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 ؟ القابلة للتحویلالطویلة  الخدمة  ما ھي اجازة 
 األمن فيفي مجال أو  بالتعاقد أو التنظیف  في قطاع المجتمع إذا كنت تعمل في مجال البناء والتشیید أو 

ھي نوع من اإلجازات    القابلة للتحویل، فإن إجازة الخدمة الطویلة  ACTقلیم العاصمة األسترالیةإ
لفترة معینة من الزمن.   المجاالت عملت في أحد ھذه تكون قد  بعد أن  أخذھاالمدفوعة األجر التي یمكنك  

في نفس المجال   أن تكون قد عملت فقط  ینبغي علیكال یھم إذا كنت قد عملت مع أرباب عمل مختلفین،  
 .ةالالزم للمدة

  13، فستكون مؤھالً للحصول على إجازة مدفوعة األجر لمدة البناء والتشییدإذا كنت تعمل في مجال  •
 .سنوات   10لمدة  القطاع اعملت في ھذ تكون قد أسبوًعا بعد أن  

  4.33 لمدة، فستكون مؤھالً للحصول على إجازة مدفوعة األجر قطاع المجتمعإذا كنت تعمل في   •
 .سنوات  5لمدة ا القطاع عملت في ھذ تكون قد أسبوًعا بعد أن  

  لمدة، فستكون مؤھالً للحصول على إجازة مدفوعة األجر بالتعاقدتنظیف ال  مجالإذا كنت تعمل في   •
 .سنوات  7لمدة  ا المجال عملت في ھذ تكون قد أسابیع بعد أن  6.06

  زةإلجاا من  سابیع أ 6.06 على   لللحصو  ًال ھـمؤ  نتكو   ففسو، نألما  مجال  في  تعمل نت كإذا  •
 .ات سنو سبع  ةلمد  المجال  اذ ه في تكون قد عملت أن   بعد   األجر لمدفوعةا
 

 ؟  ACTقلیم العاصمة األسترالیة إفي الطویلة   الخدمة  جازة إ ھیئةھي   ما
إجازة الخدمة الطویلة  ب  ھتماماالمسؤولة عن  ACTقلیم العاصمة األسترالیة إتابعة لحكومة   منظمة نحن 

 .القابلة للتحویل  
 

 إذا كنت مسجالً؟ ما  أعرف  كیف
األمني، فیجب   في مجالأو قطاع المجتمع أو  بالتعاقد  تنظیف الكنت تعمل في مجال البناء والتشیید أو  إذا

. بعد تسجیلك  لدیھعلى رب عملك أن یسجلك معنا للحصول على إجازة خدمة طویلة عند بدء العمل 
، أو إذا لم تكن  لرسالةنرسل لك رسالة إلعالمك بتفاصیل التسجیل الخاصة بك. إذا لم تحصل على ھذه ا

 .بیاناتكما إذا كنت مسجالً فیجب علیك االتصال بنا للتأكد من تسجیل  فیمتأكًدا 
لك عدد األیام   یبیّـنأكتوبر من كل عام تشرین األول/تسجیلك یجب أن تتلقى أیًضا بیانًا منا في شھر  بعد 

األجور التي  ھي  ماو  السنة ھم طوال لدیأرباب العمل الذین عملت  ن ھم التي عملت فیھا خالل السنة وم 
القابلة   طویلةإجازة الخدمة ال الحتساب ھا تم تسجیلھا لك. تعتبر ھذه المعلومات مھمة جًدا ویتم استخدام

، یجب علیك التحقق من صحة المعلومات.  سنةكل   ھذا البیان . عندما تحصل على الخاصة بكللتحویل 
یبدو خاطئًا، فیجب علیك االتصال بنا للتحقق. إذا    ا ما ئً شیأن أو  ناقصة علومات أنھ یوجد مإذا كنت تعتقد 

أو   الخاصة بك تفاصیل االتصال الصحیحة  ال نملكربما  نا بذلك. لم تحصل على بیان فالرجاء إخبار 
 .قد ال تكون مسجالً ربما 

 

 ؟ الخاصة بي القابلة للتحویل أفعل إذا كنت بحاجة إلى معلومات حول إجازة الخدمة الطویلة  ماذا
، یرجى االتصال  القابلة للتحویلكنت ترغب في الحصول على معلومات حول إجازة الخدمة الطویلة  إذا

 أو مراسلتنا على البرید اإللكتروني 02 6247 3900بنا على الرقم 
enquiry@actleave.act.gov.au .  إذا كنت بحاجة للتحدث إلى شخص ما بلغة غیر اإلنجلیزیة

 .131 450على الرقم   الشفویة والخطیة ة الترجمرجى االتصال بخدمة فیُ 
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