوبة*

إسع للحصول على النصيحة من نقابتك  –. نصيحة عامة فقط   2020أيلول )سبتمبر(  28%، حسب الحجم (. هذه التغي رات ستطب ق فقط حتى 50-%30)بمعنى اإلنكماش بمعدل  

 دة . حول ظروفك المحد  

 

 تعليمات للقيام بعمل مختلف ؟ اليّ تصدرهل يمكن ان 

  ن أ JobKeeper Schemeنعم ، لفترة مؤق تة ، بإمكان صاحب العمل المشارك في برنامج الحفاظ على العمل 

هك للقيام بمهمات مختلفة إذا كان لفترة    مكتوبا  عطى إشعارا هذا معقوال وضروريا إلنقاذ الوظائف . ويجب ان ت   يوج 

ب على صاحب العمل بداية  حول اي تغيير )بإمكانك ان تقبل إذا كانت مدة أيام   3 اإلشعار أقصر إذا رغبت( ويتوج 

 ان يتشاور معك او مع نقابتك . 

مجال العمل بشكل معقول ، ومهاراتك ، ومؤهالتك  يجب ان تكون أي مهمة ي طلب منك تأديتها ضمن نطاق عمليات 

 وكفاءتك ، وتكون آمنا للقيام بها .  

 لمعد ل المعتمد في مهماتك الجديدة ، أيهما أعلى . دفع لك معد ل األجر المعتاد ، او ايجب ان ي  

 هل يمكن إجباري على أخذ إجازة؟ 

، قد يطلب  JobKeeper Schemeبرنامج الحفاظ على العمل   رك في  مل لدى صاحب عمل مشتإذا كنت تع

يكفي لمدة  أسبوعين . يجب برصيد ال منك صاحب العمل ان تأخذ بعضا من إجازتك السنوية ، طالما انك لن ت ترك 

ر بالطلب ويمكنك ان ترفض فقط اذا كان لديك أسباب وجيهة للقيام بذلك . إتصل بنقابتك إذا كنت غير متأكد  ان تفك  

 ر مسموح . في ما إذا كان مسموحا لك ان تقول ال او غي

يجب ان ي دفع لك بدل اإلجازة السنوية بمعد ل أجرك المعتاد . وبإمكانك اإلتفاق مع صاحب عملك ان تأخذ ضعفي  

 ل األجر المعتاد إذا رغبت . بنصف معد  مدة إجازتك السنوية 

 راتبي ويجعلني أعمل عدد الساعات المعتادة؟ يخّفضان  في العمل هل بإمكان رئيسي

برنامج  بيجب ان ي دفع لك معد ل أجرك المعتاد ألي عدد من الساعات تشتغلها . إذا كان صاحب العمل مشتركا  

، يجب ان ي دفع   ل عدد ساعات عملك إلنقاذ الوظائف في المصلحةويقل    JobKeeper Schemeالحفاظ على العمل 

$ كل أسبوعين قبل الضريبة( او أجرك المعتاد  1,500)  JobKeeper paymentعلى العمل لك إما دفعة الحفاظ  

،   JobKeeper paymentمقابل عدد الساعات التي اشتغلتها، أيهما أعلى . إذا كنت تتلق ى دفعة الحفاظ على العمل 

ر ذلك لك قبل نهاية كل فترة األسبوعين .    فعلى صاحب العمل ان يمر 

 ؟من طرف واحد  هل بإمكان رئيسي ان يخفّض عدد ساعات عملي

أن   JobKeeper Schemeتة ،بإمكان صاحب العمل المشترك في  برنامج الحفاظ على العمل  نعم ، ولفترة مؤق  

هك للعمل عدد ساعات قليلة )او وال  ف  إذا لم تستطع ان تعمل بشكل مفيد أليام او ساعات الموظ  (  إطالقاساعة  يوج 

هات معقولة وضرورية  تكون  و  COVID-19المعتادة بسبب التغي رات التي طرأت على العمل نتيجة جائحة   التوج 
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على مدة إشعار أقل إذا حول اي تغيير )يمكنك ان توافق   مكتوب أيام كإشعار  3إلنقاذ الوظائف . يجب ان ت عطى 

رغبت( ويجب على صاحب عملك بداية ان يتشاور معك او مع نقابتك . ويمكن ان يتم توجيهك بعدم العمل في يوم  

عات  او أيام التي كنت بالعادة تعمل بها ، او ان تعمل لفترة أقل في يوم معي ن مما كنت تعمله عادة ، او العمل عدد سا 

 بعدد ساعاتك المعتادة . أقل مقارنة  

ان تحصل على معدل األجر العادي  يجب ال يحق لك ان تحصل على أجر عن الساعات التي لم تعمل بها ، ولكن 

كحد أدنى . يجب ان   JobKeeper paymentدفعة الحفاظ على العمل للساعات التي تعملها . يجب ان تحصل 

 ء على ساعات عملك السابقة . تستمر بتجميع إجازتك السنوية بنا

 ما يريدني رئيسي ان أعمله؟ لم أوافق على ماذا لو

إذا كنت تظن ان صاحب العمل عاملك بطريقة غير معقولة او لديك سبب وجيه يمنعك من اإلمتثال للتوجيهات  

)مسؤوليات تقديم الرعاية على سبيل المثال(، يجب ان تتصل بنقابتك للحصول على المشورة . الحماية مستمرة  

قد يكون بوسع   ييز ، وتعويضات العاملين . قوانين الصحة والسالمة في مكان العمل ، ومكافحة التمب  العملبموجب 

لإلستماع الى النزاع حول راتبك ، التغيير على   Fair Work Commissionالعمل العادل  ان تطلب من لجنة نقابتك 

عكس توجيهات صاحب البت فيها ب صول على إجازتك السنوية و من ثم  ساعات عملك او أيام العمل ، او طلب الح

 غير عادلة . العمل إذا كانت  

 للعمل في بيتي . اآمن امكان أني أملك هل علّي ان أعمل من البيت ؟ لست متأكدا من

ه JobKeeper Schemeمشترك في  برنامج الحفاظ على العمل العمل الصاحب بإمكان   ك لتغيير موقع  ان يوج 

  3قبل  مكتوب يجب إعطاؤك إشعار عملك  بما فيها العمل من البيت إذا كان هذا معقوال وضروريا إلنقاذ الوظائف . 

ايام حول اي تغيير )يمكنك ان توافق على مدة إشعار أقل إذا رغبت( ويجب على صاحب عملك بداية ان يتشاور  

وضمن نطاق  معك او مع نقابتك . ال يجب ان ي طلب منك السفر الى مسافة غير معقولة وان يكون المكان آمنا  

ن البيت . يستمر تطبيق قوانين الصحة والسالمة على  ن من تأدية مهماتك مالعمليات التجارية لصاحب العمل لتتمك  

 العمل من البيت . 

 رات علي؟يهل تنطبق هذه التغيّ .  JobKeeperبرنامج الحفاظ على العمل في لم يسّجل رئيسي 

ض التغييرات الضيافة أو المطاعم أو الكتبة ، فقد تنطبق بعلكن إذا كنت مشموالً بالمنحة المعمول بها في مجال ال، 

ق من نقابتك اذا كنت  العمل . تحق   ساعات سنوية والتغييرات في الواجبات وق باإلجازة الما يتعل  عليك ، بما في ذلك 

 غير متأكد . 
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 بعض التدريب؟ تلقّي، هل يمكنني القيام بعمل آخر أوتم إيقافي عن العملإذا 

بإمكانك  ،   JobKeeperل لبرنامج الحفاظ على العمل إذا تم تخفيض عدد ساعات عملك من قبل صاحب عمل مؤه  

ان تسأل صاحب العمل فيما إذا كان ممكنا ان تقوم بعمل آخر او إجراء دورة للتطوير المهني او التدريب كونك ال  

 هذا الطلب وان ال يرفض بشكل غير معقول .   هعتباربإ   يأخذ   تعمل . يجب على صاحب عملك ان 

 

 

 


