
لمعرفة  ساعة من اإلجازات  المرضیة المستحقة سنویًا. 40، معظم الموظفین لھم الحق في المطالبة بما یصل الى المستحقة تبعًا لقانون نیو جیرسي لإلجازة المرضیة
 nj.gov/laborھذا القانون قم بزیارة موقع  یشملھمأي الموظفین 

. یجب أیضا على 2018نوفمبر  29العمل والموظفین الحالیین یجب أن یستلموه قبل  عند بدءھذا اإلشعار من صاحب عملھم الموظفین الجدد یجب أن یستلم 
 أصحاب األعمال أن یضعوا ھذا اإلشعار في مكان واضح ومتاح في كل مواقع العمل ویجب أن یوفروا نسخ للموظفین عند الطلب.

 لدیك الحق في إجازة مرضیة مستحقة.

  مدة اإلجازة المرضیة المستحقة
 ساعة من اإلجازات المرضیة المستحقة من كل سنة ربحیة لھ. السنة الربحیة لصاحب عملك ھي: 40یوفر صاحب عملك ما یصل الى یجب أن 

 بدایة السنة الربحیة:_    نھایة السنة الربحیة:_

 معدل اإلستحقاق
 40ساعة من اإلجازات لكل سنة ربحیة. وكبدیل یمكن أن یوفر لك صاحب عملك  40ساعة عمل، بحد أقصى  30ساعة لكل  1بمعدل لك الحق في إجازة مرضیة 

 ساعة من اإلجازات المرضیة المستحقة مقدًما.

 بدایة تاریخ اإلستحقاق
 الحقا. یقع ھماأو في أول یوم عمل لك، ای 2018أكتوبر  29یبدأ إستحقاقك لإلجازة المرضیة المستحقة في  

في استحقاق اإلجازة المرضیة المستحقة تبعا لھذا القانون في تاربخ إنتھاء  ستبدأ، 2018أكتوبر  29إذا كنت واقع تحت اتفاقیة مفاوضة جماعیة ساریة في  :استثناء
 صالحیة االتفاقیة.

 تاریخ صالحیة استخدام اإلجازة المرضیة المستحقة
 .بدء العملیوم من  120یمكنك البدء في استخدام اإلجازة المرضیة المستحقة طبقا لھذا القانون بعد  

 األسباب المقبولة لإلجازة المرضیة المستحقة
یمكنك إستخدام اإلجازة المرضیة المستحقة ألأخذإجازة من العمل عندما:

 أو أحداث مرتبطة بالمدرسةحضور مؤتمرات أو اجتماعات تحتاج الى  •
بخصوص تعلیم طفلك أو لحضور إجتماع مرتبط بالمدرسة بخصوص صحة 

 .طفلك.

أو حاجتك لالھتمام بطفل نتیجة حالة طوارئ صحیة أعمال صاحب عملك  إغالق •
 إلغالق مدرستھ أو موفر رعایتھ نتیجة حالة طوارئ صحیة عامة.

الى تشخیص أو رعایة أو عالج أو التعافي من أي مرض  أنتتحتاج  •
نفسي أو جسدي أو إصابة أو حالة صحیة أو حاجتك لرعایة صحیة 

 وقائیة.

خالل تشخیص أو رعایة أو عالج أو  فرد من أفراد األسرةتحتاج لرعایة  •
التعافي من أي مرض نفسي أو جسدي أو إصابة أو حالة صحیة أو 

 حاجتھ لرعایة صحیة وقائیة.

ضحیة عنف منزلي أو جنسي وتحتاج لفترة  أنت أو فرد من عائلتكتكون  •
 القانونیة. لإلجراءاتللعالج أو االستشارة أواإلستعداد 

 أفراد العائلة
 یعتبر القانون األشخاص التالي ذكرھم من "أفراد العائلة":

 الجد أو الجدة •

الزوج أو الشریك المنزلي أو الشریك بالحقوق المدنیة لوالد أو والدة أو جد  •
 أو جدة الموظف

 الموظف أو الشریك المنزلي أو الشریك بالحقوق المدنیة ة/زوج ة/شقیق •

 أي شخص أخر لھ قرابة دم مع الموظف •

 شخص صلتھ الوثیقة بالموظف تعادل العائلة •

طفل (بیولوجي أو متبنى أو محتضن أو ربیب أو ابن بالوصایة، ابن الشریك  •
 المنزلي أو الشریك بالحقوق المدنیة)

 حفید •

 ة/شقیق •

 ة/الزوج •

 منزلي أو شریك بالحقوق المدنیةشریك  •

 الوالد أو الوالدة•
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 اإلجازة المرضیة المستحقة في نیو جیرسي
 إشعار حقوق الموظف
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 اإلشعار المسبق
إجازتك المرضیة أیام من  7مسبقا) یمكن لصاحب عملك طلب إشعار مسبق بمدة تصل الى المرضیة المستحقة متوقعة (یمكن التخطیط لھا  حاجتك لإلجازةإذا كانت 

في أقرب وقت  المخطط لھا. إذا كانت حاجتك لإلجازة المرضیة المستحقة غیر متوقعة (ال یمكن التخطیط لھا مسبقا) یمكن أن یطلب صاحب عملك تقدیم إشعار
 ممكن.

  التوثیق
القانون یمنع متتالیة أو أكثر أو في تواریخ معینة محددة من قبل صاحب العمل. عمل أیام  3یمكن أن یطلب صاحب عملك توثیق منطقي إذا استخدمت إجازتك المرضیة المستحقة لمدة 

 أصحاب العمل من طلب تحدید السبب الطبي إلجازتك من قبل موفر العنایة الصحیة لك.

 مستخدمة اإلجازة المرضیة الغیر
مستخدمة الى السنة الربحیة التالیة. ولكن، یجب على صاحب عملك السماح لك باستخدام ساعة من اإلجازة المرضیة المستحقة الغیر  40یمكن ترحیل بما یصل الى 

ساعة من اإلجازات المرضیة فقط خالل السنة الربحیة. كبدیل یمكن لصاحب عملك أن یعرض علیك شراء إجازتك المرضیة غیر المستخدمة في  40ما یصل الى 
 نھایة السنة الربحیة.

 المعاقبة على إستخدام إجازتك المرضیة المستحقةلدیك الحق في عدم 
 لصاحب عملك معاقبتك بسبب: یمكنال 

 طلب وإستخدام اإلجازة المرضیة المستحقة •

 تقدیم شكوى إلدعاء انتھاك القانون •

 التواصل مع أي شخص بما فیھم زمالء العمل حول أي انتھاك للقانون •

 والمشاركة في تحقیق بخصوص إدعاء انتھاك للقانون  •

 طبقا للقانون. بحقوق ذلك الشخصإخبار شخص أخر  •

ك أو محاولة المعاقبة تشمل أي تھدید أو تأدیب أو فصل أو تخفض رتبة أو ایقاف عن العمل أو تقلیل الساعات أو أي فعل وظیفي مضاد یتخذ ضدك إلستخدام
 إستخدامك أي من الحقوق المكفولة طبقا للقانون.

 شكوىلدیك الحق في تقدیم 
 یمكنك تقدیم شكوى الى إدارة تطویر العمالة والقوى العاملة في نیو جیرسي على موقع

nj.gov/labor/wagehour/complnt/filing_wage_claim.html  
 مساءا من اإلثنین الى الجمعة. 4:30 الساعة صباحا الى 8:30 الساعة ما بین 609-292-2305أو باإلتصال على رقم 

 احتفظ بنسخة من ھذا اإلشعار وكل المستندات التي تثبت ما تستحق وما استخدمت من إجازتك المرضیة
 .إذا توفرت بلغتك األمولدیك الحق في إعطائك ھذا اإلشعار باإلنجلیزیة 

  nj.gov/labor: للمزید من المعلومات قم بزیارة موقع إدارة تطویر العمالة والقوى العاملة في نیو جیرسي

 تنفیذ من قبل إدارة تطویر العمالة والقوى العاملة في نیو جیرسي
Division of Wage and Hour Compliance, PO Box 389, Trenton, NJ 08625-0389 • 609-292-2305 

 nj.gov/labor عبر االنترنت علىھذا الملصق و ملصقات أخرى مطلوبة من صاحب العمل متوفرة مجانا 
 .3200-777-609 • 0110-08625، ترینتون، نیو جیرسي 110، صندوق بریدي التأسیسیةأو من مكتب العالقات  

متستخدمي الھاتف  609-292-2305إذا كنت تحتاج ھذا المستند بصیغة بریل أو طبعة كبیرة اتصل على 
  New Jersey Relay :  7-1-1ال عبر النصي یمكنھم االتصال بھذا القسم

MW-565.1 (10/18)  قم بوضع ھذا الملصق في مكان بارز
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