
 من1صفحة  4 
Notice-Employees employers 25+ - PFML- Arabic

)W2إشعار جھة العمل للموظف بنظام استمارة (
ً أو أكثر 25 التي لدیھاالكیانات المشمولة   عامال

 الحقوق والواجبات بموجب قانون اإلجازات العائلیة والطبیة بوالیة ماساتشوستس،
)M.G.L. c. 175M(  

 (لمعلا ةھج مسا)

 (لمعلا ةھجل عراشلا ناونع)

 (لمعلا ةھجل يدیربلا زمرلا ،ةیالولا ،ةنیدملا)

 (FEIN) (لمعلا ةھجل ةیلاردیفلا ةیوھلا مقر)

 تفسیر المنافع

  یحق لك الحصول على  ،2021ینایر/ كانون الثاني،  1اعتباًرا من
o  أسبوًعا في سنة االستحقاق لوالدة طفل أو تبنیھ أو رعایتھ، أو بسبب وجود  12مدفوعة األجر لمدة تصل إلى إجازة عائلیة

شرط مؤھل ناشئ عن حقیقة أن فرًدا من العائلة في الخدمة الفعلیة أو تم إخطارھا بوجود دعوة وشیكة للخدمة الفعلیة في 
  القوات المسلحة؛

o  أسبوًعا في سنة االستحقاق إذا كانت لدیھم حالة صحیة خطیرة تعجزھم عن العمل 20إجازة طبیة مدفوعة األجر تصل إلى 
o  أسبوًعا في سنة االستحقاق للعنایة بأحد أفراد األسرة الذي یخدم في القوات  26إجازة عائلیة مدفوعة األجر لمدة تصل إلى

لة صحیة خطیرة تتعلق بالخدمة العسكریة المسلحة ومغطى ویخضع للعالج الطبي أو یعالج بطریقة أخرى لعالج عواقب حا
 لھذا الفرد.

  قد یحق لك الحصول على  ،2021یولیو/ تموز،  1اعتباًرا من  
o   أسبوًعا للعنایة بأحد أفراد األسرة المصاب بحالة صحیة خطیرة. 12إجازة عائلیة مدفوعة األجر لمدة تصل إلى 
o  ھا، ألسباب عائلیة أو طبیة في سنة استحقاق واحدة.أسبوًعا، في مجمل 26إجازة مدفوعة األجر ال تزید عن 

 دوالر لألسبوع. 850على أساس الدخل الذي یحصل علیھ الموظف، بحد أقصى  سیتم تحدید مبلغ اإلعانة األسبوعیة الخاصة بك
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 حمایة الوظیفة، استمراریة التأمین الصحي، عدم انتقام 
 :للقانون، تجب إعادتك إلى وظیفتك السابقة أو إلى وضع مساٍو لھا،  حمایة الوظیفة ً بشكل عام، إذا أخذت إجازة عائلیة أو إجازة طبیة وفقا

 بنفس الحالة، واألجر، واستحقاقات العمل، وائتمان مدة الخدمة، واألقدمیة اعتباًرا من تاریخ مغادرتك.

  :لك تقدیم لك منافع التأمین الصحي المتعلقة بوظیفتك والمساھمة فیھا، إن وجدت، على یجب أن تواصل جھة عم استمراریة التأمین الصحي
 نفس المستوى وفي ظل نفس الظروف التي كانت ستقدم فیھا التغطیة إذا واصلت العمل بشكل مستمر طوال مدة ھذه اإلجازة.

 :منك لممارستك أي حق یحق لك بموجب قانون اإلجازات العائلیة  من غیر القانوني ألي جھة عمل القیام بالتمییز أو االنتقام عدم االنتقام
 والطبیة مدفوعة األجر.  یجوز للموظف أو الموظف السابق الذي یتعرض للتمییز أو االنتقام لممارستھ الحقوق بموجب القانون، بعد مرور ما

 یا.ال یزید عن ثالث سنوات على حدوث االنتھاك، رفع دعوى مدنیة أمام المحكمة العل

  )DFMLالمساھمات في الصندوق االئتماني ألمن األسرة والوظیفة التابع إلدارة اإلجازات العائلیة والطبیة (
). DFMLاالئتماني ألمن األسرة والوظیفة التابع إلدارة اإلجازات العائلیة والطبیة ( في الصندوقستبدأ المساھمات  أكتوبر/ تشرین األول، 1في 

) لجمیع الموظفین، على الرغم من أنھا قد تقتطع DFMLمسؤولة عن إرسال مساھمات إلى إدارة اإلجازات العائلیة والطبیة (ستكون جھة العمل 
  جزًءا من أجر الموظف. یمكن تعدیل معدل المساھمة سنوًیا ویمكن العثور علیھ في إشعار المعدل الفعلي المرفق.

  كیفیة تقدیم مطالبة
) DFMLتقدیم مطالبات تعویضات اإلجازات العائلیة واإلجازات الطبیة مدفوعة األجر لدى إدارة اإلجازات العائلیة والطبیة (یجب على الموظفین 

، قبل www.mass.gov/DFMLباستخدام نماذج اإلدارة. ستكون االستمارات وإرشادات تقدیم المطالبة متاحة على الموقع اإللكتروني لإلدارة 
  .2021 ینایر/ كانون الثاني

یوًما على األقل إلى جھة العمل من تاریخ البدء المتوقع ألي إجازة وطول اإلجازة المتوقع وتاریخ  30یتعین على الموظفین تقدیم إشعار قبل مدة 
ًرا في أسرع وقت یوًما بسبب ظروف خارجة عن إرادتھ أن یقدم إشعا 30العودة المتوقع. یتعین على الموظف غیر القادر على تقدیم إشعار قبل مدة 

  ممكن.

  المدفوعات لإلجازات الحالیة
وعة أي إجازة مدفوعة األجر منصوص علیھا بموجب اتفاق المفاوضة الجماعیة أو سیاسة جھة العمل وتدفع بنفس المعدل أو أعلى من اإلجازة المدف

  ھذا القانون.المتاحة بموجب ھذا القانون یجب أن تحسب مقابل مخصصات اإلجازة المتاحة بموجب 
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  اإلعفاء بموجب خطة خاصة
على یجوز لجھة العمل التي تقدم إجازة مدفوعة األجر مع مزایا سخیة تعادل على األقل تلك المنصوص علیھا في القانون أن یتقدم بطلب للحصول 

عائلیة والطبیة. یجوز لجھة العمل التقدم بطلب للحصول إعفاء من دفع اشتراكات الصندوق االئتماني ألمن األسرة والوظیفة التابع إلدارة اإلجازات ال
  على إعفاء من مساھمة اإلجازة الطبیة أو مساھمة اإلجازة العائلیة أو كلیھما.

 یجب تقدیم تفاصیل أي خطة خاصة للموظفین من قبل جھة العمل في نفس الوقت الذي یتم فیھ تقدیم ھذا اإلشعار. 

ق في إجازة مع حمایة الوظیفة وبالحمایة من التمییز واالنتقام بموجب القانون حتى عندما تختار جھة العمل تقدیم ال یزال الموظفون یتمتعون بالح
  مزایا اإلجازات المدفوعة من خالل خطة خاصة.  

یس لدیھا خطة خاصة معتمدة؛ 

 لدیھا خطة خاصة معتمدة لكل من اإلجازات العائلیة واإلجازات 
 الطبیة؛

 خاصة معتمدة لإلجازات العائلیة فقط؛ لدیھا خطة 

 .لدیھا خطة خاصة معتمدة لإلجازات الطبیة فقط  

 (اسم جھة العمل)

    )DFMLمعلومات االتصال بإدارة اإلجازات العائلیة والطبیة (
 The Massachusetts Department of Family and Medical Leave 
 Charles F. Hurley Building  

Floor stStaniford Street, 1 19   
Boston, MA 02114  

(617) 626-6565
 www.mass.gov/DFML

  تتوفر المزید من المعلومات
ً، نرجو   .www.mass.gov/DFML ستشارة الموقع اإللكتروني لإلدارة:اللحصول على معلومات أكثر تفصیال
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  2019المعدالت الساریة:  

ً أو أكثر 25لجھات العمل التي لدیھا   موظفا

  إجمالي قیمة المساھمة  مساھمات اإلجازات الطبیة  اإلجازات العائلیةمساھمات 
13.%  62.%  75%.  

االئتماني ألمن األسرة والوظیفة التابع إلدارة اإلجازات العائلیة والطبیة  في الصندوق، ستبدأ المساھمات 2019أكتوبر/ تشرین األول،  1في 
)DFML المساھمات إلى إدارة اإلجازات العائلیة والطبیة (). ستتحمل جھة العمل مسؤولیة إرسالDFML.لجمیع الموظفین (  

% 17.3%، ھناك التقسیم التالي: 00.75% من األجور.  من إجمالي مبلغ المساھمة البالغ 00.75في الوقت الحالي، یبلغ إجمالي مبلغ المساھمة  
 % مساھمة لإلجازة الطبیة.82.7مساھمة لإلجازة العائلیة و

% 40لكن ُیسمح لھا بخصم  )،من األجور .%372% على األقل من مساھمة اإلجازة الطبیة (60بموجب القانون، تكون جھة العمل مسؤولة عن  
 % من األجور)..13% من مساھمة إجازة األسرة (100% من األجور)  وما یصل إلى .248من مساھمة اإلجازة الطبیة (
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 .%62إجمالي المساھمة المطلوبة: 
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%___ 
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 (اسم جھة العمل)
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 %.13إجمالي المساھمة المطلوبة: 

من مساھمات اإلجازة العائلیة ___% سوف تساھم بـ
 جھة العمل)(اسم 

 سوف تخصم من أجورك ___%  والبقیة البالغة
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