منحة الحصول عىل الحضانة ،والحقوق ،والعدالة ()FARE
ما املقصود مبنحة FARE؟

حصلت وزارة العمل بوالية نيويورك ( )NYS DOLعىل منحة من مكتب شؤون
املرأة التابع لوزارة العمل األمريكية من أجل نرش التوعية وتقديم العروض
التقدميية للنساء ،والتي تركز عىل الحقوق واملزايا املتعلقة بالتوظيف .نحن نهدف
إىل الوصول إىل النساء املهمشات والاليت ال يتم متثيلهن بالشكل املناسب خارج
مدينة نيويورك ،خاصة يف املناطق الريفية ،من خالل العروض التقدميية والفعاليات
التي تتم من خالل الحضور بشكلٍ شخيص والتي تتم افرتاض ًيا .ويكمن هدفنا يف
نرش التعليم واملعرفة لتمكني النساء عرب الوالية ،وهو األمر الذي سيساعد بدوره
النساء عىل أن تصبحن محور الحقوق واملزايا يف مجتمعاتهم الخاصة.

كيف ميكنني طلب الحصول عىل عرض تقدميي؟
تواصيل مع وزارة العمل بوالية نيويورك عرب الربيد اإللكرتوين
عىل  info.nysdol@labor.ny.govأو ِ
اتصيل عىل الرقم
.)888-469-7365( 8
 88-4-NYSDOL

الحد األدىن لألجور
يحق لجميع العاملني يف والية نيويورك ( )NYSالحصول عىل معدل الحد األدىن
لألجور يف الساعة عىل األقل.
الحد األدىن لألجور اعتبا ًرا من 2021/12/31

مدينة نيويورك ،ومقاطعة لونغ آيلند
وويستتشسرت

 15دوال ًرا/ساعة

بقية األماكن يف والية نيويورك

 13.20دوال ًرا/ساعة

الوجبات الرسيعة  -عىل مستوى الوالية

 15دوال ًرا/ساعة (اعتبا ًرا من )2021/7/1

الحد األدىن لعاملة األجور املائلة
يسمح قانون والية نيويورك ألصحاب العمل يف معظم املجاالت باستيفاء الحد األدىن
لألجور من خالل الجمع بني األجر الذي يدفعه صاحب العمل واإلكراميات التي
يحصل عليها املوظف من العمالء .وال يسمح إال ألصحاب العمل العاملني يف مجال
االستضافة فقط بأخذ رصيد إكراميات من الحد األدىن لألجور .ويحظر العمل يف
الوظائف القامئة عىل اإلكراميات فقط.
املكان
مدينة نيويورك ،ومقاطعة لونغ آيلند
وويستتشسرت
بقية األماكن يف والية نيويورك

موظفو الخدمات

التصنيف الخاطئ :هل أنت موظف أم متعاقد مستقل؟
لتحديد ما إذا كان العامل يجب أن يتم تصنيفه كموظف أو متعاقد مستقل،
فإن طبيعة العالقة بني صاحب العمل واملوظف يجب أن يتم النظر فيها .فإن
املتعاقدين املستقلني يعملون لصالح أنفسهم ويعرضون خدماتهم لعموم الناس.
يجري املتعاقد املستقل عمله بدون:

املواضيع محور االهتامم

املكان

الوقت اإلضايف
يجب أن يحصل معظم العاملني عىل أجر ساعات العمل اإلضافية بعد العمل 40
ساعة يف أسبوع عمل .ويبلغ أجر الوقت اإلضايف مرة ونصف أجرك العادي .بالنسبة
لعاملة األجور املائلة ،يجب عىل أصحاب العمل دفع ساعات العمل اإلضافية
التي عملها العامل مبعدل مرة ونصف من الحد األدىن لألجور مطرو ًحا منه رصيد
اإلكراميات املعمول به .يجني العاملون يف القطاع الزراعي ساعات العمل اإلضافية
بعد العمل ملدة  60ساعة يف أسبوع العمل وألي عدد من الساعات قاموا بالعمل
ُخصص لراحتهم.
فيها خالل اليوم امل َّ

عاملة خدمات األغذية

 12.5دوال ًرا أجر

 10دوالرات أجر

 2.50دوال ًرا رصيد إكراميات

 5دوالرات رصيد إكراميات

 11دوال ًرا أجر

 8.8دوالرات أجر

 2.20دوال ًرا رصيد إكراميات

 4.40دوالرات رصيد إكراميات

• إرشاف
• توجيه
• رقابة
ويف املقابل ،فإن العالقة بني صاحب العمل واملوظف قد تتواجد ،إذا كان
صاحب العمل:
• يختار وقت ،ومكان ،وكيفية أداء العامل للخدمات
• يُق ِّدم تسهيالت ،ومعدات ،وأدوات ،ولوازم
• يُرشف عىل العمل بشكلٍ مبارش
• يُح ِّدد ساعات العمل ،ومعدل األجور ،وغري ذلك
تع َّريف عىل مزيد من املعلومات من هنا:

dol.ny.gov/independent-contractors

عندما يقوم أحد أصحاب العمل بتصنيف أحد املوظفني بشكل خاطئ عن
عمد كمتعاقد مستقل ،فإن ذلك يُ َعد احتياالً .يستخدم بعض أصحاب العمل
هذا األسلوب لتج ّنب االمتثال للتأمني ضد البطالة ،وتعويضات العامل ،والضامن
االجتامعي ،والرضيبة املستقطعة ،والحد األدىن لألجور .أبلغي وزارة العمل بوالية
نيويورك عن االحتيال عرب اإلنرتنت عىل الرابط dol.ny.gov/report-fraud
أو ِ
اتصيل بالخط الساخن املختص بعمليات االحتيال عىل مدار الساعة عىل الرقم:
.866-435-1499

تع َّريف عىل حقوقك باعتبارك امرأة عاملة يف والية نيويورك

قانون حظر سجل الرواتب
اعتبا ًرا من  6يناير  ،2020فإنه ميكن لصاحب العمل سؤال املتقدم للوظيفة عن
توقعاته بشأن الراتب ،ولكن مل يعد بإمكانه أن يطلب من املتقدم للوظيفة سجل
الرواتب واالستحقاقات الخاصة به أو يستخدمه يف تحديد ما إذا كان سيجري معه
مقابلة أو يق ِّدم له عرض عمل أم ال.
إخطارات الدفع
عندما يتم توظيفك ،يجب عىل صاحب العمل منحك إخطار دفع ،والذي يحتوي
عىل معلومات معينة مهمة ،مثل:
• املبلغ الذي سيتم دفعه لك ومواعيد دفعه ،و
• مواعيد دفع األجر املعتادة ،و
• أي اقتطاعات من األجر الخاص ِ
بك

املساواة يف األجر
من األمور غري القانونية أن يدفع صاحب العمل أجر أقل المرأة مقارنة بالرجل
مقابل أداء العمل ذاته فقط عىل أساس الجنس .ميكن أن تستند االختالفات يف
األجر إىل األقدمية ،أو الجدارة ،أو عامل آخر غري زائف بخالف الجنس ،مثل التعليم
أو الخربة.
قسائم الرواتب واالقتطاعات
يجب أن تحصل عىل أجر مقابل جميع ساعات العمل .وميكن أن يتم الدفع لك
نق ًدا أو من خالل شيك ،ولكن يجب أن يتم منحك قسيمة راتب تفصيلية يف كل
مرة تحصل فيها عىل األجر.
ال ميكن لصاحب العمل تكليفك بنفقات:
• التكسري ،أو
• اإلفساد ،أو
• اإلتالف ،أو
• تكاليف الزي املو ّحد والصيانة ،أو
• تكاليف العمل الخاصة بصاحب العمل ،أو
• حاالت العجز النقدي

التحرش الجنيس يف مكان العمل
يجب عىل جميع أصحاب العمل يف والية نيويورك توفري مكان عمل خا ٍل من
التحرش الجنيس .ويجب أن تكون لدى جهات العمل سياسة قامئة ملنع التحرش
الجنيس ،وتوفري تدريب سنوي للعاملني ،وتقديم سياسة مكتوبة ملنع التحرش
الجنيس لجميع املوظفني.
اإلجازات املرضية واإلجازات اآلمنة املدفوعة يف والية نيويورك
تتم تغطية العاملني يف القطاع الخاص يف والية نيويورك مبوجب قانون اإلجازات
املرضية واإلجازات اآلمنة املدفوعة .يستحق املوظفون ساعة واحدة ( )1بح ٍّد أدىن
كإجازة مرضية وإجازة آمنة عن كل  30ساعة يتم عملها ،سواء كانت اإلجازة
مدفوعة أم غري مدفوعة استنا ًدا إىل حجم صاحب العمل.
التأمني ضد البطالة
ِ
ِ
ِ
إذا ِ
جانبك،
وظيفتك دون أي خطأ من
وفقدت
كنت تعملني يف والية نيويورك
فقد تكونني مؤهلة للحصول عىل التأمني ضد البطالة .يجب أن تكون لديك أجور
كافية إلنشاء مطالبة؛ وأن تكوين مستعدة ،ومتأهبة ،وقادرة عىل العمل؛ وأن تبحثي
بنشاط عن عمل؛ وتقومي بتوثيق جهود بحثك عن عمل .تق َّدمي بطلب عرب
اإلنرتنت عىل الرابط  dol.ny.gov/أو ِ
اتصيل عىل الرقم .888-209-8124
كيف أقدِّ م شكوى؟
يساعد قسم معايري العمل يف حل انتهاكات قانون العمل يف والية نيويورك .يُحظَر
عىل صاحب العمل ترسيح موظف ،أو معاقبته ،أو التمييز ضده ،أو االنتقام منه
بأي شكل من األشكال بسبب تقديم شكوى بشأن انتهاك محتمل لقانون العمل
أو مامرسة أي من الحقوق املكفولة مبوجب قانون العمل يف والية نيويورك.
ِ
أرسيل النموذج  LS223لتقديم شكوى .تواصيل مع قسم معايري العمل
للحصول عىل مزيد من املعلومات :
) 888-52-LABOR (888-525-2267أو .LSAsk@labor.ny.gov
للحصول عىل مزيد من املعلومات ،يُرجى زيارة املوقع اإللكرتوين

dol.ny.gov/fostering-access-rights-and-equity-fare-grant

الحصول عىل الخدمات اللغوية
يجب عىل الوكاالت الحكومية التي تق ِّدم خدمات لعموم الناس تقديم خدمات
الرتجمة الفورية والرتجمة التحريرية املجانية ألفراد املجتمع فيام يتعلق بالنامذج
والتعليامت بالغة األهمية .يتم تقديم خدمات الرتجمة الفورية بأكرث من 200
لغة ،تشمل لغة اإلشارة .ويف وزارة العمل بوالية نيويورك ،تتم ترجمة املستندات
بالغة األهمية إىل أكرث  12لغة يتم التح ُّدث بها يف الوالية.
استدرار لنب األم يف مكان العمل
يحق لألمهات املرضعات أخذ وقت اسرتاحة غري مدفوع أو استغالل وقت االسرتاحة
املدفوع أو وقت تناول الطعام كل يوم الستدرار لنب األم يف مكان العمل ،ملدة تصل
إىل ثالث ( )3سنوات بعد الوالدة .ويجب عىل صاحب العمل بذل جهود معقولة
لتوفري مكان خاص بالقرب من منطقة العمل ،ميكن أن يتم استدرار لنب األم فيه.

تُ َعد وزارة العمل يف والية نيويورك جهة توظيف أو برنام ًجا يُؤ ِمن مببدأ تكافؤ الفرص .يتم توفري املساعدات والخدمات اإلضافية حسب الطلب لألفراد ذوي اإلعاقة.
يتم متويل منحة  FAREمن ِقبَل منحة فيدرالية بقيمة  350000دوالر ،والتي متثل  %100من ميزانيتها .وال تقوم الوالية أو املصادر غري الحكومية بتمويل املنحة بأي مبلغ أو نسبة.
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