
 حقوق العمل وكوفيد-19

إجازة مدفوعة األجر للوباء (وهي متاحة حالياً بموجب بعض الُمنح - انظر هنا للحصول عىل التفاصيل) . 
 450$ دفعة عزل لفحص كوفيد-19 (انظر هنا للحصول عىل التفاصيل) .

 1,500$ دفعة دعم العامل بسبب كوفيد-19 (انظر هنا للحصول عىل التفاصيل) .
دفعة إجازة الوباء والكوارث (انظر هنا للحصول عىل التفاصيل) .    

كيف تؤثر قيود كوفيد-19 عىل عملي ؟  
  

 آخر القيود المفروضة عىل جميع قطاعات العمل فيما يتعلق بالعمل في المواقع يمكن ايجاده هنا. يتحمل
اصحاب العمل مسؤولية التأكد من امتثالهم لهذه القوانين. والتأكد من انهم يوفرون مكان عمل آمن لجميع

الموظفين.
إذا ُطلب منك حضور العمل وكنت قلًقا من أن هذا غير مسموح به أو غير آمن، فيجب عليك طلب المشورة

القانونية.

ماذا أفعل إذا اضطررت إىل عزل نفسي، وسأتغيب عن العمل، ولكن ليس لدي أي إجازة مرضية ؟
  

ً بالعزل الذاتي أو الحجر الصحي بسبب كوفيد-19، وهذا سيمنعك من حضور العمل، فقد يحق  إذا كنت مطالبا
لك : 

  هنالك عوامل خارجة عن سيطرتهم هذا يعني أن عملك ال يمكن أن يستمر؛ أو 
  مؤسستك مؤهلة للحصول عىل دفعات Job Keeper، وفي هذه الحالة يجب أن ال يقل دخلك عن

دفعة الJob Keeper التي انت مؤهل للحصول عليها

هل يستطيع صاحب العمل تقليل ساعات العمل الخاصة بي أو تنحيتي ؟
  

True Casuals  
إذا كنت عامالً بدوام غير ثابت ولم يتم توظيفك لفترة طويلة، فقد يكون صاحب العمل قادراً عىل تغيير

أوقات عملك أو فصلك دون سابق إنذار

  

الموظفين الدائمين: ( بعض العاملين بدوام غير ثابت عىل المدى الطويل، دوام جزئي ودوام كامل)
إذا كنت موظفاً دائمياً (يمكن أن يشمل العمال العاملين بدوام غير ثابت الذين تم توظيفهم لمدة 6_ 12

شهراً عىل األقل) قد ال يكون صاحب العمل قادراً عل تغيير أوقات عملك أو فصلك دون موافقتك
  

 قد يكون صاحب العمل قادراً عىل إيقافك أو تقليل ساعات عملك إذا كان :

تتوفر معلومات عن التغييرات في الJob Keeper هنا

 .

https://coronavirus.fairwork.gov.au/coronavirus-and-australian-workplace-laws/temporary-changes-to-workplace-laws-during-coronavirus/paid-pandemic-leave-in-some-awards
https://www.dhhs.vic.gov.au/employee-isolation-payment-covid-19#am-i-eligible-for-the-300-coronavirus-covid-19-test-isolation-payment
https://www.dhhs.vic.gov.au/covid-19-worker-support-payment
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/pandemic-leave-disaster-payment#a2
https://www.coronavirus.vic.gov.au/industry-restriction-levels-victoria
https://coronavirus.fairwork.gov.au/coronavirus-and-australian-workplace-laws/pay-and-leave-during-coronavirus/jobkeeper-wage-subsidy-scheme/default


 أي أجور مستحقة معلقة لم تستلمها، بما في ذلك أي ساعات
عمل إضافية عملت بها .

 إجازة خدمة طويلة إذا كنت في نفس الوظيفة ألكثر من 7
(vic.gov.au/long-service-leave) :سنوات

 أي مستحقات إجازة سنوية ومستحقات إجازة خدمة طويلة، إذا
كنت موظفاً بدوام جزئي أو بدوام كامل  .

راتبك عن الفترة القصيرة لالشعار، إذا لم تكن تلقيت اإلشعار

المطلوب قبل أن يتم فصلك . 

أي تعويضات يحق لك الحصول عليها.

  كان قاسي، غير عادل أو غير معقول؛ أو 
 كان فصلك من العمل لم يكن استغناء عن الخدمات او زيادة عن

الحاجة .

 ،إذا تم فصلك،  فقد يحق لك الحصول عىل عدد من االستحقاقات، 
بما في ذلك : 

 
  وفقاً لظروف إنهاء الخدمة، يحق للموظفين الدائمين  تقديم شكوى

 بالفصل الغير عادل
قد يعتبر فصلك تعسفي إذا:

  

.1

.2

عملت ياسمين بدوام كامل

كمديرة مكتب لمدة 12 عاماً في
نفس الشركة. وقد أخبرها المالك

أنه بسبب خسارة في الدخل
بسبب كوفيد -19، سيتم إنهاء

  عملها عىل الفور
ألنهم لم يقدموا أي إشعار كتابي

بفصلها من العمل، يحق

لياسمين أن تحصل عىل أجرها
بالكامل  بسبب مدة اإلشعار

القصيرة، وأيضاً اي إجازة سنوية

مستحقة وإجازة الخدمة الطويلة.
وقد يحق لها أيضاً دفع تعويضات

   لها عن فصلها من العمل

 لقد تم فصلي من وظيفتي . ما هي حقوقي ؟ 

 هام
إذا كنت تعتقد أنه تم فصلك بشكل غير عادل وتعسفي،

Fair Work Commission فيجب عليك تقديم شكوى  اىل

في غضون 21 يوماً من تاريخ فصلك من العمل - عادة آخر يوم
عمل لك 

 هل يمكنني أن أجبر عىل أخد إجازة سنوية أثناء تنحيتي ؟

تسمح القوانين المؤقتة الجديدة لبعض أصحاب العمل الذين
تأئروا بشكل كبير بكوفيد -19 ان يطلبوا من الموظفين باستخدام
بعض اإلجازة السنوية مدفوعة األجر، طالما أنهم يحتفظون برصيد

ال يقل عن أسبوعين، أو أنهم يأخذوا إجازتهم السنوية بنصف أجر
وبضعف المدة المقررة. هناك معايير صارمة عندما يستطيع

 صاحب العمل القيام بذلك

  يعمل أحمد كعامل في نفس المعمل
منذ 1.5 سنوات. يعمل بدوام غير

ثابت وال يحصل عىل إجازة مدفوعة

األجر. ومع ذلك يعمل في نفس األيام
والساعات كل أسبوع. أخبره رئيسه

بسبب كوفيد-19  أنهم سيقللون من

أوقات عمله، ومع ذلك يعرف أحمد

أن العمل لم يتأثر بكوفيد -19،  وأنهم
 يستخدمون ذلك كعذر لقطع ساعاته
إذا لم يرغب أحمد في قبول تخفيف

ساعات العمل،  فقد يحق له

الحصول عىل تعويضات فصل من

 العمل أو دعوى فصل غير عادلة اىل
Fair Work Commission 

https://www.vic.gov.au/long-service-leave


أين يمكنني الحصول عىل مزيد من المعلومات ؟

Northern Community Legal Centre: 
northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info 
Fair Work Ombudsman: 13 13 94    
fairwork.gov.au  
JobWatch:
jobwatch.org.au
Job Seeker Payments:
servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/jobseeker-payment
Job Keeper Payments: 
business.gov.au/risk-management/emergency-management/coronavirus-information-and-
support-for-business/jobkeeper-payment

 احصل عىل استشارة قانونية مجانية:

      Northern Community Legal Centre
 (03) 9310 4376 / admin@northernclc.org.au

Young Workers Centre
 (for under 30 year olds): 1800 714 754

JobWatch
9662 1933

Victoria Legal Aid
 1300 792 387 / Arabic: (03) 9269 0127

إذا كنت عضواً في االتحاد أو النقابة، فاتصل بفريق دعم العضوية ذو الصلة
 

هذه الوثيقة ليست إستشارة قانونية . هذه المعلومات دقيقة اعتباراً  من 12 نوفمبر 2020 ، يجب عليك طلب المشورة 
 القانونية قبل التصرف بناًء عىل هذه المعلومات

  إذا كنت قد فقدت وظيفتك، أو تم تخفيض راتبك،  فيمكنك طلب معلومات عامة من 
Fair Work Ombudsman 

 أو االتصال بالمركز القانوني المجتمعي الشمالي للحصول عىل المشورة القانونية
                                      Northern Community Legal Centre:    (03) 9310 4376

Job Seeler قد يحق لك الحصول عىل مدفوعات ال

https://www.northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info
http://fairwork.gov.au/
http://jobwatch.org.au/
http://servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/jobseeker-payment
http://business.gov.au/risk-management/emergency-management/coronavirus-information-and-support-for-business/jobkeeper-payment

