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والية ميشيغان 

سوزان كوربين إدارة العمل والفرص اإلقتصادية غريتشن ويتر
النسينغ     المدير            الحاكمة 

نشرة إعالمية: الحد األدنى لألجور 

أجور تدريب الشباب

یســمتحسین  Workforce  Opportunity  Wالعمر  A CT,القانون العام  337  من  2018,بصیغتھ المعدلة, یسمح للعمال 
الذین تقل أعمارھم عن 20 عاما أن تدفع أجر التدریب ألول 90 یوما تقویمیا  من العمل في ظل ظروف معینة.  یمكن العثور على 

األحكام القانونیة التي تغطي أجر التدریب في القسم 4b (1)  408.934b (1)  من قوانین میشیغان المجمعة.  وینبغي ألي شخص 
ل. مھتم بالمعلومات المتعلقة بأجر التدریب أن یستشیر النظام األساسي للنص الكام

ویجوز لصاحب العمل المشمول بقانون تحسین  أجور فرص العمل أن یدفع  للموظف المعین حدیثا من سن 16 إلى 19 سنة أجرا 
ل.   تدریبیا    قدره 4.25 دوالرات في الساعة ألول 90 یوما تقویمیا  من العم

تطبق الشروط التالية على أجر التدريب:

•

 •

 •

ال يجــوز لصاحــا بلعمــف لصــل أو تســريح أو قنــل موظــف آخــر أو لقتيــل ســاعات أو أجــور أو مزايــا 
. الموظــف لتوظيــف عامــل بأجــر التدريــب

معــدل أجــر العمــا لإلضافــي للعامــا للخاضــع لأحــكام أجــر التدريــب هــو  6.38دولار للســاعة ؛ بمقــدار 
دولار. مــرة ونصــف لســعر الســاعة العــادا يلبالــ4.25 غ 

تغطوتغطي فترة أجور التدریب 90 یوما تقویمیا.

ال يؤدي التغيير في تصنيف الوظيفة ،أو الواجبات أو المهنة إلى إطالة فترة التدريب المدفوعة األجر.  •

ــات  ــي والتعويض ــل اإلضاف ــور العم ــع أج ــي لدف ــت التعويض ــكام الوق ــون أح ــن ينتهك ــل الذي ــاب العم ــع أصح يخض  •
المقطوعــة وغرامــة مدنيــة تصــل إلــى 1,000.00 دوالر.

لمزيــد مــن المعلومــات قــم بزيــارة موقعنــا علــى شــبكة اإلنترنــت علــى www.michigan.gov/wagehour أو اتصــل بمكتبنــا علــى 
 1-855-4MI WAGE )1-855-464-9243( ــي ــم المجان الرق
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