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 بررسی کلی
 
 

ترین لحظات دھد تا برای برخی از مھماجازه می Oregonبرنامھ جدیدی کھ بھ کارمندان 
 .گذارند، مرخصی با حقوق بگیرندزندگی کھ بر خانواده، سالمت و ایمنی ما تأثیر می

برای مراقبت از عضوی از خانواده کھ شدیداً بیمار یا زخمی شده است یا  –مرخصی خانوادگی 
 .برقراری رابطھ عاطفی با فرزند تازه متولد شده، فرزندخواندگی، یا جایگیری فرزند پرورشگاھی

 .در طول مدت مشکل سالمتی جدی خود فرد –مرخصی پزشکی 

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

 شود؟برنامھ مرخصی با حقوق چھ زمانی آغاز می
توانند در آغاز خواھند کرد و کارگران می ۲۰۲۳کارفرمایان و کارکنان مشارکت در پرداخت حقوق و دستمزد را از ژانویھ 

 .برای مزایا درخواست دھند ۲۰۲۳سپتامبر 

 :مزایا
ھفتھ برای مرخصی پزشکی  ۱۴حداکثر (ھفتھ مرخصی با حقوق در ھر سال از اجرای برنامھ مزایا  ۱۲حداکثر 

 .توانید ھر بار یک ھفتھ یا یک روز مرخصی بگیریدمی ).مرتبط با بارداری
کنید، تفاده میاید، شغل شما تا زمانی کھ از مرخصی با حقوق اسروز برای کارفرمای خود کار کرده ۹۰اگر بیش از 

 .دلیل استفاده از مرخصی با حقوق، جریمھ کندتواند شما را بھکارفرمایتان نمی .محفوظ و ایمن است
یا درآمد شما در مقایسھ با دستمزد متوسط ھفتگی در کل ایالت بستگی دارد؛ بسیاری /ھای مزایا بھ دستمزد وپرداخت

 .کرد٪ را دریافت خواھند 100افراد، دستمزد جایگزین 
 

   چھ کسانی تحت پوشش ھستند؟
دالر درآمد داشتھ است، واجد شرایط  1,000ھر کارمندی کھ در طول سال قبل از درخواست مرخصی با حقوق، حداقل 

وکارھای ای، مالکان کسبھای قبیلھحکومت .تحت پوشش قرار خواھند گرفت Oregonاکثر کارمندان شاغل در  .است
 .رسانی بھ برنامھ مرخصی با حقوق، در این برنامھ شرکت کنندتوانند با اطالعمی آزاد و پیمانکاران مستقل
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   شود؟بودجھ آن چگونھ تأمین می
نوامبر ھر سال نرخ  15تا  Oregonاداره اشتغال  .شودبودجھ مرخصی با حقوق از کارفرمایان و کارکنان تأمین می

 .٪ از دستمزد ناخالص کارمند نخواھد بود1کند و این نرخ بیش از مشارکت را تعیین می
 

کارفرمایان  .شروع بھ مشارکت در صندوق مرخصی با حقوق خواھند کرد 2023ژانویھ  1از  Oregonکارفرمایان 
کارفرمایان  .٪ است1 ،2023٪ از کل سھم ھر فرد را پرداخت خواھند کرد کھ برای سال 60٪ و کارمندان 40بزرگ 

ل، برای آنھایی کھ تصمیم بھ پرداخت با این حا .کارمند دارند، ملزم بھ مشارکت نیستند 25کوچک، یعنی آنھایی کھ کمتر از 
 .ھای بالعوض در دسترس خواھد بود٪ خود دارند، کمک40سھم 

 
 ھای معادل  طرح

ھا باید این طرح .توانند تصمیم بگیرند کھ طرح خود را برای مرخصی با حقوق بھ کارکنان خود ارائھ دھندکارفرمایان می
ای بیشتر از ھزینھ ی با حقوق ایالتی برای کارکنان فراھم کنند و نباید ھزینھمزایایی برابر یا بیشتر از مزایای طرح مرخص

ھای معادل کارفرمایان را تأیید باید تمام طرح Paid Leave Oregonبرنامھ  .طرح ایالتی برای کارکنان داشتھ باشند
 .ارسال کنند 2022ھای مشابھ را در سپتامبر طرح ھای خود برایتوانند درخواستکارفرمایان می .کند

 
 مشارکت کنید

کنیم در یک جلسھ استماع از شما دعوت می .مفید باشد Oregonای تھیھ کنیم کھ برای ھمھ اھالی خواھیم برنامھما می
ما مراجعھ  سایت مرخصی با حقوقوببرای اطالعات بیشتر بھ  .عمومی شرکت کنید یا نظرات خود را برای ما ارسال کنید

 . کنید
 

 بیشتر بدانید
  .ما شوید روزرسانی ایمیلیبھمراجعھ کنید و مشترک  paidleave.oregon.govبھ 

 .ایمیل بزنید paidleave@oregon.govبھ ما بھ آدرس 

 .گیریدبا ما تماس ب 0166-854-833با شماره 
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