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 ھایبرنامھ
 معادل
 

 ترینمھم از برخی گذراندن برای کھ ھدمی امکان اورگان ساکن کارمندان بھ کھ جدیدی برنامھ
 دستمزد با مرخصی از گذارد،می تاثیر آنان ایمنی و سالمت خانواده، بر کھ خود عمر لحظات
 .کنند استفاده

  چیست؟ معادل برنامھ
 Paid Leave برنامھ در شرکت جایگزین عنوانبھ را دستمزد با مرخصی معادل ھایبرنامھ توانندمی کارفرمایان
Oregon )کنند ارائھ خود کارکنان برای) اورگان دستمزد با مرخصی. 

 
 چیست؟ معادل برنامھ عمومی الزامات

 :باید معادل برنامھ
 .دھد پوشش اند،داشتھ مستمر استخدامی رابطھ کارفرما با تقویمی روز 30 حداقل مدتبھ کھ را کارکنان ھمھ

 .شد نخواھد بیشتر شود،می اعمال ایالتی برنامھ در آنچھ از کارکنان سھم کھ کند تضمین
 :مثالً  کند؛ فراھم شود،می ارائھ ایالتی برنامھ در کھ مزایایی حداقل میزانبھ مزایایی

 ایمنی و پزشکی خانوادگی، دالیل بھ مرخصی اعطای .1

 پزشکی مرخضی برای اضافی ھفتھ دو اضافھبھ( سال ھر در دستمزد با مرخصی ھفتھ 12 تا اعطای .2
 )بارداری با مرتبط

 پیاپی شکلبھ یا نوبت ھر در روز یک صورتبھ مرخصی از استفاده بھ کارکنان کردن مجاز .3

 دستمزد با مرخصی از استفاده یبرا دیگر ھایمحدودیت یا شرایط از کارکنان کردن معاف .4
 

   کنم؟ ارائھ توانممی زمانیچھ را معادل برنامھ درخواست

 بھ رسیدگی فرآیند کھ است این ما بینیپیش .کنند ارائھ 2022 سپتامبر ابتدای از را خود درخواست توانندمی کارفرمایان
 .ببرد زمان روز 30 حداقل درخواست
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 است؟ چقدر اولیھ درخواست ارائھ ھزینھ
 .است 250$ جدید معادل برنامھ برای درخواست کارمزد

 
 کند؟ ارائھ تواندمی را معادل برنامھ انواع کدام کارفرما
 نظرصرف را، معادل برنامھ اجرای و مزایا با مرتبط مالی مخاطرات ھمھ کارفرما - کارفرما مدیریت با معادل برنامھ

 .پذیردمی کند، اجرا ثالث شخص مدیر یا کارفرما را برنامھ کھ این از
 طریق از را برنامھ با مرتبط مزایای و خردمی بیمھ شرکت از را نامھبیمھ کارفرما - شدهبیمھ-کامالً  معادل برنامھ

 .کندمی ارائھ نامھبیمھ
 

 ھمھ نھ و کارکنان، از برخی برای را معادل برنامھ تواندمی کارفرما آیا
 کند؟ ارائھ آنان،

 ارائھ کارفرما) BIN( تجاری شناسایی شماره پوشش تحت کارکنان ھمھ برای را معادل برنامھ پوشش باید کارفرما. خیر
 .کند

 
  کند؟ تمدید را خود معادل ھایبرنامھ تاییدیھ باید کارفرما آیا
 برای الزامی دیگر کارفرما سال، سھ از پس .کند ارائھ سال ھر را تایید درخواست باید کارفرما نخست، سال سھ طی .بلھ

 .ماندمی برقرار شود، متوقف یا لغو کھ زمانی تا معادل ھایبرنامھ و داشت نخواھد تایید درخواست ارائھ

 بیشتر اطالعات
    .شوید ایمیلی ھایخبرنامھ مشترک و کنید مراجعھ paidleave.oregon.gov بھ

 .بگیرید تماس ما با paidleave@oregon.gov نشانی طریق از

 .بگیرید تماس ما با 833-854-0166 شماره با
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