ெதா�லாளர ்க�க் க ான அ�ப் ப ைட வ�காட் �

ெதா�லாளர ் �வாதத் �ர ்மான வ��ைற

காட் � 1.

என� �தலாளி என� ஒப் ப ந் த த் ைத ���ள் ளார ் மற் � ம் /அல் ல� கத் த ார ் ெதா�லாளர ் சட் ட த் ைத ���ள் ளார ் என் � நான் நிைனக் � ேறன்.

ப� 1-ெசயல் �ைற
ையத் ெதாடங் �தல்
ADLSAஇல் �காரளிக்க�ம்
- நீ ங்கள் பணி�ல்
இ�க்�ம் ேபாேதா
அல் ல� ேவைலைய
�ட்� �ல�ய ஒ�
வ�டத்�ற் �ப் �றேகா

ப� 2- ADLSA �ட் ட ம்
ADLSA �ர ்மானம் ேகார ஒ� �ட்டத்�ற் �
இ�
தரப்�னர ்க�க்�ம்
அைழப்�
��க்�ற�. உங் கைளத் தயார ் ெசய் ய:
1. உங் கள் �கா�க்� ஆதாரம்
ெகாண்�வர ேவண்�ம்
2. உங் கள் �காைர �வா�க்க தயாராக
இ�க்க ேவண்�ம்
3. உங் கள் இழப்�கள் எவ் வள�
என்பைதக் கணக்�ட ேவண்�ம்

காட் � 2.

�ைள�

ப� 3 – DSC �சாரைண

�ர ்க் க ப் ப டாத�
உங் கள் �கார ்
�ரக்
் கப்பட�ல் ைல எனில்,
உங் கள் �காைரச ் சட்ட ர ீ�யான
�சாரைணக்காக �வாதத்
�ர�க்
்
���க்�ச ் (DSC)
ெசல் �மா� நீ ங்கள் ேகட்கலாம்

DSC
ஒ�
நீ �மன்றம்
அ�
இ�
தரப்�சாட்�யங் கைள�ம்
க�த்�ல்
ெகாள் �ம் . உங் கைளத் தயார ் ெசய் ய:
1. �கா�க்� ஆதாரம் ெகாண்�வர
ேவண்�ம்
2. அர� ெமா��ல் உங் கள்
இழப்�கைளக் கணக்�ட ேவண்�ம்
3. DSCஇ��ந்� ேகட்கப்ப�ம்

DSC ஒ� சட்ட ��ைவ
ெவளி���ற�
15 நாட்க�க்�ப்
�ற�ம்
ேமல் �ைற��
ெசய் ய�ல் ைல
என்றால், DSCஇன்
��ேவ இ��யான�

என்ைனக் கட் � ப் ப �த் � வதற் காக என� �தலாளி எ�த் த ���ற் � நான் சவால் ெசய் ய ��ம் ��ேறன்.

ப� 1 –
ெசயல் �ைறையத்
ெதாடங் �தல்
உங் கள் �தலாளிக்�
எ�த்� �லமான
மனக்�ைற (�ர�ைய
ைவத்��ங் கள் ) கட்�ப்பாட்� அபராதம்
பற் � அ��க்கப்பட்ட 7
நாட்க�க்�ள்

காட் � 3.

�ர ்க் க ப் ப ட் ட �
ஒப்பந்தம் ெபறப்பட்ட�,
�கார ் �ர ்க்கப்பட்ட�

ப� 2 – �தலாளி�ன் ப�ல்

ப� 3 – ADLSA

�தலாளி ப�லளிக்க 7 நாட்கள்
அவகாசம் உள் ள�

கட்�ப்பாட்� அபராதம்
நியாயமானதா
என்பைத ADLSA
�ர ்மானிக்�ற�

�ர ்க் க ப் ப ட் ட �
ப�லளித்தலால்
பணியாளர ்
ம�ழ் ச ்�யைட�
றார.் �கார ்
�ர ்க்கப்பட்ட�

�ர ்க் க ப் ப டாத�
வ�த்தேமா அல் ல� �தலாளி
ப�லளிக்க�ல் ைல
என்றாேலா: அ�த்த 7
நாட்க�க்�ள் நீங்கள் ADLSA
இல் �கார ் அளிக்கலாம்

ப� 4 – பத� நீ க்க வழக்�கள்
மட்�ம் - சட்ட �சாரைண
பத� நீ கக
் ம் ெசய் யாத
வர்க�க்�, ADLSA இன்
��ேவ இ��யான�

என� �தலாளி ேவண் �ெமன் ேற ேசதத் ைத
ஏற் ப�த் � வதாகக் �ற் றம் சாட் � ��க் � றார ், என�
ஊ�யத் ைதக் �ைறக் க ப் ேபா�றார ்.

ப� 1 ெசயல் �ைறையத் ெதாடங் �தல்
ADLSA இல் �காைரப் ப��
ெசய் தல் – அ�மானம்
அ��க்கப்பட்ட 7 நாட்க�க்�ள்

பத� நீ க்க தண
் டைனக�க்�,
ADLSA பணிநீ கக
் ம் நியாயமான� என்�
��னால், ெதா�லாளர ் ஒ� சட்ட �ர ்வ
�சாரைணக்� ேகாரிக்ைக ைவக்கலாம் .

ப� 2 – ADLSA
ADLSA, ��த்தம் ரத்�, �ைறக்க அல் ல�
ஒப்�க்ெகாள் ள ��� ெசய் �ம் .
ADLSA இன் ��ேவ இ��யான�

�வகாரம் �வாத �ர ்�க் ���ற் �
(DSC) ெசல் �ற� என்றால் காட்� 1இல்
ப� 3ஐப் பார ்க்க�ம்

��ப் � – �தலாளியால்
எ�க்கப்பட்ட கட்�ப்பாட்�
நடவ�க்ைககள்
ெதாடர ்பான ஒ�
ெதா�லாளி�ன் �காைர
ADLSA எவ் வா�
ைகயாள் �ற� என்பைதப்
ெபா�த்� இ�க்�ம் :
பணிநீ கக
் மற் ற
அபராதங் கள்
(எச ்சரிக்ைககள் ; ஊ�ய
�லக்�கள் ; பத� உயர ்�/
ஊ�ய உயர ்�கைளத்
தாமதப்ப�த்�தல் ) அல் ல�
பணிநீ கக
் ம் ெசய் தல்.

உங் கள் �காைரப் ப�� ெசய் வ� எப் ப �
ADLSA அ�வலகத்�ற்� வா�ங் கள்
ெஹல் ப்ைலன் எண்ணிற்� அைழக்க�ம் - 16008
ேம�ம் �வரங் க�க்� - www.adlsa.gov.qa
�ன்னஞ் சல் – LBR-complaints@adlsa.gov.qa
Amerni ெசய�

ADLSA இலவச ஆேலாசைனைய
வழங் ��ற�- உங் க�க்�
உத� ேதைவப் பட்டால் 16008
என்ற எண
் ணிற் �
அைழக்க�ம் அல் ல� ADLSA
அ�வலகத்�ற் � ேநரில்
வர�ம் .

