ማወቅ ያለብዎት

እ ኤ አ ከመስከረም 2023 ጀምሮ፣ Paid Leave Oregon ልጅን ለመውለድ ወይም
ለማደጎ፣ ለርስዎ ወይም ለሚወዱት ሰው ከባድ ህመም ወይም ወሲባዊ ጥቃት፣ ወይም የቤት
ውስጥ ጥቃት፣ ትንኮሳ፣ ወይም ማሳደድ ካጋጠምዎ የሚከፈልበት ፈቃድ በመስጠት በኦሪገን
ውስጥ አብዛኛዎቹን ሰራተኞች ያገለግላል።
ከPaid Leave Oregon በኩል ምን
ጥቅማጥቅሞች ይሰጣሉ እና ማን
ብቁ ነው?

ባለፈው አመት ቢያንስ 1,000 ዶላር ያገኙ
በኦሬገን ያሉ ሰራተኞች እስከ 12 ሳምንታት
የሚከፈል የቤተሰብ፣ የህክምና ወይም
የአስተማማኝ ፈቃድ በጥቅማ ጥቅም አመት
ሊያገኙ ይችላሉ። በእረፍት ላይ እያሉ፣ Paid
Leave Oregon ለሰራተኞች የደመወዛቸውን
መቶኛ ይከፍላል። የጥቅማጥቅም መጠን
የሚወሰነው ሠራተኛው ባለፈው ዓመት ባገኘው
ገቢ ላይ ነው።

ለPaid Leave Oregon ኦሬገን ማን
ይከፍላል?
ከጥር 1፣ 2023 ጀምሮ ሰራተኞች እና አሰሪዎች
ለPaid Leave Oregon በደመወዝ ( ፐይሮል)
ቀረጥ ያዋጣሉ።
መዋጮዎች እንደ የደመወዝ መቶኛ ይሰላሉ እና
ቀጣሪዎ የእርስዎን የመዋጮ መጠን ከክፍያዎ
ላይ ይቀንሳል።

እረፍት ስለ መውጣቴ ለአሰሪዬ
መንገር ያለብኝ መቼ ነው?

የእረፍት ጊዜዎ አስቀድሞ የሚታይ ከሆነ፣
የሚከፈልበት የቤተሰብ፣ የህክምና ወይም
የአስተማማኝ እረፍት ከመጀመራቸው ቢያንስ 30
ቀናት በፊት ለአሰሪዎ ማስጠንቀቂያ መስጠት
አለብዎት። አስፈላጊውን ማስታወቂያ ካልሰጡ፣
Paid Leave Oregon የመጀመሪያውን
ሳምንታዊ ጥቅማጥቅም በ25 በመቶ ሊቀንስ
ይችላል።

መብቶቼ ምንድን ናቸው?
የሚከፈልበት ፈቃድ ለማግኘት ብቁ ከሆኑ ቀጣሪዎ
እንዳይወሰድ ሊከለክልዎት አይችልም። ለቀጣሪዎ
ቢያንስ ለ90 ተከታታይ የቀን መቁጠሪያ ቀናት
ከሰሩ የሚከፈልበት ፈቃድ በሚወስዱበት ጊዜ
ስራዎ የተጠበቀ ነው። በእረፍት ላይ እያሉ የጡረታ
መብቶችዎን አያጡም እና ቀጣሪዎ በሚሰሩበት
ጊዜ ተመሳሳይ የጤና ጥቅማጥቅሞችን
ይሰጥዎታል።

የእኔ መረጃ እንዴት ይጠበቃል?
ከአሰሪዎ ጋር ለመጋራት የመረጡት ማንኛውም
የጤና መረጃ ከቤተሰብ፣ ከህክምና ወይም
ከዳህንነት ፈቃድ ጋር የተገናኘ ሚስጥራዊ ነው እና
መልቀቅ በህግ ካልተጠየቀ በስተቀር በእርስዎ
ፈቃድ ብቻ ሊለቀቅ ይችላል።

ስለመብቶቼ ጥያቄዎች ካሉኝስ?
የሚከፈልበት የዕረፍት ጊዜ ጥቅማጥቅሞችን
ስለጠየቁ ወይም ይገባኛል ስላሉ አሰሪዎ በርስዎ
ላይ አድልዎ ማድረጉ ወይም መበቀሉ ህጋዊ
አይደለም። አሰሪዎ ህግን የማይከተል ከሆነ፣
የፍትሐ ብሔር ክስ በፍርድ ቤት የማቅረብ ወይም
ለኦሬገን የሠራተኛ እና ኢንዱስትሪዎች ቢሮ
(BOLI) ቅሬታ የማቅረብ መብት አልዎት።
ለBOLI በመስመር ላይ፣ በስልክ ወይም በኢሜል
ቅሬታ ማቅረብ ይችላሉ፡ድረ ገጽ ፣ www.oregon.gov/boli
ይደውሉ፡ 971-245-3844
ኢሜይል፡- help@boli.oregon.gov

ለዕረፍት ፈቃድ በክፍያ ( Paid Leave)
እንዴት ማመልከት እችላለሁ?
በመስከረም 2023፣ ለፈቃድ ለ Paid Leave
Oregon በእንቴርኔት በ paidleave.oregon.gov
ማመልከት ይችላሉ ወይም ከመምሪያው የወረቀት
ማመልከቻ ይጠይቁ፡፡ ማመልከቻዎ ውድቅ ከተደረገ፣
ውሳኔውን ከኦሬገን የስራ መምሪያ ጋር ይግባኝ ማለት
ይችላሉ።

ስለ Paid Leave Oregon የበለጠ ይረዱ
ድረ ገጽ፣ paidleave.oregon.gov
ይደውሉ፡ 833-854-0166
ኢሜይል፡- paidleave@oregon.gov

