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                            Information sheet                                                                              صفحة  إعالمية    

Workforce Opportunity Wage Act of 2014 (WOWA)                                        العاملة لفرص األجر للقوى  ٢٠١٤قانون  

Coverage of Agricultural Workers (Michigan Minimum Wage)                    (حد األجراالدنى لمتشيجانتغطية عمال الزراعة )

األجر للقوى العاملةالتغطية تحت نص قانون فرص   

جر األدنى لمعظم أصحاب العمل فى  األمتطلبات حد فى يتحكم  ، هو الذى  ٢٠١٤لسنة  ١٣٨رقم  قانون فرص األجر للقوى العاملة 

            سنة او اكبر. ١٦الذين يوظفون عاملين اواكثر   فى متشجان األعمال الزراعية، عامة يطبق على إصحاب  والية متشجان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                      العاملةحسب قانون فرص االجرللقوى تعريف موظف الزراعة 

انتاج اللبن ،  وحرث التربة ،أخرى تشمل زراعة الفالحة بكل فروعها ، والتى ضمن أشياء  اى موظف فى مجال الزراعة ، شاملتا" 

      تتضمن ممارسة وأو دواجن ،  نمو ، و حصاد سلع زراعية أو بساتينية ، تربية حيوانات ، نحل ، حيوانات ذات فرو ،  ، زراعة  انتاج ،

األعمال الزراعية ، مشتملة على التجهيز مرة فريدة أو بجانب أو عمليات قطع األشجار ، يقوم بها مزارع ، أو تنفذ فى مزرعة الغابات 

    القابلة تجهيز أو حفظ للمنتجات الزراعية أو إلى شركة نقل للنقل إلى سوق أوتوصيل إلى مخزن ، أو التوصيل إلى سوق الللسوق ، 

"للتلف.  

                                                                                                                                      

WOWA تحت نص قانون صحاب عمل و موظفين زراعيين معيناستثناءات أل  

 WOWA                      ن معايير العمل العادلة االتحاديةألحكام حد األجر األدنى وفقا لقانو خاضعال ينطبق على صاحب عمل  

                                                         Federal Fair Labor Standards Act ( FLSA ) , 29 USC 201 to  219  ,  

 .  WOWA    اللمنصوص علية فى قانون اللساعة اقل من لإلى حد اجر ادنى (FLSA) األدنى لقانون ال أحكام حد األجر أدت اال اذا    

 كال من االستثناءات التالية تنطبق على اى صاحب عمل يخضع لقانون  فرص االجر للقوى العاملة فقط بسبب تطبيق هذا المقطع:   

    

   ة    معايير العمل العادل رحسب قانونقانون فرص االجر للقوى العاملة ال ينطبق على موظف معفى من متطلبات الحد االدنى لالج

                      .                                                                    ( FLSA )  MCL  408. 420 ( 1 ) (b)   االتحادية  

 

                                                             :   لقانون معايير العمل العادلة االتحادية اذا كانعامة اى صاحب عمل يخضع  

                                                           دوالر    او   ٥٠٠٫٠٠٠نوي اجمالى قدرة  صاحب العمل له دخل س  –١

                                                                                  صاحب العمل ينتج بضائع تجارية بين الواليات .  –٢

   اذا كان صاحب العمل يخضع لقانون معايير العمل العادلة االتحادية ، موظفين زراعين معينين احتمال ال يزالوا معفيين من احكام حد 

                                     قوى العاملة  .االجر االدنى لقانون معايير العمل العادلة االتحادية و بالتالى من قانون فرص االجر لل

                                   

 

                                     قسم التراخيص و الشؤن التنظيمية ذو فرص عمل متساوية / برامج                                       

                                       لالفراد ذوى عجزند الطلب مساعدات و خدمات معقولة متوفرة ع     

                            

 

           

   ٢من   ١صفحة رقم                  

http://www.michigan.gov/wagehour
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لالجر                                           يوفر قانون معايير العمل العادلة االتحادية قائمة لموظفى الزراعة المعفيين من الحد االدنى   

          و  لمتشجان يشمل ، و غير مقصور على:                                امن حد االجر االدنى الفدرالى  موظفين الزراعة  المعفيين

رجل/ يوم فى اى ربع سنة خالل السنة السابقة .                          ٥٠٠من اى موظف زراعة عند صاحب عمل لم يستخدم اكثر •    

      عمال الزراعة الذين هم أعضاء مباشرين من أسرة صاحب عملهم  .                                                                    •  

                 اى عامل يعمل بصفة أساسية فى نطاق تربية و انتاج الحيوانات  .                                                            •  

لمعتاد تقليديا معدل القطعة كاالذين يسافرون يوميا من مسكنهم الرئيس ، يتقاضوا أجورهم بناء على المحللين  عمال الحصاد اليدوى •  

              .                                أسبوع خالل السنة السابقة  ١٣فى مهن تصنيف القطة ، و كانوا يعملون فى الزراعة اقل من 

سنة من العمر او اقل ، و هم عمال حصاد يدوين ، يتقاضوا أجورهم بناء على معدل القطعة كالمعتاد  ١٦القصارى غير المحللين ، •  

والديهم ، و يتقاضوا أجرتهم بنفس معدل القطعة مثل الذين هم اكبر  موظفين فى نفس المزرعة مثل مهن تصنيف القطعة ، وهمتقاليدنا فى 

      سنة .                                                                                                                         ١٦من 

الزراعة يناعتبارات إضافية للدفع لموظف  

معدل الحد األدنى لألجر على االقل يعادل  ان البدعلى حصاد الفواكه و الخضروات  بالقطعة المطبقالمقياس للعمل معدل القطعة :  

االجور للقوى العاملة . بالساعة للموظفين فى نطاق الصالحية القضائية لقانون فرص  

لديه اتفاقية اجر مكتوبه ، تحدد شروط دفع األجور إلتى البد ان تدفع  ،     H2A :  لو ان موظف غير عامل ال اتفاقيات االجر المكتوبة   

المعلن فى   المزايا االضافيه بمتشجان و األجوروقانون دفع  ،  ١٩٧٨من  ٣٩٠قانون نص  تحت  احتمال ان تنفذهذه االتفاقية            

                                                                                  www.Michigan.gov/wagehour.: الموقع     االلكترونى 

(INA)       ل زراعيةالقيام باعما غير المهاجرين المؤاقتينللعمال  القانوني القبول   ال عامل H2-A  :   يسمح قانون الهجرة و الجنسية   

عززة من وزارة العمل العمل وم مؤقتة او موسمية فى طبيعتها . شروط العمل واألجور لهؤالء العمال منصوص علية فى تأشيرة

               بالواليات المتحدة .                                                                                                          

  المتعلقة بعمال الزراعة فى والية متشجان .تهدف هذة الصفحة اإلعالمية إلى توضيح مسائل أالحد األدنى لألجور  معلومات إضافية : 

                                             من فضللك سنة   ١٧و  ١٦% من الحد األدنى لألجور من هو ٨٥للحصول على معلومات بخصوص أجور تدريب صغار السن و 

 ارجع إلى الصفحات االعالمية   WHD  9920  و  WHD  9910                       االلكترون :           الموجودة على الموقع 

                                                               www.Michigan.gov/wagehour. 

اكثر اتصل بقسم االجر والساعة على الرقم اللمجانى تحت عنوان الحد األدنى لألجر و الوقت االضافى .  للحصول على معلومات 

٨٥٥–٤٦٤–٩٢٤٣                                                            

 

النصيحة القانونية .                                          منحته هذة الوثيقة للمعلومات فقط وال تحل محل   

 

 

       

قسم التراخيص و الشؤن التنظيمية ذو فرص عمل متساوية / برامج                                         

مساعدات و خدمات معقولة متوفرة عند الطلب لالفراد ذوى عجز                                             
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