
توظیف
القاصرين

في میشیغان

ساعات العمل

اإلستراحات

ال يجــوز للعمــال الذيــن تقــل أعمارھــم عــن 18 عاًمــا العمل 
أكثر من 5 ساعات دون أخذ استراحة موثقة لمدة 30 دقیقة 

دون انقطاع.

اإلشراف

التنفیذ

األجور وساعات العمل

الــدوام  ســاعات  أثنــاء  القاصــرون  يعمــل  ال  قــد   •
المدرسي أثناء الدراسة.

ال يمكن للقصر الذين تتراوح أعمارھم بین 14 و 15 عاًما   •
أن تتجــاوز ســاعات الدراســة والعمــل 48 ســاعة فــي 

أسبوع العمل.

ال يجــوز لألطفــال الذيــن تتــراوح أعمارھــم بیــن 14 و 15   •
عاًمــا العمــل قبــل الســاعة 7:00 صباًحا أو بعد الســاعة 

9:00 مساًء.

يمكــن للقاصريــن الذيــن تتــراوح أعمارھــم بیــن 16 و17   •
ــا  ــا العمــل لمــدة 24 ســاعة فــي األســبوع عندم عاًم
يكــون ھنــاك دروس فــي المدرســة و 48 ســاعة فــي 

األسبوع عندما ال يكون دروس في المدرسة.

ال يجوز لألطفال الذين تتراوح أعمارھم بین 16 و17 عاًما   •
العمل قبل الساعة 6:00 صباًحا أو بعد الساعة 10:30 
مساًء. من األحد إلى الخمیس والساعة 11:30 مساًء 
يومــي الجمعــة والســبت عندمــا تكــون المدرســة فــي 
الجلسة والساعة 11:30 مساًء 7 أيام في األسبوع عندما 

ال يكون ھناك دروس في المدرسة.

ال يعمــل القاصــرون أكثــر مــن 10 ســاعات فــي الیــوم   •
بمتوسط أسبوعي 8 ساعات في الیوم.

ال يجوز للقاصر العمل أكثر من 6 أيام في األسبوع.  •

يجــوز منــح الموافقــة لمــن ھم فــي ســن 16 و17 عاًما   •
ــي  ــددة ف ــة المح ــة والنھاي ــات البداي ــد أوق ــل بع للعم
قانــون معايیــر توظیــف الشــباب. يمكــن الحصــول علــى 
األجــور  قســم  مــن  اإلنترنــت  عبــر  الموافقــات 
والســاعات. ال يســمح لمــن ھــم فــي ســن 14 و 
فــي  المحــددة  األوقــات  خــارج  بالعمــل  ســنة   15

القانون.

ال يجــوز توظیــف قاصــر إال إذا كان صاحــب العمــل أو   •
موظف آخر يبلغ من العمر 18 عاًما أو أكثر يقوم باإلشراف.

لتوجیــه  المبنــى  فــي  التواجــد  اإلشــراف  يعنــي   •
ومراقبــة عمــل القاصريــن وللمســاعدة فــي حالــة 

الطوارئ.

تطبــق عقوبــات خاصــة علــى تشــغیل القاصريــن فــي   •
المھــن التــي تنطــوي علــى معامــالت نقديــة بعــد 
غروب الشمس أو الساعة 8:00 مساًء، أيھما أقرب، دون 

إشراف مطلوب.

يعتبــر انتھــاك الفعــل جنحــة يعاقــب علیھــا بالســجن لمــدة ال 
تزيد عن سنة واحدة، أو غرامة قدرھا 500.00 دوالر، أو كلیھما. 

العقوبات تزداد على مخالفات اإلشراف على الكبار.
الموقــع  علــى  اإلنترنــت  عبــر  الشــكاوى  تقديــم  يمكــن 

. www.michigan.gov اإللكتروني
میشــیغان  فــي  العمــل  أصحــاب  مــن  العديــد  يخضــع 
ــد  ــا للقواع ــن 18 عاًم ــم ع ــل أعمارھ ــن تق ــم الذي وموظفیھ
واللوائــح الفیدرالیــة.  للحصــول علــى معلومــات حــول اللوائــح 
ــور  ــة، قســم األج ــل األمريكی ــوزارة العم ــة، اتصــل ب الفیدرالی

والساعات، مجانًا على الرقم 1-866-487-9243.

قوانین العمل األخرى في میشیغان
باإلضافة إلى قانون معايیر توظیف الشباب، يدير قسم 

األجور والساعات أيًضا مايلي:

قانون الحد األدنى لألجور في والية میشیغان 
(MWL)

ــة ذو  ــوى العامل ــرص الق ــن لف ــور المحّس ــون األج ــدد قان يح
الرقم PA 337 لعام 2018، بصیغته المعدلة، الحد األدنى لألجور 
لبعــض  لألجــور  األدنــى  الحــد  معــدالت  ذلــك  فــي  بمــا 
الســجالت  اإلضافــي، وحفــظ  العمــل  وأجــور  الموظفیــن، 

ومعايیر المساواة في األجور.

دفع األجور والمزايا اإلضافیة
يحــدد القانــون المرقــم PA 390 لعــام 1978، بصیغته المعدلة، 

وقت وطريقة دفع األجور والمزايا اإلضافیة.

(PMLA) قانون اإلجازة الطبیة مدفوعة األجر
لة، يحدد  القانــون المرقــم PA 338 لعــام 2018، بصیغتــه الُمعدَّ
ــغ المســتحقة،  ــة المدفوعــة، المبال ــات اإلجــازة الطبی متطلب
اإلســتخدام المســموح بــه، ومعايیــر حفــظ الســجالت لبعــض 

الموظفین المؤھلین.

اإلتجار بالبشر
القانــون المرقــم  PA 62 للعــام 2016، ُيلــزم نشــر بعــض 
ــات  المالحظــات المتعلقــة باإلتجــار بالبشــر عــن طريــق كیان

معینة.

ھــذا الكتیّــب مخصــص للمعلومــات العامــة فقــط. ال يشــمل 
جمیع أحكام القانون 90، القانون العام لعام 1978.

ــر  ــة توف ــي جھ ــة (LEO) ھ ــرص اإلقتصادي ــل والف إدارة العم
ــاعدات  ــر المس ــرص. تتوف ــئ الف ــج متكاف ــرص عمل/برنام ف
والخدمــات وغیرھــا مــن وســائل الراحــة المعقولــة عنــد 
الطلــب لألفــراد ذوي اإلعاقة. اتصــل بالرقم  284-7800 (517) 

إلبالغ ھذه الوكالة باحتیاجاتك.

تكلفة: 10,000 نسخة 1,755.05 دوالًرا
بسعر 0.18 دوالًرا لكل نسخة
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مبنى ستیفنز ت. ماسون
530 W. Allegan St. Lansing, MI 48933

(517) 284-7800

Cadillac Place
3026 W. Grand Blvd., Suite 

Detroit, MI 

:العنوان البريدي
 صندوق بريد رقم 30476

Lansing, MI 

www.michigan.gov/wagehour 

قسم األجور وساعات العمل

جنوب شرق میشیغان

1-855-4MI-WAGE :الرقم المجاني
(1-855-464-9243)



يحدد قانون معايیر توظیف الشباب (YESA) اللوائح 
الخاصة بتوظیف القصر في والية میشیغان.

القاصرين المشمولین

يشمل العمال الذين تقل أعمارھم عن 18 عاًما بما 
في ذلك المتطوعین والفنانین اإلستعراضیین.

يجب على كل صاحب عمل يستأجر عماال شبابا أن 
يعلم أن:

ــا لمعظــم  يجــب أال يقــل عمــر القاصــر عــن 14 عاًم  •
المھــن مــا لــم يكــن معفیًــا مــن قانــون معايیــر 

توظیف الشباب.
يســتلزم الحصــول علــى تصريــح عمــل مــا لــم   •

ُيعفى القاصر من الفعل.
يمكــن توظیــف القاصريــن فــي معظــم الوظائــف   •

باستثناء تلك التي تعتبر خطرة.

القاصرين الغیر مشمولین

ال ينطبــق قانــون معايیــر توظیــف الشــباب (YESA)على 
عــدة مجموعــات مــن الشــباب بشــرط وجــود دلیــل 
علــى اإلعفــاء فــي ملــف فــي موقــع العمــل. تشــمل 

ھذه المجموعات، على سبیل المثال ال الحصر:

16 و 17 عاًمــا ممــن أكملــوا متطلبــات التخــرج مــن   •
المدرسة الثانوية.

الذيــن تتــراوح أعمارھــم بیــن 17 عامــا الذيــن اجتازوا   •
.(GED) اختبار تطوير التعلیم العام

القاصرون المتحررين.  •
الطــالب الذيــن تبلغ أعمارھم 14 عاًمــا فأكثر يعملون   •
بموجــب عقــد عمــل ودراســة بیــن صاحــب العمــل 

والمنطقة التعلیمیة التي توفر اإلشراف.
عمال المنازل في المساكن الخاصة.  •

الُقصَّــر الذيــن يعملــون فــي أعمــال يملكھــا ويديرھــا   •
آباؤھم.

يحصــدون  أو  يحرثــون  أو  يزرعــون  الذيــن  العمــال   •
المحاصیل أو يربون الماشیة في المزارع.

تصاريح العمل
ــم  ــن ل ــن الذي ــدى العمــال المراھقی يجــب أن يكــون ل
ــدء  ــل ب ــح عمــل قب ــون تصري ــم إعفاؤھــم مــن القان يت
الموقــع  علــى  العمــل  تصاريــح  تتوفــر  العمــل. 
اإللكتروني www.michigan.gov/wagehour  ومن  معظم 

المــدارس أو مكاتبھا اإلدارية.

إذا قــام قاصــر بتغییــر وظیفتــُه، فیجــب الحصــول   •
على تصريح عمل جديد لصاحب العمل الجديد.

العمــل بســبب  يتــم ســحب تصريــح  يمكــن أن   •
صاحــب  عدمامتثــال  أو  األكاديمــي  األداء  ضعــف 

العمل للقانون.
مطلــوب تصريــح عمــل حتــى لــو لــم يذھــب القاصــر   •

إلى المدرسة.
األجور

يجــب دفــع األجــور أســبوعیًا أو كل أســبوعین أو   •
شھريًا أو نصف شھريًا.

يمكــن العثــور أدنــاه علــى معــدل الحــد األدنــى   •
ــن  ــراد الذي ــیغان لألف ــي میش ــاعة ف ــور بالس لألج

تبلغ أعمارھم 18 عاًما أو أكثر.
تتــراوح  الذيــن  القاصــرون  يتقاضــى  أن  يمكــن   •
أعمارھم بین 16 و17 عاًما حًدا أدنى لألجر يساوي 
فــي  األجــر  لمعــدل  األدنــى  الحــد  مــن   85٪

الساعة.
ــة، فیجــب دفــع معــدل  إذا تلقــى القاصــرون إكرامی  •
بالســاعة ال يقــل عــن ٪38 من الحــد األدنى لألجور. 
ــة  ــة الموقع ــات اإلكرامی ــى بیان ــول عل ــب الحص يج
يكــون  أن  يجــب  الدفــع.  يــوم  قبــل  والمؤرخــة 
ــور بالســاعة  ــة األج ــن إضاف ــع م ــي المجم اإلجمال
مــع اإلكرامیــات المعلنــة مســاويًا أو أكبــر مــن الحــد 
األدنــى لمعــدل األجــر بالســاعة فــي نھايــة كل 
فتــرة دفــع.  إذا لــم يكــن األمــر كذلــك، يجــب علــى 

صاحب العمل تعويض الفرق.

قیود مكان العمل

أماكــن  فــي  يعملــون  الذيــن  القاصــرون 
عمل تحتوي على الكحول

يمكــن توظیــف القاصريــن الذيــن تتــراوح أعمارھــم 
بین 14 و17 عاًما في شركة ُتباع فیھا المشروبات 
أو  الطعــام  بیــع  كان  إذا  ُتســتھلك  أو  الكحولیــة 
غیرھــا مــن الســلع يمثــل ٪50 علــى األقــل مــن 

إجمالي اإليصاالت.

ال يمكن للقصر الذين تتراوح أعمارھم بین 14 و 15 
ــه  ــم فی ــروع يت ــن مش ــزء م ــي ج ــل ف ــا العم عاًم
ــل  ــن تق ــر الذي ــوز للقص ــول. ال يج ــتھالك الكح اس
أعمارھــم عــن 18 عاًمــا بیــع المشــروبات الكحولیة 

أو تقديمھا أو توفیرھا.

قیود مكان العمل الخطرة

ــون العمــل  ــن يشــملھم القان ال يجــوز للقصــر الذي
فــي أي مھنــة تعتبــر خطــرة. وھــذا يشــمل، علــى 

سبیل المثال ال الحصر:

أو  الكیماويــات  أو  الخطــرة  بالمــواد  االتصــال   •
المتفجرات أو المواد المشعة.

قیــادة الســیارة والعمــل كمســاعد خارجــي   •
(توصیل البیتزا، إلخ).

األشــجار  قطــع  صناعــة  فــي  وظائــف   •
والمناشیر.

وظائف باستخدام آالت النجارة.  •

العمــل فــي مواقــع البنــاء ومواقــع التنقیــب   •
والجسور والشوارع والطرق السريعة.

ــع اللحــم أو باســتخدام  ــح، الجــزارة، تقطی الذب  •
أو  الســواطیر،  اللحــوم،  تقطیــع  ماكینــات 

سكاكین العظام

المھــن التــي تشــمل المعــدات أو األدوات أو   •
بالطاقــة  تعمــل  التــي  اآلالت  أو  المناشــیر 
المنتجــات  آالت  المخابــز،  (آالت  الكھربائیــة 
والتخريــم  المعــادن  تشــكیل  آالت  الورقیــة، 

* لــم يرتفــع المعدل لعام 2021 ألن معدل البطالة في والقص).
الوالية تجاوز 8.5٪.

** قــد تحــدث زيادة 2021 في عام 2022 إذا كان 
معــدل البطالة في الوالية أقل من 8.5٪.

تاريخ النفاذ
الحد األدنى

لمعدل األجر في
الساعة

٪85 من
الحد األدنى
لمعدل األجور
في الساعة

1/1/2020

1/1/2021*

1/1/2022*

8.20 دوالر9.65 دوالر

8.20 دوالر9.65 دوالر

8.39 دوالر9.87 دوالر


