
 

ெதா�லாளரக்�க்கான அ�ப்பைட வ�காட்�

ெதா�லாளர ்�வாதத ்�ரம்ான வ��ைற

காட்� 1. என� �தலாளி என� ஒப்பந்தத்ைத ���ள்ளார ்மற்�ம்/அல்ல� கத்தார ்ெதா�லாளர ்சட்டத்ைத ���ள்ளார ்என்� நான் நிைனக்�ேறன்.

ADLSAஇல் �காரளிகக்�ம் 
- நீங்கள் பணி�ல் 
இ�க�்ம்ேபாேதா 
அல்ல� ேவைலைய 
�ட�் �ல�ய ஒ� 
வ�டத�்ற்�ப் �றேகா

ப� 1-ெசயல்�ைற 
ையத் ெதாடங்�தல்

ப� 2- ADLSA �ட்டம்

ADLSA �ரம்ானம் ேகார ஒ� �டட்த�்ற்� 
இ� தரப்�னரக்�க�்ம் அைழப்� 
��க�்ற�. உங்கைளத ்தயார ்ெசய்ய:

1. உங்கள் �கா�க�் ஆதாரம் 
ெகாண்�வர ேவண்�ம்
2. உங்கள் �காைர �வா�கக் தயாராக 
இ�கக் ேவண்�ம்
3. உங்கள் இழப்�கள் எவ்வள� 
என்பைதக ்கணக�்ட ேவண்�ம்

காட்� 3. 
என� �தலாளி ேவண்�ெமன்ேற ேசதத்ைத 
ஏற்ப�த்�வதாகக் �ற்றம் சாட்���க்�றார,் என� 
ஊ�யத்ைதக் �ைறக்கப் ேபா�றார.்

ADLSA இல் �காைரப் ப�� 
ெசய்தல் – அ�மானம் 
அ��கக்ப்படட் 7 நாடக்�க�்ள்

ப� 1 - 
ெசயல்�ைறையத் ெதாடங்�தல்

ப� 2 – ADLSA

ADLSA, ��தத்ம் ரத�், �ைறகக் அல்ல� 
ஒப்�கெ்காள்ள ��� ெசய்�ம்.

ADLSA இன் ��ேவ இ��யான�

ப� 3 – DSC �சாரைண

DSC ஒ� நீ�மன்றம் - அ� இ� 
தரப்�சாட�்யங்கைள�ம் க�த�்ல் 
ெகாள்�ம். உங்கைளத ்தயார ்ெசய்ய:
1. �கா�க�் ஆதாரம் ெகாண்�வர 
ேவண்�ம்
2. அர� ெமா��ல் உங்கள் 
இழப்�கைளக ்கணக�்ட ேவண்�ம் 
3. DSCஇ��ந�் ேகடக்ப்ப�ம் 

�ரக்்கப்பட்ட�
ஒப்பநத்ம் ெபறப்படட்�, 

�கார ்�ரக்க்ப்படட்�

�ரக்்கப்படாத�
உங்கள் �கார ்

�ரக்க்ப்பட�ல்ைல எனில், 
உங்கள் �காைரச ்சடட் ர�ீயான 

�சாரைணகக்ாக �வாதத ்
�ர�்க ்���க�்ச ்(DSC) 

ெசல்�மா� நீங்கள் ேகடக்லாம்

�ைள�

DSC ஒ� சடட் ��ைவ 
ெவளி���ற�

15 நாடக்�க�்ப் 
�ற�ம் 
ேமல்�ைற�� 
ெசய்ய�ல்ைல 
என்றால், DSCஇன் 
��ேவ இ��யான�

ப�  4 – பத� நீக்க வழக்�கள் 
மட�்ம் - சடட் �சாரைண 

�வகாரம் �வாத �ர�்க ்���ற்� 
(DSC) ெசல்�ற� என்றால் காட�் 1இல் 
ப� 3ஐப் பாரக்க்�ம்

காட்� 2. என்ைனக் கட்�ப்ப�த்�வதற்காக என� �தலாளி எ�த்த ���ற்� நான் சவால் ெசய்ய ��ம்��ேறன்.

உங்கள் �தலாளிக�் 
எ�த�் �லமான 
மனக�்ைற (�ர�ைய 
ைவத�்�ங்கள்) - 
கட�்ப்பாட�் அபராதம் 
பற்� அ��கக்ப்படட் 7 
நாடக்�க�்ள்

ப� 1 – 
ெசயல்�ைறையத ்

ெதாடங்�தல்

ப� 2 – �தலாளி�ன் ப�ல்

�தலாளி ப�லளிகக் 7 நாடக்ள் 
அவகாசம் உள்ள�

பத� நீக்க தண்டைனக�க்�, 
ADLSA பணிநீகக்ம் நியாயமான� என்� 
��னால், ெதா�லாளர ்ஒ� சடட் �ரவ் 
�சாரைணக�் ேகாரிகை்க ைவகக்லாம்.

ப� 3 – ADLSA

கட�்ப்பாட�் அபராதம் 
நியாயமானதா 
என்பைத ADLSA 

�ரம்ானிக�்ற�

��ப்� – �தலாளியால் 
எ�கக்ப்படட் கட�்ப்பாட�் 
நடவ�கை்ககள் 
ெதாடரப்ான ஒ� 
ெதா�லாளி�ன் �காைர 
ADLSA எவ்வா� 
ைகயாள்�ற� என்பைதப் 
ெபா�த�் இ�க�்ம்: 
பணிநீகக்மற்ற 
அபராதங்கள் 
(எசச்ரிகை்ககள்; ஊ�ய 
�லக�்கள்; பத� உயர�்/ 
ஊ�ய உயர�்கைளத ்
தாமதப்ப�த�்தல்) அல்ல� 
பணிநீகக்ம் ெசய்தல்.

�ரக்்கப்பட்ட�
ப�லளிதத்லால் 
பணியாளர ்
ம�ழ்ச�்யைட�
றார். �கார ்
�ரக்க்ப்படட்�

பத� நீக்கம் ெசய்யாத 
வரக்�க்�, ADLSA இன் 
��ேவ இ��யான�

�ரக்்கப்படாத�
வ�தத்ேமா அல்ல� �தலாளி 
ப�லளிகக்�ல்ைல 
என்றாேலா: அ�தத் 7 
நாடக்�க�்ள் நீங்கள் ADLSA 
இல் �கார ்அளிகக்லாம்

உங்கள் �காைரப் ப�� ெசய்வ� எப்ப� 

ADLSA அ�வலகத�்ற்� வா�ங்கள்

ெஹல்ப்ைலன் எண்ணிற்� அைழகக்�ம் - 16008

ேம�ம் �வரங்க�க�் - www.adlsa.gov.qa 

�ன்னஞ்சல் – LBR-complaints@adlsa.gov.qa

Amerni ெசய�

ADLSA இலவச ஆேலாசைனைய 
வழங்��ற�- உங்க�க்� 

உத� ேதைவப்படட்ால் 16008 
என்ற எண்ணிற்� 

அைழக்க�ம் அல்ல� ADLSA 
அ�வலகத�்ற்� ேநரில் 

வர�ம்.


