ARABISCH

أسباب وجيهة
لـ ver.di

قوية معك

أسباب وجيهة للمشاركة
بدون النقابات  ،لكان العامل يبدو مختلفاً اليوم .العديد من
ظروف العمل واملعيشة  ،والتي أصبحت طبيعية اليوم  ،قامت
النقابات بتحقيقها – ونحن نريد حامية هذه الظروف وتطويرها.
لهذا نحن بحاجة إىل أساس قوي من األعضاء  ،ونحن بحاجة إليك
أيضاً.

العقود الجامعية الجيدة –
مضمونة لألعضاء
يتمتع أعضاء  ver.diالذين يعملون يف الرشكات امللتزمة بالعقود
الجامعية بالحامية مبوجب تلك العقود .ويحصلون عىل الدعم ،
عندما تستوجب املطالبة بالحقوق .أما غري األعضاء فليس لديهم
سوى األمل أن يدفع لهم رب العمل املستحقات التعريفية طوعاً
– حيث أنهم ال ميلكون حقاً قانونياً يف ذلك .إضافة إىل األجور
تضمن العقود الجامعية أيضاً ساعات العمل  ،واستحقاق العطلة
 ،وبدل العطالت  ،وأكرث بكثري.
يحرز العاملني عىل أساس عقد جامعي قطاعي
عىل ما يقرب من ستة باملئة أكرث من العاملني
الذين ال ينطبق عليهم عقد جامعي.

االستشارة القانونية الكفوءة
االستشارة القانونية مهمة جدا ً بالنسبة لـ  .ver.diوسواء كان
األمر يتعلق بقانون العمل أو بالقانون االجتامعي :سوف يجد
األعضاء أشخاص رشكاء الحوار بكفاءة عالية .ويف حال نشوب
نزاع  ،يقدم املحامني املتخصصني إىل جانب املشورة أيضاً حامية
قانونية شاملة ومجانية – طبعاً لألعضاء فقط.
يف عام  2018قدمت الحامية القانونية ألكرث من
 35،000عضواً :استشارات  ،مطالبات  ،إجراءات
قضائية يف قانون العمل وإجراءات اإلعرتاض
ودعاوى قضائية يف القانون االجتامعي.

أجور اإلرضاب
خالل النزاعات العاملية
يف بعض األحيان ال تنجح املفاوضات يف التوصل إىل عقد جامعي ،
أو أن رب العمل يسعى لفرض مصلحته من جانب واحد .فغالباً ال
بد من اإلرضاب .، .ومبا أن أرباب العمل ال يدفعون الرواتب خالل
اإلرضاب أو االغالق املؤقت  ،تقوم  ver.diبرعاية أعضائها ودفع
مبلغ دعم اإلرضاب لهم.

حامية الحقوق يف مكان العمل
تلتزم  ver.diالحقوق األساسية يف مكان العمل  ،واملشاركة يف
أخذ القرار  ،واملساواة والثناء .كام تدعم  ver.diوتقدم املشورة
ملمثيل الشباب  ،ومجالس العامل واملوظفني  ،من أجل متثيل
ف ّعال ملصالحهم يف مكان العمل  ،وكذلك لكل عضو يف نزاعاته مع
صاحب العمل.

عىل فكرة :يتم فصل أعضاء النقابة أقل
بكثري من غري األعضاء.

التمثيل الفعال للمصالح
باملشاركة مع لجان التفاوض التعريفي  ،وأشخاص ميكن الثفة بهم
 ،وممثيل املصالح العاملية  ،تلتزم  ver.diتحقيق مصالح العاملني
وحل املشاكل يف أماكن العمل .كام تلتزم  ver.diأيضاً تحسني
ظروف العمل دولياً .و  ver.diهي منظمة دميقراطية :من يريد أن
يشارك يف تحديد املسار  ،ميكنه أن يلعب دورا ً نشيطاً.
بقوة حوايل  2مليون عضو تضمن  ver.diرشوط
العمل ملاليني كثرية من الناس وتكافح من أجل
رشوط عادلة اجتامعياً.

تحقيق التأثري
تلتزم ver.diبشكل مستدام :الحق يف العمل  ،وظروف العمل
والتأهيل الجيدة  ،واألجور العادلة  ،ونفس األجر لنفس العمل
 ،والحد األدىن الكايف لألجور  ،والتوفيق بني العمل واألرسة ،
والعدالة يف التقاعد  ،وسياسة صحية تضامنية  ،وأكرث بكثري.

نقابة واحدة
للجميع
أننا أقوياء فقط عندما نقف جنباً إىل جنب! نحن نح ّزم مصالح
أعضائنا – ونجعل الفرد قوياً من خالل املجموعة .وحدتنا تنبع
من التنوع .وعىل عكس الجمعيات املهنية  ،نقوم نحن بتوحيد
أناس من مهن مختلفة متاماً يف قطاع واحد .إننا نستعمل
التضامن ضد أنانية املجموعة ونش ّد جميعاً بحبل واحد.

التعليم ووجة النظر الواضحة
يعرف أعضاء  ver.diأكرث من غريهم :من خالل عروضاً متعددة
الجوانب يف التأهيل واملزيد نت التعليم – مجاناً أو برشوط
مناسبة .ومجلة األعضاء  PUBLIKتنقل بانتظام معلومات عن
املجتمع  ،واالقتصاد  ،والسياسية والثقافة .وباإلضافة هناك
نرشات إخبارية ومعلومات قطاعية ومهنية راهنة.
bildungsportal.verdi.de
verdi-bub.de

مزايا وفوائد
الكثري من الرشكات املتعاونة تقدم عروضاً غري مكلفة للتس ّوق
 ،وتذاكر مخفّضة السعر  ،وعروضاً جذابة للسفر واإلجازات
 ،إضافة إىل عروضاً معتمدة للتأمني والشؤون املالية برشوط
مفيدة.
verdi-mitgliederservice.de

خط الهاتف الساخن املجاين:

0800-83 73 420

هنالك مزايا مالية كثرية لألعضاء  ،عىل سبيل
املثال :الدورات املجانية  ،عروض متنوعة
لإلستشارة  ،املعونة يف حال وقوع الحوادث
يف أوقات الفراغ  ،التسهيالت من خالل خدمة
أعضاء  ، ver.diوأكرث بكثري ...

رسم العضوية العادل للجميع
الذي لديه أكرث  ،يدفع أكرث – أما الذي ال ميلك كثريا ً  ،فال
يدفع إال القليل .من خالل املشاركة بواحد يف املئة من دخلهم
اإلجاميل يحققون أعضاء  id.revنقابة حازمة وفعالة .أما الذين
ال يعملون  ،فيدفعون رسم عضوية مخفض.
ببساطة قم مبلء استامرة العضوية املرفقة أو اإلنضامم عرب
اإلنرتنت.
mitgliedwerden.verdi.de

وباملناسبة :ميكن خصم رسم العضوية من
الرضائب.

االستشارة والدعم
للعضوية مثارها .إذ أن مجموعة الخدمات التي تقدمها ألعضائها
متنوعة وواسعة النطاق:
•االستشارة والتمثيل أمام املحكمة يف مسائل أو مشاكل قانون
العمل أو القانون االجتامعي
•الخدمة املجانية يف مسائل رضيبة الدخل من خالل املتطوعني
•االستشارة الهاتفية األولية املجانية حول شؤون اإليجار
•املعلومات واالستشارة يف املسائل املتعلقة بالتقاعد
•الحصول عىل  25يورو يومياً يف حال وقوع حادث أثناء وقت
الفراغ (مع إقامة يف املستشفى ملدة  84ساعة عىل األقل)
•الدعم يف حاالت الترضر املهني من خالل GUV-FAKULTA
(الرسم السنوي  48يورو فقط)
•املعلومات واالستشارة للمستقلني العاملني لحسابهم الخاص
•املعلومات واالستشارة للعاطلني عن العمل
•بطاقة الطالب الدولية ) (ISICمجانية للمتدربني والطالب
والتالميذ
•وغري ذلك أكرث بكثري …
verdi.de/service
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ًألنك لست وحيدا

.سهولة التواصل
ver.di-SERVICECENTER
االثنني حتى الجمعة بني
20:00  والساعة7:00 الساعة
السبت بني
16:00  والساعة9:00 الساعة
(0800verdide) 0800-83 73 433

 أما. التواصل الهاتفي ممكن فقط باللغة األملانية فقط:الرجاء اإلنتباه
:عن طريق الربيد اإللكرتوين ميكن التواصل معنا باألملانية أو اإلنجليزية
info@verdi.de

 يف اإلنرتنتver.di

macht-immer-sinn.de

verdi.de

العضوية من خالل االنرتنت
mitgliedwerden.verdi.de

 ﻃلب العضوية/ Beitrittserklärung
 إعالم التﻐيير/ Änderungsmitteilung

 بيانات العقد/ Vertragsdaten
 االسم/ Vorname

 اللقب/ Titel
 الكنية/ Name

 رقم املبنى/  الشارع/ Straße / Hausnummer
) مكان املدينة (السكنة/  الرمز الربيدي/ PLZ / Wohnort
 البلد/ Land
 الربيد اإللكرتوين/ E-Mail

 الهاتف/ Telefon

 بيانات العمل/ Beschäftigungsdaten
ة/ موظف/ Angestellte*r
ة/ عامل/ Arbeiter*in
ة الدوائر الرسمية/ موظف/ Beamter*in
ة/ مستقل/ Selbständige*r
 عاطل عن العمل/ erwerbslos
 عامل بدوام جزﻲﺋ/ Teilzeit

 عامل بالدوام الكامل/ Vollzeit

: عدد الساعات يف األسبوع/ Anzahl Wochenstunden

/ Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

ة يف الدوائر الرسمية/ متدرب- ة/ متطوع- ة/متدرب
ة يف العمل/ متدرب/ Praktikant*in

/ Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)

)ة (دون دخل/ طالب- ة/تلميذ

ة الدراسة املزدوجة/ طالب/ Dual Studierende*r
 غري ذلك/ Sonstiges
 حتى تاريﺦ/ bis

 رقم العضوية/ Mitgliedsnummer

/ Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

) الفرع/  الرشكة/  الدائرة/ كنت أعمل لدى (املؤسسة
 رقم املبنى/  الشارع/ Straße / Hausnummer
) املكان (املدينة/  الرمز الربيدي/ PLZ / Ort
 قطاع العمل/ Branche
 العمل املامرس/ ausgeübte Tätigkeit

 الدخل اإلجاملية الشهري/ monatlicher Bruttoverdienst
euro
/ Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

) الراتب أو فئة املرتّب (تصنيف/ فئة األجر

/ Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe

 املهنة أو مستوى العمر/ سنوات العمل

/ Ich möchte Mitglied werden ab

أريد أن أصبح عضواً ابتداء من تاريﺦ
 تاريﺦ الوالدة/ Geburtsdatum

 أنثى/ männlich

 ذكر/ weiblich

 الجنس/ Geschlecht

 االﺷرتاك الشهري باليورو/ Monatsbeitrag in Euro
euro
Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro
Monat 1 % des regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes,
jedoch mindestens 2,50 Euro.

 من الدخل اإلجاميل٪ 1  يبلغ االشرتاك الشهريver.di  من النظام األساﳼ لـ14 وفقاً للامدة
 يورو2،50  ولكن ليس أقل من، الشهري املنتظم

ver.di-Bundesverwaltung
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

: تم تجنيدي من قبل/ Ich wurde geworben durch

ة/ اسم املجند/ Name Werber*in
 رقم العضوية/ Mitgliedsnummer

/ SEPA-Lastschriftmandat
 تفويﺾ الﺨصم املبارشSEPA
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

: الرقم التعريفي للدائن/ Gläubiger-Identiﬁkationsnummer
DE61 ZZZ0 0000 1014 97

 سوف يرسل/ Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
مرجع التفويض عىل حدى
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
von ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

 يف نفس الوقت أوجه. بسحب مبالغ من حساﻲﺑ عن طريق الخصم املبارشver.di إنني أفوض
 يحق يل: مالحظة. من حساﻲﺑver.di اإليعاز ملﴫيف بدفع الخصوم املبارشة املطلوبة من طرف
 وتنطبق يف هذا. بﺈعادة املبلغ املخصوم،  يف غضون مثانية أسابيع من تاريﺦ السحب، أن أطلب
.الصدد رشوط التعاقد املتفق عليها مع مﴫيف
Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend) /

)ًة الحساب (فقط إذا كان مختلفا/ لصاحب/  الكنية/  االسم/ اللقب
 الشارع ورقم املبنى/ Straße und Hausnummer
) املكان (املدينة/  الرمز الربيدي/ PLZ / Ort

 املكان والتاريﺦ والتوقيع/ Ort, Datum und Unterschrift

W3622-20-0618 arabisch

IBAN

/ Datenschutzhinweise
مالحظات حامية البيانات الشﺨصية
-Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerk
-schaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrund
-verordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutz
recht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer
.Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre
-Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaf
tlichen Aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte
weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte
.erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Einwilligung
Die europäischen und deutschen Datenschutzrechte
gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung. Weitere
Hinweise zum Datenschutz ﬁnden Sie unter
.https://datenschutz.verdi.de

 وفقًا لالئحةver.di سيتم جمع بياناتك الشﺨصية ومعالجتها واستﺨدامها من قبل
(BDSG) ( وقانون حامية البيانات األملاينEUDSGVO) األوروبية لحامية البيانات

 سيتم ﻤﺗرير بياناتهم واستﺨدامها، يف سياق هذه األغراض.إلنشاء عضويتك وإدارتها
 اإلفشاء ألﻃراف ثالثة ممكن.بشكل حﴫي لﻐرض تحقيق مهام االتحاد يف هذا املجال
 تطبق قوانني حامية البيانات األوروبية واألملانية يف نسﺨتها.فقط ﻤﺑوافقتهم املنفصلة
 ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات حول حامية البيانات عىل.الحالية
.https://datenschutz.verdi.de
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu ver.di / zeige Änderungen
meiner Daten an 1) und nehme die Datenschutzhinweise zur
Kenntnis.

) وأحيط علام1  اشري اىل تغيريات يف بياناﻲﺗ/ ver.di بهذا أعلن عن عضويتي يف
. ﻤﺑالحظات حامية البيانات الشﺨصية
. ملزمة قانوناً هي النصوص األملانية.تخدم الرتجمة العربية لﻺرشاد فقط

 املكان والتاريﺦ والتوقيع/ Ort, Datum und Unterschrift
1) Nichtzutreffendes bitte streichen / قبطني ال ام بطش ىجري

