
قوانین العمل األخرى في میشیغان

إضافــة إلــى قانــون دفــع األجــور والمزايــا 
اإلضافیــة، يديــر قســم األجــور والســاعات 

أيًضا:

قانون الحد األدنى لألجور في
(MWL) والية میشیغان 

يحــدد قانــون األجــور المحّســن لفــرص القــوى 
العاملــة ذو الرقــم PA 337 لعــام 2018، بصیغته 
فــي  بمــا  لألجــور  األدنــى  الحــد  المعدلــة، 
ذلــك معــدالت الحــد األدنــى لألجــور لبعــض 
ــظ  ــي، وحف ــل اإلضاف ــور العم ــن، وأج الموظفی

السجالت ومعايیر المساواة في األجور.

قانون اإلجازة الطبیة مدفوعة
(PMLA) األجر

القانــون المرقــم PA 338 لعــام 2018، بصیغتــه 
الطبیــة  اإلجــازة  متطلبــات  يحــدد  لــة،  الُمعدَّ
ــغ المســتحقة، اإلســتخدام  ــة، المبال المدفوع
الســجالت  حفــظ  ومعايیــر  بــه،  المســموح 

لبعض الموظفین المؤھلین.

قانون معايیر توظیف الشباب
(YESA)

يوفــر القانــون المرقــم PA 90 لعــام 1978، 
توظیــف  عنــد  اللوائــح  المعدلــة،  بصیغتــه 

القاصرين في والية میشیغان.

اإلتجار بالبشر
ــزم  ــام 2016، ُيل ــم  PA 62 للع ــون المرق القان
ــار  ــة باإلتج ــات المتعلق ــض المالحظ ــر بع نش

بالبشر عن طريق كیانات معینة.

نظرة عامة على
 قانون دفع األجور والمزايا

اإلضافیة
ھذا الكتیّب مخصص للمعلومات العامة 

فقط. وھي ال تشمل جمیع أحكام القانون 
390، القانون العام لعام 1978.
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ينص قانون دفع األجور والمزايا
اإلضافیة على أن الموظفین:

ينص قانون دفع األجور  والمزايا
اإلضافیة على أن  أصحاب العمل:

أســاس  علــى  المكتســبة  األجــور  يســتلمون   •
منتظــم: أســبوعیًا، نصــف شــھريًا، نصــف شــھريًا 
أو شــھريًا. يجــب أن يتــم الدفــع للعمــال الذيــن 
يعملــون بالحصــاد الیــدوي مــرة واحــدة علــى األقــل 
ــى  ــوب عل ــد مكت ــص عق ــم ين ــا ل ــي األســبوع م ف

خالف ذلك.

يســتلمون تعويًضــا عــن المزايا اإلضافیة المكتســبة    •
وفًقــا لعقــد مكتــوب أو سیاســة مكتوبــة مثــل الدفع 
مقابــل: إجــازة، إجــازة بســبب المــرض أو اإلصابــة، 
إجــازة لقضــاء عطلة أو ألســباب شــخصیة، مكافآت، 

أو نفقات مصرح بھا يتم صرفھا أثناء العمل.

يســتلمون األجــور المســتحقة فــي يــوم الدفــع    •
العــادي المقــرر للفتــرة التــي تــرك فیھــا الموظــف 
العمــل أو تــم تســريحه منــُه.  يجــب أن يتــم الدفــع 
للعمــال الذيــن يعملــون بالحصــاد الیــدوي فــي 
غضــون يــوم واحــد مــن التســريح أو يجــب أن يتــم 

الدفع خالل ثالثة أيام من ترك العمل.

ــدون اســتقطاعات، باســتثناء  ــور ب يســتلمون األج  •
اتفاقیــة  القانــون،  يقتضیھــا  التــي  الخصومــات 
ــع  ــوب والموق ــة، أو اإلذن المكت ــة الجماعی المفاوض

من قِبَل الموظف.

ــه  ــاظ ب ــل لالحتف ــع األجــور قاب ــان دف يســتلمون بی  •
فــي وقــت دفــع األجــور يوضــح فیــِه ســاعات العمل، 
األجــور اإلجمالیــة المدفوعــة، تفصیــل الخصومــات، 
وتواريــخ التــي علــى أساســھا يســتحق دفــع 

األجور.

يســتلمون األجــور نقــًدا أو بشــیك أو حوالــة مالیــة   •
أو بطاقــة الســحب الخاصــة باألجــور، أو اإليــداع 

المباشر المصرح به في بنك أو إتحاد ائتماني.

أن يتــم تعیینھــم وتظلــون موظفین دون دفع رســوم   •
لصاحــب العمــل أو أي مقابــل آخــر. اإلســتثناء: 

الرسوم المدفوعة لوكاالت التوظیف.

• يحتفظــون بســجالت لمــدة ثالث ســنوات تشــیر 
ــالده  ــخ می ــه وتاري ــف وعنوان ــم الموظ ــى إس إل
وإجمالــي ســاعات  أجــرُه  ومعــدل  وتصنیفــه 
ــور  ــي األج ــع وإجمال ــرة دف ــي كل فت ــل ف العم

المدفوعة وتفصیًال للمزايا اإلضافیة.

القیــام بتزويــد ســجالت الرواتب الخاصة بقســم    •
األجــور والســاعات أو المســتندات األخــرى ذات 

الصلة بالتحقیق أو اإلجراءات.

يمكــن أن يتــم خصــم مدفوعــات زائــدة مــن    •
أخطــاء  بســبب  اإلضافیــة  المزايــا  أو  األجــور 
ــة.  ــروف خاص ــل ظ ــي ظ ــة ف ــة أو مطبعی رياضی
للحصــول  والســاعات  األجــور  بقســم  اتصــل 

على إرشادات لخصم المدفوعات الزائدة.

يمكــن أن يخضــع لفائــدة وعقوبــات مدنیــة عنــد   •
االنتھــاء مــن تحقیق يصل إلــى 1,000 دوالر لكل 
فــرد بســبب عــدم الحفــاظ علــى الســجالت 
المطلوبــة أو تقديمھــا و/أو دفــع األجــور أو المزايا 
ــة المســتحقة مــن قبــل قســم األجــور  اإلضافی
والســاعات، باإلضافــة إلــى تعويضــات نموذجیــة 

تبلغ ضعف المبلغ المحدد المستحق.

ال يجــوز التســريح مــن العمــل أو اتخــاذ أي إجراء   •
تمییــزي آخــر ضــد موظــف قــدم شــكوى بشــأن 
ــا إضافیــة، أو أقــام دعــوى بموجــب  أجــر أو مزاي
القانــون، أو أدلــى بشــھادته فــي دعــوى، أو 
مــارس حًقــا يمنحــه لــُه القانــون نیابــة عــن 

موظفین آخرين.

تقديم شكوى

يغطــي قانــون دفــع األجــور والمزايــا اإلضافیــة 
معظــم أصحــاب العمــل والموظفیــن فــي واليــة 
أن  يعتقــد  الــذي  للموظــف  يجــوز  میشــیغان. 
ــم  ــون تقدي ــذا القان ــك ھ ــد انتھ ــل ق ــب العم صاح
ــب  ــاعات.  يج ــور والس ــم األج ــى قس ــكوى إل ش
تقديــم شــكوى بدعــوى عــدم دفــع األجــور أو 
شــھًرا   12 غضــون  فــي  اإلضافیــة  المزايــا 

من االنتھاك المزعوم.

التســريح مــن  يجــب تقديــم شــكوى بدعــوى 
ــز آخــر بســبب تقديــم شــكوى  العمــل أو أي تمیی
ــد حــق  ــة أو تأكی ــا اإلضافی ــب أو المزاي بشــأن الرات
ــا  ــون دفــع األجــور والمزاي منصــوص علیــه فــي قان
ــن التســريح أو  ــا م ــي غضــون 30 يوًم ــة ف اإلضافی

من تاريخ تخفیض األجور.

غیــر  بشــكل  معینــة  شــكوى  حــل  تعــذر  إذا 
الســاعات واألجــور  رســمي، فســیصدر قســم 
قــراًرا مكتوبًــا يمكــن للموظــف وصاحــب العمــل 
اســتئنافه.  ســیتم تحديــد جلســة اســتماع أمــام 
ــر  ــع أن يحض ــن المتوق ــون اإلداري. م ــي القان قاض
اإلســتماع  جلســة  والموظــف  العمــل  صاحــب 
ــوى  ــوص الدع ــھادتھما بخص ــإلدالء بش ــة ل اإلداري
المقدمــة.  ســیؤكد ضابــط جلســات اإلســتماع 
القــرار أو يعدلــه أو يعكســه.  يمكــن اســتئناف ھــذا 

القرار أمام محكمة الدائرة المختصة.

ــع األجــور  ال يضمــن قســم األجــور والســاعات دف
ــل  ــد التحصی ــبة. يعتم ــة المكتس ــا اإلضافی والمزاي
علــى  العمــل  لصاحــب  المالیــة  القــدرة  علــى 
الدفــع، إغــالق العمــل، تقديــم اإلفــالس، أو موقــع 
األمــوال واألصــول المالیــة. ال يترتــب دفــع أيــة 

رسوم لتقديم شكوى.

يمكــن تقديــم الشــكاوى عبــر اإلنترنــت علــى الموقع 
.www.michigan.gov/wageclaim اإللكتروني


