
حكومة ألبرتا تقدم الدعم لأللبرتانز خالل 
 )19-أزمة فیروس كورونا (كوفید

 2020أبريل  6

جمیع األلبرتانز مما فرض العمل بقوانین ھذا وقت عصیب جداً بالنسبة ل
مؤقتة لتأمین الحماية للوظائف للعاملین ومنح المرونة ألصحاب العمل خالل 

 الوباء. فترة
 

على أصحاب العمل  توجبألبرتا، صحة ھیئة التوجیھات والتوصیات الصادرة عن رئیس األطباء في في أعقاب 
بشكل كبیر. وتعمل حكومة ألبرتا على اتخاذ إجراءات فورية للسماح ألصحاب إجراءاتھم التشغیلیة تعديل 

االستمرار نفس الوقت للموظفین مناسب والسماح في الشكل الالعمل باالستجابة إلى تدابیر الصحة العامة ب
 االستفادة من برامج المساعدة الفیدرالیة.و في أعمالھم

 

صحة األلبرتانز وسالمتھم ھي أولويتنا القصوى.  ال تزالوقال جیسون كابنغ وزير العمل والھجرة في ألبرتا:"
). كما أن إجراء التعديالت 19-فیروس كورونا (كوفیدانتشار وتقوم حكومة ألبرتا بكل ما وسعھا من أجل احتواء 

سرھم خالل ألنفسھم وألرعاية السبل توفیر المناسبة على قانون معايیر التوظیف سوف يضمن لأللبرتانز 
 لبرتا."ألصحاب العمل في أھذه األوقات الصعبة، مع منح المرونة 

 

 للموظفین التعديالت بالنسبة

الرعاية  ألطفال المتأثرين بإغالق المدارس ومراكزبرعاية ا يقومونالذين  الموظفونسوف يحصل  •
يعانون من المرض أو يخضعون للعزل الذاتي بسبب فیروس كورونا  ممنأفراد أسرة  لديھم النھارية أو

مدة  علماً بأنه ،مع ضمان استمرارھم في وظائفھم) على إجازة غیر مدفوعة األجر 19-(كوفید
 يوم. 90ء شرط العمل لمدة األجازة مرنة وتم إلغا

 

 التعديالت بالنسبة للموظفین وأصحاب العمل

يوم من أجل  120يوم إلى  60من  الوظائف المؤقتةإلنھاء خدمات  فترة الزمنیةلل الحد األقصى زيادة •
ويسري ھذا لمدة أطول.  في وظائفھمالموظفین المؤقتین الذين أنھیت خدماتھم  استمرارضمان 

 17في  تم) 19-تعلق بأزمة فیروس كورونا (كوفیديالتعديل بأثر رجعي على أي إنھاء خدمات مؤقت 
 مارس أو بعده.

 

 التعديالت بالنسبة ألصحاب العمل

ساعة لتغییر المناوبات،  24من خالل إلغاء شرط اإلشعار المكتوب لمدة  الزمنیة مواعیدمرونة العزيز ت •
عقد متوسط وفق  العاملینألشخاص بالنسبة لوإشعار األسبوعین للتعديالت في جداول العمل 

 ساعات العمل.



 50للموظفین واالتحادات في حال تم إنھاء خدمات  جماعي إنھاء خدماتبإلغاء شرط تقديم إشعار  •
 موظف أو أكثر. 

تبسیط إجراءات منح الموافقات المتعلقة بتعديل معايیر التوظیف بحیث يتسنى ألصحاب العمل  •
 عامة.الصحیة الطوارئ الحالة مع ظروف العمل المتغیرة الناجمة عن  التكیفوالعاملین 

 المدة
الطوارئ أوامر  سريان فوراً ويتم العمل بھا طالما رأت الحكومة حاجة إلیھا وبقاءيبدأ سريان ھذه التعديالت 

 الصحیة العامة.

 

) بما فیھا إجراءات تھدف إلى تعزيز 19-وضعت ألبرتا خطة استجابة شاملة لمواجھة فیروس كورونا (كوفید
اعد األسر واألعمال التجارية في التباعد االجتماعي والفحوصات واالختبارات. كما أن الدعم المالي المقدم يس

 ألبرتا.

 

 معلومات ذات صلة
• U30Tلأللبرتانز19-معلومات عن فیروس كورونا (كوفید ( 
• 30T 19-أصحاب العمل والموظفین خالل أزمة فیروس كورونا (كوفیددعم( 
• 30Tالمسؤولیة األسريةاإلجازة الشخصیة و 
• 30Tللخدمات الجماعي نھاءاإل 
• 30T تةالمؤقالوظائف إنھاء خدمات  
• 30T ساعات العملاتفاقیات متوسط 
• 30Tأو اإلعفاءات الوزارية ستثناءاتاال 
• 30Tالتوظیف  ءمدراالمسموح بھا ل االستثناءات 
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