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 نظرة عامة
 
 

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

أفراد األسرة یعاني من مرٍض خطیٍر أو إصابٍة خطیرةٍ، أو إلنشاء رابط بطفٍل لرعایة أحد  -إجازة عائلیة 
 جدیٍد بعد الوالدة، أو التبني، أو الرعایة البدیلة.

 أثناء معاناة الشخص من حالة صحیة خطیرة. -إجازة طبیة 

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

 برنامج اإلجازة مدفوعة األجر؟متى سیبدأ 
، وسیتمكن العمال من التقّدم بطلٍب 2023العمل والموظفون بتطبیق االشتراكات على الرواتب في ینایر سیبدأ أصحاب 

 .2023للحصول على االستحقاقات في سبتمبر 

 االستحقاقات:
أسبوًعا  14أسبوعًا من إجازة مدفوعة األجر لكل سنة من سنوات االستحقاق (ما یصل إلى  12ما یصل إلى 

 یمكنك أخذ إجازة لمدة أسبوع أو یوم واحد في كل مرة. لإلجازة الطبیة المتعلقة بالحمل).
مدفوعة یوًما، فستظل وظیفتك محمیة وآمنة أثناء استخدامك إجازة  90إذا كنت تعمل لدى صاحب عملك ألكثر من 

 ال یمكن لصاحب عملك معاقبتك على استخدام إجازة مدفوعة األجر. األجر.
تعتمد مدفوعات االستحقاقات على أجرك و/أو دخلك مقارنةً بمتوسط األجر األسبوعي على مستوى الوالیة؛ وسیحصل 

 %.100العدید على بدل األجور بنسبة 
 

  من الذي تتم تغطیتھ؟
ستتم  دوالر أمیركي على األقل خالل العام قبل طلب إجازة مدفوعة األجر قد یكون مؤھالً. 1,000أي موظف حصل على 

یجوز للحكومات القبلیة وأصحاب األعمال ممن یعملون لحسابھم  تغطیة معظم الموظفین العاملین في والیة أوریغون.
 جازة مدفوعة األجر.الخاص، والمقاولین المستقلین، اختیاُر المشاركة من خالل إخطار برنامج اإل
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  كیف یتم تمویل البرنامج؟
تقرر إدارة التوظیف في والیة  مدفوعة األجر برنامٌج یساھم فیھ أصحاب العمل والموظفون من خالل مدفوعات.إن اإلجازة 

 % من إجمالي أجور الموظف.1نوفمبر من كل عام، ولن یكون أكثر من  15أوریغون معّدل المساھمة بحلول 
 

 .2023ینایر  1األجر في سیبدأ أصحاب العمل في والیة أوریغون في المساھمة في الصندوق االئتماني لإلجازة مدفوعة 
% من إجمالي المساھمة لكل فرد، والذي یبلغ 60%، أما الموظفون فیساھمون بنسبة 40یساھم كبار أصحاب العمل بنسبة 

ومع ذلك، ستكون المنح  موظفًا. 25العمل الذین لدیھم أقل من  ال تُطلب المساھمة من صغار أصحاب .2023% لعام 1
 %.40متاحة ألولئك الذین یختارون دفع نسبة 

 

  الخطط الموازیة
ویجب أن توفر ھذه الخطط استحقاقات  یجوز ألصحاب العمل اختیار تقدیم خطة إجازة مدفوعة األجر خاصة بھم لموظفیھم.

اإلجازة مدفوعة األجر الخاصة بالوالیة أو أكبر قیمة منھا، وال یجوز أن تكلّف الموظفین للموظفین مساویة في القیمة لخطة 
برنامج اإلجازة مدفوعة األجر التابع لوالیة أوریغون على جمیع الخطط الموازیة ویجب أن یوافق  أكثر من خطة الوالیة.

 .2022خطط موازیة في سبتمبر  ىویجوز ألصحاب العمل البدء في تقدیم طلباٍت للحصول عل ألصحاب العمل.
 

 انضم إلینا 
قم بزیارة  ندعوك لحضور جلسة استماع عامة أو إرسال تعلیقاتك إلینا. نرید بناء برنامج یناسب جمیع سكان والیة أوریغون.

 لمزید من المعلومات.  مدفوعة األجرباإلجازة موقعنا اإللكتروني الخاص 
 

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

 .paidleave@oregon.govراسلنا عبر البرید اإللكتروني 

 .833-854-0166اتصل بنا على الرقم 
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