
تساعد هذه ا
داة العمال وأصحاب العمل في التخطيط لبرنامج عملهم ا
سبوعي مع توقعات واضحة وفهم واضح 
للمسؤوليات. ينبغي على صاحب العمل والعامل االجتماع معا للتخطيط لنشاطات وأولويات ا
سبوع، مع التأكد من أخذ 

ا
حداث أو النشاطات الخاصة التي تتطلب العمل ا¥ضافي بعين االعتبار. بين الحين وا£خر، راجع الجدول وحدد نقاط النجاح فيه 
والمجاالت التي تستوجب التحسين. 

أصحاب العمل: ضع إشارة                
ل©شارة إلى الموعد المحدد 

لالنتهاء من المهمة. 

العمال: ضع إشارة       عند 
االنتهاء من المهمة. 

تذكر!
بأن ساعات العمل المعتادة 

يوميا هي 8 ساعات في 
اليوم. وينبغي أن يمنح 

العامل أوقات راحة كافية 
خالل اليوم. 

تذكر!
 يحق لجميع عمال المنازل 

يوم راحة واحد، يمكن 
قضاءه خارج مكان العمل 

إذا اختار العامل ذلك. 

األربعاءالثالثاءاالثننياملهمة

 التدبري املنزيل

 التنظيف
مسح الغبار 

التكنيس 

المسح

المكنسة الكهربائية 

تنظيف الحمامات 

تنظيف المطبخ 

تنظيف الشرفة

ترتيب ا
سرة 

 الطهي

التسوق لشراء مستلزمات المنزل 

غسل ا
طباق 

الطهي: ا¥فطار

الغداء 

العشاء

التنظيف بعد: ا¥فطار

الغداء 

العشاء

 الغسيل

الغسيل (بالغسالة)

الغسيل (يدوي)

نشر الغسيل 

الكي 

غسل البياضات 

تنظيف ا
ثاث 

تنظيف ا
حذية 

 السيارات

غسل السيارات 

القيادة 

دل
رشوع بيتي العا

م جدول عمل
عمال المنازل ا
سبوعي 

التاريخ:

 األحدالسبت الجمعةالخميس

 البستنة



 رعاية األطفال

رعاية / مراقبة ا
طفال 

ترتيبات نوم الطفل / ا
طفال 

مراقبة نوم الطفل 

االستحمام 

تحضير الحليب / الطعام 

ا¥طعام 

تنظيف آنية الطعام / الشراب 

المرافقة من / إلى المدرسة 

 رعاية الحيوانات األليفة

الطعام والشراب                      مرات
في اليوم 

المشي                       مرات في اليوم 

تنظيف مخلفات الحيوان

االستحمام والشكل الخارجي 

رعاية الكبار يف السن، املرىض أو األشخاص ذوي اإلعاقة

المساعدة في منحهم
الطعام والشراب 

التغسيل 

المالبس والمظهر الخارجي 

استخدام الحمام واستعمال أدوات
المساعدة للبول 

اعطاء ا
دوية 

المساعدة في التنقل (النقل من
وإلى السرير، الكرسي، والسيارة) 

مرافقة الشخص في المشي
أو إلى المواعيد 

ينبغي على العمال التمتع بيوم راحة أسبوعي، خارج مكان العمل إذا اختاروا ذلك. 
يوم الراحة األسبوعي للعامل هو:

أضف هنا أي نشاطات إضافية على العامل المنزلي العمل خاللها. على سبيل المثال، حفل عشاء بمناسبة عيد ميالد
في المنزل أو رحلة مشي في عطلة نهاية ا
سبوع. 

idwfed.org/myfairhome  لمزيد من المعلومات، أنظر

النشاطات خارج الجدول املعتاد: األحداث / املناسبات يف املنزل والرحالت / اإلجازات 

مالحظات / تعليقات أخرى:

 األحدالسبت الجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثننياملهمة

جدول عمل
عمال المنازل ا
سبوعي 

تذكر!
ينبغي أن يتلقى العامل أجر 
إضافي لقاء ساعات العمل 

ا¥ضافي خالل ا
حداث / 
المناسبات الخاصة.

نصيحة!
تأكد بأن العامل يستلم وصل 

لÅجور.  


