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 ھای استعالجی:قانون پرداخت حقوق برای مرخصی
 نامھ شھر پیتسبورگ از آیین 626فصل 

ھای استعالجی شھر پیتسبورگ (از این پس «قانون»)، پیرو قانون پرداخت حقوق برای مرخصی
موظف ھستند بھ کارکنان واجد شرایط دوره «مرخصی ھمراه با حقوق» تخصیص دھند تا آنھا   کارفرمایان

ھای الزم را برای بیماری، جراحت یا مشکل پزشکی کارفرما یا عضو خانواده صورت مراقبتبتوانند 
دھند؛ این امر در مواقع بروز وضعیت اضطراری سالمت عمومی یا قرارگیری عضوی از خانواده در 

نامھ شھر کند. (برای مشاھده فھرست کامل موارد مجاز، بھ آیینھای واگیردار نیز صدق میض بیماریمعر
ً بھ قانون و ضوابط منتشره در  626.04پیتسبورگ، فصل  رجوع کنید؛ برای تعاریف مربوطھ، لطفا

 خصوص اجرای این قانون نیز رجوع فرمایید.)

 
 حقوقی ھمراه با دوره استعالج کارکنان نسبت بھ خالصھ حقوق 

تعداد نفرات مشغول بھ کار زیر 
) ماه 12دست کارفرما (دوازده (

 اخیر)

 ) نفر بھ باال15پانزده ( ) نفر15کمتر از پانزده (



نرخ تصادفی دوره استعالجی 
 طبق این قانون

ساعت مرخصی استعالجی  1
 35ھمراه با حقوق بھ ازای ھر 

ساعت کار در محدوده جغرافیایی 
 پیتسبورگشھر 

 
توجھ: طی یک سال اول پس از 

 انباشت اجرای زیر، فقطتاریخ 
مدت مرخصی استعالجی بدون 

 محاسبھباید طبق این نرخ    حقوق
 شود.

ساعت مرخصی استعالجی  1
 35ھمراه با حقوق بھ ازای ھر 

ساعت کار در محدوده جغرافیایی 
 شھر پیتسبورگ

 

سقف انباشت طبق این قانون 
(توجھ: کارفرمای شما ممکن 

تری در است خط مشی آزادانھ
 اعطای مرخصی داشتھ باشد.) 

عنوان دوره ساعت بھ 24حداکثر 
استعالجی ھمراه با حقوق در یک 

 کارفرماسال تقویمی مگر اینکھ 
 مدت بیشتری مشخص کرده باشد.

 
توجھ: طی یک سال اول پس از 

 انباشت یر، فقطاجرای زتاریخ 
مدت مرخصی استعالجی بدون 

 محاسبھباید طبق این نرخ    حقوق
 شود.

) ساعت 40حداکثر چھل (
در یک عنوان دوره استعالجی بھ

سال تقویمی مگر اینکھ کارفرما 
 مدت بیشتری مشخص کرده باشد.

 2020مارس  15 2020مارس  15 تاریخ اجرا

 

دھند یا از آن استفاده کار کشیدن جبرانی از کارکنانی کھ درخواست دوره مرخصی استعالجی انباشتھ می
کنید حقوق شما پایمال شده است از این بابت کھ حق انباشت کردن یا کنند ممنوع است. اگر احساس میمی

ا دارید کھ شکایتی نزد دفتر  این حق راستفاده از دوره مرخصی استعالجی انباشتھ بھ شما داده نشده است، 
) در شھرداری تنظیم کنید. برای اطالعات بیشتر یا تنظیم شکایت، لطفاً Office of Equityحقوق برابر (

 مراجعھ نمایید. http://paidsickleave.pittsburghpa.govبھ آدرس 

 

 12/16/2019  تاریخ انتشار اولیھ:

 12/17/2019  تاریخ انتشار بازنگری:

http://paidsickleave.pittsburghpa.gov/

