
 
 

 صرفلا ؤفاكتو ةلادعلل ةیدلبلا سیئر بتكم
 ةعوفدم ةیضرملا تازاجإلل غربستیب ةنیدم نوناق

 رجألا

 ىوكش جذومن

 
 ىجُری .غربستیب ةنیدم يف )MOE( صرفلا ؤفاكتو ةلادعلل ةیدلبلا سیئر بتكم عم كلصاوت ىلع كركشن
 .هاندأ ةبولطملا تامولعملا لامكتساو تاداشرإلا عابتا

 
 ىدحإ نم ًادكأتم نكت مل اذإ .ناكمإلا ردق حضاو لكشب اھبتكا وأ لاؤس لك نع كتاباجإ ةعابطب مق •

 ةمالع عضو ىجُریف ،كتلاح ىلع قبطنم ریغ ةلئسألا دحأ ناك اذإو .كلذ ركذ ىجُریف ،تاباجإلا
 ."قبطنُم ریغ" وأ N/A ىلع

 
 :ةیلاتلا قرطلاب ھلامكتسا دعب جذومنلا لاسرإ كنكمی •

 وأ  PaidSickLeave@pittsburghpa.gov:ينورتكلإلا دیربلا ناونع ىلإ ھلاسرإ ·
 ةیضرملا تازاجإلا مسق( :ىلإ ھجوُم ،صرفلا ؤفاكتو ةلادعلا بتكم :ىلإ دیربلا ربع ھلاسرإ ·

  :ناونعلا ىلع )رجألا ةعوفدم
Office of Equity, Attn: Paid Sick Leave Division 5th Floor, 
414 Grant St., Pittsburgh, PA 15219 
 

 عمجل لمع مایأ )5( ةسمخ نوضغ يف كعم لصاوتنس ،ھلامكتساب تمق يذلا جذومنلا انمالتسا دعب •
 .هذختنس يذلا ءارجإلاب كغالبإل وأ اھیلإ جاتحنس ةیفاضإ تامولعم يأ



 كعم لصاوتلا تامولعم
 يلئاعلا مسالا بألا مسا نم لوألا فرحلا لوألا مسالا

 يدیربلا زمرلا ةیالولا ةنیدملا :ناونعلا

 ينورتكلإلا دیربلا ناونع يوناثلا فتاھلا مقر يساسألا فتاھلا مقر

 ىلإ تالسارملا لاسرإ اًضیأ متی دقو .ھتلخدأ يذلا ينورتكلإلا دیربلا ربع باوجتسالا اذھ صخت يتلا تالسارملا ىقلتت فوس
 تامولعم ثدحأب )MOE( صرفلا ؤفاكتو ةلادعلل ةیدلبلا سیئر بتكم مالعإ ةیلوؤسم كقتاع ىلع عقت .يدیربلا كناونع
 .كعم لصاوتلا

 
 
 
 

 فیظوتلا تامولعم
 كتفیظو&يفیظولا كاّمسُم لمعلا بحاص

 يدیربلا زمرلا ةیالولا ةنیدملا لمعلا بحاص ناونع

15 نم لقأ :)ةیلاتلا تارایخلا دحأ لوح ةرئاد عض( )ةیضاملا 12ـلا رھشألا رادم ىلع( نیفظوُملا ددع
 رثكأ وأ 15 
 ينورتكلإلا دیربلا ناونع ریدملا&فرشملا فتاھ مقر ریدملا وأ فرشملا مسا

 ریدملل&فرشملل

 دراوملا مسق لثممل ينورتكلإلا دیربلا ناونع ةیرشبلا دراوملا مسق لثمم فتاھ مقر ةیرشبلا دراوملا مسق لثمم مسا
 ةیرشبلا

 ؟لمعلا بحاص ىدل لمعلا تأدب خیرات يأ يف
 

 )ةنس&موی&رھش(  -& - &-  
 ؟)اًرایخ ّددح( لمعلا بحاص ىدل لمعت لازت ال لھ

 قبطنم ریغ ال معن

 ببسلا دیدحت ىجُری ،ھیدل لمعت دعت مل اذإ
 كحیرست مت كدرط&كلصف مت لمعلا تكرت&كتلاقتسا تّمدق

 ؟لمعلا يف كل موی رخآ ناك ىتم
 )ةنس&موی&رھش(  -& - &-  



 غربستیب نوناق ةیطغتبً الومشم تنك اذإ ام دیدحت ىلع انتدعاسمل ةیلاتلا ةلئسألا نع ةباجإلا ىجُری
 .رجألا ةعوفدم ةیضرملا تازاجإلل

 ال معن )1099 جذومن ّملستت كنأ يأ( ؟لقتسم دقاعتم تنأ لھ .1
 يف اًعوبسأ 16 زواجتت ال ةدمل كفیظوت متی( ؟يمسوم لماع تنأ لھ .2
 )ةیدالیملا ةنسلا

 ال معن

 وضع ً،الثم( ؟ةیعامجلا ةضوافملا تاقافتا دحأ ةیطغت كلمشت لھ .3
 )ةباقن يف

 ال معن

 ال معن ؟بردتم بلاط تنأ لھ .4
 ال معن ؟يداحتا وأ يموكح فظوُم تنأ لھ .5
 قاطن يف لقألا ىلع ةنسلاً&ةعاس 35 ةدمل تلمع لھ .6
 ؟غربستیب ةنیدمل ةیفارغجلا دودحلا

 ال معن

 
 

 ىوكشلا تامولعم
 ال معن ؟رجألا ةعوفدم ةیضرملا تازاجإلا نوناق فلاخ دق لمعلا بحاص نأ دقتعت لھ

 خیرات يأ يفف ،معنب ةباجإلا تناك اذإ
 لمعلا بحاص نأ دقتعت

 ؟ةرم لوأل نوناقلا فلاخ

 )ةنس&موی&رھش(  -& - &-  

 میدقت عم يلی اّمم نوناقلل لمعلا بحاص ةفلاخم ھجوأ دیدحت ىجُری
 ةقبطنملا تارایخلا عیمج دّدح .هاندأ ةیلاخلا ةحاسملا يف ةیفاضإ تامولعم

 .ةیضرملا ةزاجإلاب عافتنالاب حامسلا مدع 
 .غربستیب يف لمع ةعاس 35 لكل ةدحاو ةعاسب ّردُقت يتلاو ةقحتسُملا ةیضرملا ةزاجإلاب عافتنالاب حامسلا مدع 
 .ةیلاتتم مایأ 3 نم لقأل بایغ تالاح يف تادنتسم میدقت بلط 
  ."ةلوقعم" تادنتسم لوبق مدع 
 .ىوكش ھمیدقتل وأ ةیضرملا ةزاجإلاب ھعافتنال وأ ،ةیضرم ةزاجإ ھبلطل لماع نم ماقتنالا 
  .ةیلاتلا ةنسلا ىلإ ةنس نم ّةقحتسُملا ةیضرملا تازاجإلا لیحرتب حامسلا مدع 
 .لیدب لماع ریفوتب لماع مازلإ 
  تامولعملا رشن وأ ةیدرفلا تارشنلا لالخ نم نوناقلا بجومب قوقحلاب راعشإ میدقت مدع 

 .نایعلل رھاظ ناكم يف
 .اھب ھعافتنا وأ ةیضرم ةزاجإ ھبلط ببسب لماع ةبقاعم 

 .ةموعزملا تافلاخملا خیراوت عیمج ركذ ىجُری .رمألا مزل اذإ ،ةیفاضإ تاحفص مدختسا .كبولسأب ثدح ام حیضوت ىجُری

 ال معن )اًرایخ ّددح( ؟كاوكشب قلعتی امیف لمعلا بحاص عم لح ىلإ لصوتلا تلواح لھ
 )كلذ ىلإ امو ،ةفیظولا يف نییعتلا ةداعإ ،قحتسُملا رجألا دادرتسا( ؟ھیلإ لوصولل ىعست يذلا لحلا عون ام 

 .ةلكشملا هذھ لح يف اندعاست دق ةیفاضإ تامولعم يأب اندیوزت ىجُری



 ةسایسلاو ،ةیعامجلا ةضوافملا قافتاو ،فیظوتلا دقعو ،بتارلا نایب ،لثم( جذومنلا اذھ عم ةلص تاذ تادنتسم يأ میدقت ىجُری
 جاتحی ال .)ةیضرم ةزاجإ ىلع لوصحلل ھتمّدق يذلا بلطلا نم ةخسنو ،ةیضرملا تازاجإلا صخی امیف لمعلا بحاص اھعبتی يتلا
 .كاوكش ةجلاعمل ةحصلاب قلعتت تامولعم يأ ىلإ صرفلا ؤفاكتو ةلادعلل ةیدلبلا سیئر بتكم

 ،نیمیلا فلح نود نم تاطلسلا ىدل فییزتلاب ةقلعتملا ،4904 مقر ةداملا ،اینافلسنب ةیالول يعیرشتلا نوناقلا نم 18 لصفلل ًاقفو
 .يملع دح ىلع ةلمتكمو ةحیحصو ةیقیقح تامولعملا هذھ نأب رقأ

  ىوكشلا ّمدقم عیقوت
 خیراتلا

 )ةباتك( عوبطملا مسالا

 18 نم لقأ ىوكشلا مّدقم ناك اذإ(
 )اًماع

 يصولا وأ نیدلاولا دحأل عوبطملا مسالا ينوناقلا يصولا وأ نیدلاولا دحأ عیقوت
 ينوناقلا

 


