
 

 

 الشروط واألحكام
 

 قانونًا.ملزم  وليس عقد  هذا المستند ليس 

 

 التوظيف وكالة معلومات
 (:DCAرقم ترخيص إدارة شؤون المستهلكين ) اسم وكالة التوظيف:

 الهاتف:رقم  اسم موظف الوكالة أو موظف المبيعات:

 عنوان البريد اإللكتروني، إن ُوِجَد: العنوان:

 

 والرسوم العمل وصف
 معدل األجور أو التعويضات المتوقع: نوع الخدمة المطلوب تنفيذها:

 إجمالي عدد أيام العمل أسبوعيًّا المتوقع: إجمالي عدد ساعات العمل أسبوعيًّا المتوقع:

 فترة العمل المتوقعة:
 مؤقتة □
 دائمة □

 لمعرفة الحد األقصى للرسوم التي يمكن أن تفرضها الوكالة بموجب القانون.( 186و 185)راجع القسمين المرفقين  التوظيف رسوم

 ضع عالمة هنا إذا كان صاحب العمل سيدفع الرسوم. □

 المبلغ اإلجمالي:  ________ دوالر     رسوم التوظيف الثابتة  □

 أشهر أو أسابيع )ضع دائرة حول أحدهما(  ______النسبة من المرتب:  ______٪ من  □
 

 الرسوم سداد جدول
 ستدفع الرسوم: 

 على عشرة أقساط أسبوعية متساوية مستحقة الدفع في نهاية كل أسبوع من األسابيع العشرة األولى □

 األولىعلى خمسة أقساط أسبوعية متساوية مستحقة الدفع في نهاية كل فترة من فترات السداد الخمس  □

 غير ذلك: ___________________________________________________________ □

 

 الهامة والمتطلبات الشروط موجز

 .الوكالة بتحصيلها تكاليف تقومستوفر لك الوكالة إيصاالا كتابيًّا منفصالا عن كل إيداع أو رسوم أو  :اإليصاالت

 ال يمكن للوكالة قبول إيداع أو فرض رسوم عليك قبل أن يدفع لك صاحب العمل. :الرسوم مبالغ

 سترسلك الوكالة فقط إلى فرص العمل الحالية والقانونية التي تم الحصول عليها من صاحب العمل، ما لم تخبرك بخالف ذلك قبل إحالتك. :القانوني التوظيف 

 اعات العمل األسبوعية المتوقع منك العمل فيها.ستقدم لك الوكالة قبل التوظيف س :العمل ساعات

( وما إذا كانت هناك أي مخاطر على 2( ما إذا كان سيتم الدفع لك أسبوعيًّا أو كل أسبوعين أو شهريًّا؛ )1قد تزودك الوكالة قبل التوظيف بمعلومات حول ) ظروف العمل: 

 ع تلك المخاطر أو السيطرة عليها.الخطوات التي يمكن اتخاذها لمنهي الصحة و/أو السالمة، وما 

 

 

 بطريقة رسوًما دفعت أو الوظائف إحدى قبول قبل رسوًما دفعت إذا. تقبلها التي الوظيفة إلى إحالتك قبل رسوًما الطلب، مقدم بصفتك عليك، التوظيف وكالة تفرض ال قد

 .3-1-1 بـ فاتصل المعلومات، من مزيد إلى بحاجة كنت أو شكوى لديك كانت إذا. أيام سبعة خالل ردها ويتم استردادها، طلب لك يحق القانون، تنتهك

ARABIC 


