نظرة عامة عىل الخدمات
ترتكز مهمة وزارة العمل في والية نيويورك عىل توفير خدمات
ممتازة لعمالئنا  -العمال واألعمال التجارية التي تتخذ من نيويورك
وطنًا لها  -الذين يسعون من أجل النمو واالزدهار داخل اقتصادنا
المعاصر.

دعم األعمال التجارية

إننا نقدم برامج وخدمات دون مقابل يمكنها أن تساعد شركتك عىل
ً
وأيضا
التنافس في بيئة األعمال التجارية الصعبة لعالمنا الحالي
خفض التكاليف الثابتة عليك .اتصل بمكتب خدمات األعمال
التجارية عىل الرقم .800-HIRE-992
بإمكان هذه الخدمات المجانية أن توفر لك آالف الدوالرات كل عام؛
بما في ذلك:
•منشورات الوظائف في بنك الوظائف بوالية نيويورك
•معارض العمل والتوظيف المخصصة

•حوافز التوظيف ،واإلعفاءات الضريبية ،والتدريب عىل
الوظيفة ()OJT
•استشارات الموارد البشرية

•التدريب

•برامج التدريب المهني
•التنفير من التسريح

الوظائف والتوظيف

إذا كنت تبحث عن فرصة عمل جديدة ،فاستغل خدماتنا المجانية
المقدمة من خالل مراكز التوظيف بوالية نيويورك:
•ورش عمل واستشارات التوظيف
•إعداد السيرة الذاتية
•تقييم المهارات

•الكمبيوتر ،والمعدات المكتبية ،والوصول إىل شبكة اإلنترنت

•وورش عمل الكمبيوتر

•التعليم األساسي للبالغين /اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

التدريب المهني
في برامج التدريب المهني ،يتعلم المبتدئون حرفة أو مهارة من
العمال ذوي الخبرة .فيتعلمون في العمل وفي الفصول الدراسية.
تضم حاليًّا برامج التدريب المهني المتاحة في والية نيويورك أكثر
من  300مهنة من حِ رف البناء والتصنيع والمهن الخدمية .نتوىل
مسؤولية اعتماد برامج التدريب المهني في والية نيويورك.

بيانات العمال

توفر تحليالت سوق العمال التي يُجريها قسم البحث واإلحصائيات
معلومات حول األجور ،واالتجاهات االقتصادية المهمة ،ومدى
توافر العمالة في منطقة جهات العمل ،والمطورين وغير ذلك .كما
توفر معلومات حول التوظيف والوظائف للباحثين عن الوظائف.

حماية القوى العاملة

سياسات المهاجرين وشؤونهم
يعمل قسم سياسات المهاجرين وشؤونهم عىل مساعدة العمال
القادمين من البالد األخرى في استخدام البرامج والخدمات التي
نقدمها .بإمكان فريق عملنا مساعدتك في اآلتي:
•الحصول عىل األجور المستحقة لك
•إيجاد وظيفة

•الحصول عىل مساعدة للتدريب عىل العمل

كما أننا نقدم المساعدة لعمالة المزارع المهاجرة والموسمية.
للحصول عىل المساعدة يرجى االتصال عىل الرقم التالي
.877-466-9757

حماية األجور
يعمل قسم معايير العمل عىل حماية جميع العمال ،حتى وإن كانت
أجورهم التي يحصلون عليها غير مسجلة بالدفاتر أو غير موثقة .إننا
نعمل من أجل مكافحة استغالل العمال ،والمضايقات الجنسية،
واالتجار بالبشر.
نضطلع بتفعيل قانون العمل في الوالية بشأن اآلتي:
•الحد األدنى لألجور

•مساعدات عىل إيجاد الوظائف ومصادر البحث عن الوظائف

•ساعات العمل

•مساعدات مالية من أجل التدريب

•دفع األجور واألجور المكملة

•تدريب الفصول الدراسية المهنية

•اإلحالة إىل خدمات تعليمية أو تدريبية أو اجتماعية أخرى

•عمل األطفال

•عمالة المزارع المهاجرة

•الشروط الخاصة بصناعة المالبس

عمال المزارع
لدى والية نيويورك برامج لحماية عمال المزارع المهاجرين .يفحص
محققو معايير العمل ظروف عمل عمال المزارع ويرسلون تقارير عن
المشكالت إىل الهيئة المعنية.

التأمين ضد البطالة

عمل األطفال
تعمل والية نيويورك عىل تطبيق قوانين عمل األطفال بكل حزم.
يطبق القانون عىل جميع العمال دون عمر  .18فهو يقيد الساعات
التي يعمل فيها الشباب في أثناء العام الدراسي .كما ينص عىل حظر
تشغيلهم للماكينات غير اآلمنة أو عملهم في الوظائف الخطيرة.

يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل تأمين ضد البطالة عبر اإلنترنت
من خالل الرابط التالي  labor.ny.govأو باالتصال بمركز المطالبات
الهاتفية عىل الرقم .888-209-8124

الصحة والسالمة
تعمل إدارة العمل عىل حماية الموظفين والعمال والعامة من
مخاطر العمل والمخاطر الصحية األخرى .ويشمل بعض منها اآلتي:
•مراقبة األسبستوس

إذا كنت ال تعمل دون سبب أو خطأ من جانبك ،فيحق لك الحصول
عىل إعانة بطالة أسبوعية في أثناء بحثك عن عمل .سوف نبذل كل
ما في وسعنا من أجل مساعدتك للعودة إىل صفوف القوى العاملة.

اتصل بنا

الموقع اإللكترونيlabor.ny.gov :
الهاتف:
)888-4-NYSDOL (888-469-7365
 800-662-1220خدمات الهاتف النصي

•مشكالت السالمة والصحة المهنية في مكان العمل
•سالمة الغالية

•تراخيص لمشغلي معدات الرفع وعمال البياض (اللياسة)
وعمال األسبستوس

•معاينة مناطق التزحلق والمالهي وأماكن التجمعات العامة

األشغال العامة
يعمل مكتب األشغال العامة عىل إدارة قانون األجور السائد.
نضطلع بالمهام اآلتية:
•تحديد معدالت األجور كل عام

•تطبيق القانون

ينص هذا القانون عىل ضرورة أن يتقاضى العمال معدل األجر
السائد إذا تم توظيفهم فيما يلي:
•في المشروعات اإلنشائية العامة

•في الوظائف الخدمية في المباني العامة

ُتعد وزارة العمل في ولاةي نويويرك جهة توظفي أو برني اًجماؤنم بمبدأ تاكفؤ ارفلص .يتم توفري المسعادات والخدتام ال ضافةي حسب الطل بل ألفراحتم ددي ال اعقة.
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