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 الخطط
 الموازیة
 

برنامج جدید یسمح للموظفین في والیة أوریغون بأخذ إجازة مدفوعة األجر من أجل بعض أھم 
 المناسبات في الحیاة والتي تؤثر على عائالتنا وصحتنا وسالمتنا.

  ما ھي الخطة الموازیة؟
یجوز ألصحاب العمل تقدیم خطط إجازات مدفوعة األجر لموظفیھم كبدیل للمشاركة في برنامج اإلجازات مدفوعة األجر في 

 والیة أوریغون.
 

 ما ھي المتطلبات العامة إلحدى الخطط الموازیة؟
 یجب على الخطة الموازیة:

 یوًما تقویمیًا على األقل. 30تغطیة جمیع الموظفین الذین استمّر استخدامھم لدى صاحب العمل لمدة 
 التأكید أّن اشتراكات الموظفین ال تزید عما سیتم تحصیلھ بموجب خطة الوالیة.          

 تقدیم اشتراكات مساویة لالستحقاقات التي تقدمھا خطة الوالیة أو بقیمة أكبر منھا، بما في ذلك:
 ازة األمانالسماح باإلجازة ألسباب عائلیة وطبیة وأسباب تتعلق بإج .1

أسبوًعا في السنة (باإلضافة إلى أسبوعین إضافیین لإلجازة  12تقدیم إجازة مدفوعة األجر تصل إلى  .2
 الطبیة المتعلقة بالحمل)

 السماح للموظفین بالحصول على إجازة مدفوعة األجر لیوم واحد في كل مرة أو كلھا على التوالي .3

 الموظفین ألخذ اإلجازة مدفوعة األجرلیس ھناك شروط أو قیود إضافیة تُفرض على  .4
 

   متى یمكنني تقدیم طلب لخطة موازیة؟

 یوًما على األقل. 30نتوقع أن تستغرق عملیة المراجعة  .2022یمكن ألصحاب العمل تقدیم الطلبات بدًءا من سبتمبر 
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 كم سیكلف الطلب األولي؟
 دوالًرا أمیركیًا. 250تبلغ رسوم الطلب الخاصة بخطة موازیة جدیدة 

 
 ما ھي أنواع الخطط الموازیة التي قد یقدمھا صاحب العمل؟

یتحّمل صاحب العمل جمیع المخاطر المالیة المرتبطة باالستحقاقات وبتقدیم  -الخطة الموازیة التي یقّدمھا صاحب العمل 
 إداري ثالث.الخطة الموازیة، سواًء أكانت الخطة مقّدمة من صاحب العمل أو من طرف 

یشتري صاحب العمل بولیصة تأمین من شركة تأمین، وتُقّدم االستحقاقات المتعلقة  -خطة موازیة مضمونة بالكامل 
 بالخطة من خالل بولیصة التأمین.

 
ھل یمكن لصاحب العمل تقدیم خطة موازیة لبعض الموظفین ولیس 

 لجمیعھم؟
طة الموازیة لجمیع الموظفین بموجب رقم تعریف العمل الخاص ال، یجب على صاحب العمل تقدیم تغطیة بموجب الخ

 ).BINبصاحب العمل (
 

  ھل سیتعین على أصحاب العمل تجدید الموافقة على الخطط الموازیة؟
 سیتعین على أصحاب العمل إعادة التقدم بطلب سنویًا للحصول على موافقة ، وذلك خالل السنوات الثالث األولى فقط. نعم.

سنوات، لن یضطر أصحاب العمل إلى إعادة التقدم بطلب للحصول على موافقة وستظل خططھم الموازیة ساریة بعد ثالث 
 حتى یتم سحبھا أو إنھاؤھا.

 تعّرف على المزید
 .البرید اإللكترونيواالشتراك في نشرة  paidleave.oregon.govتفضل بزیارة 

 .paidleave@oregon.gov راسلنا عبر البرید اإللكتروني

 .833-854-0166اتصل بنا على الرقم 

https://paidleave.oregon.gov/Pages/default.aspx
https://paidleave.oregon.gov/Pages/default.aspx
https://paidleave.oregon.gov/Pages/default.aspx
https://public.govdelivery.com/accounts/OREMPDEPT/subscriber/new?topic_id=OREMPDEPT_94
https://public.govdelivery.com/accounts/OREMPDEPT/subscriber/new?topic_id=OREMPDEPT_94
mailto:paidleave@oregon.gov
mailto:paidleave@oregon.gov

	برنامج جديد يسمح للموظفين في ولاية أوريغون بأخذ إجازة مدفوعة الأجر من أجل بعض أهم المناسبات في الحياة والتي تؤثر على عائلاتنا وصحتنا وسلامتنا.
	ما هي المتطلبات العامة لإحدى الخطط الموازية؟
	كم سيكلف الطلب الأولي؟
	ما هي أنواع الخطط الموازية التي قد يقدمها صاحب العمل؟
	تعرّف على المزيد

