
متحدہ عرب امارات میں خوش آمدید۔
ہم یہاں آپ کو اپنے حقوق اور فرائض 

سے آگاہ ہونے کے لیے اس گائیڈ کے 
ذریعے جو ہدایات فراہم کرتے ہیں ان کو 

پڑھنے کے لیے آپ کو مدعو کرتے ہیں، اس 
بات کا اعادہ کرتے ہوئے کہ اس طرح کی 

مراعات 2021 کے فرمان قانون نمبر )33( 
کے ذریعے محفوظ ہیں۔

عزیز کارکن

اپنے حقوق 
جانیں
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متحدہ عرب امارات کو بطور 
ملک منتخب کرنے کے لیے ہم 

آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں 
جہاں آپ کام کریں گے۔
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جیسا کہ ہم آپ کو اپنے ملک میں ایک قابل قدر مہمان اور پیداوار اور 
ترقی کو فروغ دینے کے پارٹنر کے طور پر خوش آمدید کہتے ہیں، ہم 

آپ کے کام میں ہموار رہائش، قسمت اور کامیابی کے لیے اپنی نیک 
خواہشات کا اظہار بھی کرنا چاہیں گے۔

یہ ہدایت نامہ  آپ کو وہ ہدایات فراہم کرتی ہے جو آپ کے حقوق اور 
فرائض کو جاننے میں آپ کی مدد کریں گی جو کہ لیبر ریلیشنز کے 

ضابطے کے قانون اور اس کے ایگزیکٹو فیصلوں کے ذریعے طے کی گئی 
ہیں۔ درحقیقت، اس طرح کے حقوق اور فرائض کے بارے میں آپ کی 
آگاہی آپ کے اور آجر کے درمیان جس کے ساتھ آپ نے معاہدہ کرنے پر 

اتفاق کیا ہے، ایک صحت مند، شفاف، اور متوازن تعلقات کے قیام اور 
تحفظ میں معاون ہوگا۔

مزید برآں، آپ اور آجر کے درمیان طے پانے والے مالزمت کے معاہدے کے 
مطابق آپ کے حقوق کے تحفظ کی ہماری ذمہ داری کی بنیاد پر، ہم آپ 
کو ہمارے ساتھ بات چیت کرنے اور پوچھ گچھ اور کمپنیوں کو فائل کرنے 

کے لیے بہت سے چینلز بھی فراہم کرتے ہیں۔

انسانی وسائل اور امیرکاری کی وزارت



متحدہ عرب امارات میں انسانی وسائل اور اماراتی وزارت کی طرف سے جاری کیا گیا۔ - پہلی سہ ماہی2021

اہم نکات
جن سے آپ کو آگاہ 

7ہونا چاہیے۔
آجر کو منع کیا جائے گا کہ 
وہ کارکن کو اس بات کا 

پابند کرے کہ وہ اپنی بھرتی 
کے اخراجات اور فیسوں کا 
تصفیہ کرے اور کارکن سے 
اس طرح کی فیسیں وصول 
کرے، خواہ وہ براہ راست یا 

بالواسطہ ہو۔

آپ سے توقع کی جاتی ہے 
کہ آپ اپنے دستخط کردہ 
مالزمت کی پیشکش کی 

کاپی برقرار رکھیں گے۔

متحدہ عرب امارات پہنچنے 
کے بعد آپ سے اپنے 

مالزمت کے معاہدے پر 
دستخط کرنے کی توقع ہے۔
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آپ کسی بھی وقت اپنی 
مالزمت چھوڑنے کے حقدار 
ہیں۔ تاہم، آپ اپنی قانونی 
ذمہ داریوں سے پوری طرح 

واقف ہوں گے۔

 آپ کے مالزمت کے 
معاہدے کی شرائط اور 

دفعات آپ کے ملک میں 
دستخط کردہ مالزمت کی 
پیشکش کے مطابق ہوں 

گی۔ 

آپ سے توقع کی جاتی 
ہے کہ آپ اپنی شناختی 

دستاویزات کو محفوظ جگہ 
پر برقرار رکھیں گے۔ 

آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ اگر 
آجر نے آپ کو رضامندی سے کام کا 
موقع فراہم نہیں کیا یا آپ کو اپنی 
تنخواہ پوری اور وقت پر نہیں ملی تو 

آپ ہم سے فوری رابطہ کریں گے۔
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آجر آپ کی بھرتی اور مالزمت کے اخراجات کے ساتھ ساتھ لیبر تعلقات 
کی میعاد ختم ہونے پر آپ کے ملک میں واپسی کے اخراجات کو طے 
کرے گا۔ ایسی رقوم کارکن سے وصول نہیں کی جائیں گی، خواہ 

بالواسطہ ہو یا بالواسطہ۔ آجر انشورنس، شراکت، اور گارنٹیوں سے 
متعلق اخراجات بھی برداشت کرے گا جو الگو قانون سازی کے تحت 

بیان کیے گئے ہیں۔

ہدایات
متحدہ عرب 

امارات میں آمد 
سے پہلے کی

 وہ کون سے مالی اخراجات ہیں جو آجر کو برداشت کرنا ہوں گے 
جس کے ساتھ آپ نے معاہدہ کرنے پر اتفاق کیا ہے؟

س1



متحدہ عرب امارات میں انسانی وسائل اور اماراتی وزارت کی طرف سے جاری کیا گیا۔ - پہلی سہ ماہی2021

آپ کا ریکروٹمنٹ ایجنٹ یا آجر جس کے ساتھ آپ نے معاہدہ طے کرنے 
پر اتفاق کیا ہے اس نے متحدہ عرب امارات کے سفر سے پہلے آپ کی 
تحریری مالزمت کی پیشکش موصول ہونے پر آپ کی مالزمت کی 

شرائط اور شرائط کی وضاحت کر دی ہوگی۔ آپ سے یہ بھی توقع کی 
جاتی ہے کہ آپ مالزمت کی پیشکش کے تحت طے شدہ شرائط اور 
دفعات سے پوری طرح واقف ہوں گے، بشمول آپ کی مالزمت کی 

تفصیل، عنوان، ذمہ داریاں، تنخواہ، فوائد، اور کام کی تفصیلی شرائط 
اور یہ کہ، ایسی نوکری کی پیشکش پر دستخط کرنے سے پہلے۔ مزید 

برآں، آپ سے مالزمت کی پیشکش کے تفصیلی ضمیمہ کا جائزہ لینے کی 
توقع کی جاتی ہے جہاں اس طرح کا ضمیمہ آپ کے حقوق اور فرائض کے 
حوالے سے آپ کی آگاہی میں معاون ہوتا ہے جو کہ متحدہ عرب امارات 
میں مزدور تعلقات کے ضوابط اور اس کے ایگزیکٹو فیصلوں کے قانون 
کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ . لہذا، آپ آجر سے مالزمت کی پیشکش کی 
ایک کاپی حاصل کرنے کی درخواست کریں گے اور اسے محفوظ جگہ پر 

برقرار رکھنے کی توقع کریں گے۔

جس آجر کے ساتھ میں نے معاہدہ مکمل کرنے پر اتفاق کیا ہے اس 
کے لئے متحدہ عرب امارات پہنچنے سے پہلے مجھ سے کیا توقع 

کی جاتی ہے؟

س2
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• آجر جس کے ساتھ آپ نے معاہدہ مکمل کرنے پر اتفاق کیا ہے وہ آپ 
کو اس پر دستخط کرنے کے لئے آپ کو مالزمت کا معاہدہ فراہم کرے 

گا اور متحدہ عرب امارات پہنچنے کے بعد آپ کو ایک ہفتے سے زیادہ کے 
اندر اسے فراہم کرے گا

آپ اپنے مالزمت کے معاہدے کی ایک کاپی، اس کے دستخط پر، وزارت 
کی ویب سائٹ سے یا تجزیہ مراکز میں سے کسی ایک کا دورہ کرنے پر 
حاصل کر سکتے ہیں، جہاں آپ اس کی کاپی محفوظ جگہ پر رکھیں گے۔
• وہ آجر جس کے ساتھ آپ نے معاہدہ طے کرنے پر اتفاق کیا ہے وہ آپ 
کے رہائشی اجازت نامہ کے حصول کے طریقہ کار کو انجام دینے کا ذمہ 

دار ہو گا، اس سلسلے میں آپ کو کوئی بھی خرچہ اٹھائے بغیر۔
• آجر کو آپ کا رہائشی اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے آپ کی شناختی 

دستاویزات حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی، جس کے تحت اس اجازت نامے 
کو حاصل کرنے کے لیے درکار مدت کے لیے ایسی دستاویزات اس کے 

پاس رکھی جائیں گی۔
• آپ کا رہائشی اجازت نامہ جاری کرنے پر، آجر آپ کے شناختی دستاویزات 

آپ کو واپس کر دے گا۔

ہدایات
متحدہ عرب 

امارات میں آمد 
کے بعد کی

متحدہ عرب امارات پہنچنے پر معاہدہ کے طریقہ کار کو مکمل 
کرنے کے لیے مجھ سے کیا توقع کی جاتی ہے؟

س3
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• آجر آپ کی آمد پر آپ کے کام کے کاموں کو انجام دینے کے قابل بنائے 
گا۔ اس صورت میں، اس نے آپ کی آمد کے ایک ہفتے کے اندر آپ کو 

مالزمت کا معاہدہ فراہم نہیں کیا، اور اگر آپ کی آمد پر آپ کو فوری 
طور پر کام کرنے کے قابل نہیں بنایا گیا، آپ اس سلسلے میں وزارت برائے 
انسانی وسائل اور امارات کے قریبی دفتر کو مفت ٹول نمبر: 80060 کے 

ذریعے مطلع کریں گے۔
• اتفاق شدہ کام کو انجام دینے کے بدلے میں تنخواہ طے کی جائے گی، 

جس کے تحت آجر آپ کو ایسا کام انجام دینے کے قابل بنائے گا۔
• آجر ان کاموں کے عالوہ کوئی اور کام تفویض نہیں کرے گا جن پر 
مالزمت کے معاہدے کے تحت اتفاق کیا گیا ہے، جس کے تحت ایسی 

تفویض کارکن کے تحریری معاہدے کے تابع ہوگی۔
• اگر کام پر متفقہ کام کے عالوہ کسی کام کو انجام دینے کی ضرورت 
تھی، تو آجر اس سے پیدا ہونے والے تمام مالی اخراجات برداشت کرے گا، 

بشمول نقل و حمل اور کارکن کی رہائش کے اخراجات۔

اگر آجر نے اعالن شدہ مدت کے دوران مجھے کوئی کام تفویض 
نہیں کیا اور مجھے اپنی ٹیم میں شامل نہیں کیا تو میں کیا طریقہ 

کار اختیار کروں گا؟

س4

کــی  کرنــے  دســتخط  پــر  معاہــدے  ایســے  کســی  ســے  آپ  نــے  آجــر  اگــر 
درخواســت کــی ہــے جــس میــں شــرائط و ضوابــط شــامل ہــوں جــو مالزمــت 
کــی پیشــکش کــے تحــت درج فہرســتوں ســے مختلــف ہــوں، تــو ایســے معاہــدے 
پــر دســتخط کرنــے ســے انــکار کریــں اور اس سلســلے میــں وزارت انســانی وســائل 
ــے۔  ــق کــی ہ ــے تصدی ــر ن ــں، قطــع نظــر اس کــے کــہ آج ــع کری اور امــارت کــو مطل
اس طــرح کــی تبدیلیــاں آپ کــے لیــے فائــدہ منــد ہــوں گــی، کیونکــہ معاہــدے کــی 
شــرائط و ضوابــط کــی تبدیلــی غیــر قانونــی ہــے، جــس کــے تحــت آپ انہــی شــرائط 
و ضوابــط ســے مســتفید ہونــے کــے حقــدار ہیــں جــن ســے آپ نــے مالزمــت کــی 

اصــل پیشــکش پــر رضامنــدی ظاہــر کــی ہــے۔
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چونکـہ آپ نـے اپنـے مالزمـت کـے معاہدے پر دسـتخط کیـے ہیں، آپ درج ذیل 
کـے پابنـد ہوں گے:

• آ اپنـے کامـوں کـو خـود انجـام دیـں، آجـر یـا اس کـے نمائنـدے کـی رہنمائـی 
کـے مطابـق، اور معاہـدوں کـی دفعـات کـے مطابـق، جـس کـے ذریعـے وہ 
کسـی کارکـن کـے کام کسـی دوسـرے شـخص کـو تفویـض نہیـں کـرے گا؛ 

• کام کرتے وقت اچھے اخالق اور طرز عمل کی پابندی کریں۔
• پیـداواری ذرائـع اور کام کـے آالت کـو محفـوظ رکھیـں جـو آپ کو سـونپے 

گئـے تھے۔
• آپ کـے کام کـے حصـے کـے طـور پـر آپ کـو دسـتیاب معلومـات اور ڈیٹـا 
کـی رازداری کـو محفـوظ رکھیـں، اور کام کـے راز افشـاء کرنـے سـے پرہیـز 

کریـں۔
• اس سلسـلے میـں آجـر یـا اس کـی نمائندگـی کـی اجـازت حاصـل کیـے بغیـر 
کام کـے راز سـے متعلـق کسـی بھـی اصـل دسـتاویزات یـا دسـتاویزات کـی 

سـخت یـا نـرم کاپیـاں اپنـے پـاس رکھنـے سـے پرہیـز کریـں۔
• قانـون سـازی یـا کام کـے ضوابـط اور اس کـی نافـذ العمـل ہدایـات کـے 
پـر عمـل  مطابـق، کاروبـاری تحفـظ اور صحـت سـے متعلـق ہدایـات 

درآمـد کریـں؛
• اپنائے گئے کاروباری دنوں کے دوران کام کرنا اور معاہدے کے 

ہدایات
مالزمت کی مشق کی

کام شروع کرنے پر مجھ سے کیا توقع کی جاتی ہے؟
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تحت طے شـدہ کام کے اوقات؛
• اس سلسـلے میـں اجـازت نامـہ حاصـل کیـے بغیـر دوسـری جماعتـوں کے لیے 

کام کرنـے سـے پرہیـز کریں۔ اور
• آجـر کـی طـرف سـے آپ کـو فراہـم کـردہ رہائـش کـو سـروس کـی تاریخ کے 
اختتـام کـے تیـس )30( دنـوں سـے زیـادہ کے اندر خالی کر دیـں۔ تاہم، آپ اپنی 

جگـہ پر رہ سـکتے ہیں۔
مذکـورہ مـدت کـے ختـم ہونـے پـر، اس کـے اخراجـات برداشـت کرنـے پـر، یـا آجر 

کـے سـاتھ تحریـری طـور پـر اس پـر اتفـاق کیـا گیـا ہے۔

نسـل، رنـگ، جنـس، مذہـب، قومـی اصـل، سـماجی اصـل، افـراد کـے 
درمیـان معـذوری کـی بنیـاد پـر امتیـاز ممنـوع ہـے، کیونکـہ یـہ مواقع اور 
اس تـک رسـائی کـے لحـاظ سـے مسـاوات کـو متاثـر کرتـا ہـے اور کمـزور 
کرتـا ہـے، یعنـی جـب نوکـری حاصـل کرنـے، کام جـاری رکھنـے، اور اس سـے 
متعلقـہ حقـوق سـے لطـف انـدوز ہونـا۔ مزیـد بـرآں، یکسـاں مالزمـت کـی 
تفصیـل اور کامـوں کا اشـتراک کرنـے والـے عہـدوں کـے درمیـان امتیـازی 

سـلوک ممنـوع ہـے۔
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ہدایات
معاہدے کے خاتمے یا 

تنازعات کے معاملے کے لیے

آجـر آپ کـو زبردسـتی کرنـے یـا آپ کـو اس کـے لیـے کام جـاری 
رکھنـے کـے لیـے آپ پـر کوئـی پابنـدی عائـد کرنـے کـے لیـے یـا آپ 

کـو آپ کـی مرضـی کـے خـالف کام کرنـے یـا خدمـات فراہـم کرنـے پـر 
مجبور کرنے کے لیے کسـی بھی طریقے کا سـہارا نہیں لے گا، کیونکہ 

ایسـا تعلـق ایـک معاہـدہ ہـے، جـو اس کا مطلـب ہـے کـہ آپ یـا آجـر اسـے 
ختـم کرنـے کـے حقـدار ہیـں۔ آپ کا مالزمـت کا معاہـدہ ان اقدامـات کـو 
بیـان کرتـا ہـے جـن کـی پیـروی اس وقـت کـی جائـے گـی جـب دونـوں میـں 
سـے کسـی ایـک کـو لیبـر ریلیشـن ختـم کرنـے کا نوٹـس دیا جائـے، جس کے 
تحـت معاہـدہ ختـم کرنـے کـے قانونـی مراحـل کـی پابنـدی کرنـا ضـروری 
ہـے، کیونکـہ آپ کسـی بھـی صـورت میـں حقـدار نہیـں ہیـں۔ ، مقـررہ 

اقدامـات کـی پابنـدی کیـے بغیـر آجـر کـے لیـے کام چھـوڑ دینـا، اور نـہ 
ہـی کسـی دوسـرے آجـر کـے لیـے کام تـالش کرنـا۔
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اگـر کوئـی بھـی فریـق اپنـی معاہـدہ کـی ذمـہ داریـوں کـو پـورا کرنـے میـں 
نـاکام رہـا تـو، دوسـرا فریـق مالزمـت کا معاہـدہ ختـم کـر سـکتا ہـے۔ اس لیے، 
اگـر آجـر اپنـی معاہـدہ کـی ذمـہ داریـوں کـو پـورا کرنـے میـں نـاکام ہـو جاتـا 
ہـے، تـو آپ سـے توقـع کـی جاتـی ہـے کـہ اس سلسـلے میـں مـدد حاصـل کرنے 
کـے لیـے آپ سـے وزارت انسـانی وسـائل اور امـارات کـو مطلـع کیـا جائـے 
گا۔ اس معاملـے میـں، ہـم آپ کـے حقـوق اور مالـی اسـتحقاق حاصـل کرنـے 
کـے سلسـلے میـں آپ کـی مـدد کرنـے کـے لیـے تیـار ہیـں اور اگـر آپ چاہیـں 
تـو، قانـون کـے ذریعـے وضـع کـردہ ضوابـط اور شـرائط کـے مطابـق، متبـادل 

مالزمـت تـالش کرنـے میـں آپ کـی مـدد کرنـے کـے لیـے تیـار ہیـں۔

آجـر آپ کـے درمیـان لیبـر ریلیشـن کـو ختـم کـر سـکتا ہـے اگـر آپ معاہدے کے 
تحـت مقـرر کـردہ اپنـے کامـوں اور فرائـض کـو انجـام دینـے میـں نـاکام رہـے 
ہیـں، جبکـہ آجـر آپ کـے لیـے اپنـی ذمـہ داریـوں کـو مکمـل طـور پـر پـورا کرتـا 
ہـے۔ تاہـم، اگـر آپ کـو یقیـن ہـے کـہ آپ نـے واقعـی اپنـی ذمـہ داریـاں پـوری 
کـر دی ہیـں اور آجـر کـی طـرف سـے لیبـر ریلیشـن کـو ختـم کرنـا غیـر قانونـی 
ہـے، تـو ہـم آپ کـو ثالثـی کـی درخواسـت دائـر کرنـے کـے لیـے وزارت انسـانی 
وسـائل اور امـارات کـی طـرف رجـوع کرنـے کـی دعـوت دیتـے ہیـں۔ آجـر کـے 
سـاتھ آپ کـے تنازعـہ کـے حـل میـں ناکامـی کـی صـورت میـں، آپ متحـدہ 
عـرب امـارات میـں لیبـر کـورٹ میـں مقدمـہ دائـر کرنـے کـے حقـدار ہـوں گـے، 
کیونکـہ عدالتـوں سـے رجـوع کرنـے کـے آپ کـے حـق کـی ضمانـت اماراتـی 

آئیـن میـں دی گئـی ہـے۔

اگر میں آجر کے لیے کام جاری رکھنا چاہوں گا، لیکن وہ اپنی 
معاہدہ کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا ہے تو کیا ہوگا؟

کیا ہوگا اگر میرا آجر یہ سمجھے کہ میں نے اپنی معاہدہ کی ذمہ 
داریاں پوری نہیں کیں؟

س6

س7
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مالزمـت کا معاہـدہ درج ذیل میں سـے کسـی 
ایـک صـورت میـں ختـم کر دیـا جائے گا:

1. برطرفـی کـے معاملـے میـں دونـوں فریقـوں کـے درمیـان تحریـری 
معاہـدہ؛

2. معاہـدے کـے تحـت مقـرر کـردہ مـدت کـی میعـاد ختـم ہو جانـا، جب تک 
کـہ تجدیـد یـا توسـیع نہ کـی جائے۔

3. کسـی بھـی فریـق کـی خواہـش کـے مطابق، اس طرح کـی برطرفی حکم 
نامـے کـے قانـون کـے سـاتھ سـاتھ معاہـدے کـے تحـت طـے شـدہ نوٹـس کـی 

مـدت کـی تعمیـل کرتـی ہے۔
کـی شـخصیت سـے  کـہ مالزمـت اس  میـں  مـوت اس صـورت  کـی  آجـر   .4

ہـو؛ متعلـق 
میڈیـکل  معـذوری،  عارضـی  یـا  مسـتقل  کـی  اس  یـا  مـوت  کـی  کارکـن   .5

مطابـق؛ کـے  سـرٹیفکیٹ  کـردہ  جـاری  کـے  اتھارٹـی 
6. کارکـن کـے خـالف حتمـی فیصلـے کا اعـالن، جـس کـے تحـت وہ اس کـی 
آزادی کـو محـدود کرنـے والـی سـزا کـے لیـے منظور ہو جائـے گا جس کے تحت 

سـزا کـی مـدت تیـن )3( مـاہ سـے کـم نـہ ہـو؛
7. ملک میں نافذ قانون سازی کے مطابق انٹرپرائز کی حتمی بندش؛

8. آجـر کا دیوالیـہ پـن یـا دیوالیـہ پـن، یـا کوئـی اور معاشـی یـا اسـتثنائی 
بنیادیـں جـو منصوبـے کـے تسلسـل میـں رکاوٹ بنیـں؛

9. آجـر کـے کنٹـرول سـے باہـر کسـی بھـی وجـہ سـے ورک پرمٹ کی 
تجدیـد کـی شـرائط کـو پـورا کرنـے میـں کارکن کـی ناکامی۔
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آپ درج ذیل صورتوں میں نیا ورک پرمٹ حاصل کرنے کے حقدار ہیں:

• آپ نــے اپنــی طــے شــدہ معاہــدہ کــی مــدت پــوری کــر لــی ہوگــی اور 
معاہــدے کــی تجدیــد نــہ کرنــے کا انتخــاب کیــا ہــوگا۔

• آپ نــے آجــر کــو برطرفــی کــے نوٹــس کــے ســاتھ خدمــت کــی ہوگــی اور آپ 
نــے نوٹــس کــی متفقــہ مــدت کــی پابنــدی کــی ہوگــی۔

• اگــر آجــر نــے اپنــی معاہــدہ کــی ذمــہ داریــوں کــو پــورا نہیــں کیــا، جــس کــے 
تحــت آپ نــے اس سلســلے میــں وزارت برائــے انســانی وســائل اور اماراتــی کــو 
مطلــع کیــا ہــوگا کــہ آپ نــے چھوڑنــے کــے لیــے جــو تاریــخ مقــرر کــی ہــے، اس 
ســے پہلــے چــودہ )14( دن پہلــے، اگــر آجــر نــے کیــا اس طــرح کــی خــالف ورزی 
ــع  ــں حاالنکــہ اســے وزارت کــی طــرف ســے مطل ــہ کری ــہ ن ــرات کا ازال کــے اث

کیــا گیــا ہــے۔
• اگــر آپ نــے آجــر کــے ســاتھ تحریــری طــور پــر معاہــدہ ختــم کرنــے پــر اتفــاق 

کیــا ہــے۔
• اگــر آپ پروبیشــن کــی مــدت کــے دوران مالزمــت کا معاہــدہ ختــم کرنــا اور 
نئــے آجــر کــے لیــے کام کرنــا چاہتــے ہیــں، تــو آپ اس سلســلے میــں اصــل آجــر کــو 
برطرفــی کــی مقــرر کــردہ تاریــخ ســے کــم از کــم ایــک مــاہ کــے انــدر مطلــع 
کریــں گــے، جــس کــے تحــت نیــا آجــر معاوضــہ ادا کــرے گا۔ بھرتــی یــا معاہــدہ 

کــے اخراجــات کــے لیــے اصــل آجــر، جــب تــک کــہ اس پــر اتفــاق نــہ ہــو گیــا ہــو۔

کیا میں نئے آجر کے لیے کام کرنے کا حقدار ہوں؟

س8
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آپ درج ذیل
صورتوں میں نیا ورک پرمٹ حاصل

کرنے کے حقدار نہیں ہوں گے:

• جہــاں معاہــدہ نوٹــس کــی مــدت یــا اس کــے معاوضــے پــر اتفــاق 
کیــے بغیــر پروبیشــن مــدت کــے دوران ختــم کــر دیــا جائــے گا۔

• جہــاں آپ نوٹــس کــی ضروریــات اور/یــا معاہــدہ ختــم کرنــے پــر آجــر 
کــے معاوضــے کــی پابنــدی کرنــے میــں نــاکام رہــے ہیــں۔ اور

• جہــاں آپ نــے معاہــدہ کــی مــدت ختــم ہونــے ســے پہلــے کســی غیــر 
قانونــی وجــہ ســے کام کرنــے میــں رکاوٹ ڈالــی ہــو۔
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یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے حقوق کو جانیں، 
جس کے تحت ہم آپ کو یقینی بناتے ہیں کہ 
آپ کے حقوق لیبر ال اور اس کے ایگزیکٹو 

فیصلوں سے محفوظ ہیں۔

آپ کے حقوق اور ذمہ داریوں سے آگاہ ہونا 
متحدہ عرب امارات میں آپ کے کام کی 

رہائش کی کامیابی کو یقینی بنانے میں ہماری 
مدد کرے گا۔

جب بھی ضرورت ہو ہم آپ کی مدد کے 
لیے تیار ہیں۔ لہذا، ہم سے رابطہ کرنے میں 

تشویش  نہ کریں.



لیبر ال کے بارے میں مزید 
معلومات کے لیے، اس کوڈ کو 
اپنے اسمارٹ فون کیمرے کے 

ذریعے اسکین کریں۔


