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القواعد الخاصة بالغياب و التصاريح و اإلجازة فى البرنامج التمهيدى
القواعد الخاصة بالغياب فى البرنامج التمهيدى تشبه الى حد كبير القواعد السارية فى سوق العمل .أحد اإلستثناءات عن تلك
القاعدة هو أنه ال يوجد لديك الحق فى الغياب المرضى الجزئى .فيما يتعلق بالقواعد التى تنظم تصاريح الغياب تم وضع
قواعد خاصة بالمشاركين فى البرنامج التمهيدى و هى تختلف عن القواعد السارية فى سوق العمل .يمكنك ايضا ً فى البرنامج
التمهيدى الحصول على تصريح باإلنقطاع فى حال حصولك على عرض للعمل بدوام كامل.
إذا كنت مريض يجب بأسرع وقت ممكن ان تقوم بإبالغ البلدية أو المعلم أو المكان الذى تتدرب فيه على العمل بأنك لن تتمكن
من الحضور.
فى حال الغياب المبرر يكون لديك الحق فى اإلحتفاظ براتب البرنامج التمهيدى .اذا لم تقم بإستخدام حق التبليغ الشخصى و لم
تتمكن من توثيق الغياب عن طريق تقرير طبى أو أنك لم تحصل على موافقة على تصريح اإلنقطاع ,فى تلك الحاالت سوف
يتم توقيع خصم من الراتب بما يساوى عدد الساعات أو األيام التى تغيبت فيها .حيث سيتم إعتبارها غياب غير مبرر أو غير
قانونى .الغياب غير القانونى يمكن ان يؤدى الى فقدانك حق المشاركة فى البرنامج التمهبدى و حق الحصول على راتب
البرنامج التمهيدى.
العمل
فى حال حصولك على عرض للعمل بشكل إعتيادى بدوام كامل ,يكون لديك الحق فى الحصول على تصريح باإلنقطاع عن
البرنامج التمهيدى بعد تقديم طلب بذلك الى البلدية .يمكنك الحصول على عدة تصاريح باإلنقطاع أو على تصريح واحد
متصل ,بحيث ال تزيد المدة عن سنة كفترة انتقالية للعمل .حق الحصول على تصريح باإلنقطاع يسرى فى حالة الحصول على
عرض بالعمل فى البلدية التى تقيم بها أو فى بلدية أخرى .ليس لديك الحق فى الحصول على راتب البرنامج التمهيدى فى فترة
التصريح باإلنقطاع.
إذا كان العرض بالعمل يؤهلك للحصول على تصريح باإلنقطاع سيتم تعديل خطة الدارسة الشخصية الخاصة بك فى فترة
الغياب .سوف يتم متابعتك أثناء فترة الغياب و سوف يقوم مستشار البرنامج بإجراء إجتماع معك قبل انتهاء فترة التصريح
بأربعة أسابيع ,حيث سيكون عليك ان تقرر ان كنت تريد اإلستمرار فى البرنامج التمهيدى بعد انقضاء فترة التصريح أم ال و
سيتم تضمين أهداف و محتوى برنامجك فى خطة الدراسة الشخصية الخاصة بك .إذا كنت ترغب فى العودة الى المشاركة
فى البرنامج التمهيدى بعد انتهاء فترة الغياب ,سيكون لديك اإلمكانية لتقديم طلب بذلك الى البلدية.
المرض
بنا ًء على استخدام حق التبليغ الشخصى عن المرض أو تقديم تقرير الطبى يمكنك التغيب عن البرنامج التمهيدى اذ كان
المرض أو اإلصابة هو السبب فى إعاقتك عن المشاركة فى البرنامج .التبليغ الشخصى تقوم به عن طريق التبليغ بشكل كتابى
أو شفوى و توصيل رسالة بأنك مريض الى البلدية أو الى مركز البرنامج التمهيدى أو الى مستشار البرنامج الخاص بك أو
الى المعلم.
•
•
•

يصبح حق التلبيغ الشخصى سارى بعد المشاركة فى البرامج التمهيدى لمدة  8أسابيع .خالل ال  8أسابيع األولى
يجب عليك ان تقدم تقرير طبى فى حال التغيب عن البرنامج بسبب المرض.
لديك امكانية استخدام التبليغ الشخصى  4مرات خالل كل  12شهر .يمكن استخدام التبليغ الشخصى لفترة ال تزيد
عن  3أيام فى كل مرة.
اذا إستمر معك المرض لفترة أطول من ثالثة أيام ,يجب عليك ان تقدم تقرير طبى فى تلك الحالة .نفس الشئ يسرى
بعد استخدامك التبليغ الشخصى  4مرات خالل الفترة المحددة لذلك.

اذا كان لديك طفل او طفلين من حقك البقاء بالمنزل عندما يكون الطفل مريض  10أيام خالل فترة  12شهر .إذا كان لديك
أكثر من طفلين يكون لديك حق التغيب عن المشاركة فى البرنامج  15يوم فى حالة مرض أحد األطفال .إذا كنت تتحمل
مسئولية رعاية األطفال بشكل منفرد يكون لديك الحق فى الحصول على  20يوم اذا كان لديك طفل او طفلين و  30يوم
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إذا كان لديك عدد أكبر من ذلك .تسرى تلك القواعد فى حالة مرض من يقوم برعاية األطفال بالنياية عنك أيضاً .فى حال
استمر الغياب لفترة اطول من  3أيام يمكن ان تطلب البلدية منك ان تقوم بقديم ما يثبت أن الشخص الذى يرعى األطفال
مريض من خالل تقديم تقرير طبى.
طلب اإلنقطاع عن البرنامج
يمكنك تقديم طلب الى البلدية للحصول على تصريح خاص بالغياب على سبيل المثال عندما يكون لديك ميعاد عند الطبيب او
طبيب األسنان أو أنك ستذهب الى مقابلة للحصول على عمل أو ما شابه ذلك .يمكنك ايضا ً تقديم طلب للحصول على تصريح
خاص عندما يبدأ األطفال فى الروضة او المدرسة أو فى حالة حدوث وفاة فى أسرتك القريبة .يمكنك الحصول على المزيد
من المعلومات عن هذا األمر من مستشار البرنامج الخاص بك.
يمكنك الحصول على تصريح بالغياب من البرنامج التمهيدى اذا كنت أنت أو حد أطفالك مريض على مدى طويل و ذاك بعد
تقديم تقرير طبى يثبت ذلك .يمكنك الحصول على تصريح بالغياب لمدة تصل الى سنة.
اذا كنت تنتظر قدوم طفل فى هذة الحالة تسرى قواعد خاصة بالنسبة للحصول على إجازة مع راتب أو إجازة بدون راتب.
لدى اآلباء ايضا ً حقوق متعلقة بوالدة الطفل .يمكن لمستشار البرنامج ان يقدم لك المعلومات الضرورية الخاصة بهذا
الموضوع.
أيام األعياد الدينية – المقدسة
يحصل الجميع على إجازة من البرنامج التمهيدى يومى السبت و األحد.
األيام التالية هى أيام عطالت رسمية فى النرويج و بالتالى يحصل المشاركون على إجازة فيها 1 :و  17مايو ,أول أيام السنة
الميالدية ,خميس العهد ,الجمعة العظيمة ,ثانى أيام عيد الفصح ,يوم الصعود ,ثانى أيام عيد العنصرة ,أول و ثانى أيام عيد
الميالد.
إذا كنت ال تتبع الكنيسة النرويجية ,يكون لديك الحق فى الحصول على اجازة من البرنامج التمهيدى مدفوعة األجر لمد تصل
الى يومين فى كل عام ميالدى لإلحتفال أو المشاركة فى األعياد الدينية الخاصة بك .يجب ان تقوم بإبالغ البلدية بحد أدنى 14
يوم من أيام العمل قبل الموعد.
اإلجازة
لديك الحق فى الحصول على  25يوم إجازة .البلدية هى من تقرر متى يمكنك الحصول على تلك اإلجازة .يكون لديك الحق
فى الحصول على راتب البرنامج التمهيدى أثناء اإلجازة.

