
ــع  ــون، فســیتم طلــب دف إذا انتھــك صاحــب العمــل ھــذا القان
ــم  ــد يت ــح وق ــر صحی ــكل غی ــة بش ــة المدفوع ــازة المرضی اإلج
ــة  ــازة طبی ــر إج ــذي ال يوف ــل ال ــب العم ــات. صاح ــرض عقوب ف
ــن 1,000.00  ــد ع ــة ال تزي ــع غرام ــع لدف ــر يخض ــة األج مدفوع

دوالر.

يمكــن تقديــم الشــكاوى عبــر اإلنترنــت في غضون 6 أشــھر من 
حدوث االنتھاك على الموقع اإللكتروني:

www.michigan.gov/wageclaim

ــر  ــر، يدي ــة األج ــة مدفوع ــازة الطبی ــون اإلج ــى قان ــة إل باإلضاف
قسم األجور والساعات أيًضا:

(MWL) قانون الحد األدنى لألجور في والية میشیغان
 PA يحدد قانون األجور المحّســن لفرص القوى العاملة ذو الرقم
337 لعــام 2018، بصیغتــه المعدلــة، الحــد األدنــى لألجــور بمــا 
ــن،  ــى لألجــور لبعــض الموظفی ــك معــدالت الحــد األدن فــي ذل
وأجــور العمــل اإلضافــي، وحفــظ الســجالت ومعايیــر المســاواة 

في األجور.

دفع األجور والمزايا اإلضافیة
يحــدد القانــون المرقــم PA 390 لعــام 1978، بصیغتــه المعدلــة، 

وقت وطريقة دفع األجور والمزايا اإلضافیة.

(YESA) قانون معايیر توظیف الشباب

ينطبــق قانــون اإلجــازة الطبیــة المدفوعــة األجــر فــي میشــیغان   •
على أصحاب العمل الذين لديھم 50 موظًفا أو أكثر. ُيعفى أصحاب 

العمل الذين لديھم أقل من 50 موظًفا من ھذا القانون.

ُيســمح للموظــف المؤھــل بمــا ال يقل عن 40 ســاعة إجازة طبیة   •
مدفوعة األجر في كل عام.

يجــب علــى الموظفیــن اســتخدام إجــازة طبیــة مدفوعــة األجــر   •
فــي مجموعــات مدتھــا ســاعة واحــدة مــا لــم يكــن لــدى صاحــب 
العمــل سیاســة زيــادة مختلفــة مكتوبــة فــي دلیــل الموظــف أو 

مستند مزايا الموظف األخرى.

ال ُيطلــب مــن صاحــب العمــل تقديــم تعويــض مالــي أو أي   •
تعويــض آخــر للموظــف مقابــل إجــازة طبیــة مدفوعــة األجــر 
ــن العمــل أو اإلســتقالة أو  ــد الفصــل م مســتحقة للموظــف عن

التقاعد أو أي إنفصال آخر من العمل.

يجــب علــى صاحــب العمــل أن يدفــع لــكل موظــف إجــازة طبیــة   •
مدفوعــة األجــر بمعــدل أجــر يســاوي أعلــى مــن إمــا أجــر 
لألجــور  األدنــى  الحــد  أو  الموظــف  لذلــك  العــادي  الســاعة 
المنصــوص علیھــا فــي قانــون تحســین أجــور فــرص القــوى 

العاملة.

يجــب علــى الموظــف المؤھــل اتبــاع سیاســة أصحــاب العمــل   •
لطلب إجازة طبیة مدفوعة األجر.

میشیغان 
اإلجازة الطبیة  
مدفوعة األجر

األجور وساعات العمل

نظرة عامة

يســمح القانــون للموظفیــن باســتخدام إجــازة طبیــة مدفوعــة األجــر 
فیما يتعلق بأفراد األسرة التالیین:

طفــل بیولوجــي (طبیعــي) أو متبنــى أو بالكفالــة أو ابــن الــزوج أو   •
الزوجــة أو الوصــي القانونــي؛ أو طفــل يكــون الموظــف المؤھــل 

له في المكان القانوني لوالده

الوالــد البیولوجــي أو الوالــد بالكفالــة أو زوج األم او زوجــة األب أو   •
ــي للموظــف المؤھــل؛ زوجــة  ــي أو الوصــي القانون ــد بالتبن الوال
الموظــف المؤھــل؛ أوحــلَّ فــي المــكان القانونــي ألحــد الوالديــن 

عندما كان الموظف المؤھل قاصًرا/طفًال.

الفرد الذي يكون الموظف المستحق متزوًجا منه قانونًا.  •

َجّد.  •

حفید.  •

شقیق بیولوجي أو في الرعاية أو شقیق بالتبني.  •

أعضاء األسرة المعترف بھم

التنفیذ

قوانین أخرى للعمل
في میشیغان

ــة،  ــه المعدل ــام 1978، بصیغت ــم PA 90 لع ــون المرق ــر القان يوف
اللوائح عند توظیف القاصرين في والية میشیغان.

قانون اإلبالغ باالتجار بالبشر
القانــون المرقــم  PA 62 للعــام 2016، ُيلــزم نشــر بعــض 
ــات  ــق كیان ــة باإلتجــار بالبشــر عــن طري المالحظــات المتعلق

معینة.

ــط. ال يشــمل  ــة فق ــات العام ــب مخصــص للمعلوم ھــذا الكتیّ
جمیــع أحكام القانــون 338، القانون العام لعام 2018.

إدارة العمــل والفــرص اإلقتصاديــة (LEO) ھــي جھــة توفــر 
فــرص عمل/برنامــج متكافــئ الفــرص. تتوفــر المســاعدات 
عنــد  المعقولــة  الراحــة  مــن وســائل  وغیرھــا  والخدمــات 
الطلــب لألفــراد ذوي اإلعاقــة. اتصل بالرقم  284-7800 (517) 

إلبالغ ھــذه الوكالة باحتیاجاتك.

WHD 9804 2/2021
عدد النســخ 10,000 بســعر 0.18 دوالر لكل نسخة

 

مبنى ستیفنز ت. ماسون
530 W. Allegan St. Lansing, MI 48933
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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)



 

اإلجازة الطبیة المدفوعة األجر
استخدام 

اإلجازة الطبیة المدفوعة األجر
اإلستحقاق

يجــوز للموظفیــن أخــذ إجــازة طبیــة مدفوعــة األجــر ألي ممــا 
يلي:

الموظف المؤھل أو أحد أفراد عائلة الموظف:  •
مرض نفسي أو جسدي أو إصابة أو حالة صحیة.  

العالج الطبي أو الرعاية أو التشخیص.  
الرعاية الوقائیة.  

إذا كان الموظــف المؤھــل أو أحــد أفــراد أســرته ضحیــة   •
للعنــف المنزلــي أو اإلعتــداء الجنســي، فالوقــت الــالزم لما 

يلي:

الرعاية الطبیة.  

اإلرشــاد النفســي أو غیــره مــن اإلصابــات الجســدية أو   
النفسیة أو اإلعاقة.  

الحصول على خدمات من منظمة خدمات الضحايا.  

اإلعتــداء  أو  المنزلــي  العنــف  بســبب  اإلنتقــال   
الجنسي.  

الحصول على خدمات قانونیة.  

المشــاركة فــي أي إجــراءات مدنیــة أو جنائیــة تتعلــق   
بالعنف األسري أو اإلعتداء الجنسي.  

لغــرض إغــالق مــكان العمــل األساســي للموظــف المؤھل   •
بأمــر مــن مســؤول عــام بســبب حالــة طــوارئ صحیــة 

عامة.

ــته أو  ــت مدرس ــذي أغلق ــل ال ــة الطف ــى رعاي ــة إل الحاج  •
مــكان رعايتــه بأمــر مــن مســؤول عــام بســبب حالــة 

طوارئ صحیة عامة.

إذا قــررت الســلطات الصحیــة أو مقــدم الرعايــة الصحیــة أن   •
وجــود الموظــف أو أفــراد أســرته فــي المجتمــع يمكــن أن 

يضر باآلخرين بسبب تعرضھم لمرضٍ ُمعٍد.

العمال غیر المشمولین بقانون اإلجازة 
الطبیة المدفوعة األجر

الموظف المؤھل ال يشمل ما يلي:

ــون  ــون المعف ــون والمھنی ــون واإلداري ــون التنفیذي الموظف  •
من العمل اإلضافي.

باتفاقیــة مفاوضــة جماعیــة  الموظفــون المشــمولین   •
خاصة سارية المفعول.

ــة أخــرى، أو  ــات المتحــدة، أو والي موظفــو حكومــة الوالي  •
التقسیم السیاسي لوالية أخرى.

األفــراد الذيــن ال يوجــد موقــع عملھــم األساســي فــي   •
والية میشیغان.

األفراد الذين يعملون لدى صاحب عمل لمدة 25 أسبوًعا   •
ــدول  ــن ج ــة ضم ــة لوظیف ــنة التقويمی ــي الس ــل ف أو أق

محدد مسبًقا لمدة 25 أسبوًعا أو أقل.

األفراد الذين عملوا، في المتوســط ، أقل من 25 ســاعة   •
الســابقة  التقويمیــة  الســنة  خــالل  األســبوع  فــي 

مباشرة.

األفراد الذين تتراوح أعمارھم بین 16 و 19 عاًما يتقاضون   •
ــر المحســن  ــون األج ــا لقان ــب الشــباب وفًق ــب تدري روات

لفرص القوى العاملة.

الموظفــون المؤقتــون كمــا ھــو موضــح فــي قانــون ضمــان   •
العمل بوالية میشیغان.

ــو  ــا ھ ــاعة كم ــدار الس ــى م ــرون عل ــون المتغی الموظف  •
26 CFR 54. 4980H-1 محدد في القانون المرقم

بالســكك  العمــل  بقانــون  المشــمولین  الموظفــون   •
ــكك  ــي الس ــة ف ــد البطال ــن ض ــون التأمی ــة وقان الحديدي

الحديدية.

يمكــن لصاحــب العمل االختیار من بین 3 خیارات للحصول على 
اإلجازة المرضیة مدفوعة األجر ، وھي:

1. مــا ال يقــل عــن ســاعة واحــدة مــن اإلجــازة المرضیــة 
مدفوعــة األجــر لــكل 35 ســاعة عمــل.  مــع ذلــك، ال ُيطلب من 

صاحب العمل:

الســماح للموظــف المؤھــل بالحصــول علــى أكثــر مــن   •
ســاعة إجــازة طبیــة مدفوعــة األجــر فــي أســبوع 

تقويمي.

السماح للموظف المؤھل باستخدام أكثر من 40 ساعة   •
ــتحقاق  ــنة اس ــي س ــر ف ــة األج ــة مدفوع ــازة طبی إج

واحدة.

ــر مــن 40 ســاعة مــن  ــن بنقــل أكث الســماح للموظفی  •
اإلجــازة الطبیــة مدفوعــة األجــر مــن ســنة اســتحقاق 

إلى أخرى.

يجــوز لصاحــب العمــل أن يحــدد اســتحقاق الموظــف المؤھــل 
لإلجــازة المرضیــة المدفوعــة بمــا ال يقــل عــن 40 ســاعة لــكل 

سنة استحقاق.

ــر  ــة األج ــة مدفوع ــازة طبی ــاعة إج ــن 40 س ــل ع ــا ال يق 2. م
لموظف مؤھل يتم تحمیلھا في بداية سنة االستحقاق.

ــم  ــم تعیینھ ــن ت ــن الذي ــن المؤھلی ــبة للموظفی بالنس  •
ــا، يجــوز لصاحــب العمــل تقســیم  خــالل ســنة المزاي

اإلجازة المرضیة المدفوعة مسبًقا.

ــة  ــب مــن صاحــب العمــل نقــل اإلجــازة المرضی ال ُيطل  •
المدفوعة إلى سنة استحقاق أخرى.

3. يمكن لصاحب العمل أن يوفر ما ال يقل عن 40 ساعة إجازة 
مدفوعــة األجــر للموظــف المؤھــل فــي كل ســنة اســتحقاق 

شرط أن يتم استخدامھا لألغراض المحددة في القانون.
تشــمل اإلجــازة مدفوعــة األجــر، علــى ســبیل المثــال ال 
الحصــر، أيــام اإلجــازة مدفوعــة األجــر، واأليــام الشــخصیة 
مدفوعــة األجــر، واإلجــازات المدفوعــة األجــر.  لیــس مــن 

الضروري وصفھا صراحًة بأنھا إجازة مرضیة.


