قوانین ویژە غیبت ،مرخصی و تعطیالت از برنامه مقدماتی ()introduksjon
قوانین غیبت از برنامه مقدماتی ،تا حد زیادی با قوانینی که در محل کار اعمال میشود مطابقت دارد .یک استثنا این است که
شما نمیتوانید مرخصی استعالجی با مشتقات جزئی داشته باشید .در رابطه با قوانین مربوط به مرخصی ،مقررات جداگانهای
برای شرکت کنندگان در برنامه مقدماتی که از قوانین زندگی کاری متفاوت است ،ساخته شده است .اگر شما یک پیشنهاد شغلی
تمام وقت داشته باشید ،میتوانید از برنامه مقدماتی نیز مرخصی بگیرید.
اگر بیمار هستید ،باید به شهرداری ،معلم یا محلی که در آن کارآموزی دارید در اسرع وقت اطالع دهید که شما نمیتوانید در
برنامه حضور داشته باشید.
در صورتی که غیبت معتبر باشد ،شما حق دارید که کمک هزینه مقرری را حفظ کنید .اگر از خود اطالع رسانی
( )egenmeldingاستفاده نکنید ،و نمیتوان غیبت را با گواهی پزشکی مستند کرد و یا مجوز مرخصی دادە نشدە باشد ،از کمک
هزینه مالی بابت ساعاتی که غیبت داشتهاید کسر خواهد شد .این به عنوان غیبت نامعتبر یا غیر قانونی در نظر گرفته خواهد
شد .غیبت نامعتبر ممکن است منجر به از دست دادن حق شرکت در برنامه مقدماتی و دریافت مزایا و دریافت کمک مالی شود.
کار
اگر شما یک پیشنهاد برای کار به طور تمام وقت دریافت کنید ،میتوانید پس از درخواست تقاضا به شهرداری از برنامه
مقدماتی مرخصی بگیرید .شما میتوانید مرخصی بیشتر یا مرخصی توأم و مداوم دریافت کنید ،و مجموعا با هم میتوانید تا
سقف یک سال در دورە گذر به کار مرخصی بگیرید .حق استفادە از مرخصی در مورد هر شغل پیشنهاد شده مربوط میشود به
شهرداری (کمون) که در آن زندگی میکنید یا هر شهرداری دیگری .در طول دورۀ مرخصی ،شما حق دریافت کمک مالی را
نخواهید داشت.
اگر پیشنهاد شغلی برای مرخصی شما واجد شرایط باشد ،باید برنامه فردی شما هم برای دوره مرخصی تنظیم شود .شما باید در
طول دوران مرخصی پیگیری شوید و چهار هفته قبل از پایان دادن به مرخصی با مشاور برنامه مالقات و گفتگو داشته باشید،
که آنجا شما باید پاسخ دهید که پس از مرخصی ،میخواهید همچنان در برنامه مقدماتی ادامه دهید .اگر میخواهید پس از دورە
مرخصی همچنان در برنامه مقدماتی شرکت داشته باشید ،پس آن را باید در برنامه فردی شما گنجاد و مشخص کرد که محتوای
برنامه مقدماتی شما باید شامل چه چیزهایی باشد .اگر میخواهید قبل از اتمام دورە مرخصی دوبارە به برنامه مقدماتی
بازگردید ،میتوانید برای این امر از شهرداری درخواست و تقاضا کنید.
بیماری
براساس خود اطالع رسانی یا گواهی پزشکی ،میتوانید از شرکت در برنامه مقدماتی دور باشید یا غیبت کنید ،در صورتی که
این بیماری یا آسیب از شرکت شما جلوگیری کند .شما از طریق خود اطالع رسانی با تماس با شهرداری ،مرکز برنامه
مقدماتی ،مشاور برنامه یا معلم به صورت کتبی یا به صورت شفاهی ،اطالع میدهید که بیمار هستید.
•

این تنها زمانی است که شما در برنامه مقدماتی برای  ٨هفته شرکت داشته باشید تا حق استفاده از خود اطالع رسانی
( )egenmeldingرا داشته باشید .برای  ٨هفته اول ،شما باید یک گواهی پزشکی داشته باشید ،زیرا نمیتوانید به
علت بیماری در برنامه مقدماتی شرکت کنید.

•

شما میتوانید از حق خود اطالع رسانی ( )egenmeldingتا  ٤بار در طول یک دوره  ١٢ماهه استفادە کنید .هر خود
اطالع رسانی میتواند تا  3روز طول بکشد.

•

اگر بیش از سه روز بیمار باشید ،باید یک گواهی پزشکی داشته باشید .این مسئله شامل زمانی نیز خواهد بود که شما
از هر  ٤بار حق خود از خود اطالع رسانی استفادە کردە باشید.

اگر یک یا دو فرزند دارید ،میتوانید در طول ١٢ماه در صورت بیماری فرزندتان تا  ١٠روز در خانه بمانید .اگر بیش از دو
فرزند داشته باشید ،شما حق داشتن  ١٥روز مرخصی از مشارکت در برنامه به دلیل بیماری کودکتان را دارید .اگر به تنهایی
مسئولیت و سرپرستی کودک را برعهدە دارید حق  ٢٠روز مرخصی را داشته اگر یک یا دو فرزند داشته باشید و در صورت
داشتن فرزندان بیشتر تا  ٣٠روز حق استفادە از مرخصی بدلیل بیماری کودک را دارید .این حق و حقوق شامل زمانی هم
خواهد بود که مراقب بچهها مریض باشد .اگر غیبت بیش از  ٣روز طول بکشد شهرداری/بخشداری میتواند تقاضا کند که شما
باید برای بیماری کودکتان یا بیماری مراقب کودک یک گواهی پزشکی بعنوان مدرک ارائه دهید.

تقاضا برای مرخصی
شما میتوانید از شهرداری تقاضای مرخصی رفاهی داشته باشید اگر برای نمونه میخواهید به نزد دکتر ،دندانپزشک ،مصاحبه
کاری یا از این قبیل بروید .شما همچنین میتوانید زمانی که فرزندتان میخواهد مدرسه یا کودکستان را شروع کند ،یا هنگام مرگ
یکی از بستگان نزدیک ،تقاضای مرخصی رفاهی کنید .اطالعات بیشتر در این مورد را میتوانید از مشاور برنامه دریافت کنید.
بر اساس یک گواهی پزشکی ،شما حق دارید از برنامه مقدماتی برای مرخصی استفادە کنید ،اگر شما یا فرزندتان برای مدت
طوالنی بیمار هستید .پس از آن میتوانید به مدت یکسال بدون دریافت کمک مالی مرخصی بگیرید.
اگر میخواهید بچهدار شوید برای مرخصی با حقوق و مرخصی بدون حقوق مقررات ویژە و خاصی وجود دارد .پدرها هم در
رابطه با تولد کودک از حق و حقوق خود برخوردار هستند .مشاور برنامه اطالعات الزم را در اینمورد به شما خواهد داد.

روزهای آخر هفته و روزهای تعطیل رسمی
همه در روزهای شنبه و یکشنبه از شرکت در برنامه مقدماتی آزاد و تعطیل میباشند.
این ایام زیر روزهای تعطیلی رسمی در نروژ بشمار میروند و شرکت کنندگان در برنامه تعطیل میباشند :تاریخ  ١و  ١٧ماە مه،
تاریخ  ١روز سال نو ،پنجشنبه عذاب ورنج عیسی مسیح ،روز دوم عید پاک ،روز معراج مسیح ،روز دوم عید پنجاهه و  ١و ٢
روزهای کریسمس.
اگر شما به کلیسای نروژی تعلق ندارید ،حق دارید دو بار در طول یک سال تقویمی در رابطه با جشن یا یابود روزهای مذهبی
از شرکت در برنامه مقدماتی از مرخصی استفادە کنید .برای این منظور باید قبل از  ١٤روز کاری  ،از شهرداری تقاضای
مرخصی بدهید.
تعطیالت
شما هر سال  ٢٥روز تعطیالت دارید .این شهرداری است که زمان تعطیالت را تعیین میکند .شما در طول زمان تعطیالت از
مزایای کمک مالی برخودار خواهید بود.

