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 مقدمه
 خيلى خوش امديد! شما به كشور آلمان مهاجرت كرده ايد و مايليد اينجا كار كنيد ؟ در آلمان

 وجود دارد. كار و رفتارهاى مخصوص كارى ،براى استخدام  یروشهاى مختلف

 كاريتانخوب زندگي  بتوانيد اطالعات بيشتر در اين مورد در اين دفترچه قرار دارد تا شما بدينوسيله

 را شروع كنيد.

 

 

 ورود به بازار كار/ كجا ميتوانم كار پيدا بكنم.

 مسئول راهنمايي

 

 شما اجازه اقامت داريد؟  ١

  دريافت مى كنيد،  جاب سنتراز  Harz IV ٢شما اگر اجازه اقامت داريد و پول بيكارى 

 پاسخگوى همه سوالهاى شما در مورد پيدا كردن كار ميباشد.

 

 جريان گرفتن پناهندگى هستيد ؟ يا اقامت موقت داريد؟شما در  ٢

 اگر شما در جريان گرفتن پناهندگى هستيد)اثبات ورود، اقامت( يا اقامت موقت

 در ألمان را داريد و حقوق پناهندگى دريافت مي نماييد ، آژانس براى  كار پاسخگوى

 همه سوالهاى شما در مورد پيدا كردن كار مي باشد.

 

 ى خدمات مشاوره هستيد؟شما در پ ٣

 ( Agentur für Arbeit( و اژانس براى كار ) Jobcenterمشاور جاب سنتر)

 ،، در Alle an Bord،، و،، Mehr Land in Sichtمتخصصينى در پروژه،،

 اختيار شما هستند.

 چه كسى در منطقه تان براى كمك به شما وجود دارد در آدرس هاي ذيل پيدا مى كنيد.

www.mehrlandinsicht-sh.de و www.alleanbord-sh.de . 

 

 درجستجوى كار.

 اگر يك شركت جاى خالى براى كاراموزى يا كار داشته باشد وبه يك كاراموز ويا 

 اج دارد،معموال يك اگهى استخدام ميدهد.همكار زن يا مرد احتي

 شركتها انرا در ادرس اينترنتى خود ويا در روزنامه  وحتى در صفحات مخصوص براى جويندگان كار اگهى مى كنند.

 مي باشد. Agentur für Arbeit/Jobcenterمعروفترين آدرس در اين رابطه صفحه جستجوى كار در 

WWW.jobboerse.arbeitsagentur.de  

 

 Industrie-und Handelskammerصفحه جستجوى دورها ى كاراموزى ازطريق صنف 

www.ihk-lehrstellenboerse.de  

 

  Flensburgو  Lübeckصفحات صنف شهرهاى 

https://www.hwk-Flensburg.de/Ausbildung/Ausbildungsplätze-finden  

 

 اگر شما در جستجوى كار هستيد نقاط ذيل را پيروى كنيد:

 '' تماس بگيريد.Alle an Bord'' يا ،،Mehr Land in Sichtشما ميتوانيد با مشاور خود در ,, -

 شما مي توانيد در اينترنت و يا روزنامه در آگهي ها دنبال كار بگرديد. -

 بخواهيد اگر كارى وجود داشت براى شما توسط پست بفرستند. Jobcenterويا  Agentur für Arbeitشما ميتوانيد از  -

 ،كارخانجات ،اداره جات  وحتى  موسسات دنبال كار بگرديد.شما ميتوانيد در صفحه اينترنتى شركتها  -

http://www.mehrlandinsicht-sh.de/
http://www.alleanbord-sh.de/
http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de/
http://www.ihk-lehrstellenboerse.de/
https://www.hwk-flensburg.de/Ausbildung/Ausbildungspl%C3%A4tze-finden


 

 درخواست/مصاحبه

 درخواست ١ 

 در ألمان رايج است براى درخواست كاراموزى يا كار كتبا تقاضا شود.

اين تقاضا بايد با يك درخواست نامه و در ان ،شرح زندگى ، عكس، مدرك تحصيلى، مدرك كارى و كاراموزى قرار داشته باشد، 

 كثرا يك توصيه نامه هم نوشته مي شود.ا

 در اين درخواست نامه شما به كارفرما توضيح ميدهيد كه شما براى چه كارى تقاضا داده أيد  و چرا . )مهم(

 شرح زندگى ليست تمام كارهايست كه تا به حال انجام دادهايد، مهارتهايى كه داريد و مدارك تحصيلى شما مثل 

 زى و جاهايى كه كار كرده ايد .مدرسه، دانشگاه/ كارامو

 در اينترنت فرمها و پيشنهادات در اين مورد وجود دارد.

 تيپ :حتما ازمشاورتان سؤال كنيد.

 فرستاده شود. E-Mailيك درخواست كارى ميشود با يك پوشه مخصوص با پست ويا اينترنتى 

 كه يك تقاضاى كارى چطور بطور أحسن نوشته ميشود. تيپ :در قسمت مشورت مشاوران زن يا مرد ميتوانند به شما نشان بدهند

اگر يك كار ساده باشد بيشتر صاحب كارها از تقاضاى نوشتنى صرف نظر مى كنند و بجاى ان شما به يك مصاحبه دعوت مى 

 شويد. 

 

 مصاحبه ٢

 يدداره اى كه دعوت شده ات ويا ابايد خودتان را خوب آماده كنيد.حتما بايد راجع به شرك ده ايد شگر شما به يك مصاحبه دعوت ا

 اطالعات كسب كنيد وفكر كنيد كه  چرا شما فكر مى كنيد كه لياقت داشتن اين شغل را داريد.

 شما به عهده گرفته و با شما تمرين كنند. انمشاورايى را ميتوانند  تيپ: اماده شدن براى همچننين مصاحبه

 

 كاراموزى

 امتحان كنيد كه أيا اين شغل ويا اين محيط كارخواسته شما هست يا نه!شما مى توانيد در يك كاراموزى 

از قبل از گرفتن كار يك كاراموزى انجام بشود. اين معموال بدون پرداخت حقوق ميباشد و براى آشنا است که رايج ن ا در ألم

مورد قانونهايى وجود دارد كه مشاور شما شدن با كار است.شما ميتوانيد در رابطه با شغل تان هم كاراموزى انجام دهيد،در اين 

 انرا برايتان توضيح ميدهد.

 در كاراموزى شما با كاركردن در يك شركت آشنا مي شويد و شما و شركت شما تست ميكنيد كه أيا شما ميتوانيد 

 د.و وقت شناس هستي بتوجه ميكند كه أََيا شما زرنگ، مران كار را انجام بدهيد يا نه. صاحب كار شما ت

 همكاران زن ومرد آشنا ميشويد. باكار در محل

 دوره كاراموزى بعضى أوقات دو هفته ويا حتى تا سه ماه طول ميكشد.

 . يدياج داريد وچطور به محل كار ميايتيپ: لطفا توجه كنيد كه أيا شما به مجوز احت

 قات مالى موجود سؤال بكنيد.مشاور خود راجع به شرايط موجود مشورت نماييد.شما ميتوانيد در مورد ارفا با

 قبل از اينكه كاراموزى تان را شروع كنيد اول يك قرارداد با شركت بنويسيد،كه در ان حق و حقوق شما درج شده باشد.

 به ثبت برساند. آربايتسنتر و اگنتور فور  بجاا كمك كند و كاراموزى شما را در مشاور شما ميتواند به شم

يتواند كمك و پىگيرى كند كه أيا شما حق  داشتن حقوق ويا كمك جانبى مثل پول) اتوبوس يا قطار( را مشاور شما به غيراز اين م

 داريد؟

 اقامت نداريد؟ هنوز و شما حال بررسی استدرهنوزپناهندگى شما 

 يا اينكه جواب منفى گرفته ايد و شما با اجازه اقامت موقت در ألمان زندگى مي كنيد؟

اول با اداره اتباع خارجى ها تماس بگيريد و تقاضاى اجازه كار بدهيد در صورتيكه شما جايى را پيدا كرده اگر اينطور است لطفا 

 ايد كه حاضر به استخدام شما هست.

 همچنين براى كاراموزى نيز شما احتياج به اجازه كار داريد.

يا دوره اموزشى بگرديد چون شما دسترسي به بازار  اگر شما بيشتر از سه ماه است كه در ألمان هستيد اجازه داريد دنبال يك كار

 كار را داريد ) براى پناهندگانى كه تقسيم شده اند ، نه براى انهايى كه خود را تازه معرفى كرده اند(.

 ماه نشده است. ٤٨ هنوز مدت اقامت شما در المان اگر چنانچهتباع خارجى اجازه بگيريد شما هميشه بايد از اداره ا

 مي باشد. مخصوصزه كار فقط در رابطه با يك كاراموزشى ويا  كاراين اجا

ماه در المان هستيد،ميتوانيد تقاضاى اجازه كار بدهيد كه ان مربوط به كار بخصوصى  ٤٨فقط در زمانى كه شما بيشتر از 

 نميشود.

 . داريدکار  اجازه ٣٢طبق قانون  درج ميکند که شما بعد از تقاضا اداره اتباع خارجى در برگه اقامت ويا اقامت موقت شما



 كاراموزى هم يك كار مى باشد.

 تيپ: با مشاور خود مشورت كنيد.

 

 شرايط دانستن زبان

قانونا بايد شما زبان المانى را خوب بلد باشيد،چون در المان در محل كار المانى صحبت ميشود! براى كارفرما مهم هست كه شما 

 كارى را خوب متوجه بشويد و انجام دهيد. ی دستورهابتوانيد همديگر را خوب بفهميد و 

 اگر شما زبانتان را بهتر كنيد ميتوانيد راحتتر كار پيدا كنيد و درامد داشته باشيد.

از اين بابت از كالسهاى زبان ابتدايى ويا كالسهاى باالتر و يا زبان در رابطه با كار ويا از كالسهاى رايگان در محل زندگيتان 

 نماييد.استفاده 

( درصفحه Ich will Deutsch lernenهمچنين در اينترنت ميتوانيد شما المانى ياد بگيريد مثل من ميخواهم المانى ياد بگيرم )

Volkshochschule. 

 ميتوانند كمك خوبى باشند. YouTube -Videosكورسهاى زبان در اينترنت ويا در 

 تيپ : از مشاور خود سؤال كنيد.

 

 فرمهاى استخدام

 تامين اجتماعی )اجباری(كار با بيمه 

 يورو ميباشد، داراى بيمه تأمين اجتماعى ميشود. ٤٥٠شغلهايى كه در انها حقوق شما بيشتر از 

 بيمه تأمين اجتماعى شامل :

 بيمه سالمتى

 بيمه بازنشستگى

 بيمه بيكارى

 بيمه مراقبت ميباشد.

 كارفرماى شما قبل ازاينكه كارتان را شروع كنيد ،شما را در همه  شما احتياج نداريد با اين بيمه ها قرارداد ببنديد .

 بيمه ها ثبت نام كرده و هزينه اش را از حقوق شما ماهانه كم ميكند.

 را ميبيند. Nettolohnو حقوق خالص ) پول پرداختى(  Bruttolohn) قبل از كم شدن مخارج(  ناخالصآدم فرق بين حقوق 

 

 يورو ٤٥٠شغل دوم يا كار تا حد 

 يورو و يا كمتر درامد داريد ،مخارج برداشتى از حقوقتان هم براى بيمه كمتر ميشود. ٤٥٠اگر شما 

يورو مخارج مشخص و به عهده كارفرما ميباشد، و شما بعنوان كارمند تمام حقوقتان را دريافت  ٤٥٠معموال درشغل هاى تا 

 ازنشستگى شما كم ميشود.مينماييد و فقط مقدار خيلى كمى از ان  براى بيمه ب

 يورو را دريافت مى نماييد . ٤٥٠اگر شما نمى خواهيد بيمه بازنشستگى بپردازيد، ان را بيان ميكنيد وتمام حقوق خود يعنى 

 شغل دوم يك كار با محدوديت زمانى ميباشد و مقررات خود را دارد.

 ماييد.سؤال بفر مافوق خوددر محل كار از  تيپ :لطفا از مشاور خود ويا

 

 شغل دوم يا شغل با محدوديت درامدى

 ميگويند. Midijobsيورو درامد داريد به ان  ٨٠٠،٠٠و  يورو ٤٥٠،1   اگر شما بين

به اين ميگويند كار پاره وقت و بر حقوق ثابت شما ماليات تعلق نمي گيرد وهمچنين كارمند مقدار كمى براى بيمه خود پرداخت 

 مينمايد.

 

 

 يا كارشناس زن و مردكارمندان متخصص 

 يك متخصص كسى است كه شغل خود را در جايى ياد گرفته و داراى مدرك مي باشد.

 متخصص ها  شغلشان را در كارگاه يك شركت يا در هنرستان فنى حرفه اى ويا دانشگاه ياد گرفته اند

 سال طول ميكشد. ٣سال ومعموال  ٢دوره يادگيرى در يك شركت 

سال و  ٣بيشترى دارند تا كسانى كه كمكشان ميكنند،كسى كه در دانشگاه تحصيل ميكند براى  ليسانس متخصص ها درامد خيلى 

 سال زمان احتياج دارد. ٥براى فوق ليسانس به 

 

 شغل كمك كارگر 



كارگر كمكى معموال كار بخصوصى را بلد نيستند و براى همين كمكى نامبرده ميشوند،اينها معموال به متخصص ها و يا 

 كارشناس ها كمك مى كنند.

 اينها كارهاى ساده را انجام ميدهند و حقوق كمى هم دارند.

كارگرهاى كمكى اولين تجربشان را در بازار كار بدست مى آورند . به كارگرهاى زرنگ در محل كار از طرف كارفرما 

 س پيشرفت كنيد.پيشنهاد كاراموزى داده ميشود. شما ميتوانيد از كارگر ساده تا به مرحله كارشنا

 

 كمترين حد دستمزد

دريافت نمايد، اين چه در  قانونا حداقل دستمزد را دستمزد وجود دارد. يك كارگر بايدقانون كمترين حد  ٢٠١٥در المان از سال 

Mini-jobs هست كه كمترين حقوقشان یويا كار با بيمه صدق ميكند،اين قانون براى همه نوع كار  يكي است،جزأين شغلهاى 

 خيلى بيشتر ميباشد مثل كارگر ساختمان يا پرستارى.

 اين قانون براى كار در رستوران هم ميباشد .

 سال ويا كاراموزان نميشود. ١٨اين قانون شامل أفراد زير 

 

 انواع بيمه ها

 بيمه تصادفات 

 ،كارگر كمكى ويا متخصص بيمه بكنند. Mini-Jobكارفرمايان بايد كارمندانشان را چه از 

 ميباشد.بيمه هاى ديگر هم وجود دارد. Berufsgenossenschaftئول بيمه تصادفات  مس

اگر شما در محل كار مجروح شويد يك قسمت از مخارج درمان انرا بيمه تصادفات بعهده ميگيرد اين براى آمدن به محل كار از 

 خانه هم صدق ميكند، راه مستقيم. اين بيمه در كاراموزى هم شامل شما ميشود.

 تيپ: اگر شما ويا محل كاراموزيتان مطمئن نيستيد،لطفا از مشاورتان سؤال كنيد.

 

 بيمه شخص ثالث

اگر شما ناديده به وسائل شخصى كسى صدمه بزنيد بايد جبران خسارت بكنيد،اين ممكن است تا هزاران يورو بشود،به همين 

خسارت را پرداخت كند. لطفا قيمت بيمه ها را با هم مقايسه بكنيد خاطر بايد شما بيمه شخص ثالث  داشته باشيد تا بيمه شما تمام 

 قبل از اينكه قرارداد ببنديد!

 تيپ: شما هميشه بايد بيمه شخص ثالث داشته باشيد چه كار داشته باشيد يا نه.

رابطه با كارهاى  در محل كاراموزى خود سؤال كنيد كه أيا شما انجا به بيمه شخص ثالث احتياج داريد يا نه، اين مثال در

 الكتريكى پيش ميايد،در ضمن اين اطمينان خاطر در كاراموزى زياد گران نيست.

 

 

 روشهاى آموزشى

 كاراموزشى در يك كارخانه / يا در مدرسه

 خيلى با ارزش است آن باعث درامد بهتر وشانس بيشتر در بازار كاريابى ميباشد. ایمان مدرك اتمام رشته فنى حرفه لآدر 

 اگر اين رشته را به پايان برسانيد و تمام امتحانات را قبول شويد به شما كارمند فنى ميگويند.شما 

 در سايت اگر شما در كشورتان اين مدرك را گرفته ايد لطفا با مشاوران خود در اين باره صحبت كنيد،مثال

sh.de-Netzwerk-www.iq(  .   لمان ميباشد يا نه اگر آند كه أيا مدرك شما هم سطح مدرك مى سنجمشاوران در اينجا

 اينطور باشد شما ميتوانيد بعنوان يك كارمند فنى  در كارخانجات تقاضاى كار بنماييد.

تا بدانيد كه شما در  لمان يك رشته اموزشى فنى حرفه اى بخوانيد ،لطفا از مشاوران خود كمك بگيريدآاگر شما تصميم داريد در 

 كجا رشته مورد عالقتان را ميتوانيد تحصيل كنيد.

 تيپ: اگر شما نميتوانيد تصميم بگيريد چه رشته اى را انتخاب كنيد ،ميتوانيد از مشاور خود كمك بگيريد.

 .duale Ausbildungبعضى ازشغلها را ميشود در كارخانجات ياد گرفت = 

 فنى حرفه اى ياد گرفت= درس توام با كار عملى.قسمت ديگر را ميشود در مدرسه 

شروع بكنيد اول يك قرارداد با محل كارتان مي بنديد)قرارداد كار اموزشى( . اكثر  duale Ausbildungقبل از اينكه شما با 

 كارخانه جات.أوقات بايد اين قرارداد از طرف صنف مربوطه تأييد و مهر خورده شود. مثال از صنف كارگران يا صنف اتحاديه 

كار  شروع مى كنند مثل Oktoberمي باشد ولى خيلي ها اول  Septemberيا  Augustشروع كار اموزشى معموال اول 

 .خدمات درمانى

شما بايد تقاضاى خود را شش ماه قبل از شروع كار بفرستيد ،شما ميتوانيد هميشه تقاضاى خود را بفرستيد،چون تا بحال پيش 

 اموزشى تا لحظه اخر پر نشده است وكارخانجات هنوز در پى کاراموز ميگردند.امده كه جاى خالى 

http://www.iq-netzwerk-sh.de/


 

 كارآموز تمام وقت در كارخانه و فقط يك تا دو بار به مدرسه ميرود. Dualدر كار آموزشي 

 اگر شما November ٢٨در كارآموزي در يك مدرسه فنى حرفه اى زمان مشخصي براى  ثبت نام تعين شده است معموال تا 

 را قبول بكنند بعد از روز اول  برگه شركت در مدرسه را دريافت ميكنيد.

( ويا  كمك هزينه براى كارآموزشي BABتيپ : لطفا سؤال كنيد كه أيا شما براى اين دوره كمك مالى ويا كمك دوره اموزشى)

(Bafög.ميتوانيد دريافت كنيد،لطفا از مشاور خود سؤال كنيد ) 

 

 دانشگاهی تحصيل

 ) دانشگاه يا دانشگاه فنى(.است  تحصيل در مدارس عالى به معنی اين 

 د.يد و بنويسيد بخوانييد بايد خيلى خوب آلمانی حرف بزناگر شما مى خواهيد در دانشگاه تحصيل كن

 مدرسه عالى( را داشته باشيد. DSH,Test Daf,Tell( ويك مدرك مخصوص ) مثل  (C1شما بايد حد زبان  

 مدرك پايان تحصيالت مدرسه را داشته باشيد كه با ان بتوانيد در دانشگاه ادامه تحصيل بدهيد. در ضمن شما بايد

 اگرشما در كشورتان همچنين مداركى را گرفته ايد ميتوانيد اينجا براى مقايسه ميزان تحصيلى نشان بدهيد.

 تيپ: شما ميتوانيد از مشاور خود بپرسيد چه اداره اى مسئول اين كار ميباشد.

اگر شما در كشورتان در دانشگاه تحصيل كرده ايد و يا آن را تمام کرده ايد ،از مشاوران دانشگاه لطفا كمك بگيريد تا بدانيد 

 مدرك شما در اينجا تا چه درجه اى اعتبار دارد.

 نس مى باشد.فوق ليسا Master،ليسانس( سه سال و در ادامه بعد از دو سال  Bachelorمعموال اولين مدرك دانشگاهي ) 

 

 قرارداد كار

طرز كار كردن  با يك قرارداد كار بين كارفرما و كارگر نوشته مي شود،اين قرارداد بصورت كتبي نوشته ميشود، بدليل اينكه 

 در آن تمام شرايط كارى درج شده وآن را ميشود خواند.

حدود يا غير محدود( ، ساعتهاى كار در هفته،مقدار اين قرارداد براى طرفين مهم ميباشد چونكه در آن شروع وپايان قرارداد) م

 حقوق يا درآمد ، زمان استعفا و مقدار مرخصى وكارى كه وظيفه شما هست وبأيد انجام بدهيد درج شده است.

 قابل توجع:

اگر مطمئن لطفا قرارداد خود را خوب مطالعه بكنيد آن را وقتى امضا كنيد كه همه چيزهمانطورى كه ميخواهيد درج شده باشد،

 نيستيد لطفا با يك مشاور راجع با سوال هايتان صحبت كنيد.

 از اين قرارداد يك نسخه نزد كارفرما وديگرى نزد شما مى ماند.

 اگر شما يك قرارداد را امضا كرده ايد موظف هستيد كه به آن عمل كنيد.اگر شما بر عليه قراردادتان كار 

 

 اخراج كند وحتى براى خطاى بزرگ نزد دادگاه از شما شكايت كند. كنيد ،كارفرماى شما ميتواند شما را 

 شما هم ميتوانيد از كارفرمايتان شكايت كنيد اگر او طبق قرارداد عمل نكند.

 

 مقدار حقوق و پرداخت آن

ا يك دوره آموزشي ساعتى يا ماهانه بستگى به آن دارد كه شما چه كارى را انجام ميدهيد مثال شميا درآمد يا دستمزد مقدار حقوق 

 ديده ايد ويا در دانشگاه تحصيل كرده ايد واستخدام شده ايد ويا اينكه كارگر ساده هستيد.

 در خيلى از شغلها قراردادهاى تعرفه اى وجود دارد كه حقوق در آن مشخص شده است.

 ميباشد. Bruttoيورو  ٩.١٩ یساعت  ٠١،٠١،٢٠١٩اين مقدار در تاريخ در آلمان حد كمترين حقوق تعيين شده است،

 اين مقدار تغيير ميكند ،لطفا در اينترنت ويا روزنامه پيگيرى كنيد.

مدتان بيمه و ماليات پرداخت ميكنيد وبقيه آن را كارفرما به شما پرداخت ميكند كه آشما بر حسب در ناخالص يعنى Bruttoمعنى 

 ميگويند. Nettoبه آن حقوق خالص يا 

ايد نسبت به حقوق شما سهم بيمه بپردازد كه آن را به حقوق شما أضافه ميكند كه به آن     كارفرماى شما هم ب

Arbeitsgeberbruttolohn .ميگويند 

 معموال كارفرما حقوق خالص شما را آخر هر ماه به حساب بانكي شما واريز مي كند.

ارى و ساختمان حد كمترين حقوق بيشتر از بقيه لطفا توجه كنيد همانطورى كه در قسمت شغل دوم گفته شد در شغلهاى پرست

 ميباشد.

تيپ: اگر شما سؤالى در مورد درآمد ويا حقوق خود داريد لطفا از مشاورتان  سوال كنيد،آنها مى توانند به شما بگويند كه حقوق 

 يد.دريافت شما كم هست يا نه. اول سوال كنيد و مطمئن شويد قبل از اينكه با كارفرماى خود صحبت كن

 



؟ در اينصورت بايد شما اگر كار پيدا كرده ايد سريعا به مشاور خود  ٢شما از دولت كمك مالى دريافت ميكنيد،مثل حقوق بيكارى 

 اطالع بدهيد . Sozialamtيا 

بايد قبل از را دريافت ميكنيد انجا هم  ١اگر شما در اداره كار جزو كسانى هستيد كه دنبال كار ميگردند يا اينكه حقوق بيكارى 

 شروع كارخود اطالع بدهيد.

 

 درجه كارت مالياتى

 درجه مالياتى وجود دارد. ٦چه مقدار شما حقوق خالص دريافت ميكنيد بستگى به درجه كارت مالياتى شما دارد. 

 ا ميگيريد.ر ٤و ٤ويا  ٥و٣اگر شما ازدواج نكرده ايد اكثرا برگه مالياتى درجه يك و اگر أزواج كرده ايد برگه مالياتى 

 را ميگيرد . ٦اگر شما دو كار با بيمه داريد ،دومين كار درجه مالياتى 

تا شما  احتياج استكشورتيپ: لطفا از اداره ازدواج سوال بفرماييد به چه چيزهايى در رابطه با سند ازدواجتان از خارج از 

 درجه مالياتى بنفع شماست. را دريافت كنيد،چون اين ٥و ٣بتوانيد بعنوان آدم متاهل برگه مالياتى 

 در آگهى هاى كار دقيقا موضوع و وظيفه كارى توضيح داده شده مثال آيا شما به مسئوليت خودتان كار ميكنيد ويا 

در بخشى كه كار ميكنيد در چه رابطه اى با بخشهاى ديگر هستيد و همچنين اَيا شما اجازه داريد به همكارانتان دستور كارى 

 بدهيد.

 ار در آگهي آشنايي با كار را آسان كرده و برنامه كارى روزانه را تنظيم ميكند.توضيح ك

 

 

 زمان آزمايشى

كار آزمايشي زمان آزمايشى نيست. كار آزمايشى در كارخانه است و معموال يك روز طول مى كشد،در اين روز  نگاه ميكنند كه 

نميدهند. اگر كار آزمايشي بيشتر طول بكشد بعنوان  كارآموزى ثبت آيا شما مناسب اين كار هستيد يا نه.معموال اين روز حقوق 

 ميشود.

ماه.  ٤زمان آزمايشي كار از روز اول كار يا كار آموزشي شروع ميشود،اين معموال تا شش ماه طول مى كشد ودر كارآموزشي 

 ود.زمان آزمايشى هميشه در رابطه با قرارداد كارى مي باشد و قبل از قرارداد شروع نميش

 در زمان آزمايشي كارفرماى شما ميتواند بدون اوردن دليل شما را با دادن دو هفته وقت استعفا دهد. 

 بعد از زمان آزمايشي اگر كارفرماى شما استعفاء شما را بنويسد بايد دليل آن را قيد كند.

 اردادهاى كارى باشد.اين دالئل ممكن است نبودن كافى كار يا رفتار نامناسب شما ويا توجه نكردن به قر

 

 مرخصى

در زمان كارآموزي قانونا  شما حق مرخصى نداريد ولى اگر شما كار با قرارداد داشته باشيد مرخصى بشما تعلق ميگيرد ،مقدار 

مرخصى شما در قرادادتان قيد شده است. قانونا كمترين مرخصى در سال چهار هفته ميباشد،ولي چه وقتى شما انرا ميتوانيد 

 د بايد با كارفرمايتان صحبت كنيد.بگيري

 در شش ماه اول معموال مرخصى نميگيرند،مرخصى بايد در رابطه با كار امكانپذير باشد.

 اگر ميخواهيد در محل كارتان سوال كنيد بهتر است نزد شوراى كاركنان برويد اگر وجود داشته باشد.

 بپرسيد.تيپ: اگر راجع به اين موضوع سوالي داريد از مشاور خود 

 

 استعفا

 داگر يك كارگر يا كارفرما ميخواهد به  قرارداد كاريش خاتمه دهد بايد قوانينى را در نظر بگير

 يك استعفا بايد كتبا و با دادن مهلت قانونى صورت بگيرد.

كارفرما با دادن د كارگر يا است طول بكشد در اين زمان ميتوانهمانطورى كه گفته شد يك زمان آزمايشى تا شش ماه ممكن 

 دوهفته مهلت قراردادشان را فسخ كنند.

بعد از زمان آزمايشی مهلت زمانهاى مختلفى براى استعفا وجود دارد كه معموال بيشتر از دو هفته ميباشد در ضمن در قرارداد 

 بشود استعفا داد.كار هم راجع به توافق درمهلت زمان استعفا نوشته شده.ممكن است كه براى آخر ماه يا آخر ماه بعد 

 تيپ: اگر سوالي داريد،مشورت كنيد.

توجه: اگر كارفرما دليل بخصوصى براى استعفا شما دارد ميتواند بدون توجه به مهلت قانونى شما را اخراج كند ،باين مي گويند  

 استعفاى فورى. اين در مواقعی مثل دزدى كردن مي باشد.

رارداد وجود دارد: كار به اندازه كافى وجود ندارد آن وقت ميشود از دالئل شركتى دالئل مختلفى از نظر كارفرما براى فسخ ق

قرارداد را فسخ كرد.اين به رفتار كارگر بستگى دارد كه با گرفتن اخطاريه خود را عوض نميكند ،همانطورى كه گفته شد دزدى 



كارش ادامه بدهد ،باين نوع فسخ قرارداد ميگويند  كرده باشد ويا دليل شخصى مثال بخاطر مريضى يا تصادف ديگر نمي تواند به

 كه كارگر تقصيرى ندارد.

اگر شركت و كارگر با هم توافق كنند كه فسخ قرارداد بدون مهلت زمانى صورت بگيرد ،ميتوانند با هم  فسخ قرارداد بنويسند در 

 آن وقت قرارداد كار اصلى باطل مي شود.

 شدن حقوق شما بشود.مواظب باشيد: ممكن است كه باعث كم 

 

 كمك هاى جانبى براى شروع كار

شما يك كار يا كاراموزى يا يك كار آموزشي پيدا كرده ايد ولى نمى توانيد شروع كنيد چون كه پول خريدن لباس كار و يا  پول 

 وسائل نقليه را نداريد؟ و يا درآمد شما  آنقدر كم هست كه براى زندگى كافى نيست؟

وجود  Jobcenterيا  Sozialämter,der Agentur für Arbeitتى مركزهاى پشتيبانى بغير از براى همچنين مشكال

 .Wohngeldيا اداره  Bafögدارد،وهمچنين در كناراداره 

 شما ميتوانيد تقاضاى وسيله حركتى بدهيد يا از كارفرمايتان تقاضای حقوق بيشترى را بكنيد.جرعت كنيد و با انها صحبت كنيد.

 در رابطه با كار جديد به شما كمك مى كند چونكه آن وقت مي توانيد Jobcenterكه بدانيد أيا  بهتر است

 انرا در تقاضاى كارى خود قيد كنيد.

 توجه داشته باشيد كه شما هميشه قبل از شروع كارتان يا كارآموزي بايد تقاضاى پشتيبانى بكنيد )ونه بعد از شروع كار(.

 ان بپرسيد شايد او بتواند با شما در جاهايي كه كمك مي خواهيد تقاضا بدهد.تيپ: شما از مشاور مسئولت

 

 در محل كار

 ما با كمال ميل به شما چند تيپ در رابطه با كار ميدهيم.

 

 وقت شناسى

صبح شروع  ٧.٠٠در المان آدم بموقع در محل كار حاضر مى شود وأين برايشان خيلى مهم است. مثال  اَكر كار شما ساعت 

 دقيقه در محل كار باشيد. ٦:٥٠يشود بايد شما سعى كنيد ساعت  م

 دونر دهيد. دير كردن بدون دليل و باگر پيش بيايد كه شما دير به محل كارتان ميرسيد بايد به كارفرماى خود توسط تلفن خب

د.) اخطار تا به حد شته باشدر آلمان بي أهميتي بحساب مى آيد و ممكن است براى شما عواقب خوبى ندا دادن به کارفرماخبر

 استعفا(

 

 بيمارى

ادامه دهيد معموال توسط تلفن به محل كارتان  به کار خود نمى توانيد ا در حين كار مريض شده واگر شما قبل از شروع كار وي

 خبرميدهيد و فورا به دكتر ميرويد و يك برگه مريضى كه قادر به كار كردند نيستيد ميگيريد.

 در عرض سه روز نزد كارفرماى شما باشد. اى خود مى دهيد، اين برگه بايدعا به كارفرماين برگه را سري

 و يا برگه زرد گفته مى شود. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung = AUاين برگه كزارش دكتر 

 بأيد همين روز به دكتر برويد نه روز بعد!شما مريض هستيد اگر

،كار شما بدون اجازه بوده و دراينصورت ميتواند  يدمرخصى در محل كار حضور نداشته ا اگرشما بدون برگه دكتر ويا داشتن

 كارفرماى تان شما را اخراج كند.

 

 كاركردن تيمى و انتقاد

جزوى از تيم به حساب ميايد. آدم وقتى ميتواند در يك تيم كار كند كه  وآدم با كسانى ديگر كار ميكند تقريبا در همه شغلها 

د با ديگران كار بكند. مثل بقيه بخشهاى زندگى روزانه آدم بايد رابطه خوبى با همكارهاى جتماعى خوب داشته و بتوانرخورد اب

 زن و مردش داشته وحتى بعضى أوقات طاقت تحمل انتقاد از طرف آنها و ديگران را در محل كار داشته باشد.

 به مقام باالتر راجع به شما گزارش مى دهند.در كار آموزشي يا كارآموزي همكاران با هم صحبت كرده  و 

 رفتار اجتماعى مثل تخصص حرفه اى خيلى مهم است واگر شما شغلى را ياد گرفته ايد از شما انتظار ميرود.

 

 رئيس زن يا مرد شما

د انجام بدهيد . أشخاص مختلفى هستند كه در يك شركت دستورا ت كارى ميدهند تعيين ميكنند كى ،كجا وچطور شما كارتان را باي

بعنوان يك كارمند جديد بايد شما از دستوراتشان پيروى كنيد، در غير اينصورت ممكن است باعث استعفا شما از طرف كارفرما  

 بشوند.

 



 قايانآبرابرى خانمها و 

 ست. در آلمان معموليست كه خانمها هم سمت سرپرستى را بعهده دارند. در آلمان حقوق خانمها و آقايان برابر ا

اين امكان وجود دارد كه نه تنها  شما در مشاورت با يك خانم تماس داشته باشيد ،بلكه در محل كار شما از يك خانم دستور كارى 

 ميگيريد كه بايد انجام دهيد.

 

 چه مداركى شما براى شروع كار احتياج داريد

 شما احتياج داريد به يك

 شماره شناسايى  = اداره ماليات

 تأمين اجتماعى = بيمه مربوطه دركارت تأمين اجتماعيشماره بيمه 

 پر كردن فرم پرسنلى = اين فرم را محل كار شما بهتان ميدهد

 شماره بانكى = محل كار شما تقاضا ميكند شماره بانكى به انها بدهيد

 

 گواهى كار

 ايتان يك گواهى كارى بنويسند.اكر فعاليت و يا كار شما وحتى كار آموزشي شما به پايان رسيده است تقاضا كنيد بر

در اين گواهى نوشته شده شما چه مدت انجا كار كرده ايد چه كار كرده ايد و چطور كار كرده ايد،يك همچنين گواهى را شما 

 براى تقاضاى كارى جديدتان احتياج داريد.

 

 قراردادهاى موقت و عواقب آن

شما سه ماه قبل از باتمام رسيدن آن خودتان را اداره كاريابى يا اداره اگر شما يك قرارداد با زمان محدود را داريد، بايد 

 كاراطالع بدهيد،تا بتوانيد بموقع تقاضاى  حقوق بيكارى يك يا دو بكنيد.

مشخص شده و اين پول از صندوق بيمه بيكارى ميباشد اين حق شماست اگر شما شامل  IIIحقوق بيكارى يك درقانون اجتماعى 

 ين معموال زمانيست كه شما دوازده ماه كار با پرداخت بيمه تأمينى داشته بوديد.شرايط باشيد،ا

  

 

 تعرفه و قرارداد هاى تعرفه اى

قانون اساسى راجع به شرايط قرارداد با تعرفه گفته شده است، يعنى  قرارداد تعرفه ) قراردادى كه بين دو نفر  ٣قسمت ٩در ماده 

وط ميشود كه چه شرايطى را براى هم تعين ميكنند و دولت واداره جات و قانون حق دخالت در بسته ميشود( فقط به ان دونفر مرب

 آن را ندارند.

قرارداد با تعريف بمنظور تنظيم رابطه بين كارگر و كارفرما ميباشد. و بعنوان قرارداد گروهى در نظر گرفته شده كه در ان 

 پيشنهاداتى برى قراردادهاى فردى داده شده.

يشنهادات براى كارفرما الزامى است؛ وبراى كارگر حكم حفاظت را دارد: اين براى كارگر يك حقوق در حكم كارى كه اين پ

 ميكند را تضمين و قرارهاى كارى را تنظيم ميكند.

 (  كه در ان قانون وقواعد ان قيد شده است.TVGقانون قرارداد با تعريف وجود دارد ) 09,09,1949از سال 

 اد چه كسى هستندطرفين قرارد

 اتحاديه ) طرفدار كارگر(

 أنجمن هاى كارفرمايان ) مسئوالن انجمن تعرفه(

 هر كارفرما ) مسئول ساختمان،شركت يا تعرفه كارخانه(.

 www.juraforum.deمركز اطاعات : 

 

 ادامه اطالعات

 پيدا كردن شغل مناسب: -١

ميتوانيد در اينترنت اطالعات زيادى از شغلهاى مختلف بدست بياوريد،در آنجا راجع به كار و وظيفه تان توضيح كامل و شما 

 درباره كارهاى آموزشى واينده ان توضيح داده شده است.

 اين آدرس اينترنتى اين صفحه ميباشد

Berufenet der Bundesagentur für Arbeit  

 فيلم شغل مورد عالقه تان را ببينيد،مثال اينجا شما ميتوانيد حتى بصورت 

http://www.berufe.tv/ 

 

http://www.juraforum.de/
http://www.berufe.tv/


 شناخت مشاغل -٢

 كمك بگيريد. IQ Netzwerkما توصيه ميكنيم از يك مشاور متخصص از قسمت 

را اول بخوانيد در آنجا مشاوران ديگرى هم  در آلمان مدارکميتوانيد صفحه شناخت  به رسميت شناختن مدارک خودبراى 

 معرفى شده اند.

www.anerkennung-in-Deutschland.de  

 

 كار پيدا كردم،درآمدم چقدر است؟ -٣

 حساب حقوق خالص سايتت. ما پيشنهاد ميكنيم از يك در اينترنت اطالعات زيادى راجع با قرارداد كارى وحقوق نوشته شده اس

 كمك بگيريد.

www.brutto-netto-Rechner.info/  

 

 زادآشغل مستقل يا  -٤

به يك سمينار تاسيس شركت برويد. آنجا شما فرق بين شغل مستقل  نيد به شما پيشنهاد ميكنيم كهاگر ميخواهيد بطور مستقل كار ك

 و آزاد و تعهدهاى كارتان و اطالعات مهمى در رابطه با بيمه سالمتى تان وحفاظتتان دريافت

 مى نماييد،شما ياد مى گيريد برنامه كارى بنويسيد و اطالعاتى در رابطه با ماليات بر درآمد 

 ها و مسئوليتها دريافت مينماييد . و ماليات هاى ديگر محدوديت 

 

 مدهاى مختلفآتركيب در -٥

مد از يك كار كافى نيست،براى درآمد بيشترامكانات مختلفى وجود دارد يعنى چند كار داشته باشى. معموال يك كار با آأكثرا در

شما تمام وقت باشد براى كار دوم  انتخاب مى كنند. اگر كار اصلى Minijobsبيمه تأمين اجتماعى ويك كار كوتاه  در جانب آن 

 بايد از كارفرمايتان اجازه بگيريد.

 

 کارهای افتخاری درامد جانبى  -٦

در اين مورد و  ٢٦شماره  ٣درآمد  داشته باشيد، در قانون ماليات بر عايدات پاراگراف  کارهای افتخاری هم  ميتوانيد از شما

 إمكانات مختلف آن نكاتى درج شده است.

 از اين كارها در باشگاههاى ورزشى يا در بخش مشاورت براى مسن ساالن ميباشد. يك نوع 

 شما ميتوانيد از مشاورتان بپرسيد.

 

 حفاظت اطالعات و بروز اطالعات -٧

شما هر اطالعاتى را كه بعنوان كارگر در محل كارتان بدست مياوريد، مثل نام مشتريها ويا مقدار فروش يا سفارشات يا درآمد 

 اران بايد پنهانى و سري نگه داريد. همك

 اگر بشما راجع به موضوعات فوق اطالعاتى داده نشده ،حتما اينرا  با انها در ميان بگذاريد.

 

 تكميل پايه هاى قانونى -٨

 . ,قرارداد كار٦١١ffقانون مدنى بخصوص بند  -

 قانون كمترين حقوق -قانون در تنظيم عمومى كمترين حقوق -

 كارگر قانون شرايط كارى -

 قانون حفاظت استعفا -

 كارهاى دولتى(Pers VGأساسنامه شركت و قانون نماينده گان  كارگران )  -

 قوانين تعرفه -

( اين قانون مشاركت كارگران را در شوراى DrittelbGو  Montan-MitbestG,MitbestGقانون مشاركت ) -

 نظارت تنظيم مى كند

 قانون بازنشستگى جزئي  -

 ١٠٥ffبخصوص بند قانون ومقررات تجارى  -

 )منشى تجارى و كاراموزان تجارى( ٥٩ffقانون تجارت بخصوص بند  -

 قانون كار موقت يا با زمان مشخص -

 قانون پرداخت ادامه حقوق -

 قانون مرخصى كشور -

http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
http://www.brutto-netto-rechner.info/


 قانون زمان كار -

 قانون حمايت مادران وقانون حمايت مالى پدر و مادر -

 قانون حمايت و پرستارى وقانون مراقبت از خانواده -

 قانون شرايط كار در قرارداد از طرف كارفرما -

 قانون حفاظت در محل كار -

 قانون حمايت از جوانان زير سن -

 قانون آموزش فنى حرفه اى مثل كاراموزشى در شغل هاى مختلف -

 (ASiGقانون براى پزشكان در شركت،مهندسان حفاظت و متخصصين ديگر در حفاظت كار ) -

 قانون در مقرات بيمارى -

 در مورد شغل هاى كوتاه با درآمد كم ٨aو  ٨اب قوانين اجتماعى بخصوص بند چهارمين كت -

 نهمين كتاب قوانين اجتماعى براى حقوق معلولين -

 (AGGقانون عمومى برابرى ) -

 قانون براى كارگران متكشف در رابطه با دومين تنظيم براى پيشبرد قانون  -

 (SchwarzArbGقانون برى مقابله با كار سياه و كار غير قانونى) -

 قانون دادگاه كار -

 VerdStatG-قانون در رابطه با آمار درآمد وخرج كار )قانون آمار درآمد( -

  AZR 5شماره  ٢٠٠٤مارچ  ٢٤. حكم صادره در تاريخ BAG)سواستفاده در حقوق طبق  ٢٩١قانون جنايات بند   

           303/03 

 BVVتنظيم حساب ، پرداخت،فرستادن،فيش حقوق،بررسى تمام مخارج بيمه تأمين اجتماعى) تنظيم روند سهم(  -

 مقرراتهاى مختلف قانونى براى حداقل استانداردهاى كار در شغلهاى مختلف. -
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