بیلے غوپ کمیون میں ہڑتال اور تالہ بندی کا اعالن
ڈینش کمیونوں میں ہڑتال اورتالہ بندی اپنی راہ پر ہو سکتی ہے۔ امکانی ہڑتال
اورتالہ بندی بیلےغوپ کمیون کو بھی اپنی زد میں لے گی۔
ڈنمارک میں کمیونوں کے محکمہ جات کے معائدوں اور اقرارناموں کی تجدید کے متعلق مذاکرات ناکام ہو
چکےہیں۔
لہذا اس ضمن میں پیشہ ورانہ تنظیموں کی ایک تعداد نے ہڑتال کرنے کے متعلق خبردار کیا ہے۔ احتمالی طور پہ
یہ اتوار  22اپریل کی رات اور دن کے آغاز سے عمل پذیر ہوگی۔ اگر ہڑتال ایک حقیقت بن جاتی ہے توبیلے
غوپ کمیون میں بشمول دیگرے فولکے سکولوں ،دن میں دیکھ بھال کے اداروں ،فری ٹیذ کلبوں اور بیلے غوپ
کے باورچی خانہ ) (Køkken Ballerupپراس کی زد پڑے گی۔
ت حال کا جائزہ لینے کے لئے (نئی ونڈو کھولیں)۔
ہڑتال دائرہ کار اورمجموعی صور ِ

ہڑتال کے نوٹس کی وجہ سے آجروں نے بعد ازاں تالہ بندی کے متعلق خبردار کیا ہے۔ اگر تالہ بندی ایک حقیت بن
جاتی ہے تو یہ بروز ہفتہ  28اپریل کی رات اور دن کے آغاز سے نافذالعمل ہو گی۔
بیلے غوپ کمیون میں امکانی تالہ بندی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دیگر محکموں کے عالوہ اوپر دیئے گئے ادارہ جات پر
زد پڑے گی۔
معمرلوگوں کی دیکھ بھال کے اداروں ،دیکھ بھال کے مراکز ،گھر میں آ کر دیکھ بھال کرنے کی سہولت اور
مستثنی ہوں
بیماروں کی گھرمیں دیکھ بھال کے دائرے میں آنے والے زیادہ تر حصّ ہ کے مالزمین تالہ بندی سے
ٰ
گے۔ ان سے ملتے جلتے دن میں دیکھ بھال کے خصوصی اداروں اور خصوصی سکولوں کے مالزمین کو بھی
استثنا حاصل ہوگا۔ اس کے عالوہ وہ مالزمین جو ایسے مراکز میں کام کرتے ہوں جن میں رہنے والے افراد کمیون
اور سہولیات فراہم کرنے والے کاروباری اداروں سے فائدہ اٹھانے کے حاجت مند ہوں ان پر بھی تالہ بندی عائد
نہیں ہوگی۔
ت حال کا جائزہ لینے کے لئے (نئی ونڈو کھولیں)۔
تالہ بندی کے دائرہ کار اور مجموعی صور ِ
نوٹ :تاہم مندرجہ باال تاریخوں سے پہلے مذاکرات کار یہ اعالن کر سکتی ہے کہ اس نے نتیجہ کا حصول ترک
کر دیا ہے۔ ایسی صورت میں اس کے فیصلہ کے پانچویں دن تنازعہ شروع ہو سکتا ہے۔

