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 2020آذار )مارس(  26الخميس 

 عملال ك فيمن النائب العام دانا نيسل الى سكان ميشيغان: إعرف حقوق

عرف حقوقك في العمل" على موقع إقسم "أنشأت العام في ميشيغان  دعا ارة اإلإدسل اليوم، أن يأعلنت النائب العام دانا ن - النسينغ

ألمر بموجب االحقوق القانونية للموظفين وأصحاب العمل ب التي تتعلقارة لتقديم معلومات وإجابات عن األسئلة ألدالويب الخاص با

 في منزلك، إبقى في أمان".التنفيذي الصادر من حاكم الوالية جريتشين ويتمر "إبقى 

يوفر موقع الويب أيًضا معلومات حول أنواع الموظفين الذين يعتبرون "عمال البنية التحتية الحساسة" بموجب األمر، وبالتالي يُسمح لهم 

ات سلطحة لبالعمل خارج المنزل، باإلضافة إلى األسئلة الشائعة حول حقوق الموظفين ومسؤوليات صاحب العمل، والممارسات المقتر

 تطبيق القانون والمدعين العامين.

( وحماية الصحة العامة 19-كوفيد) 2019 كورونانتشار مرض فيروس إإلبطا   "إبقى في منزلك، إبقى في أمان"تم إصدار أمر 

 ا لكل مخالفة.يومً  90السجن دوالر و/أو  500ورفاهية سكان ميشيغان. يمكن أن تؤدي المخالفات المتعمدة لألمر إلى غرامة قدرها 

 نقالت السيدة نيسل: "يوفر األمر التنفيذي وقوانين الوالية األخرى حماية مؤكدة للموظفين خالل هذا المشهد المتغير بسرعة، ومن المهم أ

نه ال يوجد أستمرار هذا الوبا  في مواجهة تحديات وأسئلة جديدة، ولكننا واثقون من إحقوقه. بالتأكيد، مع  في الوالية مقيمشخص يفهم كل 

 شي  ال يمكننا التغلب عليه عندما نعمل جميعًا معًا ".

روري العمل الشخصي غير الض بموجب األمر التنفيذي الصادر من حاكم الوالية جريتشين ويتمر "إبقى في منزلك، إبقى في أمان". يمنع

 أنهُ بموظف من قبل صاحب العمل هذا الما لم يتم تعيين للحفاظ على الحياة أو حمايتها. ال يمكن إجبار الموظف على العمل خارج المنزل 

لقانون في ا تطبيقإلى سلطات عنها بال  اإللهذا األمر التنفيذي جنحة ويجب  ةالمتعمد مخالفةال تعتبرعامل أساسي في البنية التحتية. 

 ة.نحالقضائية التي وقعت فيها الج سلطةال

العمل من التمييز ضد الموظفين لممارستهم أي حق قد يمنح لهم بموجب قانون السالمة إضافةً الى ذلك، يمنع قانون ميشيغان أرباب 

(. بشكل عام، يشترط قانون ميشيغان على أصحاب العمل تزويد كل موظف "بمكان عمل MIOSHAوالصحة المهنية في ميشيغان )

 ضرر جسدي خطير بالعامل." خاٍل من المخاطر المعترف بها التي تسبب، أو يحتمل أن تسبب، الوفاة أو إلحاق

عتقد أحد الموظفين أن صاحب العمل قد أخفق في إتخاذ اإلحتياطات المناسبة لحماية الموظفين من التعرض لمختلف التهديدات، إإذا 

 عبر اإلنترنت. (MIOSHAكيفية تقديم شكوى إلى قانون السالمة والصحة المهنية في ميشيغان )فيمكنهم معرفة 

 

ك، إبقى في "إبقى في منزل التنفيذي ى ملخص لألنشطة التي يمكن لألشخاص القيام بها وال يمكنهم القيام بها بموجب األمريمكن العثور عل

 .ة حول الطلب هناشائعإجابات لألسئلة ال، ويمكن العثور على يمكن العثور على نص الطلب هنا، وعبر اإلنترنت هنا أمان".

 لنائب العام على الموقع.الصادر من ا العملفي عرف حقوقك إنقر هنا لعرض قسم أ

اإلبال  عن  ، على الرغم من أنه ينبغيحتيالسيستمر مكتب المدعي العام في تلقي وتقييم شكاوى المستهلكين بشأن التالعب باألسعار واإل

عن  ريمة المزعومة. يمكن اإلبال القضائية حيث وقعت الج السلطةالقانون في  تطبيقنتهاكات األخرى لألوامر التنفيذية إلى سلطات اإل

          متصال على الرقأو باإل لنائب العامدارة اعبر اإلنترنت إلى فريق حماية المستهلك التابع إلحتيال شكاوى التالعب باألسعار واإل

877-765-8388. 

 والية ميشيغان

 النائب العام دانا نيسل



صص موقع الوالية المخئعة المدرجة على تنفيذي أوالً مراجعة تلك الطلبات واألسئلة الشا أمرٍ  أي يجب على أي شخص يسعى إلى تفسير

موقع النائب العام على روابط إلكترونية لتلك الصفحات ومعلومات إضافية من خالل اليمكن أيًضا العثور على  .19-فايروس كوفيدل

 .الويب

 .يغانإدارة اإلدعا  العام في ميشإلى  بالبريد اإللكترونيتنفيذي  أمرٍ أي ، يمكن إرسال طلبات تفسير معينةإذا لم يتم العثور على إجابة 
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