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 العمل أصحاب صغار
 

 من بعض قضاء أجل من األجر مدفوعة إجازات بأخذ أوریغون والیة في للموظفین یسمح جدید برنامج
 وسالمتھم صحتھمو عائالتھم في تؤثر التي حیاتھم لحظات أھم

باإلجازات مدفوعة األجر في والیة  أصحاب العمل فیما یتعلق صغار الذین یمكن اعتبارھم من
 ؟أوریغون

 .اموظفً  25 عن لدیھم الموظفین عدد یقلھم من أصحاب العمل  صغار

 ؟اإلجازات مدفوعة األجر في والیة أوریغون بموجب العمل أصحاب صغار تغطیة تتم ھل
 - سواء حد على والصغار منھم الكبار - العمل أصحاب جمیع تغطي أوریغون والیة في األجر مدفوعة اإلجازات نعم،

 .وموظفیھم
 

 ؟اشتراكات دفع العمل أصحاب صغار من طلبیُ  ھل
 بنسبة العمل صاحبدفع حصة  العملطلب من صغار أصحاب یُ ال  ).%40(وأصحاب العمل  )%60(من جانب الموظفین  االشتراكاتدفع تُ 
 الموظفین طلوبة منالم االشتراكات نسبة اقتطاع علیھم الواجب من یزال ال لكن ،االشتراكات نم )%40(

 .رواتبھم تقاریر مع وتقدیمھا
 

 توفیرھا؟ العمل أصحاب صغار على یجب التي الوظائف حمایة سبل ما
 إذا وظائفھم إلى األجرمدفوعة  إجازة یأخذون الذین الموظفین إعادة العمل أصحاب صغار على یجب العمل، أصحاب جمیع غرار على
 في الموظف تعیین اختیار العمل لصاحب یجوزف قائمة، الوظیفة تعد لم إذا .قائمة تزال ال كانت
 .نفسھ باألجر مماثلة وظیفیة مھام لھا مختلفة وظیفة

 ا؟موظفً  25ـال فئة ضمن احتسابھم یتم الذین الموظفون من
 والموظفین كامل بدوامالموظفین  العدد ویشمل العمل، صاحب حجم لتحدید الموظفین عدد حساب في الرواتب جدول تقاریر على نعتمد نحن

 .الوالیة خارج العمال وكذلك المؤقتین، والموظفین الموسمیین والموظفین جزئي بدوام
 .األجر مدفوعة إجازة یأخذون الذین الموظفین محل لیحلوا تعیینھم تم الذین العمال العد من ستثنىیُ 

 ؟2023 ینایر في االشتراكات بدء عند العمل صاحب حجم تحدید سیتم كیف
صاحب العمل على الحجم اإلجمالي لصاحب العمل. وھذا یشمل عدد الموظفین العاملین داخل والیة أوریغون واآلخرین خارج الوالیة.  اشتراكتستند مبالغ 

الموظفین الذین یتقاضون أجوًرا في والیة أوریغون.  شتراكاتاموظفًا أو أكثر، فیجب علیھ دفع حصة صاحب العمل من  25إذا كان لدى صاحب العمل 
الموظفین الذین یكسبون أجوًرا في والیة  اشتراكاتموظفًا، فال یُطلب منھ دفع حصة صاحب العمل من  25إذا كان لدى صاحب العمل عدد أقل من 

 .العمل جمع القادم ودلیل صاحبأوریغون. یمكن ألصحاب العمل العثور على التفاصیل في دلیل تقریر الرواتب الم

 ؟2023 عام بعد اسنویً  العمل صاحب حجم تحدید مسیت كیف
نفسھا؟ إذا كان صاحب  (OFLA) ھل تحسب اإلجازة مدفوعة األجر في والیة أوریغون عدد الموظفین على طریقة قانون والیة أوریغون لإلجازات العائلیة

 لإلجازات العائلیة، فھل یظل یُعتبر من صغار أصحاب العملالعمل غیر مشمول بقانون والیة أوریغون 
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 فیما یتعلق باإلجازات مدفوعة األجر في والیة أوریغون؟
 والیة في األجر مدفوعة اإلجازات وبرنامج العائلیة لإلجازاتأوریغون  والیة قانون بین حجم صاحب العمل كیفیة تحدید كبیرة في اك اختالفاتھن

 عند أھمیة ذا امعیارً  العائلیة لإلجازات أوریغون الیةو قانون تغطیة تُعد ال .أوریغون
 .یتعلق باإلجازات مدفوعة األجر في والیة أوریغونفیما  العمل صاحب حجم تحدید

 
  أوریغون والیة في األجر مدفوعة اإلجازة العائلیة لإلجازات أوریغون والیة قانون

 یدفعون ال العمل أصحاب صغار لكن نعم، ال
 ؟العمل أصحاب صغار تغطیة تتم ھل العمل صاحب اشتراكات

 ؟العمل أصحاب صغار تعریف ما اموظفً  25 من أقل موظفیھ عدد اموظفً  25 من أقل موظفیھ عدد

 والیة داخل یعملون الذین الموظفین جمیع أوریغون والیة داخل یعملون الذین الموظفین جمیع
 كموظفین؟ احتسابھم یتم الذین من وخارجھا أوریغون

 یوم 20ا أو أكثر لمدة شخصً  25 ما إذا كان قد تم توظیف
 أسبوع 20 كلخالل  أكثر أو عمل
 السابق أو الحالي العام في عمل

 
        المعّدل الشھري لعدد الموظفین في العام السابق

 

 
 العمل؟ صاحب حجم تحدید یتم كیف

 ؟األجر مدفوعة إجازة على موظفیھم حصول عند العمل أصحاب لصغار دعم ھناك ھل
 منح على الحصول ،االشتراكات من العمل صاحب حصة دفع على یوافقون الذین العمل أصحاب لصغار یمكن .نعم

 .باألجور المرتبطة الجوھریة األخرى التكالیف أو بدیل عامل توظیف تكالیف في للمساعدة داعمة
 

 000,30 إلى یصل وبما إجازة، یأخذ موظف لكل أمریكي دوالر 000,3 إلى یصل ما الدعم؟ منح خالل من المتاح المال مقدار ما

 .اسنویً  أمریكي دوالر
 

 الدعم؟ منح أنواع ما
 :التالیة المنح تتوفر

 .بدیل عامل لتعیین أمریكي دوالر 000,3  
 .التدریب أو اإلضافي العمل تكالیف مثل ،باألجور المتعلقة للتكالیف أمریكي دوالر 1,000  

 
 االلتزام العمل أصحاب صغار على یجب منحة، على للحصول منحة؟ على الحصول متطلبات ما

 .المنحة على الحصول بعد األقل على تقویمیةسنویة  أرباع ثمانیة لمدة) اإلجمالي المعدل من (40% العمل صاحب على المفروضة االشتراكات بدفع
 .باألجور متعلقة تكالیف تكبد أو البدیل العامل تعیین تثبت وثائق وتقدیم طلب إكمال علیھم یجب كما

 
 المنح؟ دفع إعادة العمل أصحاب من طلبیُ  ھل

 یجب على أصحاب العمل فقط سداد المنح إذا كان ھناك تعدیل على حجم صاحب العمل ولم یعدوا مؤھلین للحصول على المنحة التي حصلوا علیھا.
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