ةرامتسا ماظنب نيدقاعتملا نيلواقملل لمعلا ةهج راعشإ()1099-MISC

نم لقأ اهيدل يتلا ةلومشملا تانايكلا 25الماع
،ستسوشتاسام ةيالوب ةيبطلاو ةيلئاعلا تازاجإلا نوناق بجومب تابجاولاو قوقحلا
()M.G.L. c. 175M

(اسم جهة العمل)
(عنوان الشارع لجهة العمل)
(المدينة ،الوالية ،الرمز البريدي لجهة العمل)
(رقم الهوية الفيدرالية لجهة العمل) ()FEIN

ةيالوب ةيبطلاو ةيلئاعلا تازاجإلا نوناق بجومبماساتشوستس )M.G.L. c. 175M( ،بلط ُط ،من الكيان لك ديوزت لومشملا يراجتلا
ةرامتسالا بجومب نيدقاعتملا نيلواقملا( )1099-MISCراعشإلا اذه طف ةدراولا تامولعملاب ،دقعلا ماربإ تقو طف ،هيدل.
ميدقت اهنم بلطُيو تامدخلا ىلع لوصحلل صاخلا مهباسحل نيلماعلا دارفألا عم دقاعتت ةفرح وأ يراجت لمع وه لومشملا يراجتلا نايكلا

نع ريرقتمدفوعاتها مقر ةيكيرمأال بئارضلا ةحلصم ةرامتسا مادختساب دارفأال ءالؤهل ( )1099-MISCأل نأل رث ألك50ألنمألةئانلاأليفأل
هيدلألةلناعلاألىو قلا.
ةمظنملا هذه:



نوناقلا بجومب ةلومشم لمع ةهج يه



نوناقلا بجومب ةلومشم ريغ لمع ةهج يه

ةرامتسالا بجومب نيدقاعتملا اهيلوقم نع ةباين ،تامهاسملا ليوحت نوناقلا بجومب اهيلع بجيف ً،الومشم ًايراجت ًانايك ةمظنملا هذه تناك اذإ
( )1099-MISCهاندأ حضوم وه امك ،اهيدل نيفظوم اوناك ول امك .نوكت دقف ً،الومشم اًيراجت ًانايك يراجتلا طاشنلا اذه ناك اذإ ،كلذل ًاقفو
نونعملا مسقلا طف هاندأ حضوم وه امك ةنيعم فورظ طف لخدلا لادبتسال ًلاهؤم"عفانملا ريسفت".
ةيبطلاو ةيلئاعلا تازاجإلا نوناق بجومب ىطغم ا ًدرف حبصت نأ رايتخا كناكمإب لازي لاف ً،الومشم اًيراجت ًانايك ةمظنملا هذه نكت مل اذإ .اذإ
تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل صاخلا مهباسحل نيلماعلا راعشإ ىلإ عوجرلا ىجريف ،كلذب مايقلا ترتخا
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عفانملا ريسفت


نم اًرابتعا1رياني ، /يناثلا نوناك 2021ىلع لوصحلا كل قحط ،
 oىلإ لصت ةدمل رجألا ةعوفدم ةيلئاع ةزاجإ 12لهؤم طرش دوجو ببسب وأ ،هتياعر وأ هينبت وأ لفط ةدالول قاقحتساال ةنس يف اعًوبسأ
؛ةحلسملا تاوقلا طف ةيلعفلا ةمدخلل ةكيشو ةوعد دوجوب اهراطخإ مت وأ ةيلعفلا ةمدخلا طف ةلئاعلا نم ا ًدرف نأ ةقيقح نع ئشان
 oىلإ لصت رجألا ةعوفدم ةيبط ةزاجإ20لمعلا نع مهزجعت ةريطخ ةيحص ةالح مهيدل تناك اذإ قاقحتساال ةنس يف اعًوبسأ
 oىلإ لصت ةدمل رجألا ةعوفدم ةيلئاع ةزاجإ 26ىطغمو ةحلسملا تاوقلا يف مدخط يذال ةرسأال دارفأ دحأب ةيانعلل قاقحتساال ةنس يف اعًوبسأ
درفلا اذهل ةيركسعلا ةمدخلاب قلعتت ةريطخ ةيحص ةلاح بقاوع جلاعل ىرخأ ةقيرطب جلاعي وأ طبطلا جلاعلل عضخيو.



نم اًرابتعا1ويلوي ، /زومت 2021ىلع لوصحلا كل قحط دق ،
 oىلإ لصت ةدمل رجألا ةعوفدم ةيلئاع ةزاجإ12ةريطخ ةيحص ةالحب باصملا ةرسأال دارفأ دحأب ةيانعلل اعًوبسأ .
 oنع ديزت ال رجألا ةعوفدم ةزاجإ26ةدحاو قاقحتسا ةنس يف ةيبط وأ ةيلئاع بابسأل ،اهلمجم يف ،اعًوبسأ .



ىصقأ دحب ،فظوملا هيلع لصحي يذلا لخدلا ساسأ ىلع كب ةصاخلا ةيعوبسألا ةناعإلا غلبم ديدحت متيس850عوبسألل رالود .

ةيبطلاو ةيلئاعلا تازاجإلا ةرادإل عباتلا ةفيظولاو ةرسألا نمأل ينامتئالا قودنصلا يف تامهاسملا.
طف1ربوتكأ  /تامهاسملا أدبتس، 2019،لوألا نيرشتفي الصندوق ةيبطلاو ةيلئاعلا تازاجإال ةرادإل عباتلا ةفيظوالو ةرسأال نمأل ينامتئاال
( .)DFMLةيبطلاو ةيلئاعلا تازاجإلا ةرادإ ىلإ تامهاسملا لاسرإ لومشملا يراجتلا نايكلا نم بلطُي( )DFMLمهباسحل نيلماعلا دارفألا عيمجل
ةرامتسالا بجومب نيدقاعتملا صاخلا( )1099-MISCنم رثكأ نولكشي صاخلا مهباسحل نولمعي نيذلا دارفألا ءالؤه ناك اذإ ةلماعلا هتوق طف50
هيدل ةلماعلا ىوقلا نم ةئاملاب .قفرملا طلعفلا لدعملا راعشإ طف هيلع روثعلا نكميو اًيونس ةمهاسملا لدعم ليدعت نكمي.

ةبلاطم ميدقت ةيفيك
ةيبطلاو ةيلئاعلا تازاجإلا ةرادإ ىدل رجألا ةعوفدم ةيبطلا تازاجإلاو ةيلئاعلا تازاجإلا تاضيوعت تابلاطم ميدقت نيلومشملا دارفألا ىلع بجي
( )DFMLةرادإلا جذامن مادختساب .ةرادإلل طنورتكلإلا عقوملا ىلع ةحاتم ةبلاطملا ميدقت تاداشرإو تارامتسالا نوكتس
www.mass.gov/DFMLريانط لبق  /،طناثلا نوناك2021ةرم لوأل عفانملا رفوتت امدنع .،
ةرامتسالا بجومب نيدقاعتملا نيلواقملا ىلع نيعتي( )1099-MISCةدم لبق راعشإ ميدقت 30عقوتملا ءدبلا خيرات نم لمعلا ةهج ىإل لقأال ىلع ا ًموي
عقوتملا ةدوعلا خيراتو عقوتملا ةزاجإلا لوطو ةزاجإ يأل .ةرامتسالا بجومب دقاعتملا لواقملا ىلع نيعتي( )1099-MISCميدقت ىلع رداقلا ريغ
ةدم لبق راعشإ30نكمم تقو عرسأ يف ارًاعشإ مدقط نأ هتدارإ نع ةجراخ فورظ ببسب ا ًموي .
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ةصاخ ةطخ بجومب ءافعإلا
بلطب مدقتي نأ نوناقلا طف اهيلع صوصنملا كلت لقألا ىلع لداعت ةيخس ايازم عم رجألا ةعوفدم ةزاجإ مدقي يذلا لومشملا يراجتلا نايكلل زوجي
ةيبطلاو ةيلئاعلا تازاجإلا ةرادإل عباتلا ةفيظولاو ةرسألا نمأل طنامتئالا قودنصلا تاكارتشا عفد نم ءافعإ ىلع لوصحلل .يراجتلا نايكلل زوجي
امهيلك وأ ةيلئاعلا ةزاجإلا ةمهاسم وأ ةيبطلا ةزاجإلا ةمهاسم نم ءافعإ ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا لومشملا.
ةرامتسالا بجومب نيدقاعتملا نيلواقملل ةصاخ ةطخ يأ ليصافت ميدقت بجي( )1099-MISCمتي يذلا تقولا سفن طف لومشملا يراجتلا نايكلا لبق نم
راعشإلا اذه ميدقت هيف.

(اسم جهة العمل)



ليس لديها خطة خاصة معتمدة؛



لديها خطة خاصة معتمدة لكل من اإلجازات العائلية واإلجازات
الطبية؛



لديها خطة خاصة معتمدة لإلجازات العائلية فقط؛



لديها خطة خاصة معتمدة لإلجازات الطبية فقط.

ةيبطلاو ةيلئاعلا تازاجإلا ةرادإب لاصتالا تامولعم
The Massachusetts Department of Family and Medical Leave
Charles F. Hurley Building
19 Staniford Street, 1st Floor
Boston, MA 02114
)617( 626-6565
www.mass.gov/DFML

تامولعملا نم ديزملا رفوتت
ةرادإلل طنورتكلإلا عقوملا ةرايز وجرن ً،لايصفت رثكأ تامولعم ىلع لوصحلل.www.mass.gov/DFML :
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رارقإ
ً
هلاعأ ةدراولا تامولعملل كملاتساب هاندأ كعيقوت رقيفي تاريخ لبق وأ كب صاخلا دقعلا ءدب 1ربوتكأ ، /لوألا نيرشت2019اقحال يتأي امهيأ .،

___________________________________________________ __________________
خيراتلا
عيقوتلا
___________________________________________________
مسالا(حضاو طخب)
لومشملا يراجتلا نايكلا ىدل عقوملا كرارقإب ظافتحالا متي فوس .كتلاجس طف رارقإلا نم ةروصب ظافتحالا ىجري.
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ةيراسلا تالدعملا2019 :
نم لقأ اهيدل يتلا لمعلا تاهجل25افظوم
مساهمات اإلجازات العائلية

%.13

إجمالي قيمة المساهمة

مساهمات اإلجازات الطبية
% .248

%.378

طف1ربوتكأ ، /لوألا نيرشت 2019تامهاسملا أدبتس ،في الصندوق ةيبطلاو ةيلئاعلا تازاجإال ةرادإل عباتلا ةفيظوالو ةرسأال نمأل ينامتئاال
( .)DFMLةيبطلاو ةيلئاعلا تازاجإلا ةرادإ ىلإ تامهاسملا لاسرإ ةيلوؤسم لمعلا ةهج لمحتتس( )DFMLنيفظوملا عيمجل.
ةمهاسملا غلبم طلامجإ غلبي ،طلاحلا تقولا طف %00.75روجألا نم .غلابلا ةمهاسملا غلبم طلامجإ نم%00.75يلاتلا ميسقتلا كانه %17.3 :،
و ةيلئاعلا ةزاجإلل ةمهاسم %82.7ةيبطلا ةزاجإلل ةمهاسم.
ةلومشملا ةريغصلا ةيراجتلا تانايكلل ةبسنلاب( نم لقأ اهيدل طتلا ً
25الومشم ًلاماع ) ةالعفلا ةمهاسملا غلبت  %00.378،تابترملا نم .طلامجإ نم
غلابلا ةمهاسملا غلبم%.378يلاتلا ميسقتلا كانه  %34.6 :،و ةيلئاعلا ةزاجإلل ةمهاسم %65.4ةيبطلا ةزاجإلل ةمهاسم .ةيراجتلا تانايكلل زوجي
ىلإ لصي ام مصخ ةلومشملا %100نيلومشملا دارفألا تابترم نم تامهاسملا هذه نم.

إجمالي المساهمة المطلوبة%.248 :

اإلجازة الطبية

(اسم المنظمة)

اإلجارة العائلية

(اسم المنظمة)

___%
من مساهمات اإلجازة الطبية

سوف تساهم بـ
___%

سوف تخصم من أجورك

والبقية البالغة

إجمالي المساهمة المطلوبة%.13 :
___%
من مساهمات اإلجازة العائلية

سوف تساهم بـ
___%
والبقية البالغة

سوف تخصم من أجورك
ىلوألا فرحألاب عيقوتلا___________
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