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 األسئلة الشائعة

 

 

ھو برنامج جدید یسمح للموظفین بأخذ إجازات مدفوعة األجر في بعض المناسبات  Paid Leave Oregonبرنامج 
بدًءا من سبتمبر  Paid Leave Oregonالحیاتیة المھمة والتي تؤثر على عائالتنا وصحتنا وسالمتنا. تسري مزایا 

2023. 

ساھمات وغیر ذلك ، بما في ذلك صحائف الوقائع عن المزایا والمPaid Leave Oregonتتوفر معلومات عن 
 Paidleave.oregon.govالكثیر، على الموقع اإللكتروني: 

 خالل محادثاتنا المجتمعیة، سأل أصحاب العمل والموظفون عن الموارد والبرامج التي قد تكون متاحة اآلن لدعم سكان 
Oregon  وأسرھم. فیما یلي قائمة بالموارد والبرامج اإلضافیة المتعلقة باإلجازات المتعلقة بالظروف العائلیة والحاالت

محل أي من ھذه البرامج. ھذا الدلیل ما ھو إال نقطة بدایة  Paid Leave Oregonالطبیة والسالمة. ال یحل برنامج 
الت وعوامل مختلفة تحدد األھلیة. اتصل مباشرةً على كل وكالة للعثور على الموارد والبرامج. یكون لكل برنامج مؤھ

 مؤھالً لبرامجھا وما إذا كانت تناسب احتیاجاتك. لتحدید ما إذا كنتَ 

Bureau of Labor and Industries, BOLI (مكتب العمل والصناعات) 
work.aspx-at-rights-oregon.gov/boli/workers/Pages/your 

العمال وتضمن حصولك على أجرك مقابل عملك. ال تحصل على شیكات الراتب في  Oregonتحمي قوانین والیة 
ات للراحة مؤھالً للحصول على أجر مقابل العمل اإلضافي؟ ال تحصل على فتر الوقت المحدد؟ لست متأكًدا مما إذا كنتَ 

 أو تناول وجبة؟ ھل لدیك مشكالت أخرى تتعلق بالمساواة واجھتھا؟ لدیك حقوق في العمل.
 

Family and Medical Leave Act, FMLA (قانون اإلجازات األسریة والطبیة) 
dol.gov/agencies/whd/fmla 

موظفًا على  50المؤھلین لدى أصحاب العمل المشمولین (الذین یبلغ عدد موظفیھم  الفیدرالي الموظفینَ  یمنح ھذا البرنامج
أسبوًعا ألسباب عائلیة وطبیة محددة.  12في الحصول على إجازة غیر مدفوعة األجر ومحمیة وظیفیًا لمدة  األقل) الحقَ 

ا لرعایة أحد أعضاء الخدمة المشمولین بالتغطیة الذي أسبوعً  26قد یكون األشخاص مؤھلین للحصول على إجازة لمدة 
 یعاني من إصابة خطیرة أو مرض.

 دلیل
 الموارد

https://paidleave.oregon.gov/Pages/default.aspx
https://www.oregon.gov/boli/workers/Pages/your-rights-at-work.aspx
http://www.dol.gov/agencies/whd/fmla
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 )211المعلومات والخدمات العامة: (البحث الموجھ على 
على بحث موجھ عن الموارد وخدمات اإلحالة المتوفرة على مستوى  /211info.orgیحتوي الموقع اإللكتروني 

 (رقم مجاني). 6155-698-866أو  211ى الرقم: الوالیة: یمكنك أیًضا االتصال عل

Oregon Department of Human Services 
adrcoforegon.org 

 Aging and Disability Resource Connection ofبالنسبة لألفراد المؤھلین، بإمكانھم الرجوع إلى 
Oregon  موقع موارد المسنین وذوي اإلعاقات في والیة)Oregon.( 

Oregon Family Leave Act, OFLA  قانون اإلجازة العائلیة لوالیة)Oregon( 
leave.aspx-family-oregon.gov/boli/workers/pages/oregon 

أكثر منح موظفیھم إجازة غیر موظفًا أو  25الذین لدیھم  Oregonمن أصحاب العمل في والیة  OFLAیتطلب قانون 
 مدفوعة األجر مع حمایة الوظیفة من أجل رعایة أنفسھم أو أفراد أسرھم.

أسبوًعا (وأحیانًا أكثر) من اإلجازة غیر مدفوعة األجر تشمل إجازة األبوة، وإجازة  12یمكن الحصول على ما یصل إلى 
الحمل، وإجازة رعایة الطفل المریض، وإجازة األسرة العسكریة، الحاالت الصحیة الخطیرة، وإجازة اإلعاقة الناجمة عن 

 وإجازة الحداد.

Oregon Health Authority  الھیئة الصحیة في والیة)Oregon( 
oregon.gov/oha/hsd/ohp 

ذوي  Oregon) تغطیة الرعایة الصحیة لسكان Oregon(الخطة الصحیة في  Oregon Health Planتوفر 
 الدخل المنخفض.

 Oregonاإلجازة المرضیة في والیة 
time.aspx-oregon.gov/boli/workers/Pages/sick 

على األقل ساعة من اإلجازة  -جمیع الموظفین الحَق في الحصول على إجازة مرضیة  Oregonیمنح قانون والیة 
 ساعة كل عام. 40ساعة عمل حتى  30لكل المرضیة 

ستة موظفین أو أكثر  -موظفین أو أكثر  10إذا كان لدى صاحب العمل  Oregonویتم دفع اإلجازة المرضیة في والیة 
 إذا كان موجوًدا في بورتالند.

ًضا أو مصابًا أو تعاني یمكنك استخدام اإلجازة المرضیة ألسباب عدیدة بما في ذلك إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مری
 من مرض عقلي أو تحتاج إلى زیارة الطبیب.

https://www.adrcoforegon.org/consumersite/index.php
https://www.oregon.gov/boli/workers/Pages/sick-time.aspx
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 الموارد للناجین من االعتداء الجنسي أو العنف األسري أو التحرش أو المطاردة
• Oregon Coalition Against Domestic and Sexual Violence  تحالف لمكافحة العنف األسري)

 )Oregonوالجنسي في والیة 
help-www.ocadsv.org/find 

• Oregon Attorney General's Sexual Assault Task Force  الفریق العامل المعني باالعتداء الجنسي)
 )Oregonالتابع لنائب عام والیة 

survivors-for-oregonsatf.org/help 
• Call to Safety (خط االتصال من أجل السالمة) - رقم مجاني)( 5333-235-888أو  5333-235-503 
 Oregon Department of Human Servicesالمساعدة المالیة من  •

oregon.gov/dhs/ABUSE/DOMESTIC 
 SAFE (7233)-503-855خط اإلبالغ عن حاالت إساءة معاملة األطفال وكبار السن والبالغین المعرضین للخطر:  •

oregon.gov/dhs/abuse 
 تعویض ضحایا الجریمة •

victims-doj.state.or.us/crime 

للعنف األسري أو التحرش أو االعتداء الجنسي أو المطاردة (أو إذا كنت والًدا أو وصیًا إلحدى الضحایا)،  إذا تعرضتَ 
فیجب على صاحب العمل إجراء تغییرات معقولة لدعم سالمتك وال یمكنھ التمییز ضدك أو االنتقام منك لكونك ضحیة. 

 workers.aspx-for-protections-violence-oregon.gov/boli/workers/Pages/domestic 

 التأمین ضد البطالة
الموقع  یقدم برنامج التأمین ضد البطالة مزایا مدفوعة األجر لمساعدة األفراد خالل الفترات االنتقالیة بین الوظائف. راجع

) لمزیٍد Oregon(التأمین ضد البطالة في والیة  Oregon Unemployment Insuranceاإللكتروني لبرنامج 
 من التفاصیل حول األھلیة للتأمین ضد البطالة وتقدیم مطالبة بموجبھ.

 ) إجراء مطالبة التأمین ضدOregon(دائرة التوظیف في والیة  Oregon Employment Departmentتُطبق 
أو اتصل على الرقم  oregon.gov/employالبطالة، كما تقدم المساعدة في ربط الباحثین عن عمل بأصحاب العمل. 

 للتحدث مع أحد المندوبین. 877-345-3484

 تعویض العمال
wcd.oregon.gov/Pages/index.aspx 

تعرضت لإلصابة في العمل أو كنت تعاني من مرض بسبب وظیفتك، فقد تكون مؤھالً للحصول على مزایا تعویض إذا 
 العمال والتي قد تشمل العالج الطبي لدى مقدم رعایة صحیة تختاره أنت.

http://www.oregon.gov/dhs/ABUSE/DOMESTIC
http://www.oregon.gov/dhs/abuse
https://www.doj.state.or.us/crime-victims
https://www.oregon.gov/boli/workers/Pages/domestic-violence-protections-for-workers.aspx
https://www.oregon.gov/employ/Pages/default.aspx

