
العاملون في مجال  
  الرعاية المباشرة

  تعرفوا على حقوقكم!
  قانون العمل في والية "مين" 

) في وزارة العمل بوالية  WHDيقوم قسم األجور وساعات العمل ( 
"مين" بتطبيق قانون العمل الخاص بوالية "مين" على جميع  

  قطاعات األعمال. 
إن العاملين في مجال الرعاية المباشرة يقدمون دعًما ال يقدر بثمن  

لسكان والية "مين"، إال أن انتهاكات قانون العمل تتكرر باستمرار. 
ي مجال الرعاية  وفي هذه الوثيقة، نستعرض مع العاملين ف

  المباشرة حقوقهم األساسية واالنتهاكات الشائعة في مكان العمل. 







   يجب أن تحصل على ما ال يقل عن الحد األدنى
يناير   ١لألجور المقرر في والية "مين". بدًءا من  

، صار الحد األدنى لألجور في والية "مين" هو  ٢٠٢٢
  .دوالًرا أمريكيًا في الساعة ١٢٫٧٥

 تسري عليهم   ن في مجال الرعاية المباشرة الالعاملو
يجب عليك   متعاقدين مستقلين.  المعايير المقررة العتبارهم

 W-2في بداية العمل، وتعبئة النموذج  I-9تعبئة النموذج 
  .كل عام

   العاملون في مجال الرعاية المباشرة ال تسري عليهم
المعايير المقررة العتبارهم موظفين بأجر ثابت. بل يجب 

أن تحصل على أجرك مقابل عدد ساعات العمل  
األساسية، وأن تحصل على مقابل عدد ساعات العمل  

اإلضافية (مرة ونصف من األجر األساسي) عن أي  
ساعات تعملها بعد ساعات العمل األساسية البالغة  

ساعة في األسبوع. يتم تحديد ساعات العمل   ٤٠
اإلضافية بحسب أسبوع العمل، وليس بحسب دورة  

  دفع األجر. 

   ،يجب أن تحصل على األجر وفًقا لجدول زمني ثابت
أسبوعيًا أو نصف أسبوعي. يجب أن يحدد صاحب  

العمل دورة دفع األجر في بداية التعيين، وأن يحدد  
  بداية أسبوع العمل ونهايته. 

   يجب أن يمنحك صاحب العمل سنًدا للراتب (ورقيًا أو
افتراضيًا)، ويجب أن يظهر على هذا السند بوضوح  

تواريخ التي عملت فيها، وساعات العمل، واألجر  ال
  اإلجمالي، واليوم الذي تم فيه الدفع لك. 

   قد يطلب صاحب العمل أن يتم الدفع لك عن طريق
اإليداع المباشر. قد يدفع لك صاحب العمل أيًضا بشيك  

  ورقي أو ببطاقة دفع. 

  

  
 
 

   يجب أن تحصل على استراحة غير مدفوعة األجر لمدة
  ساعات عمل.  ٦دقيقة بعد كل  ٣٠

  إذا سمح صاحب العمل بفترات استراحة إضافية لفترات
دقيقة، ال يتم خصم هذه االستراحات من    ٢١أقل من  

  راتبك. 

  يعتبر الوقت المنقضي في االنتقال بين العمالء من وقت
المقررة  بديالً عن االستراحة  يكون  أن  العمل، وال يمكن 

  دقيقة.  ٣٠لمدة 

   تعتبر كتابة المالحظات عن الحالة أيًضا من وقت
العمل، وكذا حضور أي تدريبات أو اجتماعات  

  يستدعيها العمل. 

  راتبك مع  ال يحق لصاحب العمل منعك من التحدث عن
  زمالئك في العمل. 

 
o  منشور المساواة في   مراجعة  ُيرجى

للتعرف على المزيد من المعلومات   األجور
  . الشكاويوتقديم 

   إذا كان لدى صاحب العمل الذي تعمل لديه أكثر من
يوًما، فأنت تستحق الحصول    ١٢٠  موظًفا ألكثر من ١١

لقانون   ساعة وفًقا ٤٠على إجازة مدفوعة األجر لمدة 
  .رجوالية "مين" لإلجازة مدفوعة األ 

 
للمزيد من المعلومات، تواصل مع:  

  "مين"  وزارة العمل بوالية 
  مكتب معايير العمل  

  ٢٠٧- ٦٢٣-٧٩٠٠رقم الهاتف:  
، اتصل بنقطة  TTYلمستخدمي جهاز  

  .  ٧١١اتصال والية "مين" على الرقم 
  www.maine.gov/labor/bls :موقع الويب

  bls.mdol@maine.govالبريد اإللكتروني:  
 
 

 
المساعدات والخدمات   تقدم وزارة العمل في والية "مين" تكافًؤا للفرص في التوظيف والبرامج. 

  اإلضافية متاحة لألشخاص من ذوي اإلعاقة عند الطلب. 


