
 

 خرد کارفرمایان
 

 لحظات مھمترین از برخی برای تا دھدمی اجازه اورگان کارمندان بھ کھ جدیدی برنامھ
 .بگیرند حقوق با مرخصی گذارد، می تأثیر ما ایمنی و سالمت خانواده، بر کھ زندگی

 )اورگان دستمزد با مرخصی( Oregon Leave Paid برنامھ مشمول خرد کارفرمایان کدام
 .کارگر/کارمند 25 از کمتر با خرد کارفرمای میشوند؟

 میدھد؟ پوشش را خرد کارفرمایان Oregon Leave Paid آیا
 .میدھد پوشش را آنان کارکنان و  -کالن و خرد-  کارفرمایان ھمھ Oregon Leave Paid بلھ،

 ھستند؟ ھزینھ پرداخت بھ ملزم خرد کارفرمایان آیا
 کارفرما ھزینھ سھم پرداخت برای الزامی خرد کارفرمایان .است (%40) کارفرمایان و (%60) کارکنان عھده بر ھزینھ پرداخت

 .کنند ثبت و لحاظ دستمزد گزارشھای در را کارکنان ھزینھ سھم باید ھمچنان ولی ،ندارند (40%)

 شود؟ ارائھ خرد کارفرمایان طرف از باید شغلی ھایمصونیت چھ
 ھمچنان جایگاه آن کھ طیرش بھ بازگردانند، البتھ قبلی شغلی جایگاه بھ را دستمزد با مرخصی دوره از بازگشتی کارکنان باید کارفرمایان، دیگر مانند خرد، کارفرمایان

 .ردمابگ یکسان، دستمزد با مشابھ، شغلی وظایف با دیگری شغلی جایگاه در را کارمند تواندمی کارفرما نباشد، برقرار دیگر شغلی جایگاه اگر .باشد برقرار

 ،وقتتمام کارکنان شامل دستمزد ھایگزارش ،کارفرما اندازه تعداد تعیین برای کارکنان رشماش مبنای شود؟می کارکنان کدام شامل نفر 25 محدودیت
 تعداد این جزو شوند،می استخدام دستمزد با مرخصی از ناشی غایب کارکنان جایگزینی برای کھ کارکنانی فقط .بود خواھد ایالت، از خارج کارکنان نیز و موقت، و فصلی وقت،پاره

 .شوندینم محسوب

 میشود؟ تعیین چگونھ کارفرما اندازه ،2023 ژانویھ در ھزینھ سھم پرداخت رشوع از پس
شامل تعداد کارمندان فعال در اورگان و آنھایی کھ خارج از ایالت ھستند  مبلغمبالغ سھم کارفرما بر اساس مجموع تعداد کارمندان است. این 

را  گیرندکارمند یا بیشتر داشتھ باشد، باید سھم کارفرما از کارمندانی را کھ در اورگان دستمزد می 25شود. چنانچھ یک کارفرما می
گیرند را م کارفرما از کارمندانی کھ در اورگان دستمزد میکارمند داشتھ باشد الزم نیست کھ سھ 25. اگر کارفرما کمتر از بپردازند

 کارفرما بیابند. یراھنما کتابو   بعدیلیست حقوق -گزارش ترکیبی توانند جزئیات مربوطھ را در راھنمایمی کارفرمایانبپردازد. 

 

 شود؟کارفرما چگونھ تعیین میاندازه 
در پایان سال،  کنند.شود، حساب میخود برای دوره پرداختی کھ دوازدھم ماه میحقوق  لیستھر ماه، کارفرمایان تعداد کارمندان را در 

یانگین تعداد کارکنان خود را کنند تا متقسیم می 12کنند و سپس آن را بر کارفرمایان تعداد ماھانھ خود را از ژانویھ تا دسامبر با ھم جمع می
یا بیشتر باشد، کارفرما برای سال آینده بزرگ است و ملزم بھ پرداخت سھم کارفرما برای دستمزد  25بدست آورند. اگر میانگین تعداد کارمندان 

لزم بھ پرداخت سھم کارفرما باشد، کارفرما کوچک است و م 25اگر میانگین تعداد کارکنان کمتر از  پرداختی بھ کارمندان در اورگان است.
 و کتاب راھنمای کارفرما بیابند. آینده حقوقلیست گزارش ترکیبی توانند جزئیات را در راھنمای کارفرمایان می نیست.
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  »اورگان یخانوادگ یمرخص«  قانون طبق Oregon Leave Paid برنامھ برای کارکنان تعداد شمارش آیا
(OFLA) مشمول کارفرما اگر میگیرد؟ صورت OFLA ،برنامھ مورددر  آیا نباشد Oregon Leave 

Paid الزامات بین کارفرما اندازه تعیین روش در چشمگیری تفاوتھای شود؟می محسوب خرد کارفرمای ھمچنان OFLA برنامھ و 
Oregon Leave Paid برای کارفرمااندازه  تعیین روند در .دارد وجود Oregon Leave Paid، پوشش OFLA ندارد اھمیت. 

 
OFLA Paid Leave Oregon  

 میشوند؟ داده پوشش نیز خرد کارفرمایان آیا پردازندنمی را کارفرما ھزینھ سھم خرد کارفرمایان ولی بلھ، خیر

 دارد؟ تعریفی چھ خرد کارفرمای کارمند 25 از کمرت کارمند 25 از کمرت

 شاغل آن از خارج اورگان یا محدوده در کھ کارکنانی ھمھ اورگان محدوده در شاغل کارکنان ھمھ
 میشوند؟ محسوب کارگر کسانی چھ ھستند

 20 طی کاریروز  20 حداقل بھمدت کارمند 25 حداقل آیا کھ این
 خیر یا بودھاند استخدام تحت پیش سال یا جاری سال کاری ھفتھ

 
 میانگین ماھانھ تعداد کارمندان در سال قبل

 

 
 میشود؟ تعیین چطور کارفرما اندازه

 
 گیرد؟می صورت حمایتی روند،می دستمزد با مرخصی بھ آنھا کارکنان کھ خردی کارفرمایان از آیا
 با مرتبط ھایھزینھ دیگر یا جایگزین کارمند استخدام ھزینھ مینأت ویژه ھایکمک از توانندمی کنند،می تقبل را کارفرما ھزینھ سھم پرداخت کھ خردی کارفرمایان .بلھ

 .شوند برخوردار دستمزد،

 محدود مالی کمک نھالسا سقف البتھ .شودمی پرداخت 3,000$ گیرد،می مرخصی کھ کارمند ھر بھازای است؟ چقدر مالی ھایکمک مبلغ
 .است 30,000$ بھ

 است؟ نوعی چھ از مالی ھایکمک این
 :دارد وجود زیر ھایکمک ارائھ امکان

 .جایگزین کارمند استخدام بابت $3,000  
 .آموزش یا کاریاضافھ مانند دستمزد، با مرتبط ھایھزینھ بابت $1,000

 کھ شوندمی برخوردار مالی کمک از خرد کارفرمایان از دستھ آن شود؟می گرفتھ نظر در مالی کمک ارائھ برای شرایطی چھ
 مخصوص درخواستنامھ باید کارفرمایان این .شوند متعھدرا  کمک دریافت از پس ماھھسھ بازه ھشت حداقل در )کل نرخ %40( کارفرما ھزینھ سھم پرداخت

 .نمایند ارائھ را دستمزد با مرتبط ھایھزینھ تحمیل یا جایگزین کارمند استخدام اثبات مدارک و کنند پر را

 ھستند؟ مالی کمک تبازپرداخ بھ ملزم کارفرمایان آیا
 .نباشد مالی کمک دریافت واجدرشایط دیگر کارفرما و کند تغییر کارفرما اندازه کھ بود خواھد مالی کمک بازپرداخت بھ ملزم صورتی در فقط کارفرما
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