عزيزي العامل ماهي واجباتك؟
y yعليك مراعاة عادات وتقاليد المجتمع وااللتزام بالآداب العامة.
y yعليك االلتزام بتعليمات �صاحب العمل ما لم تكن تخالف العقد �أو القانون �أو
الآداب العامة �أو ما يعر�ضه للخطر �أو الم�ساءلة القانونية.
y yعليك المحافظة على ممتلكات �صاحب العمل و�أدوات العمل.
y yعليك احترام خ�صو�صية المنزل و عدم �إف�شاء الأ�سرار حتى بعد انتهاء
عالقة العمل.
y yال ت�ستخدم �أدوات العمل خارج مكان العمل �إال بموافقة �صاحب العمل.

عزيزي العامل هل تعلم؟
�y yأن عليك �إبالغ الوزارة خالل (� )48ساعة في حال تركك للعمل دون علم
�صاحب العمل.
�y yإن من حقك �إنهاء عالقة العمل دون تحمل �أي تبعات �إذا تعر�ضت لال�ستغالل
�أو الإ�ساءة.
y yفي حال قمت بف�سخ عقد العمل بدون �سبب بعد فترة التجرب ــة عليــك تحمل
م�صاريف عودتك لبالدك مع تعوي�ض �صاحب العمل ما يعادل الأجر ال�شامل
لمدة �شهر.

العمالة المساعدة

لى أن أعرف عن دولة
ماذا َع ّ
اإلمارات العربية المتحدة؟
علم دولة الإمارات
العربية المتحدة

العا�صمة هى �إمارة �أبوظبي

عزيزي العامل ماهي حقوقك؟
�ستح�صل على �أجرك ال�شهري خالل مدة ال تتجاوز� 10yأيام من
تاريخ ا�ستحقاقه.

ت�ستحق �إجازة �سنوية لمدة  30يوم عن كل �سنه مدفوعة الأجر ،و �إذا
كانت مدة خدمتك �أقل من �سنه و �أكثر من � 6شهور ت�ستحق �إجازة يومين
يوما في نهاية
عن كل �شهر و يجوز ترحيل الإجازة على �أن تكون ً 60
العقد؛ على �أن يقوم �صاحب العمل بتحديد موعد بدء الإجازة ال�سنوية.

يوم راحة �أ�سبوع ًيا:

تذكرة �سفر:

y yيحق لك الح�صول على يوم �إجازة �أ�سبوع ًيا ب�أجر �شامل ،وفي حال عملت
في هذا اليوم ت�ستطيع الح�صول على يوم بديل �أو تمنح ً
بدل نقد ًيا عنه

�سيتحمل �صاحب العمل كل �سنتين قيمة تذكرة �سفرك �إلى بالدك
وعودتك منها� ،أو البدل النقدي الم�ساوي لأجر �إجازتك الم�ستحقة عن
�سنتين بالإ�ضافة لقيمة التذكرة �إذا �أبديت رغبتك في اال�ستمرار بالعمل
وعدم القيام بالإجازة.

�أجرك ال�شهري:
اللغة العربية هى
اللغة الر�سمية للدولة

الإ�سالمy
هو الدين الر�سمي للدولة

الزي الر�سمي

بما يعادل الأجر ال�شامل لذلك اليوم.
�y yإذا �شعرت بالمر�ض لك الحق في طلب الرعاية الطبية لدى العيادات
الم�شمولة في ت�أمينك ال�صحي واذا قرر الطبيب حاجتك للراحة ،لك
الحق في �إجازة مر�ضية ( )15يوم ب�أجر و ( )15يوم اخرى بدون �أجر.
y yلك الحق في الح�صول على (� )12ساعة للراحة يوم ًيا منها على االقل
(� )8ساعات متوا�صلة .
�y yإذا �أكملت �سنة �أو �أكثر لدى �صاحب العمل فلك الحق في مكاف�أة تعادل
�أجر ( )14يوم عن كل �سنة ت�ستحقها في نهاية العقد

يرتدي الرجل الإماراتي على
ر�أ�سه (الغترة) وهو غطاء قطني
مربع ال�شكل� ،أما (الكندورة)
فهي اللبا�س الر�سمي وهو ثوب
�أبي�ض له ياقات و �أكمام.

ترتدي المر�أة على ر�أ�سها حجاب
(ال�شيلة) و غالبا تكون باللون الأ�سود
�أما(العباية) فهي ثوب وا�سع يغطي
كامل الج�سد و تكون غالبا باللون
الأ�سود �أي�ضا.

احترام �شهر رم�ضان
ويعتبر هذا ال�ش��هر مميزًا عند الم�س��لمين وذو مكانة خا�صة عن باقي �ش��هور ال�س��نة
الهجري��ة ،فه��و �ش��هر ال�ص��وم ال��ذي يع��د �أح��د �أركان الإ�س�لام ،حي��ث يمتنع ف��ي �أيامه
الم�س��لمون (با�س��تثناء بع���ض الح��االت) ع��ن ال�ش��راب والطع��ام م��ع االبتع��اد في��ه ع��ن
المحرم��ات م��ن الفج��ر وحتى غروب ال�شم���س.

الإجازة ال�سنوية:

�y yإذا �أكملت عقد العمل و ترغب في تجديده واال�ستمرار في العمل دون
�إجازة وعدم العودة الى بلدك فلك الحق في بدل نقدي م�سا ٍو لأجر
�إجازاتك ال�سنوية عن مدة العقد بالإ�ضافة الى قيمة تذكرة �سفر.

