
بيانات العاملة :-ي

نموذج استضافة عاملة

االسم -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

............................................

......................................................

......................................................

......................................................

............................................

..........................................

........................................

........................................

.............................

..........................

..............................................

العمر

الجنسية

رقم الجواز

رقم اإلقامة/الحدود

جهة القدوم للمملكة

 جهة التحويل/  الشرط صاحب العمل / السفارة

رقم الخطابالمركز المحال منه

مطلقةعزباءمتزوجة

    /      /       التاريخ

الحالة اإلجتماعية

عدد األبناء

ماهي مهنتك والعمل الفعلي ببلدك

-
......................................................

مكان اإلقامة بعد هروبها من منزل صاحب العمل

هل سبق لها العمل بالمملكة أو بدولة أخرى-

اذا كانت اإلجابة بنعم أذكر اسم الدولة

......................................................
كم مدة التدريب  

١٤٧هـ

النعم

هل سبق وتلقت برنامج تدريبي قبل التحاقها بالخدمة-

النعم

......................................................
تعاني من

غير سليمةسليمةالوضع الصحي-

مضطربة نفسيًامستقرة نفسيًاالوضع النفسي-
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غير متعلمةمتعلمة

فيالقصر

النعم

ال نعم

ال نعم

ال نعم

ال نعم

ال نعم

التهديد باإليذاء التهديد باإليذاءاإليذاء الجسدي اإلستغالل الجنسي

 عدم توفير العالجالحرمان والمنع من األكلسوء التعاملسوء التعامل

شقةدور

معاقمريضسليم

المستوى التعليمي -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-......................................................

.........................

.........................

............................................

..............................................

........................................

..........................

..................................

................................................

المؤهل

الديانة

اسم صاحب العمل

السجل المدنـي /اإلقامة

-.......................... مدة العمل لدي صاحب العمل

رقم الهاتف

نوع السكن

الوضع الصحي

مطلقةعزباءمتزوجة

    /      /       التاريخ

الحالة اإلجتماعية

.............من الساعةعدد ساعات العمل اليومية إلى الساعة

هل لديها فترات للراحة

-

-

-

هل يتم اجبارك أو الطلب منك العمل بمنزل أخر

كم منزل تعملين به

..................................

..................................

السبب

أسباب رفض العمل:ق

١٤٧هـ

١- رفض أو ترك العمل؟ق

٢- أخلت بالتزامات العقد؟ق

٣-  تعرضت لإليذاء؟ق

٤- نوع االيذاء:ق

٥- كلفت بعمل خطر يهدد سالمتها أو صحتها أو يمس كرامتهاق

٦- عدم توفير سكن مناسب لهاق

٧- إهمال للممتلكات؟ق

٨- هل يتم حسم من الراتب في حالة اإلتالف او الضياع؟ق
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-

مجمل الراتب:ق

-

-

هل يتم استالم الراتب بموعده:ق

مدة التأخير:ق

ال نعم

ال نعم

ال نعم

ال نعم

ال نعم

هل تم استالم المستحقات المالية قبل الهروب:ق-

كم المبلغ المتبقي لدى صاحب العمل؟ق-

ال نعم

..................................

١١-  استالم االجور أوال بأول؟ق

١٢- تمكينها من التواصل مع ذويها؟ق

١٣- تم منعها من حقوقها النظامية؟ق

١٤- تم تكليفها بغير ما ذكر في العقد؟ق

١٥- هناك من قام بتأجير العاملة؟ق

..................................١٦- هناك شخص سمح للعاملة بالعمل لحسابها الخاص؟ق

..................................١٧- يوجد التزامات أخرى على العاملة؟ق

..................................

................................................

ال نعم

......................... ٩- عدم احترام للدين أو العادات؟ق

١٠- ممارسته نشاط باألسرة؟ق

صاحب العمل

التاريخ

العاملة المنزلية

التوقيع
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