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   جدید . مدل 

 

  



2 
 

 ست؟یکار کوتاه مدت کرونا چ

 

 نوع جدید و ساده تری از کار کوتاه مدت  •

 ماه  ۶برای مدت  موقتبه طور  •

 

 هدف از کار کوتاه مدت چیست؟  

 

 مشاغل حفاظت از •

 نقدینگی شرکت ها و نگهداری حفظ  •

  نیروهای کاری متخصص حفظ  •

 

 آیا کار کوتاه مدت برای همه شرکت ها مقدور است؟  

 

  .است امکان پذیر آنها کاریزمینه  زو صرف نظر اخدمات  گستردگیکار کوتاه مدت برای شرکت ها مستقل از 

 

 ؟ کدامندامور انجام مراحل  برنامه ریزی نماید،کار کوتاه مدت اگر یک شرکت  

 

 )بخش مربوطه در هر استان(یا اتاق بازرگانی  (AMS)جمع آوری اطالعات از اداره کار   قدم اول: •

(WKO,Landeskammer )درصورت وجود( در   و یا اتحایه های کارگری ؛ گفتگو با شورای کار شرکت(

 غیر این صورت گفتگو با کارگران. 

  باید توسط کارفرمایان تکمیل و توافق نامه های مربود منعقد شوند. زیرمدارک قدم دوم : •

میان کارفرمایان و  (Betriebsvereinbarung) یا جمعی (Einzelvereinbarung)  الف( توافق نامه های شخصی 

 کارمندان با امضای طرفین توافق نامه )مطابق به توافقات شرکای اجتماعی (

 )مربوط به کرونا( ) بدون امضای شرکای اجتماعی(ب( فرم درخواست اداره کار 

 )ارجاع به کرونا و مسایل مربوطه( ج( دالیل مشکالت اقتصادی

تحویل مدارک قید شده به اداره کار توسط کارفرما ) از طریق ایمیل یا حساب االکترونیکی اداره  قدم سوم: •

 کار(

                                                                                                                     (Wirtschaftskammer und Gewerkschaft ) 

 (AMS)ل ئوقدم چهارم: تحویل درخواست به اداره کار مس •
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 چگونه ممکن است؟ ( AMS)تماس با اداره کار نیاول

 

 تواند از طریق ایمیل یا تماس تلفنی انجام شود. می (AMS)تماس اولیه با اداره کار 

 

   ؟د بود نخواه( AMS) اداره کارچه اطالعاتی مورد نیاز  

 

 ارمندان کتعداد دقیق  •

 مدت زمان برنامه ریزی شده برای کار کوتاه مدت  •

 شوند  که شامل کار کوتاه می یتعداد کارمندان •

   درآمدی در هر گروه  حقوق دریافتی میانگین •

   یدر ساعات کار برنامه ریزی شده کاهش حداکثر  •

 

 ( ساعت کاهش یابد؟۰تواند ساعت کاری به صفر) می

 

بدین ترتیب  درصد کاهش داد. ۹۰در کل بازه زمانی مورد محاسبه می توان ساعت کاری را به حداکثر  •

 درصد کاهش پیدا میکنند. ۹۰نیز تا  دهزینه های دستمز

ساعت  ( ساعات کاری در هفته به توافق برسد.۰تواند همچنان دوره های طوالنی تر با صفر ) درضمن می •

 .برسدحد میانگین به می بایست تنها  کاهش یافته کاری

 ٪ ۶۰هفته  یک٪( ، ۰)درصد هفته ساعات کاری صفر   ۵هفته؛  ۶: طول کار کوتاه مدت مثال

 به تصویب رسیده باشد. کاریساعات اولین  از بیشتر اجازه ندارد  کاری زمان محاسبه •

 

 و ساعات اضافه کاری را مصرف کند؟ مرخصیکارمند باید تمام 

 

گذشته و ساعات اضافه    یسال ها التیکارمند با توافق کارفرما کل حق تعط دیابدر کار کوتاه مدت کرونا  •

 را به مصرف برساند. یکار

 به مصرف برسد. زین التیاز حق تعط گریسه هفته د دیشود، با دیاز سه ماه تمد شیاگر کار کوتاه مدت ب •

باشد و می بایست از طرف کارفرما بر عهده گرفته   حقوق تعطیالت بر اساس حقوق شخص قبل از کار کوتاه مدت می  •

 شود. 
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 باشد؟  ماهانه چقدر می خالص گزینیجا نرخ مبلغ دریافتی کارمند چقدر است؟ 

 

و می باشد از کار کوتاه مدت  قبلمند براساس دستمزد خالص کار (AMS)اداره کار کار کوتاه مدت نهیکمک هز

 : حداقل درآمد استکننده  نیتضم

 

 .  یخالص قبلحقوق  90% شود بر بالغ می وروی 1.700ناخالص تا حقوق 

 .یخالص قبلحقوق  85%،  شود بر بالغ می وروی 2.685 ناخالص تاحقوق 

 . یدرصد از حقوق خالص قبل 80%بر  شود یحقوق ناخالص ، بالغ م وروی 2.686از 

ساعات کاری اصلی  را در قیاس با کارفرما  هزینه های افزوده (AMS)اداره کار درآمدسهم  برای باال ترین میزان

 .  سهم درآمد باالتر از آن یبرانه  البتهبازپرداخت می نماید؛ و نموده  و جایگزین برابر

 

 ؟ آیا کارفرما باید به پرداخت هزینه های  بیمه اجتماعی ادامه دهد 

 

 .دشو محاسبه میسهم  پرداختی بیمه اجتماعی کارفرما بر حسب حقوق قبل از کار کوتاه مدت 

 بر عهده می گیرد. اولماه از این هزینه های افزایش یافته را  (AMS)در مدل جدید کار کوتاه مدت همچنین اداره کار

 

 د؟یکوتاه مدت به توافق رس یبر سر مدل کار توان یم عیچقدر سر

 

یک توافق  آماده سازی )سطح داخلی شرکت گفتگو در پایان   زمان از ،ت خود را اعالم می کنندموافقشرکای اجتماعی 

در  (Sozialpartnervereinbarung)توافق شرکای اجتماعی  ایجاد یک  ( توافق نامه انفرادیبرای امضا /  نامه کار شرکتی

 .امکان پذیر می باشدساعت   ۴۸ظرف مدت 

 

 چقدر است؟ یکمک یطول مدت پرداخت ها

 

 تواند این مدل برای سه ماه دیگر تمدید شود. لزوم میدر ابتدا سه ماه و در صورت 

 

 کند؟  فسخ قراردادکار کوتاه مدت زمان  را در همکار تواندی کارفرما م ایآ 

 کارمند را پس از کار کوتاه مدت نگه دارد؟ کارفرما دیبا یچه مدت زمان

 

زمان کار کوتاه مدت و همچنین یک ماه   موظف است در (Sozialpartnereinigungتوافق شرکای اجتماعی)ار فرما برطبق ک

 شود روی حذف مهلت حفظ کارمندان مذاکره کرد.  تحت شرایط خاص می را حفظ کند. مندانبعد از آن وضعیت اشتغال کار
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 آیا برای پرداخت های ویژه کمک هزینه دریافت میکنیم؟

 

 . نددر نظر گرفته شده ا های ویژهپرداخت  (AMS)پرداختی از طرف اداره کاردر نرخ پایه هزینه های 

زمان کار کوتاه مدت و همچنین  موظف است در (Sozialpartnereinigung) توافق شرکای اجتماعیار فرما برطبق ک

 تحت شرایط خاص می شود روی حذف مهلت حفظ  را حفظ کند. مندانیک ماه بعد از آن وضعیت اشتغال کار

 کارمندان مذاکره کرد.

 

 زمانی انجام میشود؟ هحسابرسی چگونه و در چ

 

ماه بعد ارسال   ۲۸در کار کوتاه مدت، باید لیست حقوق و دستمزد برای هر ماه تا تاریخ موجود کارکنان  میزانبه 

 شود.

 بعد پس از ارسال و تائید حسابرسی انجام میشود.ماه  پرداخت کمک هزینه کار کوتاه مدت هرماه، در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Übersetzung ist durch den Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) erfolgt. 

 

 ( صورت گرفته است. ÖIFاین ترجمه توسط صندوق ادغام اتریش )
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