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 األجر مدفوعة المرضیة اإلجازة قانون – العامة المتطلبات

 التغطیة
 ،2019 آذار/مارس 29 تاریخ من اعتباًرا ،2018 لسنة 369 رقم العام القانون بموجب المعدلة بصیغتھ ،2018 لسنة 338 رقم األجر مدفوعة المرضیة اإلجازة قانون یسري

 االقتطاع العمل صاحب من یُطلب نوالذی عملھ محل في العمل لصاحب الخدمات یقدمون الذین األفراد القانون ویشمل .أكثرف شخًصا 50 یوظفون الذین العمل أصحاب على
  .الفیدرالیة الدخل بضریبة تتعلق ألغراض ممنھ
 جماعیة مفاوضة اتفاقیة في المشمولین والموظفین اإلضافیة العمل ساعات من المعفیین المھنیین والموظفین واإلداریین التنفیذیین الموظفین :اآلتیة العناصر األھلیة بند یستثني وال

 ال الذین األفراد أو أخرى، لوالیة تابع سیاسي فرعي قسم  أي أو أخرى، والیة أي أو األمریكیة المتحدة الوالیات حكومة لصالح العاملین الموظفین أو المفعول، ساریة خاصة
 رفع فرصة إتاحة لقانون ووفقًا التدریبي الشباب لبرنامج تبعًا أجرھم یُحدد ممن عاًما 19-16 بین أعمارھم تتراوح الذین األفراد أو الوالیة، ھذه في الرئیسي عملھم محل یقع

 في محدد ھو كما غیرة،المت الساعات ذوي من والموظفین میشیغان، بوالیة الخاص الوظیفي األمن قانون علیھ نص ما حسب المؤقتین الموظفین أو الُمحّسن، العاملة القوى أجور
26 CFR 54.4980H-1، لمدة عملصاحب  لدى یعملون الذین واألفراد الحدیدیة، السكك لعمال البطالة تأمین وقانون الحدیدیة بالسكك العمل بقانون المشمولین والموظفین 
 األسبوع في ساعة 25 عن تقل لمدة المتوسط، في یعملون، الذین واألفراد أقل، أو أسبوًعا 25 لمدة یستمر أن المقرر من ّما لعمل كاملة تقویمیة سنة خالل أقل أو أسبوًعا 25

 ).2018 لسنة 338 رقم العام القانون األجر، المدفوعة المرضیة اإلجازة قانون من 2 رقم القسم راجع. (مباشرةً  السابقة التقویمیة السنة خالل

 المرضیة اإلجازة فترة خالل المستحقة األجور
 أجر ویستحق .الحقًا أیھما عملھ، مھام مباشرة في الموظف یبدأ عندما أو ،2019 آذار/مارس 29 من اعتباًرا المدفوعة المرضیة باإلجازة الخاصة األجور استحقاق یبدأ

 أو تقویمي أسبوع لكل واحدة ساعة من أكثر بتراكم بالسماح العملصاحب  یُلزم ال ذلك، ومع فعلیة؛ عمل ساعة 35 كل مقابل واحدة ساعة بمعدل المدفوعة المرضیة اإلجازة
 للموظفین المستحقة المزایا بلعمل لحساا صاحبیستخدمھا  امتتالیً ا شھرً  12 من تتكون المزایاسنة وتتكون  .المزایا بتلك الموظف خاللھ یتمتع عام فترة في ساعة 40 من أكثر

 ومع. أخرى إلى استحقاق سنة من – علیھا الحصولحال عدم  – األجر مدفوعة المستحقة المرضیة اإلجازات من ساعة 40 إلى یصل ما ترحیل للموظفین ویمكن .المؤھلین
 مدفوعة المرضیة اإلجازة إجمالي یقدم أن العمل صاحبل ویجوز .واحدة استحقاق سنة خالل ساعة 40 عن یزید ما باستخدام للموظفین بالسماح العمل صاحب یُلزم ال ذلك،

 .تناسبي أساس على ستحقاقاال سنة خالل مؤھالً  الفرد فیھ یصیر الذي التاریخ في أو ،المزایا استحقاق سنة بدایة في األقل على ساعة 40 توفیر طریق عن واحدة دفعة األجر
 قانون من 3 رقم المادة راجع( .التالیة االستحقاق سنة إلى یستخدموھا لم التي اإلجازات بترحیل للموظفین السماح یلزمھ فال الممارسة، ھذه العمل صاحب تبنى إذا ما حال وفي

 ).2018لسنة  338 رقم العام القانون األجر، المدفوعة الطبیة اإلجازة
 األجر مدفوعة المرضیة اإلجازة استخدام

 تاریخ من التسعین التقویمي الیوم حلول لحین االنتظار الموظف من یطلب قد العمل صاحب أن غیر استحقاقھا، عند األجر مدفوعة المرضیة اإلجازة استخدام للموظف یجوز
 إذا ما بخالف المرة، في واحدة ساعة بمقدار األجر مدفوعة المرضیة اإلجازة استخدام ویجب .مدفوع بأجر المستحقة المرضیة اإلجازة باستخدام لھ یسمح حتى للعمل مباشرتھ

 الموظفون ویلتزم .للموظفین الممنوحة للمزایا المحددة الوثائق من غیره أو الموظف دلیل في كتابیًا علیھا منصوص األمر بھذا تتعلق مختلفة سیاسة یتبع العمل صاحب كان
 تلك لتقدیم األقل على أیام 3 مدة الموظف إمھال یجب بأنھ علًما اإلجازة، لطلب تقدیمھا یتعین وثائق أیة إلى باإلضافة علیھا، والمتعارف المعتادة اإلجرائیة المتطلبات باتباع

 :التالیة األسباب من سبب ألي األجر مدفوعة مرضیة إجازة على الحصول للموظفین ویجوز .الوثائق
 أسرتھ أفراد أحد أو الموظف لھا یتعرض صحیة حالة أي أو اإلصابة أو العقلي أو الجسدي المرض •
 للعالج أسرتھ أفراد أحد أو الموظف تلقي أو الطبیة الرعایة أو الطبي التشخیص •
 أسرتھ أفراد أحد أو للموظف الوقائیة الرعایة •
 العامة بالصحة تتعلق طارئة حالة بسبب عمومي موظف من بأمر للموظف األساسي العمل مكان إغالق •
 العامة بالصحة تتعلق طارئة حالة بسبب عمومي موظف من بأمریتردد علیھ  الذي الرعایة مكان أو المدرسة إغالق حالة في لطفلھ) الموظفة أو( الموظف رعایة •
 الصحیة الرعایة مقدمي أحد أو الصحیة السلطات تقدیر بحسب اآلخرین صحة على خطورة یشكل أن یمكن معدٍ  لمرض أسرتھ أفراد أحد أو الموظف تعرض •

 :التالیة األسباب من ألي األجر مدفوعة المرضیة اإلجازة استخدام للموظفین یجوز الجنسي، واالعتداء المنزلي العنف حاالت في
 االستشارات من وغیرھا النفسیة االستشارات أو الطبیة الرعایة •
 الضحایا رعایة منظمات تقدمھا التي الخدمات تلقي •
 القانونیة الخدمات على للحصول والسعي اإلقامة محل تغییر •
 الجنسي االعتداء أو المنزلي العنف عن الناجمة أو المتعلقة الجنائیة أو المدنیة اإلجراءات في المشاركة •

 الموظفین حقوق
 المقدمة الشكوى في التحقیق اإلدارة تباشر أن على االنتھاك،عاء اد من أشھر 6 فترة خالل التنظیمیة والشؤون التراخیص إدارة لدى شكوىلبة/طام تقدیم للموظف یجوز

 .مناسبًا ذلك كان متى التوسط، ومحاولة
 العقوبات

 جواز مع حق، وجھ دون صرفھ ُمنع الذي األجر مدفوعة المرضیة اإلجازة مبلغ دفع فسیُطلب المخالفة، وثبوت الموقف حل في الرسمیة غیر التسویة سبل إخفاق حالة في
 تقدیر، أقصى على أمریكي دوالر 1000.00 قدرھا إداریة لغرامة یتعرض فإنھ األجر، مدفوعة مرضیة إجازة بتوفیرمل الع صاحب قیام عدم حالة وفي عقوبات، فرض

 .االنتھاك ھذا فیھا یحدث مرة كل عن أمریكي دوالر 100.00 عن تزید ال إداریة لغرامة النشر شرط انتھاك یتعمد الذي العمل صاحب یتعرض كما

 المعدلة بصیغتھ ،2018 لسنة 338 رقم العام القانون راجع للقانون، لالمفصّ  المحتوى على لالطالع *
و عبارة عن صاحب عمل /برنامج مبني على تكافؤ الفرص.  LEO

تتوفر األدوات المساعدة والخدمات وغیرھا من الترتیبات التیسیریة المعقولة، عند الطلب، لمراعاة احتیاجات األشخاص ذوي اإلعاقة. 
MI-WAGE (1-855-464-9243)1-855-4 الرقم المجاني • www.michigan.gov/wagehour
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