
 

ف 2023من سبتم�ب  إبتداءً  ي وال�ة أور�غون ع� خدمة معظم الموظفني
، ستعمل اإلجازة المدفوعة األجر �ف

ي طفل أو �سبب مرض خط�ي 
ي وال�ة أور�غون من خالل توف�ي اإلجازة المدفوعة األجر لوالدة أو تبيف

�ف
 مضا�قة أو مطاردة.  ، أ�يأصابك أنت أو ألحبائك أو إذا تعرضت العتداء جن�ي أو عنف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها من خالل اإلجازة  ي يتم توف�ي
ما �ي الفوائد اليت

ي وال�ة أور�غون ومن هو 
المدفوعة األجر �ف

 المؤهل؟
ي وال�ة أور�غون الذين 

قد يتأهل الموظفون �ف
ي العام  1000كسبوا ما ال �قل عن 

دوالر �ف
ا من اإلجازة  12تصل إ� السابق لمدة  أسبوع�

العائل�ة المدفوعة األجر أو اإلجازة الطب�ة أو 
ي سنة ال

. أثناء اإلجازة، تدفع وال�ة فوائد اآلمنة �ف
ف �سبة مئ��ة من أجورهم.  أور�غون للموظفني

تعتمد مبالغ الفوائد ع� ما حصل عل�ه 
ي العام السابق

 .الموظف �ف

ي وال�ة اإلجازة المدفوعة األ  من �دفع مقابل
جر �ف

 أور�غون؟
ا من  ، �ساهم الموظفون 2023يناير  1بدء�

ي اإلجازة المدفوعة 
األجر وأصحاب العمل �ف

ائب الرواتب  .بوال�ة أور�غون من خالل �ف
حسب ال

ُ
كنسبة مئ��ة من األجور   مساهماتت

وس�قوم صاحب العمل بخصم حصتك من 
 .المساهمة من راتبك �سبة

 ل بأخذ إجازة؟ميت أحتاج إلخبار صاحب العم
 إخبار إذا كانت إجازتك متوقعة، ف�جب عل�ك 

ا ع� األقل من بدء  30صاحب العمل قبل  يوم�
إجازة عائل�ة مدفوعة األجر أو إجازة طب�ة أو 

المطلوب، فقد  اإلشعار آمنة. إذا لم تقدم 
ض

ّ
ي وال�ة  تخف

اإلجازة المدفوعة األجر �ف
أور�غون من أول فائدة أسبوع�ة لك بنسبة 

25٪. 

اإلجازة  ك�ف أتقدم بطلب للحصول ع�
 المدفوعة األجر؟

ي سبتم�ب 
، �مكنك التقدم بطلب 2023�ف

ي وال�ة اإلجازة  للحصول ع�
المدفوعة األجر �ف

نت ع�  أور�غون ع�ب اإلن�ت
paidleave.oregon.gov  طلب المطالبة بأو

ي من القسم. إذا تم رفض طلبك، �مكنك 
ور�ت

ي وال�ة 
استئناف القرار لدى إدارة التوظ�ف �ف

 .أور�غون
 

 

؟ ي
 ما �ي حقو�ت

إذا كنت مؤهً� للحصول ع� اإلجازة المدفوعة 
ب العمل من منعك من األجر، فلن يتمكن صاح

أخذها. وظ�فتك محم�ة أثناء حصولك ع� 
اإلجازة المدفوعة األجر إذا كنت قد عملت لدى 

ا ع�  90صاحب العمل لمدة  ا متتال�� ا تق��م�� يوم�
ي المعاش التقاعدي 

األقل. لن تفقد حقوقك �ف
ي 

أثناء اإلجازة و�جب أن �ستمر صاحب العمل �ف
 لو كنت تعمل.  إعطائك نفس الفوائد الصح�ة كما 

 
؟ ي

 ك�ف يتم حما�ة ب�انايت
أي معلومات صح�ة تتعلق ب�جازة عائل�ة أو طب�ة 

أو آمنة تختار مشاركتها مع صاحب العمل تعت�ب 
إّ� عنها إال ب�ذن منك،  حا ص��ة وال �مكن اإلف

ا 
َ
ا بموجب القانون.  حا صاإلف كان  إذ  مطل���
 

؟ ي
 ماذا لو كان لدي أسئلة حول حقو�ت

ك أو من غ�ي  ف ي لصاحب العمل أن �م�ي
القانويف

ينتقم منك ألنك سألت أو طالبت بفوائد اإلجازة 
. إذا كان صاحب العمل الخاص األجر  المدفوعة

بك ال يتبع القانون، ف�حق لك رفع دعوى مدن�ة 
ي المحكمة أو تقد�م شكوى إ� مكتب أور�غون 

�ف
). �مكنك تقد�م شكوى  للعمل والصناعات (بو�ي

�د  إ� بو�ي ع�ب  نت أو ع�ب الهاتف أو ال�ب اإلن�ت
 : ي

ويف  اإلل��ت
 
 
 

 www.oregon.gov/boli: موقعال
 971-245-3844: اتصل ع�

ي 
ويف �د اإلل��ت  help@boli.oregon.gov: ال�ب

ي وال�ة أور�غون
 تعرف ع� الم��د حول إجازة مدفوعة األجر �ف

 paidleave.oregon.gov الموقع: 
 8338540166 هاتف: 

ي 
ويف �د اإلل��ت  paidleave@oregon.gov  :ال�ب
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