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ي من الجمهوراألسئلة المأخوذة من جلسات 

وئف �د اإلل��ت ان�ة والمحادثات المجتمع�ة ورسائل ال�ب ف ي الم�ي
 .المشاركة �ف

 
 :ِفهر�س

 سئلة عامةأ •
 العاملون لحسابهم الخاص •
 فوائد •
 مساهمات •
 الوصول للجميع •
 الخطط المكافئة •
 أسئلة فن�ة •
 ب العمل األخرىاصحأأسئلة  •
ف األخرى •  أسئلة الموظفني

 
 سئلة عامةأ

ي وال�ة أور�غون؟ال اإلجازةما �ي  سؤال: 
 مدفوعة األجر �ف

ي وال�ة أور�غون اإلجازة اإلجابة: 
ي وال�ة أور�غون بأخذ إجازة مدفوعة  المدفوعة األجر �ف

ف �ف هو برنامج جد�د �سمح للموظفني
 األجر لبعض أهم لحظات الح�اة. 

 
ف أخذ إجازة مدفوعة األجر؟  سؤال: مىت �مكن للموظفني

ف أخذ إجازة لثالثة أنواع مختلفة من أحداث الح�اة:   اإلجابة: �مكن للموظفني
 العائلة:  إجازة

ةلرعا�ة أحد أفراد األ�ة المص •  اب بمرض أو إصابة خط�ي
 والدة طفل •
ابط مع طفلل •  ل�ت

o ي السنة األو� بعد الوالدة
 �ف
o ي بعد ال  تبىف
o  ي لك من خالل رعا�ة التبىف ف ي م�ف

 عندما يتم وضعهم �ف
ة الطب�ة:  اإلجازة  لرعا�ة نفسك عندما تكون لد�ك حالة صح�ة خط�ي

�ي أو التحرش أو المطاردة.  إجازة آمنة: 
ف ف من االعتداء الجن�ي أو العنف الم�ف  للناجني

 
 
 

 ةتداولاألسئلة الم
موقع اإلجازة ألسئلة المتداولة ع� لاع�� ع� إجابات 

ي وال�ة أور�غون
 .مدفوعة األجر �ف

https://paidleave.oregon.gov/
https://paidleave.oregon.gov/
https://paidleave.oregon.gov/
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ي وال�ة أور�غون؟ اإلجازةمن هو المؤهل للحصول ع�  سؤال: 
 المدفوعة األجر �ف

ي وال�ة أور�غون مؤهلون للحصول ع�  اإلجابة: 
ف �ف ي وال�ة أور�غون اإلجازةمعظم الموظفني

 . المدفوعة األجر �ف
ا  • ي العام قبل التقدم للحصول ع�  1000ر�حت ما ال �قل عن و إذا كنت موظف�

 المدفوعة األجر، اإلجازةدوالر �ف
 فقد تكون مؤهً�. 

ي أو لدى أ��� من صاحب عمل •
 فهذا مهم.  ،سواء كنت تعمل بدوام كامل أو بدوام جزئئ

ا مستق�ً  • ا  ،إذا كنت تعمل لحسابك الخاص أو متعاقد�  نك اخت�ار التغط�ة. ول�ن �مك ،فلن تتم تغطيتك تلقائ��
ي تقد�م  •

ي ترغب �ف ا. �مكن للحكومات القبل�ة الىت ي الحكومات القبل�ة تلقائ��
 اإلجازة فوائد ال يتم تغط�ة موظ�ف

 المدفوعة لموظفيها اخت�ار التغط�ة لبعض أو كل أعمالهم. 
•  . ف  موظفو الحكومة الف�درال�ة غ�ي مؤهلني

 
ي  أصحاب العملمن هم  سؤال: 

ي وال�ة أور�غون؟ اإلجازةالمطلوب منهم المشاركة �ف
 المدفوعة األجر �ف

 اإلجابة: 
نامج.  25ُ�طلب من أصحاب العمل الذين لديهم  • ي ال�ب

ا أو أ��� المشاركة والدفع �ف  موظف�
ف بدفع مساهمات 25الصغار الذين لديهم أقل من  أصحاب العمل • ا غ�ي مطالبني ف عليهم  ،موظف� ول�ن ال يزال يتعني

ف وتقد�مها وتوف�ي الحما�ة للوظ�فة.   جمع مساهمات الموظفني
ف لحسابهم الخاص اخت�ار التغط�ة. إذا اختاروا التغط�ة • ف عن دفع  ،�مكن لألشخاص العاملني فس�كونون مسؤولني

ا�ات.   االش�ت
المدفوعة لموظفيها لبعض أو كل أعمالهم.  اإلجازة فوائد �مكن للحكومات القبل�ة أن تختار ما إذا كانت ت��د تقد�م  •

ا�ات.  ،إذا اختاروا ذلك ف عن دفع االش�ت  فس�كونون مسؤولني
 

نامج؟  سؤال:   ك�ف يتم تم��ل ال�ب
:  المدفوعة األجر  اإلجازة اإلجابة:  ف ا. إل�ك ك�ف�ة عمل ذلك للموظفني  �ي برنامج ندفعه جم�ع�

ي وال�ة أور�غون المبلغ قبل بدا�ة كل عام. �قرر قسم الت�سبة المساهمة٪ من 60�دفع الموظفون  •
ولن  ،وظ�ف �ف

 ٪ من إجما�ي أجور الموظف. 1�كون أ��� من 
دوالرات كنسبة من مساهمته  6فإنه س�دفع  ،دوالر أم���ي  1000إذا كان راتب الموظف يبلغ  ،ع� سب�ل المثال •

ي هذا الراتب. 
 �ف

 ٪. 1 ،2023لعام  المساهمة �سبةبلغ  •
 ذلك ألصحاب العمل:  كونإل�ك ك�ف �

ا أو أ��� �دفعون  25الذين لديهم  أصحاب العمل •  . المساهمة �سبة٪ من 40موظف�
كة ما أ��� من  ،ع� سب�ل المثال • ا ودفعت  25إذا كان لدى �ث ي كشوف المرتبات 1موظف�

 ،مليون دوالر أم���ي �ف
ي  10000فسوف تدفع 

ي وال�ة أو  اإلجازةدوالر أم���ي �ف
 أصحاب العملكل عام. س�دفع   ر�غونالمدفوعة األجر �ف

ف عن تحص�ل مساهمات موظفيهم وتقد�مها.  ٪4000 (40  دوالر) من هذا المبلغ وس�كونون مسؤولني
ا اخت�ار دفع جزء الموظف • ا   ،�مكن ألصحاب العمل أ�ض� ا أو جزئ�� ة لموظفيهم.   ،كل�� ف  كم�ي
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ف ب ،عامل 25الذين لديهم أقل من  ،الصغار  أصحاب العمل • ما زلت بحاجة إ� جمع  ،المساهمة. ول�نغ�ي مطالبني
ف و�رسالها وحما�ة وظائفهم.   مساهمات الموظفني

 نح المساعدة متاحة ألصحاب العمل الصغار. ِم  •
 

ي وال�ة أور�غون؟ اإلجازةمىت تبدأ  سؤال: 
 المدفوعة األجر �ف

ي  اإلجابة: 
ف �ف ف التقدم للحصول ع�  ،2023يناير  1تبدأ مساهمات صاحب العمل والموظفني  فوائد و�مكن للموظفني

ا من  المدفوعة األجر  اإلجازة  . 2023سبتم�ب  3اعتبار�
 

ي وال�ة أور�غون؟ اإلجازةمن الذي أصدر قانون  سؤال: 
 المدفوعة األجر �ف

هم عن إحضار  اإلجابة:  كات والعمال وغ�ي ع�  2016مدفوعة األجر إ� وال�ة أور�غون منذ عام ال اإلجازةتحدثت ال�ث
ي عام 

�ع�ة لوال�ة أور�غون القانون �ف ي وال�ة أور�غون  2019األقل. أقرت الهيئة الت�ث
حىت يتمكن الم��د من األشخاص �ف

ي 
من الحصول ع� الوقت والدعم الذي �حتاجون إل�ه لالعتناء بأنفسهم و أحبائهم عندما تحدث اللحظات المهمة �ف

ي الح�اة ن
ا بأحداث �ف  حتاج فيها إ� وقت لالعتناء بأنفسنا أو بمن نحبهم. الح�اة. نمر جم�ع�

 
. هل أنا مطالب بالمشاركة؟ X ع� عدد  �شا�ي التجاري�حتوي  سؤال:  ف  من الموظفني

ا أو أ���  25إذا كان لد�ك  اإلجابة:  نامج وجمع مساهمات موظف�ك و�رسالها.  ،موظف� ي ال�ب
فأنت مطالب بالمشاركة والدفع �ف
ف للحصول ع�  ف المؤهلني ا بحما�ة وظائف الموظفني ي وال�ة أور�غون اإلجازةأنت مطالب أ�ض�

وأخذ  المدفوعة األجر �ف
 إجازة. 

ا  25إذا كان لد�ك أقل من  ا بف ،موظف� ف عل�ك  ،عملدفع جزء من مساهمات صاحب الأنت لست مطالب� ول�ن ال يزال يتعني
ف وتقد�مها وحما�ة وظائفهم.   جمع مساهمات الموظفني

 
ي وال�ة أور�غون  اإلجازة سيتم تطبيقفقط. ك�ف  عمال الوظائف المؤقتةبه  �شا�ي التجاري سؤال: 

ع� المدفوعة األجر �ف
 ؟�شا�ي التجاري

 ستعتمد ع� ك�ف�ة تصن�ف عمال الوظائف المؤقتة.  اإلجابة: 
ف   إذا  • ا  25فأنت صاحب عمل. إذا كان لد�ك أ��� من  ،كان عمال الوظ�فة لد�ك موظفني فستحتاج إ� دفع  ،موظف�

حما�ة وظائف  ،بغض النظر عن الحجم ،الجزء الخاص بك من المساهمة. �جب ع� جميع أصحاب العمل
 الموظف عندما �أخذون إجازة. 

فسيتم اعتبارهم �عملون لحسابهم  ،تعاقدون مستقلونإذا تم تصن�ف عمال الوظائف المؤقتة لد�ك ع� أنهم م •
نامج ول ا. �مكنهم اخت�ار المشاركة إذا أرادوا ذلك تغطيتهميتم  نالخاص من خالل ال�ب ل�ن أصحاب العمل  ،تلقائ��

ف عن دفع المساهمات لهم أو حما�ة وظائفهم.   ل�سوا مسؤولني
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ة. هل أنا مشمول ب سؤال:  كة صغ�ي ي �ث
ي وال�ة أور�غون؟ اإلجازةأنا موظف �ف

 المدفوعة األجر �ف
نامج و�تم تغطيتهم اإلجابة:  ي ال�ب

ي وال�ة أور�غون �دفعون �ف
ف �ف ف العاملني كة  ،معظم الموظفني بغض النظر عن حجم ال�ث

ي �عملون بها. إذا كان ال ا  25الذي تعمل ف�ه �ضم أقل من  نشاط التجاريالىت ا  ،موظف� فلن �كون صاحب العمل مطالب�
نامج. س� ي ال�ب

 . فوائد صاحب العمل مساهمة الموظف من راتبك وقد تكون مؤهً� للحصول ع�  قتطعبالدفع �ف
 

ي إجازة. هل هناك  التجاري �شا�ي أنا صاحب عمل صغ�ي وأشعر بالقلق �شأن استمرار  سؤال:  إذا أخذ أحد موظفىي
 استثناءات؟

ا  اإلجابة:    اقتطاع ،بغض النظر عن الحجم ،ُ�طلب من جميع أصحاب العمل تق��ب�
ً
عن موظفيهم  ودفع المساهمات ن�ابة

ي 
ت المساهمة �ف ف ب�جازة محم�ة بالوظ�فة. إذا اخ�ت ف المؤهلني  ،كصاحب عمل  المدفوعة األجر  اإلجازةوتزو�د الموظفني

ف وحما�ة منحة مساعدةف�مكنك التقدم بطلب للحصول ع�  . أنت مطالب بالسماح لهم بأخذ إجازة إذا كانوا مؤهلني
ي العثور ع� عامل آخر 

ي وال�ة  موقعف�مكنك ز�ارة  ،وظائفهم أثناء رح�لهم. إذا كنت بحاجة إ� مساعدة �ف
مصدر عمل �ف

ف والذي �ساعد ع�  ،أور�غون ي وال�ة أور�غون.  أصحاب العمل التواصل بني
ف �ف  والعاملني

 
؟ سؤال:  ي

، فك�ف سأع�� ع� عمال أثناء إجازئت ي
ي مجتمع ر��ف

 إذا كنت صاحب عمل صغ�ي (أو مزارع) �ف
ي المجتمعات  ،قد �كون من الصعب ع� العد�د من أصحاب العمل الصغار  اإلجابة: 

وخاصة أولئك الذين �ع�شون �ف
ي العثور ع� عامل آخر عندما  ،ال��ف�ة

العثور ع� عمال آخ��ن. قد تتمكن مرا�ز مصادر العمل لدينا من مساعدتك �ف
امج والخدمات. لمعرفة الم��د حول بعض المدفوعة األجر  اإلجازة�أخذ الموظف  ي  موقعقم ب��ارة  ،ال�ب

مصدر عمل �ف
 . وال�ة أور�غون

 
 ماذا �حدث إذا لم �دفع صاحب العمل؟ سؤال: 

ا�ات عند استحقاقها  اإلجابة:   فقد �كون مسؤوً� عن دفع الغرامات والفوائد.  ،إذا لم �دفع صاحب العمل االش�ت
 

 العاملون لحسابهم الخاص
ف ع�ي المشاركة؟ سؤال:  ي الخاص، فهل يتعني  إذا كنت أعمل لحسائب

ا مستق�ً  اإلجابة:  ا من خالل  ،إذا كنت تعمل لحسابك الخاص أو كنت متعاقد� المدفوعة  اإلجازةفلن تتم تغطيتك تلقائ��
ي وال�ة أور�غون

ي األجر �ف
ا بالدفع �ف ي أنك لست مطالب� نامج وال تحصل ع� الفوائد. ومع ذلك. هذا �عىف �مكنك المشاركة  ،ال�ب

ت التغط�ة ي �دفع بها الموظفون  ،عن ط��ق اخت�ار التغط�ة. إذا اخ�ت نامج بنفس الط��قة الىت ي ال�ب
٪ 60 -فسوف تدفع �ف

ا من  �سبةمن  ف لحسابهم الخاص اخت�ار التغط�ة بدء� و�مكنهم التقدم  ،2023يناير  1المساهمة. �مكن لألفراد العاملني
ي 

 . 2023سبتم�ب  3بطلب للحصول ع� إجازة تبدأ �ف
 

؟ اإلجازةوالموظف الوح�د. ك�ف تعمل  �شا�ي التجاريأنا صاحب  سؤال:  ي وال�ة أور�غون بالنسبة �ي
 المدفوعة األجر �ف

 وك�ف تدفع لنفسك.  التجاري ك�شاط�عتمد ذلك ع�  اإلجابة: 
نامج مثل  اإلجازةفإن  ،إذا كنت تدفع لنفسك كموظف • ي ال�ب

ا وستدفع �ف ك موظف� ي وال�ة أور�غون تعت�ب
المدفوعة �ف

ف اآلخ��ن.   جميع الموظفني

https://paidleave.oregon.gov/Documents/Program%20Resources/Paid-Leave-Small-Employers-EN.pdf
https://paidleave.oregon.gov/Documents/Program%20Resources/Paid-Leave-Small-Employers-EN.pdf
https://worksourceoregon.org/business
https://worksourceoregon.org/business
https://worksourceoregon.org/business
https://worksourceoregon.org/business
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ي  •
ا. هذا  25فستعت�ب صاحب عمل صغ�ي ألن لد�ك أقل من  ،التجاري ك�شاطإذا كنت الموظف الوح�د �ف موظف�

ي أنك لن تحتاج إ� دفع جزء صاحب العمل. تم تحد�د  ٪. �دفع 1بنسبة  2023 لعام المساهمة �سبة�عىف
 ستدفع مساهمة الموظف.  ،٪ من هذا المبلغ. بصفتك الموظف الوح�د 60الموظفون 

ا بواسطة  ،إذا كنت تدفع لنفسك كمقاول مستقل أو كشخص �عمل لحسابك الخاص • فلن تتم تغطيتك تلقائ��
نام اإلجازة ي ال�ب

ا بالدفع �ف ي أنك لست مطالب� ج وال تحصل ع� الفوائد. ل�ن المدفوعة بوال�ة أور�غون. هذا �عىف
ت التغط�ة فسوف �ساهم بنفس مساهمة الموظف. �مكنك اخت�ار التغط�ة  ،لد�ك خ�ار اخت�ار التغط�ة. إذا اخ�ت

ا من  ي  ،2023يناير  1بدء�
 . 2023سبتم�ب  3و�مكنك التقدم بطلب للحصول ع� إجازة تبدأ �ف

 
 فوائد
 وك�ف يتم دفعها؟ فوائد من هو المؤهل للمطالبة بال سؤال: 

ي وال�ة أور�غون الذين حصلوا ع�  اإلجابة: 
ف �ف ف  1000قد �كون معظم الموظفني ي العام السابق مؤهلني

دوالر ع� األقل �ف
ا من فوائد للحصول ع�  سيتمكن الموظفون المؤهلون من أخذ إجازة والتقدم للحصول ع�  ،2023سبتم�ب  3. اعتبار�

ي برنامج  المدفوعة األجر  اإلجازةول ع� . سيتقدم الموظفون للحصفوائد ال
المدفوعة األجر  اإلجازةو�قدمون مطالبات �ف

ي وال�ة أور�غون
ي وال�ة  المدفوعة األجر  اإلجازة. �ف

هم (إال إذا كان فوائدستدفع لهم  -ول�س صاحب العمل  -أور�غون �ف
ف خ�ارات مختلفة للحصول ع� رواتبهم. سنقوم مكافئةلدى صاحب العمل خطة  موقع بتحد�ث ). س�كون للموظفني

ي وال�ة أور�غون اإلجازة
 بمجرد حصولنا ع� م��د من المعلومات.  مدفوعة األجر �ف

 
 وهل هناك حد أق�؟ فوائد ك�ف يتم تحد�د مبالغ ال  سؤال: 

ي العام السابق فوائد نحسب ال اإلجابة: 
 فوائد اللذلك س�كون مبلغ  ،بناًء ع� األجور والدخل الذي حصل عل�ه الموظف �ف

ا. الحد األق� للمبلغ الذي س�دفعه الموظف هو الخاص ب األجر األسبو�ي للدولة ٪ من متوسط 120كل موظف مختلف�
ي جميع أنحاء المتوسط  -

ي وال�ة أور�غون لعام وال�ة. متوسط المبلغ الذي �كسبه الموظفون �ف
األجر األسبو�ي للوال�ة �ف

ا. و�ناًء ع� ذلك 1،224.82هو  2023 ا والحد األق�  61.24األسبوع�ة هو  فوائد فإن الحد األدئف لل ،دوالر� ا أم��ك�� دوالر�
ي وال�ة أور�غ 1،469.78األسبوع�ة هو  فوائد لل

ا. تقوم إدارة التوظ�ف �ف ا أم��ك�� األجر األسبو�ي ون بتحد�ث متوسط دوالر�
ي شهر يوليو من كل عام. 

 هذا �ف
 

ي تغطيها  اإلجازةما ن�ع  سؤال:  ي وال�ة أور�غون؟ اإلجازةالىت
 المدفوعة األجر �ف

 ،الطب�ة اإلجازةو  ،تغ�ي وال�ة أور�غون ثالثة أنواع من اإلجازات مدفوعة األجر: األ�ة المدفوعة األجر  اإلجازة اإلجابة: 
 اآلمنة اإلجازةو 

 العائلة:  إجازة
ة •  لرعا�ة أحد أفراد األ�ة المصاب بمرض أو إصابة خط�ي
 والدة طفل •
ابط مع طفلل •  ل�ت

o ي السنة األو� بعد الوالدة
 �ف
o ي بعد ال  تبىف

https://paidleave.oregon.gov/
https://paidleave.oregon.gov/
https://paidleave.oregon.gov/
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o  ي لك من خالل رعا�ة التبىف ف ي م�ف
 عندما يتم وضعهم �ف

ة مصابلرعا�ة نفسك عندما تكون  الطب�ة:  اإلجازة  بمرض أو إصابة خط�ي
�ي أو التحرش أو المطاردة.  إجازة آمنة: 

ف ف من االعتداء الجن�ي أو العنف الم�ف  للناجني
 

ي وال�ة أور�غون؟ اإلجازةهل الموظفون الموسميون مشمولون ب سؤال: 
 المدفوعة األجر �ف

ي العام السابق 1000وحصل ع� ما ال �قل عن  ،إذا حصل العامل ع� أجر كموظف اإلجابة: 
و�عمل  ،دوالر من األجور �ف

ا  ي أن  ،مدفوعة األجر ال اإلجازة فوائد فقد �كون مؤهً� للحصول ع�  ،حال�� بغض النظر عن عدد ساعات العمل. هذا �عىف
ف مشمولون ب ف الموسميني ي وال�ة أور�غون اإلجازةالموظفني

 . المدفوعة األجر �ف
 

ف الموسم�ة محم�ة بموجب  سؤال:  ي وال�ة أور�غون؟ اإلجازةهل وظائف الموظفني
 المدفوعة األجر �ف

إذا كان قد عمل لدى نفس صاحب العمل لمدة  المدفوعة األجر  اإلجازةتتم حما�ة وظ�فة الموظف عند أخذ  اإلجابة: 
ا. ع� سب�ل المثال 90 ا متتال�� ي من العمل المدفوعة األجر  اإلجازةإذا تقدموا بطلب للحصول ع�  ،يوم�

ي األسب�ع الثائف
 ،�ف

 �فتهم ل�ست محم�ة. فإن وظ
 

 مساهمات
ي وال�ة أور�غون ومىت تبدأ؟ اإلجازةما �ي مساهمات  سؤال: 

 المدفوعة األجر �ف
نامج. تبدأ  اإلجابة:  ي ال�ب

ي س�دفعها أصحاب العمل والموظفون �ف مساهمات وال�ة أور�غون مدفوعة األجر �ي المبالغ الىت
ي 

ي التقدم للحصول ع� ال2023يناير  1المساهمات �ف
ف البدء �ف ا من  فوائد . �مكن للموظفني  . 2023سبتم�ب  3بدء�

دوالر  132،900٪ ع� ما �صل إ� 1بنسبة  2023لعام  �سبة المساهمة اإلجمال�ةتم تحد�د  •
ي األجور. �قرر القسم ال

 نوفم�ب من كل عام.  15وسقف األجور بحلول  نسبةأم���ي �ف
إذا كان راتب الموظف يبلغ  ،. ع� سب�ل المثال�سبة المساهمة٪ من 60�دفع الموظفون  •

 . راتبهذا الل المساهمة �سبةدوالرات كنسبة من  6فسوف �دفع  ،دوالر  1000
ا أو أ��� �دفعون  25الذين لديهم  أصحاب العمل • . ع� سب�ل �سبة المساهمة٪ من 40موظف�

كة أ��� من  ،المثال ي كشوف المرتبات 25إذا كان لدى ال�ث
ا ودفعت مليون دوالر �ف  ،موظف�

ي  10000فستدفع 
ي وال�ة أور�غون اإلجازةدوالر �ف

 أصحابكل عام. س�دفع   المدفوعة األجر �ف
 دوالر).  6000٪ (60دوالر) من هذا المبلغ وس�دفع الموظفون  4000٪ (40 العمل

ا   ،�مكن ألصحاب العمل اخت�ار دفع جزء الموظف • ا أو جزئ�� ة لموظفيهم.   ،كل�� ف  كم�ي
ا  25الذين لديهم أقل من  ،الصغار  أصحاب العمل • نامج. ول�ن ،موظف� ي ال�ب

ف بالدفع �ف  ،غ�ي مطالبني
ف و�رسالها وحما�ة وظائفهم. منح المساعدة متاحة ما زلت بحاجة إ� جمع م ساهمات الموظفني
 ألصحاب العمل الصغار. 

 
ا�ات؟ سؤال:  كة دفع اش�ت  هل سُ�طلب من مسؤو�ي ال�ث

 �عتمد ذلك ع� ما إذا كان:  اإلجابة: 
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ي  مسؤولون •
كة مؤهلون كـ "موظف" ع� النحو المحدد �ف ) من هذا القسم من 13المادة (ال�ث

 القانون
ا لهذە القواعد:  • كة مؤهلة كـ "أجور" وفق�  األجور المدفوعة لموظف ال�ث

o والرسوم والجوائز نحالم 
o الهدا�ا 
o أنواع المكافآت 
o المكافآت غ�ي النقد�ة 
o  ف كة وأر�اح المساهمني  مسؤول ال�ث

ا لم كة سؤولإذا كان كالهما صح�ح� ف اآلخ��ن ،فعندئذ  ،ال�ث ف عن دفع جزء الموظف  ،مثل الموظفني س�كونون مسؤولني
ا" لإلجازة  ء �عت�ب "أجور� ي

ا المن المساهمات ع� أي �ث إذا كان النشاط التجاري هو صاحب عمل  ،مدفوعة األجر. أ�ض�
كة.  ،مدفوعة األجر الكب�ي لإلجازة  كة مسؤولة عن جزء صاحب العمل من مساهمات أجور موظف ال�ث  فستكون ال�ث

 
نامج؟ سؤال:  ي هذا ال�ب

 هل المنظمات غ�ي ال��ح�ة مدرجة �ف
نامج �غ�ي المنظمات غ�ي ال��ح�ة وموظفيها.  ،نعم اإلجابة:   ال�ب

نامج جميع  ي منظمة غ�ي ر�ح�ة  أصحاب العمل�غ�ي ال�ب
ي وال�ة أور�غون. �دفع الموظفون العاملون �ف

ا �ف ف تق��ب� والموظفني
نامج وقد يتأهلون للحصول ع�  ي ال�ب

ف الذين لديهم أصحاب العملمدفوعة األجر. ال اإلجازة فوائد �ف  25 غ�ي ال��حيني
نامج ا أو أ��� مسؤولون عن دفع مساهمات صاحب العمل لل�ب ف  اقتطاعو  ،موظف� وحما�ة وظائف  ،مساهمات الموظفني

ف الذين �أخذون إجازة. ال ُ�طلب من  ف الذين لديهم أقل من  أصحاب العملالعمال المؤهلني ا دفع  25غ�ي ال��حيني موظف�
ف عليهم  ،جزء من مساهمات صاحب العمل ف وتوف�ي الحما�ة الوظ�ف�ة.  اقتطاعول�ن ال يزال يتعني  مساهمات الموظفني

 
نامج؟ سؤال:  ي هذا ال�ب

 هل المنظمات الدين�ة مشمولة �ف
نامج جميع  اإلجابة:  نامج �شمل المنظمات الدين�ة وموظفيها. �غ�ي ال�ب ي  أصحاب العملنعم ال�ب

ا �ف ف تق��ب� والموظفني
نامج وقد يتأهلون للحصول ع� وال�ة أور�غون. الموظفون  ي ال�ب

ي منظمة دين�ة �دفعون �ف
 اإلجازة فوائد الذين �عملون �ف

ي تضم  أصحاب العمل. المدفوعة األجر  ي المنظمات الدين�ة الىت
ا أو أ��� مسؤولون عن دفع مساهمات صاحب  25�ف موظف�

نامج ي ال�ب
ف  ،العمل �ف ف الذين �أخذون إجازة. ال ُ�طلب من وحما�ة وظائف العمال المؤه ،وتحص�ل مساهمات الموظفني لني

ي تضم أقل من  أصحاب العمل ي المنظمات الدين�ة الىت
ا دفع جزء من مساهمات صاحب العمل 25�ف ول�ن ال يزال  ،موظف�

ف وتوف�ي الحما�ة الوظ�ف�ة.  ف عليهم تحص�ل مساهمات الموظفني  يتعني
 

ي  اإلجازةك�ف تحسب   سؤال: 
ف �ف ي وال�ة أور�غون عدد الموظفني

أهل�ة لحصول ع� ما ل �شاط تجاريالمدفوعة األجر �ف
نامج؟  ال�ب
ف داخل وخارج وال�ة أور�غون (الموظفون ع� متوسط  نشاط التجاريال�عتمد حجم  اإلجابة:  ف العاملني عدد الموظفني

ف عندما  ف المؤهلني ا محل الموظفني ف تم تعيينهم ل�حلوا مؤقت� ي و�دوام كامل). ال �شمل هذا الرقم أي موظفني
بدوام جزئئ

 . المدفوعة األجر  اإلجازة�أخذون 
 

https://oregon.public.law/statutes/ors_657b.010
https://oregon.public.law/statutes/ors_657b.010
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action;JSESSIONID_OARD=aWUEg1aiCpYQ8x_BG0GtQ3v_SsunlKNLeIf3EZsx7hajOKnTiKwz!-1156552039?ruleVrsnRsn=286265
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action;JSESSIONID_OARD=aWUEg1aiCpYQ8x_BG0GtQ3v_SsunlKNLeIf3EZsx7hajOKnTiKwz!-1156552039?ruleVrsnRsn=286268
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action;JSESSIONID_OARD=aWUEg1aiCpYQ8x_BG0GtQ3v_SsunlKNLeIf3EZsx7hajOKnTiKwz!-1156552039?ruleVrsnRsn=286270
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action;JSESSIONID_OARD=aWUEg1aiCpYQ8x_BG0GtQ3v_SsunlKNLeIf3EZsx7hajOKnTiKwz!-1156552039?ruleVrsnRsn=286271
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action;JSESSIONID_OARD=aWUEg1aiCpYQ8x_BG0GtQ3v_SsunlKNLeIf3EZsx7hajOKnTiKwz!-1156552039?ruleVrsnRsn=286273
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ي وال�ة أور  سؤال: 
ف �ف ي مق�مني  �غون والبعض اآلخر خارج الوال�ة؟ماذا لو كان بعض موظفىي

ف تعتمد مساهمات صاحب العمل ع� الحجم اإلجما�ي لصاحب العمل اإلجابة:  ف العاملني . وهذا �شمل عدد الموظفني
ا أو أ���  25داخل وال�ة أور�غون وأولئك خارج الوال�ة. إذا كان لدى صاحب العمل  ف�جب عليهم دفع حصة  ،موظف�

ي وال�ة أور�غون. إذا كان لدى صاحب العمل أقل  �سبةصاحب العمل من 
ا �ف ف الذين يتقاضون أجور� المساهمة للموظفني

ا  25من  ف الذين � �سبةفال ُ�طلب من صاحب العمل دفع حصة صاحب العمل من  ،موظف�  جنونالمساهمة للموظفني
ي وال�ة أور�غون. 

ا �ف  أجور�
ف �عمل مثال:  ي وال�ة أور�غون لديها ثالثة موظفني

كة �ف ي وال�ة أور�غون�ث
ي أ�داهو  21و  ،ون �ف

ا �عملون �ف وأر�عة  ،موظف�
كة لديها  ي وال�ة أر�زونا. ألن ال�ث

ا أو أ���  25�عملون �ف ٪ من 40فهم �خضعون لمساهمة صاحب العمل بنسبة  ،موظف�
ف الثالثة الذين �ع ،المساهمة. ومع ذلك �سبة ملون فإنهم س�دفعون فقط مساهمة صاحب العمل ع� أجور الموظفني

ي وال�ة أور�غون. 
 �ف
 

 الوصول للجميع
 هل تع�ي األول��ة للمجتمعات المهمشة والمجموعات السكان�ة المتنوعة؟ سؤال: 

مجموعات المنا�ة للتأ�د من أن كل شخص �عمل و�ع�ش النحن نتشارك مع مجتمعاتنا وأعمالنا وموظفينا و  اإلجابة: 
ي وال�ة أور�غون �مكنه قضاء الوقت الذي �حتاجه عندما �كون األمر أ��� أهم�ة. نحن �شجع جميع مجتمعاتنا ع� 

�ف
ي وال�ة أور�غون المدفوعة األجر  اإلجازةالبقاء ع� اتصال مع 

ي األحداث المجتمع�ة  ،�ف
وندعوك لالنضمام إلينا �ف

 لمستقبل�ة. ا
 

 الخطط المتكافئة
 ما �ي "الخطة المكافئة؟" سؤال: 

ي وال�ة أور�غون المدفوعة األجر  اإلجازةالخطة المكافئة �ي خطة  اإلجابة: 
ي توفر  ،وافقت عليها إدارة التوظ�ف �ف والىت

ي توفرها  فوائد �ساوي أو ت��د عن ال فوائد  ي وال�ة أور�غون اإلجازةالىت
. إذا قدم صاحب العمل بالفعل المدفوعة األجر �ف

ي الق�ام بذلك المدفوعة األجر  اإلجازة
مع إدارة  تكافئةف�مكنه التقدم للحصول ع� خطة م ،لموظفيها أو كان �فكر �ف
ي وال�ة أور�غون. م��د من المعلومات

ي ذلك قائمة مراجعة الخطة المكافئة ،التوظ�ف �ف
 اإلجازة موقعموجودة ع�  ،بما �ف

ي وال�ة أور�غون
 . المدفوعة األجر �ف

 
 : ي ي اعتبارك أن الخطة المكافئة تعىف

 ير�ب أن تضع �ف
 المدفوعة بوال�ة أور�غون اإلجازةأو أ��� من عروض  فوائد �جب أن تقدم نفس ال •
المدفوعة األجر  اإلجازةال �مكنك اقتطاع أ��� من مساهمة الموظف من راتبه مما �سمح به  •

ي وال�ة أور�غون
 �ف

ي وال�ة أور�غون ع� الخطة •
 �جب أوً� أن توافق إدارة التوظ�ف �ف

 
 
 

https://paidleave.oregon.gov/employers/Pages/equivalent-plan.aspx
https://paidleave.oregon.gov/employers/Pages/equivalent-plan.aspx
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ي ستقدم نفس ال سؤال:  ف الىت كات التأمني ي وال�ة أور�غون؟ اإلجازةمثل  فوائد ما �ي �ث
 المدفوعة �ف

ف  اإلجابة:  كات التأمني ي وال�ة أور�غون ع� �ث
 ،سيوافق قسم التنظ�م الما�ي التابع إلدارة خدمات المستهلك واألعمال �ف

ف الخاصة بها بمجرد الموافقة عليها. بغض النظر عن ال ي �مكنها �س��ق منتجات التأمني كةالىت ي ال �ث س�ظل  ،ا �ختارونهس ىت
ي وال�ة  اإلجازةللموافقة عل�ه من قبل  فوعة األجر المد اإلجازةأصحاب العمل بحاجة إ� تقد�م برنامج 

المدفوعة األجر �ف
نامج.  أور�غون ي بمتطلبات ال�ب

 للتأ�د من أنه ��ف
 

 بصفتنا صاحب عمل، فإننا نتطلع إ� تقد�م خطة مكافئة لموظفينا. ك�ف نفعل ذلك؟ سؤال: 
ي وال�ة أور�غون اإلجازةستقبل  اإلجابة: 

نامج  مكافئةطلبات الحصول ع� خطط  المدفوعة األجر �ف المدفوعة  اإلجازةل�ب
ي وال�ة أور�غون

ا من سبتم�ب  األجر �ف ا. إذا أراد صاحب  250جد�دة  مكافئة. تبلغ رسوم التقد�م لخطة 2022بدء� دوالر�
 فلديهم خ�اران:  ،مكافئةالعمل تقد�م خطة 

ف  .1 كة التأمني ف من �ث اء بول�صة تأمني ي ستكون مسؤولة ع ،�ث  ن جميع المطالبات والفوائد والمدفوعات. والىت
ي أن صاحب العمل س�كون مسؤوً� عن المطالبات والفوائد  .2 إ�شاء خطة مكافئة خاصة بهم. هذا �عىف

ا لجهة خارج�ة أم ال.  ،مكافئةوالمدفوعات الخاصة بالخطة ال  سواء استخدموا مسؤوً� تابع�
ف  ي كلتا الحالتني

ي وال�ة أور�غونالمدفوعة األج اإلجازةسوف تحتاج  ،�ف
والموافقة عليها قبل  مكافئةإ� مراجعة أي خطة  ر �ف

نتع� موجودة أن يتمكن صاحب العمل من تقد�مها لموظفيهم. م��د من المعلومات حول الخطط المكافئة   . اإلن�ت
 

كتنا بالفعل س�اسة  سؤال:  ي وال�ة أور�غون مراجعة PTO( المدفوعة األجر  اإلجازةلدى �ث
). هل �مكن إلدارة التوظ�ف �ف

 ؟مكافئةس�استنا لمعرفة ما إذا كانت مؤهلة كخطة 
ي استخدام س�اسة  اإلجابة: 

ي وال�ة أور�غون،الحال�ة كخطة مكافئة ل PTOإذا كنت ترغب �ف
 إلجازة المدفوعة األجر �ف

ا من سبتم�ب   250جد�دة  مكافئة. تبلغ رسوم التقد�م لخطة 2022ف�مكنك التقدم بطلب للحصول ع� الموافقة بدء�
ا.  نتع� موجودة معلومات عن الخطط المكافئة الدوالر� ي اإلن�ت

:  . ير�ب أن تضع �ف ي  اعتبارك أن الخطة المكافئة تعىف
 المدفوعة بوال�ة أور�غون اإلجازةأو أ��� من عروض  فوائد �جب أن تقدم نفس ال •
المدفوعة األجر  اإلجازةال �مكنك اقتطاع أ��� من مساهمة الموظف من راتبه مما �سمح به  •

ي وال�ة أور�غون
 �ف

ي وال�ة أور�غون ع� •
ي أنك قد تحتاج �جب أوً� أن توافق إدارة التوظ�ف �ف  الخطة. هذا �عىف

 الحال�ة الخاصة بك لتلب�ة هذە المتطلبات.  PTOإ� تحد�ث س�اسة 
 

 أسئلة فن�ة
ي وال�ة أور�غون " اإلجازةك�ف تحدد   سؤال: 

 "؟ هل �ي نفس أجور البطالة؟األجورالمدفوعة األجر �ف
ي تحدد بها  اإلجابة:  ي وال�ة أور�غون اإلجازةإن الط��قة الىت

ي  المدفوعة األجر �ف األجور �شبه إ� حد بع�د الط��قة الىت
ف ضد البطالة.   �حددها التأمني

 
ي وال�ة أور�غون اإلجازة�شمل أجور 

:  المدفوعة األجر �ف  ما ��ي
 الرواتب واألجر بالساعة •

https://paidleave.oregon.gov/employers/Pages/equivalent-plan.aspx
https://paidleave.oregon.gov/employers/Pages/equivalent-plan.aspx
https://paidleave.oregon.gov/employers/Pages/equivalent-plan.aspx
https://paidleave.oregon.gov/employers/Pages/equivalent-plan.aspx
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 وراتب الوظ�فة ئ�ةجز سعر ال •
 )PTOالمدفوعة ( اإلجازةو  ،اإلجازةو  ،المرض ،اإلجازةأجر  •
 والرسوم والجوائز من صاحب العمل نحالم •
ي واالنتظار لألجر •

 الوقت التع���ف
 عمولة أو مدفوعات أجور مضمونة •
 مدفوعات المرض والعجز �سبب الحوادث •
 توز�عات األر�اح والتوز�عات للخدمات •
 بقاش�شاإل�رام�ات وال •
 عالوة الفصل واالنتهاء من الخدمة •
)مثل السكن وا ،التع��ض غ�ي النقدي • ف ليني ف ي الزراعة والم�ف

ف �ف  لطعام (باستثناء العاملني
ي  ،اإلضاف�ة فوائد ال •

كة واألجر المر�ف كة ومواقف الس�ارات المدفوعة لل�ث مثل مركبات ال�ث
كات (مثل  خارج�ةمن قبل أطراف  )�ث ف ف  ،التأمني  ومساعدة رعا�ة المعالني

 
ي وال�ة أور�غون اإلجازة�شمل أجور  ال

 : *المدفوعة األجر �ف
ي بمتطلبات  •

ي ت�ف المدفوعات إ� حسابات اإلنفاق المرنة وحسابات التوف�ي الصح�ة الىت
من قبل صاحب  ،)IRCقانون اإليرادات الداخل�ة (لقسم الخطة المدفوعة من  125القسم 

 العمل أو الموظف
ف الص�ي  • ي �دفعها صاحب العمل ،واألسنان ،التأمني  والتأمينات األخرى الىت
ف الص�ي  • ي �دفعها الموظف بموجب خطة القسم  ،نانواألس ،التأمني والتأمينات األخرى الىت

 IRCمن  125
ي �دفعها صاحب العمل بموجب خطة  • مصار�ف الوجبات والسفر والبدالت اليوم�ة الىت

 خاضعة للمساءلة
 دخل التقاعد أو المعاش •
 المرض أو العجز نت�جة حادث بموجب تع��ض العامل •

ف البطالة لتوضيح األمر قدر اإلمكان قد تكون هناك بعض االستثناءات  ل��ف�ة تع��ف "األجور". نحن نعمل مع تأمني
ي دعم أصحاب العمل. 

 والمساعدة �ف
 

 ؟W2هل هناك أي متطلبات محددة لم��ــع  سؤال: 
ي وال�ة أور�غون لإلجازةسنستخدمه  W2نحن نعمل مع دائرة اإليرادات لتحد�د أي م��ــع من  اإلجابة: 

. المدفوعة األجر �ف
ود أصحاب العمل بهذە المعلومات بمجرد حصولنا عليها.  ف  س�ف

  
�بة للموظف؟ سؤال:   إذا قام صاحب العمل بدفع جزء الموظف، فهل هذا الدخل خاضع لل�ف

 نعمل ع� إجابة هذا السؤال مع دائرة اإليرادات. سوف نقدم المعلومات بمجرد حصولنا عليها.  اإلجابة: 
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 ؟Corp-Sهل هناك متطلبات مختلفة لمل��ة  سؤال: 
كة  اإلجابة:  ي �ث

ا �ف فإن إدارة التوظ�ف  ،الخاصة بك وتتقا�ف راتبك كأجر  S-Corpالمتطلبات �ي نفسها. إذا كنت موظف�
ي هذا 

ا �ف ك موظف� ي وال�ة أور�غون ستعت�ب
ي وال�ة أور�غون اإلجازةمن أجل  نشاط التجاريال�ف

ي المدفوعة األجر �ف  . هذا �عىف
عت�ب عامً� لحسابك الخاص. بصفتك فأنت تُ  ،أنك ستدفع مساهمة الموظف. إذا كنت تتل�ت مدفوعات أو توز�عات فقط

ا �عمل لحسابه الخاص ا من خالل  ،فرد� ي وال�ة أور�غون اإلجازةال يتم تغطيتك تلقائ��
ي أنك المدفوعة األجر �ف . هذا �عىف

نامج ول ي ال�ب
ا بالدفع �ف ت التغط�ة نلست مطالب� فسوف  ،تحصل ع� الفوائد. ل�ن لد�ك خ�ار اخت�ار التغط�ة. إذا اخ�ت

ا من  و�مكنك التقدم بطلب للحصول ع�  ،2023يناير  1�ساهم بنفس مساهمة الموظف. �مكنك اخت�ار التغط�ة بدء�
ي 

 . 2023سبتم�ب  3إجازة تبدأ �ف
 

ف  سؤال:  ف ضد البطالة ف�ما يتعلق بتع��ض المدفوعة األجر  اإلجازةهل هناك أي اختالفات بني ي وال�ة أور�غون والتأمني
�ف

 أصحاب العمل؟
ف ضد البطالة اإلجابة:  ي وال�ة أور�غون ل�س لديها خ�ار السداد. إذا كنت صاحب  اإلجازةفإن  ،ع� عكس التأمني

المدفوعة �ف
ا ل ،عمل �قوم �سداد التكال�فال ي للبطالة التابع للدولة عن ال سداد فأنت مؤهل حال��

ي يتلقاها  فوائد الصندوق االستئمائف الىت
نامج الموظفوك بدً� من دفع مساهمات البطالة ر�ــع السن��ة أو السن��ة. ال يوجد خ�ار   مدفوعة األجر ال اإلجازةسداد ل�ب

ي وال�ة 
ي  اإلجازةب�دراج أجور  أصحاب العمل. س�قوم جميع أور�غون�ف

ودفع مساهمات  وال�ة أور�غونالمدفوعة األجر �ف
ي تق��ر كشوف المرتبات المُ  اإلجازة

 جمع كل ر�ــع سنة. المدفوعة �ف
 

ي لتحص�ل ال سؤال:   ؟مساهماتما هو الجدول الزمىف
ي وال�ة أور�غون اإلجازةس�كون برنامج  اإلجابة: 

ي ر�ــع السنوي المُ  المدفوعة األجر �ف �ىب ا من جدول التق��ر ال�ف  جمعجزء�
�بة الرواتب ي وال�ة أور�غون. لقد قمنا بص�اغة تحديثات لنماذج �ف

ي ذلك نموذج  ،�ف
ف  ،132والنموذج  OQبما �ف لتضمني

ي وال�ة أور�غون اإلجازة
ي (يناير) المدفوعة األجر �ف

. وستبدأ 2023. سيتم إصدار هذە النماذج المحّدثة قبل كانون الثائف
ي 

ي (يناير)   1المساهمات �ف
 . 2023كانون الثائف

 
 ما الذي �حتاج مقدمو الملفات المجمعة إ� معرفته؟ سؤال: 

ي وال�ة أور�غون اإلجازةستستخدم  اإلجابة: 
نفس قواعد التسج�ل لمقد�ي الطلبات المجمعة مثل  المدفوعة األجر �ف

ي نظام 
ف ضد البطالة �ف ي وال�ة أور�غون كشوف المرتبات   تقار�ر التأمني

المجمع. س�كون النظام الجد�د إلدارة التوظ�ف �ف
ا من سبتم�ب  ا لالستخدام اعتبار� نت محل نظام تقار�ر  2022جاهز� ي  كشوف المرتبات. وس�حل نظام فرا�س�س ع�ب اإلن�ت

�ف
ي عام  ،)EAA) و�وابة الوصول إ� حساب صاحب العمل (OPRSأور�غون (

ا من �سج�ل ال��ــع الثالث �ف . دعم 2022بدء�
ف ضد البطالة ،تقار�ر كشوف المرتبات المجمعة �بة التأمني ي ذلك �ف

�بة  ،)WBFالعمال ( فوائد وصندوق  ،بما �ف و�ف
ائب اال الو  ،المقتطعةالوال�ة  ف و  �ةلاقتن�ف ي ال��ــع األول من عام  ،TriMetع� لني

ائب اال ال ،2023والبدء �ف ع�  �ةلاقتن�ف
ي وال�ة أور�غون اإلجازةومساهمات  )STTمستوى الوال�ة (

 . المدفوعة األجر �ف
 . francesinfo.oregon.govتعرف ع� الم��د حول فرا�س�س ومواصفات الملفات ع� 
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ي  خصمهل �مكن ألصحاب العمل العودة وال سؤال: 
ف إذا لم نبدأ �ف  ؟2023يناير  1بأثر رج�ي من رواتب الموظفني

ء جد�د. إذا ��ي الموظف خصم مساهمات  لها  نعلم أن األخطاء غ�ي المخطط لها �مكن اإلجابة:  ي
أن تحدث عند بدء �ث

ف   ف�مكنه خصم المساهمات بأثر رج�ي من أجر الموظف خالل ال��ــع األول من مالحظة الخطأ.  ،الموظفني
 

ي ب�ان الدفع سؤال: 
�بة �ف ف خاص لتدو�ن هذە ال�ف  ؟هل نحتاج إ� استخدام أي ترم�ي

ي  اإلجابة: 
ي أور�غون �ف

ي صندوق كشوف مرتبات الموظف.  المدفوعة األجر  اإلجازة�جب تدو�ن مساهمات موظ�ف
 �ف

 
ي مكان جد�د؟كشوف هل س�حتاج أصحاب العمل أو مقدمو خدمات   سؤال: 

 الرواتب إ� التسج�ل �ف
ا من سبتم�ب  اإلجابة:  ي وال�ة أور�غون ،2022نعم. اعتبار�

نتفرا�س�س  ،س�حل النظام الجد�د لقسم التوظ�ف �ف  ،ع�ب االن�ت
ي أور�غون (

ا من  ،)EAA) و�وابة الوصول إ� حساب صاحب العمل (OPRSمحل نظام تقار�ر كشوف المرتبات �ف بدء�
ي عام 

ف ضد  ،جمعة. وس�دعم النظام الجد�د كشوف المرتبات الم2022�سج�ل ال��ــع الثالث �ف �بة التأمني ي ذلك �ف
بما �ف

�بة الوال�ة المقتطعة ،)WBFالعمال ( فوائد وصندوق  ،البطالة ائب االنتقال�ة و  ،و�ف ف و ال�ف ي  ،TriMetع� لني
والبدء �ف

ائب االنتقال�ة  ،2023ال��ــع األول من عام  ي وال�ة  اإلجازةومساهمات ) STTع� مستوى الوال�ة (ال�ف
المدفوعة األجر �ف

ا معلومات إ� أصحاب العمل حول ك�ف�ة الوصول إ� النظام الجد�د والتسج�ل للحصول ع� . أور�غون سل ق��ب� س�ف
نت.   حسابك الجد�د ع�ب اإلن�ت

 
�بة؟ سؤال:   هل تعرف رقم الحساب الخاص بهذە ال�ف

أو الدفع أو ط�ح األسئلة  تقار�ر ) للBINالخاص بهم ( نشاط التجاريس�ستخدم أصحاب العمل رقم تع��ف ال اإلجابة: 
ي وال�ة أور�غون. �جب أن  اإلجازةحول حساب 

ف تضميتم المدفوعة �ف ي جميع BIN( نشاط التجاري رقم تع��ف الني
) �ف

ا رقم تع��ف صاحب العمل الف�درا�ي (  ). FEINاالتصاالت والمرتجعات والمدفوعات. قد تتضمن بعض النماذج أ�ض�
 

ي �حتاج  سؤال:   مدفوعة األجر؟الأصحاب العمل الستخدامها لمساهمات وال�ة أور�غون لإلجازة ما �ي النماذج الىت
ي ال��ــع سنوي المُ  اإلجابة:  �ىب ا ر�ــع سنوي من خالل تق��ر أور�غون ال�ف جمع. لقد قمنا بص�اغة س�قدم أصحاب العمل ملف�

ف  132والنموذج  OQتحديثات ع� نموذج  ي وال�ة أور�غون، اإلجازةلتضمني
ي سنصدرها قبل يناير  المدفوعة األجر �ف والىت

المدفوعة بوال�ة  اإلجازة. س�قوم أصحاب العمل بملء جزء من جميع األجور المؤهلة للمساهمات بموجب 2023
ف  ،أور�غون ا تقد�م تق��ر تفص��ي لموظف ،وعدد الموظفني  والمساهمات المستحقة . �جب ع� كل صاحب عمل أ�ض�

ا مدفوعة األجر. ُ�ستحق تق��ر الذي ) 132أور�غون (نموذج  وال�ة ي ر�ــع السنوي وال�ة يتضمن أجور� �ىب أور�غون ال�ف
. OQالمجمع (نموذج  ي أو قبل اليوم األخ�ي من الشهر الذي ��ي إغالق ر�ــع السنة التق���ي

 ) �ف
 

 أسئلة صاحب العمل األخرى
ي وال�ة مختلفة ولدي عامل عنسؤال

ي وال�ة أور�غون. هل �جب أن �شارك : أنا صاحب عمل �ف
 �شا�ي  بعد �ع�ش و�عمل �ف

 ؟التجاري
ف ضد البطالة الف�درا�ي حالةع� الاألمر  �عتمد  اإلجابة:  ف مثل برنامج التأمني . �ستخدم وال�ة أور�غون نفس معاي�ي التوطني

ف �عملون و�ع�شون  و�رنامج واشنطن لإلجازة المدفوعة األجر. من المرجح أن �حتاج أصحاب العمل الذين لديهم موظفني
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ي 
ي وال�ة أور�غون إ� المشاركة �ف

ي وال�ة أور�غ�ف
من خالل جمع حصة الموظف من  وناإلجازة المدفوعة األجر �ف

ا أو أ���  25المساهمات. إذا كان لدى صاحب العمل  ف�جب عليهم دفع حصة صاحب العمل من مساهمة  ،موظف�
ي وال�ة أور�غون. إذا كان لدى صاحب العمل أقل من 

ا �ف ف الذين يتقاضون أجور� ا  25الموظفني فال ُ�طلب من صاحب  ،موظف�
ي وال�ة أور�غون. ومع ذلك العمل دفع حصة صاحب العمل من

ا �ف ف الذين �كسبون أجور� ف  ،مساهمة الموظفني فإن الموظفني
ي وال�ة أور�غون ال يزالون �دفعون مساهمة الموظف. 

 الذين �عملون و�ع�شون �ف
ي وال�ة أخرى ال �دفعون مساهمات لإلجازة 

ا بجميع أعمالهم �ف ي مدفوعة األجر السكان أور�غون الذين �قومون فعل��
وال�ة �ف

نامج.  ف لل�ب  أور�غون ول�سوا مؤهلني
 

ي وال�ة، مثل واشنطن، لديها بالفعل برنامج  سؤال: 
ي اإلجازة المدفوعة األجر ماذا لو كان عم�ي �ف

. هل �جب ع�ي المشاركة �ف
ا؟  هذا أ�ض�

ف مثل برنامج  اإلجابة:  ي عملك. �ستخدم وال�ة أور�غون نفس معاي�ي التوطني
�عتمد ذلك ع� مكان عمل كل موظف �ف

ف  ي واليتني
ف ضد البطالة الف�درا�ي و�رنامج واشنطن لإلجازة المدفوعة األجر. لن تحتاج ع� األرجح إ� المساهمة �ف التأمني

ي وال�ة 
ف وتدفع مساهمات  ،أور�غونلنفس الموظف. إذا كان موظفك �عمل �شكل أسا�ي �ف فستجمع مساهمات الموظفني

ي 
ي واشنطن وأور�غون. نحن نعمل  سبةتوال�ة أور�غون ع� جميع األجور المكاألجر بالمدفوعة  اإلجازةصاحب العمل �ف

�ف
ا نتبع نفس القواعد الخاصة بالوال�ة مع   مساهمات حىت ال �ضطر الموظفون إ�نسبة للواشنطن للتأ�د من أننا جم�ع�

 . ف  الدفع مرتني
 

ف األخرى  أسئلة الموظفني
 اآلن. ك�ف أتقدم بطلب؟ اإلجازة المدفوعة األجر  فوائد أنا بحاجة لتقد�م طلب للحصول ع�  سؤال: 
ي وال�ة أور�غون: تبدأ اإلجابة

ي عام  اإلجازة المدفوعة األجر �ف
ي دفع 2023�ف

. سيبدأ أصحاب العمل والموظفون �ف
ي يناير 

ا�ات �ف ف التقدم للحصول ع� ال ،2023االش�ت ي سبتم�ب  فوائد و�مكن للموظفني
ي سبتم�ب 2023�ف

�مكنك  ،2023. �ف
نتالتقدم بطلب للحصول ع� إجازة من خالل  . كما أ�شأت  ورق تقد�مأو طلب  فرا�س�س ع�ب االن�ت ي

اإلجازة ور�ت
ي وال�ة أور�غون

ي العثور ع� الدعم.  دل�ل موارد  المدفوعة األجر �ف
 لمساعدة األشخاص �ف

 
ي وقت سابق. أحتاج هذە ال سؤال: 

نامج بدأ �ف  اآلن.  فائدةاعتقدت أن ال�ب
ا لجميع مجتمعاتنا. �ستغرق بدء برنامج جد�د ال�ث�ي من  اإلجابة:  نامج مهم جد� نحن نتفهم قلقك ونعلم أن هذا ال�ب

ي وال�ة أور�غون اإلجازةالوقت. تم توقيع 
ي أغسطس  المدفوعة األجر �ف

ا �ف
�
ي  19-و�اء كوف�د و�دأ  ،2019لتصبح قانون

�ف
ف 2020مارس  ي التأمني

ي بدا�ة . انتقل العد�د من موظفينا للعمل �ف
ضد البطالة ألن العد�د من األشخاص فقدوا وظائفهم �ف

ي كانت لدينا ومدى �عة تمكال��اء. أثر هذا  ا، وكم�ة الموارد الىت نامج. نع� ك�ف�ة عملنا مع�  نا من ط�ح ال�ب
مع أصدقائك وأحبائك. هناك برامج متاحة اآلن �مكن أن �ساعد خالل هذا الوقت، إذا  هذا  دل�ل موارد ير�ب مشاركة 

  هلة. كانت مؤ 

https://paidleave.oregon.gov/Pages/resources.aspx
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