تحديثات عىل

الحد األدىن لألجور يف والية نيويورك

حقوق عامل املصانع ومسؤوليات جهة العمل

املوقع

مدينة نيويورك
لونغ آيالند وويستشسرت
بقية األماكن يف والية نيويورك

31/12/2019

31/12/2020

*31/12/2021

 15.00دوال ًرا
 13.00دوال ًرا
 11.80دوالر

 15.00دوال ًرا
 14.00دوال ًرا
 12.50دوالر

 15.00دوال ًرا
 15.00دوال ًرا
 13.20دوالر*

*سوف تستمر الزيادات السنوية لباقي الوالية حتى تصل إىل معدل الحد األدىن
لألجور  15دوال ًرا .بداية من  ،2021سوف يقوم مفوض العمل بنرش الزيادات
السنوية يف  1أكتوبر أو قبل ذلك .سوف ترتكز هذه الزيادات عىل النسبة املئوية
للزيادات التي ُيحددها مدير قسم املوازنة ،وذلك بناء عىل املؤرشات االقتصادية،
مبا يف ذلك مؤرش أسعار املستهلكني.

تاريخ الرسيان  1يناير :2020
األجور والوقت اإلضايف

يجب أن يحصل كل عامل املزارع ،مبا يف ذلك عامل تأشرية األجانب ،عىل أجر مرة ونصف املرة من معدل األجر املعتاد نظري أي ساعات عمل يقضونها أكرث من  60ساعة أسبوع ًّيا .للحصول عىل املزيد من
املعلومات ،يُر َجى االتصال بوزارة العمل يف والية نيويورك عىل الرقم  877-466-9757أو .www.labor.ny.gov/FarmLabor

يوم الراحة

يجب عىل جهات العمل توفري يوم راحة ( 24ساعة متتالية) عىل األقل يف كل أسبوع .يجب عىل جهة العمل وضع وإخطار العامل مسبقًا بيوم الراحة وأيضً ا ضامن تزامن يوم الراحة مع يوم العبادات الدينية
التقليدية متى كان ذلك ممك ًنا .يُس َمح لعامل املزارع بالعمل بشكل تطوعي يف يوم الراحة رشيطة أن تقوم جهة العمل بدفع األجر عن ذلك وفقًا ملعدل الوقت اإلضايف .يجب عىل جهات العمل االحتفاظ
بسجالت أسبوعية للساعات واأليام التي تم العمل بها .للحصول عىل املزيد من املعلومات ،يُر َجى االتصال بوزارة العمل يف والية نيويورك عىل الرقم  877-466-9757أو www.labor.ny.gov/
.FarmLabor

التأمني ضد البطالة

يُطلَب من جهات عمل املزارع ،وقادة أطقم العاملني يف املزارع مبوجب بعض الرشوط املعينة ،توفري تغطية للتأمني ضد البطالة لصالح موظفيهم .يُستث َنى من تغطية التأمني ضد البطالة العامل
الوافدون األجانب يف برنامج  .H-2Aللحصول عىل املزيد من املعلومات ،يُر َجى االتصال بوزارة العمل يف والية نيويورك عىل الخط الساخن لجهة عمل التأمني ضد البطالة .888-899-8810

تعويض العامل

يُطلَب من جهات عمل املزارع ،واملالك واملشغلني تقديم تغطية تعويض العامل ملوظفيهم ،وذلك بغض النظر عن أجورهم السنوية ،كام يجب عىل كل جهات العمل نرش إخطار تعويض العامل اإلجباري
مللصق االلتزام باللغتني اإلنجليزية واإلسبانية .إضافة إىل ذلك ،يجب عىل مقاويل عامل املزارع ،ورؤساء العامل واملرشفني الذين يحصلون عىل إخطار اإلصابة أن يقوموا بإخطار جهة العمل ،أو املالك ،أو املشغل
للمزرعة التي حدثت بها اإلصابة ،كام يحظر عىل جهات العمل التفرقة بني عامل املزارع الذين يطلبون مناذج شكاوى تعويض العامل .للحصول عىل املزيد من املعلومات ،يُر َجى االتصال مبجلس تعويض
العامل عىل الرقم  877-632-4996أو *.www.wcb.ny.gov

تأمني اإلعاقة واإلجازة العائلية املدفوعة

يُطلَب من جهات عمل املزارع ،واملالكني ،واملشغلني توفري تغطية تأمني إلعانات اإلعاقة ( )DBالتابعة لنيويورك واإلجازة العائلية املدفوعة ( )PFLلكل عامل املزارع املؤهلني .راجع PaidFamilyLeave.

 ny.govللحصول عىل معلومات بشأن أهلية املوظف لإلجازة العائلية املدفوعة ( )PFLوأنظمة إعفاءات الذين يرفضون املشاركة التي يجب عىل جهات العمل تقدميها للمؤهلني .يُحظر عىل جميع جهات
العمل التفرقة ضد املوظفني الذين يطلبون مناذج شكاوى إعانات اإلعاقة ( )DBأو اإلجازة العائلية املدفوعة ( .)PFLللحصول عىل املزيد من املعلومات ،يُرجى االتصال عىل الرقم *.844-337-6303
*للحصول عىل املزيد من املعلومات ومصادر جهة العمل املتعلقة بتعويض العامل ،وتعويض اإلعاقة ،واإلجازة العائلية املدفوعة ،يُرجى مراجعة مجموعة أدوات مجلس تعويض العامل املتعلقة بجهات عمل
املزارع عرب الرابط .www.wcb.ny.gov/farmtoolkit

الحق يف التنظيم

ميلك عامل املزارع الحق يف التنظيم ،الذي يتضمن تشكيل ،واالنضامم إىل ،ومساعدة املنظامت العاملية ،والحق يف التفاوض بشكل جامعي من خالل ممثلني من اختيارهم .يتضمن ذلك الحق يف االشرتاك يف
األنشطة الجامعية (أي نشاط ،أو مناقشة ،أو اجتامع يهدف إىل تحسني رشوط وأحكام الوظيفة ،أو املصالح الجامعية للموظفني) ،وذلك بغرض التفاوض الجامعي أو املساعدات التبادلية األخرى أو الحامية ،أو
عدم التدخل ،أو القيود ،أو إجبار جهات العمل .وعىل الرغم من ذلك فإنه ال يحق لعامل املزارع اإلرضاب عن العمل .تتم حامية عامل املزارع من كافة أعامل االنتقام ،مبا يف ذلك إنهاء الوظيفة ،وذلك يف حالة
تحدثهم مع بعضهم البعض بشأن أوضاع العمل والتنظيم .للحصول عىل املزيد من املعلومات ،يُرجى االتصال مبجلس عالقات الوظيفة العامة عرب الرقم  518-457-6410أو مراجعة .perb.ny.gov

تاريخ الرسيان  1يناير :2021
ترصيح إسكان عامل املزارع املهاجرين

يُطلب من جهات العمل االتصال بإدارة الصحة يف والية نيويورك (أو إدارة الصحة املحلية يف املقاطعة) ،والتقدم بطلب للحصول عىل ترصيح تشغيل مزرعة أو تجهيز معسكر عاميل من أجل أن يسكنه واحد
أو أكرث من العامل املهاجرين .للحصول عىل املزيد من املعلومات عن عملية الترصيح ،يُرجى االتصال بإدارة الصحة يف والية نيويورك عرب الرقم  .518-402-7600ميكن معرفة اإلدارة الصحية يف مقاطعة
من خالل الرابط/www.health.ny.gov/contact/contact_information :

ت ُعد وزارة العمل بوالية نيويورك جهة توظيف أو برنام ًجا يؤمن مببدأ تكافؤ الفرص .يتم توفري املساعدات والخدمات اإلضافية حسب الطلب لألفراد ذوي اإلعاقة.
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