
 حقوق من شامل چه مواردی است؟

تواند اگر واجد شرایط مرخصی با حقوق باشید، کارفرمای شما نمی
روز  90در صورتی که حداقل مانع از گرفتن مرخصی شما شود. 

متوالی برای کارفرمای خود کار کرده باشید، ھنگام استفاده از 
شود و شغلتان را از مرخصی با حقوق، از شغل شما محافظت می

دست نخواھید داد. حقوق بازنشستگی شما در زمان مرخصی قطع 
نخواھد شد و کارفرمای شما باید ھمانند زمانی که مشغول کار بودید، 

 .دمات بیمه درمانی را به شما بدھدخ

 شود؟من چگونه محافظت می اطالعات

ھر گونه اطالعات درمانی مربوط به مرخصی از نوع خانوادگی، 
گذارید بخش که با کارفرمای خود به اشتراک میپزشکی یا اطمینان

تواند منتشر شود، مگر اینکه محرمانه است و فقط با اجازه شما می
 .توسط قانون الزامی باشد نشر این اطالعات

اگر در مورد حقوقم سوالی داشته باشم باید چه 
 کاری کنم؟

اگر کارفرما علیه شما تبعیض قائل شود یا از شما تاوان بخواھد، کار 
غیرقانونی کرده است زیرا درخواست یا مطالبه شما در مورد مزایای 

پیروی . اگر کارفرمای شما از قانون باشدمیمرخصی با حقوق 
کند، این حق را دارید که شکایت خود را به دادگاه اعالم کرده یا نمی

توانید شکایت کنید. می) BOLI» (نبه اداره کار و صنایع اورگا«
 BOLI شکایت خود را به صورت آنالین، از طریق تلفن یا ایمیل به

 :ارسال کنید
 
 

 www.oregon.gov/boli : یتوبسا
 3844-245-971 : شماره تماس

 help@boli.oregon.gov: یمیلا
 

 

 

چه مزایایی توسط طرح مرخصی با حقوق اورگان 
 شود و چه کسانی واجد شرایط ھستند؟ارائه می

آنھا در سال گذشته کنند اگر حقوق کارمندانی که در اورگان کار می
ھفته از مرخصی با حقوق  12توانند تا دالر باشد، می 1000حداقل 

کنند بخش در سالی که مزیت دریافت میخانوادگی، پزشکی یا اطمینان
استفاده کنند. در زمان مرخصی، طرح مرخصی با حقوق اورگان، 

 کند. مبالغ پرداختی بستگیدرصدی از دستمزد کارکنان را پرداخت می
 .به درآمد کارمند در سال قبل دارد

چه کسانی حق بیمه طرح مرخصی با حقوق 
 کنند؟اورگان را پرداخت می

، کارمندان و کارفرمایان از طریق مالیات بر حقوق، 2023از اول ژانویه 
کنند. حق بیمه به حق بیمه طرح مرخصی با حقوق اورگان را پرداخت می

ود و کارفرما سھم شما از حق شصورت درصدی از دستمزد محاسبه می
 کند.بیمه را از چک حقوق شما کسر می

چه زمانی باید در مورد مرخصی به 
 کارفرمای خود اطالع دھم؟

 30بینی است، باید حداقل اگر مرخصی شما قابل پیش 
روز قبل از شروع مرخصی با حقوق که از نوع 

بخش است به کارفرمای خانوادگی، پزشکی یا اطمینان
اطالع دھید. اگر از قبل اطالع ندھید، طرح مرخصی خود 

٪ از مزایای اولین ھفته 25با حقوق اورگان ممکن است 
 شما را کسر کند.

 چگونه برای مرخصی با حقوق درخواست کنم؟
توانید برای طرح مرخصی با حقوق ، می2023در سپتامبر 

 اورگان به صورت آنالین از طریق آدرس
paidleave.oregon.gov   یا در اداره کار، اقدام کنید

توانید پر کنید. اگر درخواست شما رد شد، می کتبیدرخواست 
در مورد این تصمیم در اداره کار اورگان درخواست تجدیدنظر 

 .کنید
  
 
 
 

 
 

 با حقوق اورگان یدر رابطه با مرخص یشترکسب اطالعات ب
  paidleave.oregon.gov:سایتوب

 0166-854-833: تماسشماره 
 paidleave@oregon.gov: ایمیل
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