هل تعمل في قطاع الخدمات؟
اشترك في نقابة العمال بام
()PAM
لتحصل من النقابة على
المساعدة والدعم في حياة
العمل!

•ضمان البطالة المستندة إلى
رسم العضوية في بام
إن رسوم العضوية وصندوق البطالة الراتب ،في حال أصبحت عاطال ً
عن العمل
في بقابة بام هي  %1,5من دخل
الراتب الصافي .على سبيل المثال •مساعدة مفوض الثقة في مكان
عملك والنصائح في المشاكل
الراتب  1000يورو تدفع من الراتب
•شروط العمل (شروط عمل وراتب
الصافي  15يورو ومن راتب 2000
يورو تدفع  30يورو .يمكنك إخفاض أفضل ،حيث تتفاوض فيها النقابة
بالنيابة عنك مع رب العمل)
رسم عضوية النقابة من ضريبتك
السنوية.
باإلضافة إلى األمور التالية:
توجد طريقتين لتسديد رسم
•دراسة مجانا ً
العضوية لنقابة بام .يمكن لرب
العمل حسم قيمة رسم العضوية •مواد لرصد شروط العمل
من راتبك مباشرة أو يمكنك أنت •مجلة الكترونية 11 PAM.مرة في
السنة
القيام بدفع الرسم بنفسك.
•مزايا عضوية جيدة ،بما في ذلك
أسهم نادي اإلجازات Holiday
عندما تنتسب إلى نقابة العمال
 ،Club-lomaوبطاقة التسوق
بام ،تحصل على ما يلي:
 ،Cityshoppariوالخدمة المهنية
•خدمات االستشارة المتعلقة
والتدريب ،تخفيضات الوقود من
بعالقة العمل والعضوية
 -Neste Oilباإلضافة إلى مزايا
•المساعدة القانونية وخدمات
التأمين.
المحامي عند الحاجة

بام ،إذا كنت تعمل في قطاع
ما هي نقابة العمال؟
الخدمات لدى القطاع الخاص ،أو تدرس
إن أغلب العاملين في فنلندا
ُمنتسبون إلى إحدى النقابات العمالية .في تخصص الخدمات ،أو كنت مدير
عمل في قطاع الخدمات أو تُزاول مهنة
أهم عمل لنقابة العمال هو الدفاع
في شركتك الخاصة أو كنت صاحب
وتحسين شروط العمل لألعضاء،
شركة.
باإلضافة إلى تطوير حياة العمل .يتم
اختيار النقابة حسب التخصص المهني .غالب ـا ً أعضــاء نقابــة العمــال بــام هــم
عامــل النظافــة ،النــادل (جرســون)،
تحصل من النقابة على المساعدة
الطبــاخ ،العامــل فــي المتجــر ،حــارس
المتعلقة في مشاكل العمل وكذلك
األمــن ،الحــاق والكوافيــر والعمــال فــي
األمان ،في حال تعرضت للبطالة عن
قطعــات خدميــة أخــرى.
العمل.
فضل االنتساب إلى نقابة العمال
ي
ُ ّ
منذ فترة الدراسة ،إذا كنت تدرس في
لماذا من المهم االنتساب إلى نقابة
المدرسة المهنية في تخصص الخدمات
العمال؟
أو تدرس في المدرسة المهنية العليا.
فقط نقابة هي التي تهتم بحقوق
إن العضوية في بام مجانا ً للطالب.
العامل .حقوق العمال ،على سبيل
المثال اإلجازات السنوية ،الحصول على
حتى وإن كنت تعمل لمدة مؤقتة أو
األجر في اإلجازة المرضية أو في إجازة
ً
عمال في الصيف في قطاع الخدمات
األبوة ،وهذه األمور ليست بالضرورة
في القطاع الخاص ،من المفيد لك
واضحة للجميع .تقوم نقابة العمال
بالتفاوض حول عقود العمل ،حيث يتم االنتساب للنقابة.
غيرت مجال عملك في
االتفاق على الراتب وشروط العمل.
في حال ّ
المستقبل ،يمكنك أيضا ً تغيير النقابة!
ُ
انتسب إلى نقابة العمال بام عبر
َمن يستطيع االنتساب إلى نقابة
االنترنت على العنوان.
العمال؟
PAM.FI/LIITY
يمكنك االنتساب إلى نقابة العمال

انتسب لعضوية نقابة العمال بام
PAM.FI/LIITY
هاتف 600 100 030 .الساعة ( 14-10الخدمة باللغة الفنلندية)
PAM.FI/JOIN
Tel. 030 100 630 10 am to 2 pm
()Service in English
انتبه! النقابة تُقدم الخدمة لك في األمور المتعلقة بالعضوية
باللغة الفنلنديةwww.pam.fi :
باللغة السويديةwww.pam.fi/sv :
باللغة اإلنجليزيةwww.pam.fi/en :
للمزيد من المعلومات
حول األمور المتعلقة بحياة العمل ،حول عالقات العمل
المختلفة ،وحول انتهاء عالقة العمل
وفي طلب العمل الجديد تحصل على الخدمة
باللغة العربية "الضوابط وال ُّنظم لحياة العمل"
www.sak.fi/en/materials/publications/fair-playwork-arabic

