Arabiska

نحن أقوياء
مع بعضنا البعض!

عبدويل،
باملخازن

جني،
موظفة متجر

أنت تصنع فرقا

كعضو أنت دامئا يف مركز االهتامم لدينا .معا ،نحن نتعاون ونضمن أن تكون العضوية مجدية
بالنسبة لك ولزمالءك .إن اهتاممك يصنع فرقا عىل حد سواء بالنسبة لك ،وملكان العمل الخاص
بك ،والتحاد التجاريني كنقابة مهنية وللمجتمع بصفة عامة.
إن اتحاد التجاريني لديه خربة واسعة يف مجال الصناعة مع االتفاقيات الجامعية ،يوجد هناك اتفاقيات
متعلقة مبا ييل:
الخاصة بك ويعرف ما ينطبق عليك وعىل زمالءك.
إذا كان لديك أسئلة حول العمل أو الحياة العملية،
• الحد األدىن للراتب الذي ميكن دفعه .ومع
التجاريني.
ميكنك دامئا االتصال بشخص ما من اتحاد
ذلك ،ال توجد عوائق أمام صاحب العمل ملنحك
ميكن أن يتضمن ذلك أي يشء بدءا من األجور ،أو
راتبا أعىل.
تعرضك إلصابة يف العمل ،أو تعرضك للتحرش ،أو
• الرشوط السارية عند إخالء الطرف من الوظيفة
عند وجود خطر التعرض للفصل أو وجود نزاعات مع
وعند التوظيف.
رئيسك بالعمل.
• ما التعويض الذي يجب أن يدفع عند العمل
بـدون عقد – بـدون أمان
اإلضايف والعمل يف ساعات العمل الغري مريحه.
وميكن تشبيه االتفاقية الجامعية بقواعد اللعبة التي
• كيف يتم احتساب وقت العمل ودفع املقابل
اتفقت عليها النقابات وأصحاب العمل والتي ينبغي
املرتتب عليه.
اتفاقية،
تطبيقها يف هذه الصناعة .وإذا مل تكن هناك
• متى يحق لك الحصول عىل إجازة مدفوعة
يتم تطبيق قواعد أصحاب العمل .ميكن ألصحاب
األجر ،ما يسمي اإلذن.
العمل حينئذ تحديد الراتب متاما وفقا ملفاهيمهم
باإلضافة إىل ذلك ،متنحك االتفاقية الجامعية:
وتجاهل التأمني وعالوة العمل يف ساعات العمل
• معاش تقاعد أعىل.
الغري مريحة.
• التأمني يف حالة املرض والوفاة والبطالة ،وإذا
رشوط عادلة
تعرضت إلصابة يف العمل.
مبا أن االتفاقية تتعلق بعدة أشخاص --جامعة--
فتسمى باالتفاقية الجامعية .وهي تُبْ َنى عىل مشاركة
الجميع وانضاممهم للعضوية .ويف هذه الحالة ،ميكن
التحاد التجاريني بدوره أن يفرض مطالبه عىل صاحب
العمل وأن يتفاوض بشأن املرتبات ورشوط العمل
التي ينبغي تطبيقها يف هذه الصناعة.

 10أسباب لالنضامم إىل اتحاد التجاريني
( Handelsهان ِدلس)

 .1راتب أعىل.
.2املساعدة يف الحصول عىل الراتب املناسب والتعويض.
.3التعويض عن العمل يف ساعات العمل الغري املريحة
(عالوة العمل يف ساعات العمل الغري مريحة).
.4الحامية من إغراق األجور ،فال ميكن إجبار أحد عىل
قبول راتب يقل عن الحد املنصوص عليه يف االتفاقية
الجامعية.
.5املساعدة القانونية واملشورة فيام يتعلق بعملك من
خالل الحامية القانونية التي نقدمها.
.6بيئة عمل أفضل.
.7تثقيف األعضاء بشأن األجور والحقوق.
.8تأمينات جيدة لألعضاء ،مثل تأمني املنزل والحوادث.
.9التعويضات املالية عند حدوث اإلرضابات واإلغالق
التعجيزي عن العمل.
.10تأمني الدخل الرائع الذي لدينا ،والذي ميكن أن
يحمي راتبك باإلضافة إىل صندوق التأمني ضد
البطالة عند البطالة.

نحن نفعل أشياء جيدة – ولكن ميكننا دامئا أن
نصبح أفضل.
ميكننا عمل ذلك بفضل مساعدتك ،ومساعدة كل
املُنضَ مني كأعضاء يف اتحاد التجاريني .من أجل
حصولك وحصول زمالءك ،ويف الواقع حصول الصناعة
بأكملها ،عىل ظروف العمل واألجور الجيدة قدر
اإلمكان ،فإنه من الرضوري أن يتحد الكثريون يف دعم
هذه املطالب .عضويتك تصنع فرقا.
صندوق التأمني ضد البطالة لدينا
ملاذا ال تصبح أيضً ا عضوا يف صندوق التأمني ضد
البطالة لدى اتحاد التجاريني؟ إنه مينحك أمانًا مهام
إذا أصبحت عاطال.
ميكنك قراءه املزيد عن العضوية وما يتم تطبيقه عىل
 handels.seأو االتصال باتحاد التجاريني مبارشه،
الهاتف.0771-666 444

مارتن ،باملخازن

اآلن ميكنك الوصول إىل
اتحاد التجاريني Handels
(هان ِدلس) مبارشه عىل
0771-666 444

ميكنك الحصول عىل املشورة الشخصية من اتحاد التجاريني مبارشه يف املسائل التي تتعلق
بعضويتك والوظيفة وحياة العمل .قد تتضمن املسائل أي يشء بدءا من رشوط التوظيف
والرواتب وبيئة العمل والحقوق ومزايا العضوية إىل املسائل التي تتعلقه برسوم العضوية
الخاصة بك.
ِ
(هاندلس) مبارشه طوال أيام األسبوع عىل الرقم
ميكنك الوصول إىل اتحاد التجاريني Handels
 ،0771-666 444أينام تعيش.
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ميكنك هنا أن تصبح عضوا!

الصور :دافيد بيكو

ِ
(هاندلس) مبارشه عىل0771-666 444
اتحاد التجاريني Handels

