हामीलाई थाहा छ *क तपा.ह/ धेरैजना कोरोना भाइरस महामार:को कारण क<ठन अव@थामा
हुनह
ु ु Bछ। तपा.ह/को जाDगर अ@थाई वा @थाई Fपमा जाने अव@था आइपरे को छ। य@तो अव@थामा
उ<ठने के<ह सामाBय JKनका उLरहF यहाँ उNलेख गPरएका छन ् - य<द उNलेUखत अव@थाह/मा कुनै
पPरवतVन भएको खWडमा हामी तपा.ह/लाई त/
ु Bत जानकार: गराउने छY।
१. के मलाई कामबाट त.
ु /तै(के2ह समयको ला7ग) :नका<न स=छन ्?
य<द तपाइँको रोजगारदाताले आZनो [यवसाय बBद गनुV पन] वा कामदार घटाउनु पन] अव@था
आइपरे को खWडमा तपाइँलाई के<ह समयको लाDग अ@थायी Fपमा कामबाट `नकाNन (लोमाउतस
ु )
सcछन ्। य@को मतलब तलब dबनाको अ@थायी dबदा हो र उcत dबदाको समयमा तपाइँ बेरोजगार
हुनु हुनेछ। तलब dबनाको अ@थायी dबदा अथवा लोमाउतस
ु को जानकार: रोजगारदाताले सो श/
ु हुनु
भBदा ५ <दन (कोरोना भाइरसको कारण अ@थायी मापन: सामाBयतया यो समय १४ <दनको हुBछ)
अगाडी नै <दनु पन] छ र सो ५ 2दनको सामा/य तलब रोजगारदाताले कामदारलाई 2दनु पनE छ।
साधारणतया, २० जना भBदा कम कामदारहF भएको कlपनीले लोमाउतस
ु को जानकार: dबना “ytवाताV” त/
ु Bतै <दन सcनेछ, तर कlपनीमा य<द २० जना भBदा बढ: कामदारह/ छन ् भने कlपनीले
“yt- वाताV” को J*pया संचालन गनुV पन]छ। तपा.लाई तलब dबनाको अ@थायी dबदा अथवा
लोमाउतस
ु को सच
ू ना IलJखत Lपमा <दनु पन] छ र सो सच
ू नामा लोमाउतस
ु को अबDध प`न तो*कनु
पन] छ।
२. कNतो पOरिNथ:तमा रोजगारदाताले मलाई कामबाट :नका<न स=छन ् वा मेरो कामको क/Sा=ट
पOरवतTन गनT स=छन ्? उदाहरणका ला7ग पण
ू T समय माIसक तलबबाट W:त घYटा तलबको आंIशक
समयमा?
सामBयतया रोजगारदाताले तपा.लाई अBय समय ज@तैको समान आधारह/मा प`न कामबाट
`नकाNन सcछन ्। अकt अथVमा भBनु पदाV कानन
ू ी कारण dबना कसैलाई कामबाट `नकाNनु सlभव
हुँदैन र तलब ]बनाको अNथायी ]बदा रोजगार`को समािaत नभई के2ह समयको ला7ग माc हुनेछ।
य<द रोजगारदातासँग तपा.लाई `नकाNने कानन
ू ी कारण छ भने, रोजगारदाताले तपा.लाई कामबाट
`नकाNने सच
ू नाको समय बजमोिजमको (१ म<हना वा २ म<हना य<द तपा.ले vयहाँ ५ बषV भBदा
ब<ढ काम गनभ
ुV एको छ भने) सामाBय तलब <दनु पन]छ। य<द तपा. पर:xण अवDधमा हुनह
ु ु Bछ

(पर:xण अवDध तपाइँको कामको कByाcटमा सहम`तका साथ उNलेUखत छ) भने तपाइँको रोजगार
तvकालै र कुनै कानन
ू ी कारण dबना नै सामाBय Fपमा खारे ज गनV सcनेछ। य<द तपा.को कByाcट
फुल-टाइम मा{सक तलबको छ भने, तपा.को रोजगारदाताले अचानक @थायी Fपमा पाटV -टाइम र
घWटा अनस
ु ारको तलबको क/Sा=टमा पPरवतVन गनV सcदै न। य<द रोजगारदातालाई कोरोना
भाइरसको कारण कामदारह/का कामको घWटाह/ कम गनुV पन] आवKयक परे को खWडमा
रोजगारदाताले कामदारह/लाई तलब dबनाको अ@थायी dबदा <दन सcदछ। य@तो अव@थामा
रोजगारदाताले कामदारलाई ५ <दनको {लUखत सच
ू ना <दनै पन] हुBछ र सो ५ <दन अवDधको
सामाBय तलब तपा.लाई <दनै पन] हुBछ। यस अव@थामा तलब dबनाको अ@थायी dबदाको {लUखत
प|मा तपा.को dबदा, घWटा घटाउने ( उदाहरण लाDग- ८ घWटाबाट ४ घWटामा घटाउने) अथवा के<ह
<दन परु ै काम नगन] (उदाहरण लाDग- य<द तपा.ले सामाBयतया सोमबार-शp
ु वार काम गद~ आउनु
भएको छ भने, अब तपाइँले केवल सोमबार-बध
ु वार सlम मा| काम गनुV हुनेछ) भBने कुरा सDू चत
भएको हुनु पदV छ। कुनै प:न नयाँ क/Sा=टमा हNताeर नगनह
ुT ोला।
३. के मेरो रोजगारदाताले मैले १.४.२०१९- ३१.३.२०२० ]बच संकलन गरे को मेरो वाkषTक ]बदा तmकालै
Iलन जबरजNती गनT स=छन ्?
सcदै नन ्। तपा.लाई आZनो तलब स<हतको वा•षVक छु€ट:, वा•षVक छु€ट: अवDध २.५-३०.९ {भ| मा|ै
{लने पण
ू V अDधकार छ।
४. मलाई तलब ]बनाको अNथायी ]बदा 2दएको अथवा कामबाट :नकालेको खYडमा मैले के गनुT
पनEछ?
कृपया बेरोजगार: दताV गनV तF
ु Bतै <टइ (TE) कायाVलयमा जानह
ु ोला। ईयू ( EU) दे शका नागPरकहFले
इलेcyो`नक Fपमा प`न दताV गनV सcनु हुनेछ। काम बBद भएको बापत Jा…त हुने ५ <दन अवDधको
सामाBय तलब Jा…त भए लगतै तपा. आDधकाPरक Fपमा बेरोजगार: भLाको लाDग यो†य हुनु
हुनेछ। तपा.ले बेरोजगार भएको १४ <दन प`छ ( य@को मतलब- बेरोजगार भएको १९ <दन प`छ
अथवा पर:xण अवDधमा नै काम गएको खWडमा त/
ु Bतै अथवा कामबाट `नकालेको १ अथवा २
म<हना र ५ <दन प`छ)

बेरोजगार: भLाको लाDग केला(KELA) वा बेरोजगार: कोषमा आवेदन <दन

सcनु हुनेछ। यो `नयम तलब dबनाको अ@थायी dबदा <दएको खWडमा प`न लागु हुनेछ।

५. मेरो बेरोजगार` र कम आयआजTनको अवNथामा मेरो कामको आधारमा जार` गOरएको :नवास
अनम
ु :त ]बNतारमा (Iभसा Oर/यम
ु ा) र मेरो पOरवारको :नवास अनम
ु :त kवNतारमा (Iभसा Oर/यम
ु ा)
कसर` असर गछT ?
य@को असर बारे अझै कसैलाई थाहा छै न। सामाBयतया, {मˆीलाई (Migri) बेरोजगार: कोषबाट Jा…त
भएको भLा मा| अनम
ु `त dब@तार J*pयाको लाDग माBय हुनेछ (उधाहरणको लाDग PAM/YTK बाट
Jा…त भLा)। केलाबाट Jा…त भएको भLा {मˆीलाई माBय हुने छै न ।
६. रोजगारदाताले मा7थ उ<लेJखत कुराह. पालना नगरे मा अथवा मेरा थप WrनहL भएको खYडमा
मैले के गनT स=छु?
य<द तपा. पाम (PAM)को सद@य हुनह
ु ु Bछ र तपा. *फ`नश वा अंˆेजी बोNनह
ु ु Bछ भने, तपा.ले
PAM को सNलाह सेवाको फोनमा सlपकV गनV सcनु हुनेछ। तपाईले साक (SAK) को कमVचार:

अDधकार सNलाह सेवामा फोन वा ईमेल माफVत सlपकV गनV सcनु हुनेछ। SAK मा सlपकV गनVको
लाDग yे ड य`ु नयन (SAK) को सद@य हुनु आवKयक छै न ({लंक: https://www.sak.fi/en/workinglife/immigrants)।अBय मा{मलाहFसँग सlबिBध JKनह/को लाDग कृपया

help@riku.fi

मा ले‰ु

होला र हामीले तपा.का JKनह/को जवाफ सकेसlम चाँडो <दने Jयास गन]छŠ। हालको अव@थाका
कारण dब{भBन `नकायका कमVचार:ह/ र मजदरू संगठनका कमVचार:ह/मा हुन गएको [य@तताले
गदाV तपा.ह/को JKनको जवाफको लाDग अ{ल धेरै समय ला†न सcनेछ ।

