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 االستحقاقات 

برنامج جديد يسمح للموظفين في والية أوريغون بأخذ إجازة مدفوعة األجر من أجل بعض أهم 
 المناسبات في الحياة والتي تؤثر على عائالتنا وصحتنا وسالمتنا. 

خطيرٍة، أو إلنشاء رابط بطفٍل  لرعاية أحد أفراد األسرة يعاني من مرٍض خطيٍر، أو إصابٍة   - إجازة عائلية 
 جديٍد بعد الوالدة، أو التبني، أو الرعاية البديلة. 

 أثناء معاناة الشخص من حالة صحية خطيرة.  - إجازة طبية  

 للناجين من اعتداء جنسي، أو عنف أسري، أو تحرش، أو مطاردة.   -إجازة أمان  

 هل يمكنني استخدام استحقاقات اإلجازة مدفوعة األجر إذا كانت أسرتي مريضة أو تعاني من إصابة؟
 أنت تتمتع بالتغطية لرعاية أحد أفراد األسرة المريض أو المصاب.  نعم. 

 اإلجازة مدفوعة األجر؟من هم أفراد عائلتي بحسب برنامج  
 أي شخص تربطه بك صلة الدم، أو أن عالقتك به بمثابة العائلة. 

 متى يمكنني التقدم بطلٍب للحصول على االستحقاقات؟ 
 2023سبتمبر  

 ما عدد أيام اإلجازة مدفوعة األجر التي يمكنني الحصول عليها؟ 
يمكنك   أسبوعين إضافيين بالنسبة إلى القيود المتعلقة بالحمل.   أسبوًعا من اإلجازة مدفوعة األجر في السنة، باإلضافة إلى   12

 استخدام اإلجازة مدفوعة األجر ليوم عمل واحد في كل مرة أو كلها على التوالي. 

 ما المبلغ الذي سأحصل عليه؟
العام  رك في  و يعتمد مبلغ االستحقاقات على متوسط أج  %. 100سيحصل العديد من الموظفين على بدل ألجورهم بنسبة  

دوالًرا أميركًيا، وسيكون الحد األقصى لالستحقاقات األسبوعية   57سيكون الحد األدنى لالستحقاقات األسبوعية حوالي   السابق. 
 .دوالًرا أميركًيا   1,375حوالي  
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 ما هي شروط تحصيل استحقاقات اإلجازة مدفوعة األجر؟

 مدفوعة األجر بما يلي: يجب أن يتمتع الموظفون الذين يطلبون استحقاقات اإلجازة  

لٍ    مّر بتجربة حدث مؤّهِّ

 أكمل طلًبا 

 دوالر أميركي كأجر في العام الماضي  1000كسب  
 ساهم في الصندوق االئتماني لإلجازة مدفوعة األجر عبر االقتطاع من راتبه

  متى يجب علّي إخطار صاحب العمل بأنني أنوي أخذ إجازة مدفوعة األجر؟ 
يوًما على األقل من أخذ    30قبل   صاحب العمل   إخبار إذا كنت تعلم أنك ستحتاج إلى أخذ إجازة مدفوعة األجر، يجب عليك  

ساعة من بدء    24شفهي في غضون    إخبار إذا كنت تحتاج للحصول على إجازة بشكل غير متوقع، يجب عليك تقديم   اإلجازة. 
 كتابي في غضون ثالثة أيام بعد بدء إجازتك.   إخبار إجازتك، وتقديم  

 ؟ التابعة لوالية أوريغون   من هم الموظفون الذين تشملهم اإلجازة مدفوعة األجر

جميع األشخاص الذين يتقاضون  معظم الموظفين الذين يعملون في والية أوريغون مشمولون ببرنامج اإلجازة مدفوعة األجر. 
  بدوام كامل، أو بدوام جزئي، أو بشكل موسمي، مشمولون بالتغطية. رواتبهم بنظام الساعة، أو  

 ؟التابعة لوالية أوريغون   من هم الموظفون الذين ال تشملهم اإلجازة مدفوعة األجر 

 األشخاص الذين ال تشملهم اإلجازة مدفوعة األجر هم: 

 الموظفون الفيدراليون 

 موظفو الحكومة القبلية  

 يعملون لحسابهم الخاص أو المتعاقدون المستقلوناألشخاص الذين   

 الموظفون الذين ال يعملون إال خارج والية أوريغون فحسب 

إذا لم أكن مشموالً في برنامج اإلجازة مدفوعة األجر التابع لوالية أوريغون، هل يمكنني اختيار 
  االنضمام إلى البرنامج؟ 

يمكن لألشخاص الذين يعملون  مج اإلجازة مدفوعة األجر، وستتم تغطية موظفيها. قد تختار الحكومات القبلية المشاركة في برنا 
 لحسابهم الخاص، أو المتعاقدين المستقلين أيًضا اختيار االنضمام إلى برنامج اإلجازة مدفوعة األجر.

العائلية والطبية كيف يختلف برنامج اإلجازة مدفوعة األجر التابع لوالية أوريغون عن قانون اإلجازات  
 (FMLA( وقانون والية أوريغون لإلجازات العائلية )OFLA؟)  

في ما يلي ملخص لبعض االختالفات بين برنامج اإلجازة مدفوعة األجر، وقانون اإلجازات العائلية والطبية/قانون والية أوريغون 
يُرجى العمل مع ممثل الموارد البشرية لتحديد   معقًدا.   يتضمن كل برنامج العديد من القواعد، ويمكن أن يكون  لإلجازات العائلية. 

 البرنامج الذي يناسب احتياجاتك على أفضل وجه. 
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