
ولكني ال أعتقد أنه من اآلمن  ،العملماذا لو ُطلب مني  

 القيام بذلك؟
 

 ذلك، ومع. خطير أو آمن غير عمل أداء رفض في الحق للعمال
 عملك، مكان في أخطار واجهت إذا. ذلك إثبات الصعب من

 للسالمة كاليفورنيا ادارة إلى سرية شكوى تقديم في التفكير فيمكنك

 . (CalOSHA)  المهنية والصحة

 
 ذلك في بما المناسبة، السالمة معدات على الحصول للعمال يحق

 مكان في المناسبة الصحي الصرف وتدابير والقفازات، األقنعة

 .العمل

 
 زمالئهم مع التنظيم في الحق للعمال الظروف، هذه مثل لمعالجة
 صاحب يتدخل أن القانوني غير من. اآلمنة غير الظروف لمواجهة

 .التنظيم هذا مثل في العمل
 
 ذلك يشكل فقد كرونا، إرشادات اتباع في العمل صاحب فشل إذا

 تأمين على للحصول مؤهالً  ويظل لالستقالة للموظف وجيًها سببًا
 على يجب البطالة، ضد للتأمين للتأهل ذلك، ومع. البطالة ضد

 الستقالة قبل العمل صاحب مع المشكلة حل محاولة أولً  الموظف

 .بذلك القيام جدوى عدم إثبات أو

 
يجب على صاحب العمل القيام به يما الذ  

من اجل سالمتي؟   
 

 بالموقع الخاص كرونا من الوقاية برنامج تطوير 
 المثال، سبيل على) الصحية المخاطر يعالج والذي

 وما الوجه، كمامات التهوية، الجسدي، التباعد الفحص،
 (ذلك إلى

 

 الصحية غير أو اآلمنة غير الظروف تصحيح 
 إصابات أي في والتحقيق

 

 مجاني فحص وتقديم تعرض بأي كتابيًا العمال إخطار 
 (لكرونا تعرضوا الذين للعمال) المدفوع الوقت خالل

 

 المرض تفشي أو بالعدوى العامة الصحة سلطات بالغا 
 العمل موقع في

 

 

 

 

 

 

عرضة لالصابة بكرونا؟ أكثرماذا لوكنت   
 

 من الحد أي) إعاقة تشكل خطيرة طبية حالة من تعاني كنت إذا
 بكرونا، لإلصابة أكبر لخطر يعرضك وهذا( الحياة في كبير نشاط

 ."معقولة تسهيالت" على الحصول لك يحق فقد

 
 معدلة، العمل وظيفية واجبات المعقولة التسهيالت تشمل أن يمكن

 .مختلفة عمل مهمة أو طويلة، المنزل، إجازة من

 
 في معك التعامل إلى العمل صاحب يحتاج لإلعاقة، إدراكك بمجرد
( معك متبادل اتصال" )نية بحسن تفاعلية، عملية" المناسب، الوقت
 الذي المحدد التسهيل كان إذا ذلك، ومع. نالممك التسهيل حول
 رفض فيمكنه العمل، لصاحب" لها داعي ل مشقة" يخلق تطلبه

 .توفيره
 

افراد األسرة او زميل ماذا يحدث إذا مرضت انا او أحد 

 في العمل؟
 

يغطي  :2022في  اإلجازة المرضية اإلضافية مدفوعة األجر

 الجديدة قانون كاليفورنيا لإلجازة المرضية التكميلية المدفوعة
موظفًا أو  26الموظفين الذين يعملون لدى صاحب عمل يضم 

 30يناير إلى  1والذين ل يمكنهم العمل في الفترة من  أكثر،

ساعة إجازة  80 حتى لسبب متعلق بكرونا. يوفر 2022سبتمبر
مرضية مدفوعة األجر مرتبطة بكرونا. هذا باإلضافة إلى اإلجازة 

 .المرضية "القياسية" مدفوعة األجر الموضحة أدناه

 
اإلضافية  يجب على صاحب العمل توفير هذه اإلجازة المرضية

مدفوعة األجر بعد طلب شفوي أو كتابي. ل يُسمح لصاحب العمل 

 .بطلب مالحظة الطبيب قبل السماح باإلجازة
 

يمكنك استخدام اإلجازة المرضية التكميلية المدفوعة للعناية بنفسك 
أو بأحد أفراد األسرة المصابين بكرونا أو لحضور موعد لقاح أو 

 .للقاح كرونا التعامل مع اآلثار الجانبية

 
إجازة مرضية مدفوعة األجر: بموجب قانون كاليفورنيا "القياسي" 

يحق للموظفين أيًضا الحصول على  المدفوعة،لإلجازة المرضية 
ساعة عمل.  30ساعة إجازة مرضية مدفوعة األجر مقابل كل 

يحق لك استخدام إجازة مرضية مدفوعة األجر لرعاية نفسك أو 
لطفل، الوالد، الزوج، الشريك المنزلي أو الجد، أحد أفراد األسرة )ا

الحفيد أو األخ(. تسمح بعض القوانين المحلية )بما في ذلك سان 
( أيًضا باستخدام اإلجازة المرضية لرعاية أوكالندوفرانسيسكو 

"شخص معين" إذا لم يكن للعامل زوج أو شريك منزلي. يجب أن 
ة الدفع التالية بعد يتم الدفع لك بحلول يوم الدفع الخاص بفتر

 .استخدام اإلجازة المرضية المدفوعة
 

اعتماًدا جزئيًا على حجم صاحب العمل  إجازة أخرى:  
قد يحق لك أيًضا الحصول على إجازة  عملك،وساعات 

محمية للعمل للحصول على العالج أو الرعاية ألحد أفراد 
األسرة بموجب قانون اإلجازة الطبية الفيدرالي لألسرة أو 

قانون حقوق األسرة في كاليفورنيا. قد يحق لك أيًضا 
الحصول على مزايا إجازة اسرية مدفوعة األجر في 

 .بشرط أن تكون قادًرا على تقديم شهادة طبيب كاليفورنيا،
 

قد يحق لك أيًضا الحصول على إجازة  عملك،رب عملك وساعات 
محمية للعمل للحصول على العالج أو الرعاية ألحد أفراد األسرة 

بموجب قانون اإلجازة الطبية الفيدرالي لألسرة أو قانون حقوق 
األسرة في كاليفورنيا. قد يحق لك أيًضا الحصول على مزايا إجازة 

ون قادًرا على بشرط أن تك كاليفورنيا،اسرية مدفوعة األجر في 

 .تقديم شهادة طبيب

 

إذا كنت غير قادر على العمل   :(SDI)  تأمين اإلعاقة الحكومي

سوف  . SDI  فقد تكون مؤهالً للحصول على اإلعاقة،بسبب 

 .تحتاج إلى شهادة طبيب
 

فقد يحق  العمل،إذا مرضت أثناء العمل أو بسبب  تعويض العمال: 
لك الحصول على تعويض العمال. تحتاج إلى إبالغ صاحب العمل 

يوًما من حدوثها. يغطي تعويض  30عن اإلصابة في غضون 

 .العمال الرعاية الطبية والعجز والوفاة

 
إذا تم استبعادك من العمل بسبب التعرض  دفع االستثناءات:
لستثناء. فقد يحق لك الحصول على أجر ا العمل،لكرونا في مكان 

يتم تطبيق أجر الستثناء فقط إذا لم يتم تعيينك للعمل عن بعد أو 

 .تلقي استحقاقات اإلعاقة خالل فترة غيابك

  
 

يوفر أجر الستثناء أجًرا بمعدل منتظم للوقت المستبعد من العمل. 
يمكن لصاحب العمل أن يطلب من الموظف الحصول على إجازة 

 .ولً مرضية مدفوعة األجر إضافية أ

 
يُستثنى الموظفون الذين ليس لديهم اتصال بأشخاص آخرين أو 

المشمولين بلوائح األمراض المعدية للهباء الجوي )مثل العاملين 
 في المستشفيات أو المختبرات( من دفع الستثناءات.

 

الحماية من االنتقام  ماهي بعض وسائل  

  المتعلقة بكرونا؟
 

 :من أي عامل بسببل يجوز لصاحب العمل النتقام 

 

استخدام أو طلب استخدام أي نوع من اإلجازات المرضية  •

 الستثناءات.مدفوعة األجر ، بما في ذلك دفع 



 

رفض القيام بعمل ينتهك متطلبات الصحة والسالمة والذي من  •

شأنه أن يخلق خطًرا حقيقيًا وواضًحا عليك أو على زمالئك في 
 العمل

انون أو رفض المشاركة في نشاط من اإلبالغ عن مخالفة الق •

 .شأنه أن يخالف القانون
 

يشمل النتقام تسريح العمال، إنهاء خدمتهم، تقليص ساعات 
العمل، اإلبالغ أو التهديد باإلبالغ عن عامل أو أحد أفراد 

أسرته لسلطات الهجرة، تقديم تقرير شرطة كاذب أو التهديد 
 .بتقديمه

 

ض التطعيم؟هل يمكن لصاحب العمل ان يفر  
 

يُسمح ألصحاب العمل بطلب تطعيم الموظفين قبل عودتهم  نعم،

 .إلى العمل وتقديم دليل على التطعيم

 
ل يمكن ألصحاب العمل تطبيق مثل هذا الشرط بطريقة  ذلك،ومع 

تنتهك قوانين مكافحة التمييز التي تحظر التحرش، التمييز على 
أساس خاصية محمية )مثل العرق، الدين، الجنس أو التوجه 

الجنسي(. يجب على أرباب العمل أيًضا توفير تسهيالت معقولة 
الدينية المخلصة من تتعلق باإلعاقة أو المعتقدات أو الممارسات 

 .خالل النخراط في عملية تفاعلية وحسنة النية في الوقت المناسب
 

يجوز لصاحب العمل استبعاد الموظف من مكان العمل إذا 
كان الحتفاظ بالموظف سيشكل مشكلة ل داعي لها على 

أو ل يمكن للموظف أداء الواجبات األساسية  العمل،صاحب 
أو ل يمكن للموظف  المعقولة،حة حتى مع توفير وسائل الرا

أداء الواجبات األساسية دون تعريض صحة وسالمة 
 .الموظف أو اآلخرين للخطر حتى مع إقامة معقولة

 

الحق في إعادة التوظيف؟ وما ه  
 

يجب على صاحب العمل  كاليفورنيا،بموجب قانون ولية 
تقديم وظائف شاغرة أولً للموظفين السابقين "المؤهلين" 

لئك الذين شغلوا نفس المنصب أو منصب مشابه في وقت )أو
التسريح( بترتيب األقدمية. يشمل هذا القانون الفنادق، 

عمليات الضيافة في  الفعاليات،النوادي الخاصة، مراكز 
المطارات ومقدمي خدمات المطارات وخدمات المباني 

 (.)الحراسة أو صيانة المباني أو عمال األمن
 

يجب أن تكون قد تم توظيفك من قبل  الحق،من أجل التأهل لهذا 
 1أشهر أو أكثر في السنة التي تسبق  6صاحب عمل مشمول لمدة 

انفصلت عن العمل لسبب اقتصادي وغير تأديبي و 2020يناير 

 .متعلق بكرونا

 
في غضون يجب على الموظف الرد على عرض العودة إلى العمل 

كانون  31. سينتهي هذا القانون في الستالمأيام عمل من تاريخ  5
أوكالند  . ولدى سان فرانسيسكو و2024األول )ديسمبر( 

 .قوانينهما الخاصة بشأن الحق في إعادة التوظيف
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 :اعرف حقوقك

وسائل الحماية ذات الصلة 
 بكرونا
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تجمع القانون اآلسيوي" في تعزيز الحقوق  -تتمثل مهمة "تعزيز العدالة 

القانونية والمدنية وتعزيزها وتمثيلها لمجتمعات جزر آسيا والمحيط 
الهادئ. إدراًكا الستمرار وجود التفاوتات االجتماعية واالقتصادية 

وي يلتزم تجمع القانون اآلسي المتحدة،والسياسية والعرقية في الواليات 
بالسعي لتحقيق المساواة والعدالة لجميع قطاعات مجتمعنا مع تركيز 
خاص موجه نحو تلبية احتياجات ذوي الدخل المنخفض. سكان جزر 

 .آسيا والمحيط الهادئ
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