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 مزایا 
 

 

ترین لحظات زندگی اجازه می دهد تا برای برخی از مهم   Oregonبرنامه جدیدی که به کارمندان 

 که بر خانواده، سالمت و ایمنی تأثیر می گذارد، مرخصی با حقوق بگیرند.

برای مراقبت از یک عضو خانواده مبتال به بیماری جدی یا دارای –   ( خانواده family) مرخصی 
 شده. ه  یا تغییر سرپرست داد   گرفته شده سرپرستی   جراحت، برقراری رابطه عاطفی با فرزند تازه متولد شده، به 

 در طول مشکل سالمتی جدی خود فرد. – مرخصی پزشکی  

 خشونت خانگی، آزار، یا مزاحمت.برای قربانیان تجاوز جنسی،  – مرخصی امنیتی  

 از مزایای مرخصی با حقوق استفاده کنم؟  میتوانم بیمار یا مجروح باشند،    خانواده اماگر 
 بله.شما برای مراقبت از یکی از اعضای خانواده که بیمار یا مجروح باشد، تحت پوشش هستید. 

 ؟تحت برنامه مرخصی با حقوق، چه کسی جزو خانواده من محسوب می شود 
 با شما مانند خانواده است.   رابطه اش هر فردی که با شما نسبت خونی دارد یا  

 چه زمانی می توانم برای مزایا درخواست بدهم؟ 
 2023سپتامبر  

 می توانم دریافت کنم؟  معاش چه مقدار مرخصی با  
می توانید از  در سال، به اضافه دو هفته اضافی برای محدودیت های مربوط به بارداری   معاش هفته مرخصی با    12

 به صورت هر بار یک روز کاری یا متوالی استفاده کنید.    معاش مرخصی با  

 چقدر پول دریافت خواهم کرد؟
شما بر اساس میانگین   ٪ از دستمزد خود را دریافت خواهند کرد. میزان مزایای 100بسیاری از کارمندان مبلغی معادل  

 1469دالر خواهد بود و حداکثر مزایای هفتگی تقریبا    61دستمزدهای شما از سال گذشته است.حداقل مزایای هفتگی تقریبا  

 .دالر خواهد بود 
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 چیست؟  معاش شرایط الزم برای دریافت مزایای مرخصی با 
 که درخواست مزایای مرخصی با حقوق می کنند باید:  کارکنانی 

 برای آنها پیش آید  یاد شده یکی از شرایط  

 درخواست را تکمیل کرده باشند

 دالر درآمد داشته باشند  1000در سال گذشته  

 از طریق کسر از حقوق به صندوق امانی مرخصی با حقوق کمک کرده باشند

 چه زمانی باید به کارفرمای خود اطالع دهم که قصد دارم مرخصی با حقوق بگیرم؟
اگر به  اطالع دهید. روز قبل از مرخصی به کارفرمایتان  30اگر می دانید که باید از مرخصی با حقوق استفاده کنید، باید حداقل  

ساعت پیش از شروع مرخصی خود، اعالن شفاهی بدهید و ظرف سه   24نیاز به مرخصی دارید، باید ظرف    طور غیرمنتظره

 روز پس از شروع مرخصی، اعالن کتبی ارائه دهید. 

 هستند؟  Oregonکدام کارکنان مشمول مرخصی با حقوق  
کار می کنند تحت پوشش برنامه مرخصی با حقوق هستند.افرادی که حقوق بگیر، ساعتی،    Oregonاکثر کارکنانی که در  

 تمام وقت، پاره وقت یا فصلی هستند همگی تحت پوشش هستند.  

 نیستند؟  Oregonکدام کارکنان مشمول مرخصی با حقوق  
 افرادی که مشمول مرخصی با حقوق نمی شوند عبارتند از:

 کارمندان فدرال 

 کارمندان دولت قبیله ای 

 افرادی که خوداشتغال یا پیمانکار مستقل هستند

 کار می کنند  Oregonکارمندانی که فقط خارج از  

توانم انتخاب کنم که به برنامه نباشم، می   Oregonاگر من تحت پوشش مرخصی با حقوق  
 ملحق شوم؟ 

صی با حقوق شرکت کنند و کارمندان آنها تحت پوشش دولت های قبیله ای می توانند انتخاب کنند که در برنامه مرخ 
 قرار گیرند.افرادی که خوداشتغال یا پیمانکاران مستقل هستند نیز می توانند به برنامه مرخصی با حقوق ملحق شوند.

 با قانون مرخصی پزشکی خانوادگی   Oregonبرنامه مرخصی با حقوق  
 (Family Medical Leave Act) (FMLA و قانون مرخصی خانوادگی ) 
 (Oregon Family Leave Act) (OFLA ) چه تفاوتی دارد؟ 

آمده است.هر برنامه قوانین   FMLA/OFLAدر زیر خالصه ای از تفاوت های بین برنامه مرخصی با حقوق و  
با نماینده منابع انسانی خود تعامل کنید تا مشخص کنید کدام برنامه به بهترین   زیادی دارد و می تواند پیچیده باشد.لطفا 

 وجه با نیازهای شما مطابقت دارد.
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