ملصق وإشﻌار خاص بمﻌايير وﻗت الﻌمﻞ اﻹﺿافي والحد األدنى لألجر بوالية كولورادو
("أمر  )"COMPSرﻗم 38
دوالرا للموظفين الذين يحصلون على إكراميات خالل عام ( 2022القاعدة )3
دوالرا في الساعة ،أو 9.54
الحد األدنى لألجر في والية كولورادو12.56 :
ً
ً

اعﺘﺒارا من  1يناير 2022يجﺐ ﺗحديثه ﺳنويًا؛
يسري مفﻌول ھذا الملصق
ً
يﺘاح ملصق جديد في كﻞ منﺘصﻒ ديسمﺒر

الخصومات واالئﺘمانات والرﺳوم المسﺘﻘﻄﻌة من األجور (الﻘاعدة  6والمادة  4من الﺒاب من الﻘوانين المنﻘحة لوالية كولورادو)

•

ﯾُﻌدل الﺤد اﻷدﻧﻰ لﻸﺟﻮر ﺳﻨﻮﯾًا ﺣﺴﺐ ﻣﻌدل الﺘﻀﺨﻢ ،وبالﺘالي فإن المبالغ المذكﻮرة أعاله خاصة بﻌام  2022فقط

•

اﻷﺟﺮ الﻨهائي :وهﻮ أﺟﺮ ﻣﺴﺘﺤق علﻰ الفﻮر (في ﺣالة اﻹﻧهاء ﻣن قبل صاﺣﺐ الﻌمل) أو في ﺗارﯾخ الدفع الﺘالي لﻸﺟﺮ (في ﺣالة اﺳﺘقالة المﻮظﻒ)

•

ﯾجﺐ أن ﯾُدفع لجميع المﻮظفين علﻰ اﻷقل الﺤد اﻷدﻧﻰ لﻸﺟﻮر (ﻣا لﻢ ﯾﺘﻢ اﺳﺘثﻨاؤهﻢ في القاعدة  ،)2ﺳﻮا ًء ﺗقاﺿﻮا أﺟﺮهﻢ بالﺴاعة أو علﻰ أي أﺳاس آخﺮ (راﺗﺐ ،عمﻮلة ،عمل بالقﻄﻌة ،وﻣا إلﻰ ذلﻚ) ،باﺳﺘثﻨاء
القُصَّﺮ غيﺮ المﺤﺮرﯾن ﻣن قيﻮد الﻮالﯾة ،فيمكن أن ﯾُدفع لهﻢ بﻨﺴبة  %15أقل ﻣن الﺤد اﻷدﻧﻰ.

•

اﻷﺟﺮ المدف ﻮع أثﻨاء اﻹﺟازة :ﯾجﺐ دفع ﺟميع أﺟﻮر اﻹﺟازة المﺴﺘﺤقة وغيﺮ المﺴﺘﺨدﻣة للمﻮظفين المﻐادرﯾن ﻷعمالهﻢ ،بما في ذلﻚ اﻹﺟازات ﻣدفﻮعة ا ﻷﺟﺮ والﺘي ﺗﺴﺘﺨدم لقﻀاء الﻌﻄالت ،دون إﺟﺮاء
خصﻢ أو إعالن المصادرة بﻨا ًء علﻰ ﺳبﺐ اﻹﻧهاء ،وعدم وﺟﻮد إشﻌار باالﺳﺘقالة ،وﻣا إلﻰ ذلﻚ.

•

دوالرا في عام )2022
طبق أعلﻰ ﻣﻌيار إذا كاﻧت قﻮاﻧين عمل أخﺮى ﺗﻨﻄبق أﯾﻀًا ،ﻣثل الﺤد اﻷدﻧﻰ لﻸﺟﻮر في والﯾة دﻧفﺮ (15.87
ً

•

الﺨصﻮﻣات ﻣن اﻷﺟﺮ :ﯾُﺴمﺢ بها إذا كاﻧت ﻣدرﺟة أدﻧاه أو في القﺴﻢ  105ﻣن المادة  4ﻣن الباب  8ﻣن القﻮاﻧين ال ُمﻨقﺤة لﻮالﯾة كﻮلﻮرادو (بما في ذلﻚ الﺨصﻮﻣات الﺘي ﯾفﺮﺿها القاﻧﻮن والﺘي ﺗﺮد في اﺗفاق
خﻄي لصالﺢ المﻮظﻒ ،أو عﻨد الﺴﺮقة وفقًا لﺘقﺮﯾﺮ الشﺮطة ،أو عﻨد خﺴارة الممﺘلكات بﻌد إﺟﺮاء الﺘدقيق)

•

دوالرا أﻣﺮﯾكيًا في والﯾة دﻧفﺮ) في الﺤاالت الﺘالية:
دوالرا أﻣﺮﯾكيًا في عام  ،2022أو 12.85
دوالرا أﻣﺮﯾكيًا وفقًا للﺤد اﻷدﻧﻰ لﻸﺟﻮر (9.54
ﻣبالغ اﻹكﺮاﻣيات :ﯾمكن ﻷصﺤاب الﻌمل دفع ﻣا ﯾصل إلﻰ 3.02
ً
ً
ً
(أ) إذا رفﻌت اﻹكﺮاﻣية (وليﺲ رﺳﻮم الﺨدﻣة اﻹلزاﻣية) اﻷﺟﺮ إلﻰ الﺤد اﻷدﻧﻰ الكاﻣل ،و(ب) إذا لﻢ ﺗُﺤﻮل اﻹكﺮاﻣية إلﻰ ﻣﻮظفين/ﻣالك ال ﯾجﻮز لهﻢ ﺗلقي إكﺮاﻣيات

•

أرصدة/اﺳﺘقﻄاعات ﻣن الﻮﺟبات :وﯾُﺴمﺢ بها لﺤد ﯾصل إلﻰ الﺘكلفة أو القيمة الﺨاصة بالﻮﺟبات المقبﻮلة طﻮعًا (ﻣع عدم ﺣﺴاب ربﺢ صاﺣﺐ الﻌمل ﺿمﻨها)

•

دوالرا أﻣﺮﯾكيًا أو 100
ائﺘماﻧات/اﺳﺘقﻄاعات الﺴكن :ﯾُﺴمﺢ بها إذا قبل المﻮظﻒ طﻮعًا الﺴكن ،وإذا كاﻧت في صالﺢ المﻮظﻒ في المقام اﻷول (وليﺲ صاﺣﺐ الﻌمل) ،وإذا ﺳُجلت كﺘابيًا وكاﻧت في ﺣدود 25
ً
دوالرا أﻣﺮﯾكيًا في اﻷﺳبﻮع (بﻨا ًء علﻰ ﻧﻮع الﺴكن)
ً

•

الزي الﺮﺳمي :ﯾجﺐ ﺗﻮفيﺮه ﻣجاﻧًا ﻣن دون أي ﺗكلفة ﻣا لﻢ ﯾكن الزي الﺮﺳمي عادي ﻣصﻨﻮع بدون أي ﻣﻮاد أو ﺗصميمات خاصة؛ وﯾجﺐ علﻰ أصﺤاب الﻌمل الدفع ﻣقابل أي أعمال ﺗﻨﻈيﻒ خاصة ﻣﻄلﻮبة،
وال ﯾمكﻨهﻢ طلﺐ إﯾداعات أو خصﻢ علﻰ االهﺘﺮاء الﻌادي

ﺳاعات الﻌمﻞ اﻹﺿافية :يُحﺘسﺐ مﻌدل  ½1ﺿﻌﻒ مﻌدل األجر الﻌادي للساعات الﺘي ﺗﺰيد عن  40ﺳاعة أﺳﺒوعيًا ،أو  12ﺳاعة يوميًا  ،أو  12ﺳاعة مﺘﻌاﻗﺒة (القاعدة )4

•

ﺗُﺴﺘﺤق ﺳاعات عمل إﺿافية عن كل أﺳبﻮع لﺴاعات الﻌمل الﺘي ﺗزﯾد عن  40ﺳاعة ،أو عن كل ﯾﻮم لﺴاعات الﻌمل الﺘي ﺗزﯾد عن  12ﺳاعة ،ﺣﺘﻰ لﻮ كان ﺣﺴاب ﻣﺘﻮﺳط عدد الﺴاعات أقل ﻣن أﺳبﻮعين أو
ﯾﻮﻣين أو أكثﺮ

•

ال ﯾُمكن ﻷصﺤاب الﻌمل ﻣﻨﺢ إﺟازة (أي "فﺘﺮة راﺣة ﺗﻌﻮﯾﻀية") ً
بدال ﻣن دفع عالوة ﺗبلغ ﻣﺮة وﻧصﻒ ﻣقابل ﺳاعات الﻌمل اﻹﺿافي

•

الفﺮوق/االﺳﺘثﻨاءات الﺮئيﺴية (فُصلت ﺟميﻌها في القاعدﺗين  )2.4-2.3علﻰ الﻨﺤﻮ الﺘالي:
 ﺗﻢ ﺗﻌدﯾل ﺳاعات الﻌمل اﻹﺿافي لﻌدد قليل ﻣن وظائﻒ الﺮعاﯾة الصﺤية ﺣيث ُﻣﻨﺢ اﺳﺘثﻨاء لبﻌض ﺳائقي المﺮكبات الثقيلة ال ﺗُمﻨﺢ  40ﺳاعة عمل إﺿافي أﺳبﻮعي للﻮظائﻒ الﺘي ﺗﺘﻀمن الﺘزلج علﻰ المﻨﺤدرات/ألﻮاح الجليد (ولكن ﻣﻨﺤت هذه الﻮظائﻒ  56ﺳاعة عمل إﺿافي للكثيﺮ ﻣن المﻮظفين بمﻮﺟﺐ القاﻧﻮن الفيدرالي) الﻮظائﻒ في ﻣجال الزراعة اعﺘباراً ﻣن  11ﯾﻨاﯾﺮ  :2011ﺗُمﻨﺢ ﺳاعات الﻌمل اﻹﺿافي بﻌد  60ﺳاعة ،وﺗُمﻨﺢ اﺳﺘﺮاﺣة ﻣدفﻮعة اﻷﺟﺮ لمدة ﻧصﻒ ﺳاعة في اﻷﯾام الﺘي ﺗزﯾد ﺳاعات الﻌمل بها عن 12ﺳاعة ،وﯾُمﻨﺢ أﺟﺮ إﺿافي إذا كاﻧت ﺳاعات الﻌمل ﺗزﯾد عن  15ﺳاعة

فﺘرات ﺗناول الوجﺒات 30 :دﻗيﻘة مﺘصلة وﺗﻜون مﻌفاة من الرﺳوم لنوبات الﻌمﻞ الﺘي ﺗﺰيد عن  5ﺳاعات (القاعدة )1.9

•

ﯾمكن أال ﯾدُفع ﻣقابلها أي أﺟﺮ ،ولكن فقط في ﺣالة إعفاء المﻮظفين ﺗما ًﻣا ﻣن ﺟميع الﺮﺳﻮم ﻣع الﺴماح لهﻢ بمﺘابﻌة اﻷﻧشﻄة الشﺨصية

•

إذا كان الﻌمل ﯾجﻌل الفﺘﺮات المﺘصلة ال ُمﺨصصة لﺘﻨاول الﻮﺟبات غيﺮ عملية ،فيجﺐ الﺴماح بﺘﻨاول الﻄﻌام أثﻨاء الﻌمل ،وﯾجﺐ دفع ﻣقابل عن ذلﻚ الﻮقت

•

ﯾجﺐ ،بالقدر الممكن عمليا ،أن ﺗكﻮن فﺘﺮات ﺗﻨاول الﻮﺟبات ﺳاعة واﺣدة علﻰ اﻷقل بﻌد بدء ﻧﻮبات الﻌمل وﺳاعة واﺣدة قبل اﻧﺘهائها.

فﺘرات الراحة :دﻗائق مدفوعة األجر كﻞ  4ﺳاعات (القاعدة )2-5

اﻹعفاءات من أمر مﻌايير الﻌمﻞ اﻹﺿافي والحد األدنى لألجر في والية كولورادوﺗرد كافة اﻹعفاءات في الﻘاعدة بينما ﺗرد اﻹعفاءات الرئيسية أدناه)

•

أﺟﺮا بالﺴاعة) ﯾﻌادل  45000دوالر أﻣﺮﯾكي في عام ( 2022وﻣبلغ  50000دوالر أﻣﺮﯾكي في عام  2023و 55000دوالر
ﯾُدفع للمدﯾﺮﯾن الﺘﻨفيذﯾين/المشﺮفين والمﺴؤولين والمهﻨيين علﻰ اﻷقل راﺗبًا (وليﺲ ً
دوالرا أﻣﺮﯾكيًا ﻣقابل أعمال الﺤاﺳﻮب عالية الﺘقﻨية
أﻣﺮﯾكي في  ،2024ثﻢ ﯾﺘﻢ الﺘﻌدﯾل ﺣﺴﺐ ﻣﻌدل الﺘﻀﺨﻢ) ،فيما عدًا ﻣبلغ 28.92
ً

•

ﯾُدفع للمﻮظفين اآلخﺮﯾن غيﺮ اليدوﯾين والذﯾن ﯾﺘقاﺿﻮن ﺗﻌﻮﯾﻀات عالية ﻣا ال ﯾقل عن  2.25ﻣن الﺮاﺗﺐ المذكﻮر أعاله (أي  101250دوالر أﻣﺮﯾكي في عام )2022

•

ﺗُدفع ﻧﺴبة  %20للمالكين أو للمﻮظﻒ اﻷعلﻰ أﺟﺮاً/اﻷعلﻰ رﺗبة بمؤﺳﺴة غيﺮ ربﺤية ،وذلﻚ إذا كاﻧﻮا ﻣشاركين بفﻌالية في اﻹدارة.

•

ﯾُدفع لفئات ﻣﺨﺘلفة ﻣن ﻣﻨدوبي المبيﻌات أو ﺳائقي ﺳيارات اﻷﺟﺮة أو المﻮظفين في ﻣجال الﺘﻌليﻢ الﻌاﻣلين بالﺤﺮم المدرﺳي /خارج الﺤﺮم المدرﺳي أو ﻣدﯾﺮي الممﺘلكات (وليﺲ ﺟميع الفئات)

حفظ السجالت وإشﻌارات الحﻘوق (القاعدة )7
> 22

•

ﯾجﺐ علﻰ أصﺤاب الﻌمل ﺗزوﯾد ﺟميع المﻮظفين بكشﻮفات رواﺗﺐ (واالﺣﺘفاظ بها لمدة ثالث ﺳﻨﻮات) ﺗﺘﻀمن وقت الﻌمل وﻣﻌدل الدفع (بما في ذلﻚ أي إكﺮاﻣيات وائﺘماﻧات) وإﺟمالي الﺮاﺗﺐ

6

•

ﯾجﺐ عﺮض ﻣلصق هذا الﻌام في ﻣكان ﯾﺴهل الﻮصﻮل إليه ،أو ﺗقدﯾمه في غﻀﻮن شهﺮ واﺣد ﻣن بدء الﻌمل وعﻨدﻣا ﯾﻄلﺐ المﻮظفﻮن ﻧﺴﺨة ﻣﻨه إذا لﻢ ﯾكن عﺮﺿه عمليًا (في ﺣالة الﺘﻌاﻣل ﻣع الﻌاﻣلﻮن عن
بﻌد)

•

ال ﯾلزم أن ﺗكﻮن فﺘﺮات الﺮاﺣة خارج ﻣﻮقع الﻌمل ،ولكن ﯾجﺐ أال ﯾﺘﻀمﻨها أي عمل وﯾﻨبﻐي أن ﺗكﻮن في ﻣﻨﺘصﻒ فﺘﺮة  4ﺳاعات بالقدر الممكن عمليا

•

ﯾجﺐ علﻰ أصﺤاب الﻌمل ﺗﻀمين ﻧﺴﺨة ﻣن هذا الملصق أو طلﺐ إدراج أﻣﺮ  COMPSفي أي دليل أو كﺘيﺐ ﺗﻮظيﻒ

•

ﻷغﺮاض ﺣﺴاب الﺤد اﻷدﻧﻰ لﻸﺟﻮر وﺳاعات الﻌمل اﻹﺿافي ،ﺗﻌد فﺘﺮات الﺮاﺣة وقﺘًا للﻌمل ،وإذا لﻢ ﯾأذن صاﺣﺐ الﻌمل بفﺘﺮات الﺮاﺣة وﯾﺴمﺢ بها ،فيجﺐ عليه دفع المزﯾد للمﻮظﻒ ﻣقابل الﻮقت الذي كان
أﺟﺮا بالﺴاعة
ﯾمكن أن ﯾﺤﺘﺴﺐ كفﺘﺮات راﺣة ،بما في ذلﻚ المﻮظفين الذﯾن ال ﯾﺘقاﺿﻮن ً

•

قد ﯾؤدي اﻧﺘهاك إشﻌار قﻮاعد الﺤقﻮق (الﺨاص بالﻨشﺮ أو الﺘﻮزﯾع) ،بما في ذلﻚ االﻧﺘهاك ﻣن خالل ﺗقدﯾﻢ ﻣﻌلﻮﻣات ﺗُﻀﻌﻒ ﻣن فاعلية هذا الملصق ،إلﻰ فﺮض غﺮاﻣات و أو الﺘﺴبﺐ في عدم اﻷهلية للﺤصﻮل
علﻰ اعﺘمادات أو خصﻮﻣات أو إعفاءات خاصة بالمﻮظﻒ وردت في أﻣﺮ ﻣﻌاﯾيﺮ الﻌمل اﻹﺿافي والﺤد اﻷدﻧﻰ لﻸﺟﺮ في والﯾة كﻮلﻮرادو

•

الفﺮوق/االﺳﺘثﻨاءات الﺮئيﺴية:
 في بﻌض الﺤاالت ،ﯾمكن ﺗقﺴيﻢ فﺘﺮات الﺮاﺣة الﺘي ﺗبلغ ﻣدﺗها  10دقائق إلﻰ فﺘﺮﺗي راﺣة ﺗمﺘد كل ﻣﻨها  5دقائق (القاعدة )5.2.1 -اﻷعمال بقﻄاع الزراعة :ﺗﺘﻄلﺐ بﻌض اﻷعمال المزﯾد ﻣن فﺘﺮات الﺮاﺣة أكثﺮ بيﻨما ﺗﺴﺘثﻨﻰ أعمال أخﺮى ﻣن الﺮاﺣات (القاعدة  2.3وقﻮاعد ظﺮوف الﻌمل الزراعي)

عدد ﺳاعات الﻌمﻞ:
عدد فﺘرات الراحة:

ما يصﻞ الى
ﺳاعﺘين
0

> ﺳاعﺘين وحﺘى 6
ﺳاعات
1

>  6ﺳاعات وحﺘى 10
ﺳاعات
2

>  10ﺳاعات وحﺘى 14
ﺳاعة
3

>  14ﺳاعات وحﺘى 18
ﺳاعة
4

>  18ﺳاعات وحﺘى 22
ﺳاعة
5

وﻗت الﻌمﻞ :يﺘم الدفع مﻘابﻞ الوﻗت الذي يسمح فيه أصحاب الﻌمﻞ بأداء الﻌمﻞ/الخدمات لصالحھم( .القاعدة )1.9

•

ﯾشمل وقت الﻌمل كافة اﻷوقات الﺘي ﺗُقﻀﻰ في أﻣاكن الﻌمل ،أو في الﺨدﻣة ،أو في أﻣاكن الﻌ مل المﺤددة (ولكﻨه ال ﯾشمل فقط الﺴماح للمﻮظفين في غيﺮ ﻣﻮاعيد الﻌمل بالﺘﻮاﺟد في أﻣاكن الﻌمل) ،وﯾﺘﻀمن
وقت الﻌمل الﻮقت ﻣا ﯾلي:
 الﻮقت الذي ﯾُقﻀﻰ في ارﺗداء أو خلع ﻣالبﺲ/ﺘجهيزات الﻌمل (وليﺲ المالبﺲ الﺘي ﯾﺘﻢ ارﺗدائها خارج ﻧﻄاق الﻌمل) أو ﻣهام الﺘﻨﻈيﻒ/اﻹعداد أو غيﺮ ذلﻚ ﻣن المهام خارج ﺳاعات الﻌمل، الﻮقت الذي ﯾُقﻀﻰ في اﻧﺘﻈار المهام في الﻌمل ،أو ﺗلقي المﻌلﻮﻣات المﺘﻌلقة بالﻌمل أو ﻣشاركﺘها، الﻮقت الذي ﯾُقﻀﻰ في فﺤص اﻷﻣن/الﺴالﻣة أو ﺗﺴجيل وقت دخﻮل/اﻧصﺮاف المﻮظفين ،أو -الﻮقت الذي ﯾُقﻀﻰ في اﻧﺘﻈار أي ﻣن المهام المذكﻮرة أعاله.

•
•

الﺴفﺮ لصالﺢ صاﺣﺐ الﻌمل هﻮ وقت ﻣن أوقات الﻌمل بيﻨما ال ﯾﻌد الﺴفﺮ الﻌادي إلﻰ المﻨزل/الﻌمل ﻣن أوقات الﻌمل (اطلع علﻰ الﺘفاصيل في القاعدة )1.9.2

حﻘوق ﺗﻘديم الشﻜوى ومناھضة االنﺘﻘام (القاعدة )8

•

ﯾمكن للمﻮظفين إرﺳال شكاوى للقﺴﻢ (اﻧﻈﺮ ﻣﻌلﻮﻣات االﺗصال أدﻧاه) أو بالغات بﻮقﻮع اﻧﺘهاكات أو رفع دعاوى قﻀائية في المﺤكمة

•

ال ﯾجﻮز ﻷصﺤاب الﻌمل االﻧﺘقام ﻣن المﻮظفين أو الﺘدخل في ﻣمارﺳﺘهﻢ لﺤقﻮقهﻢ

•

ﺗُقبل اﻹكﺮاﻣيات ﻣجهﻮلة المصدر وﯾﺤﻈﻰ إخفاء الهﻮﯾة أو الﺴﺮﯾة بالﺤماﯾة إذا ُ
طلﺐ ذلﻚ (قاعدة ﺣماﯾة اﻷﺟﻮر )4.7

•

قد ﯾكﻮن المالكﻮن واﻷفﺮاد اآلخﺮون الذﯾن ﯾﺘﺤكمﻮن في الﻌمل ﻣﺴؤولين عن اﻧﺘهاكات ﻣﻌيﻨة وليﺲ فقط االﻧﺘهاكات في ﻧﻄاق الﻨشاط الﺘجاري ﺣﺘﻰ لﻮ كان الﻌمل شﺮكة أو شﺮاكة أو كياﻧًا آخﺮ ﻣﻨفصل عن
المالﻚ (المالكين) (القاعدة )1.6

•

ﯾﻌد وﺿع الهجﺮة غيﺮ ذي صلة بﺤقﻮق الﻌمل هذه ﺣيث لن ﯾﺴأل القﺴﻢ أو ﯾبلغ عن أي وﺿع هجﺮة خالل الﺘﺤقيقات أو اﻷﺣكام ،وﯾﺤﻈﺮ القاﻧﻮن علﻰ أي شﺨص اﺳﺘﺨدام وﺿع الهجﺮة للﺘدخل في هذه
الﺤقﻮق (قاعدة ﺣماﯾة اﻷﺟﻮر )4.8

ﯾمكن اﺳﺘثﻨاء وقت الﻨﻮم في ﻣﻮاقﻒ ﻣﻌيﻨة إذا كان الﻨﻮم ﻣﺘصالً وطﻮﯾالً (اطلع علﻰ الﺘفاصيل في القاعدة .)1.9.3

ھذا الملصق ھو ملخص وال يمﻜن االعﺘماد عليه كمﻌلومات كاملة عن ﻗانون الﻌمﻞ .لالطالع على جميع الﻘواعد أو صحائﻒ الحﻘائق أو الﺘرجمات أو األﺳئلة أو الشﻜاوى ،اﺗصﻞ على:
ﻗﺴﻢ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وإﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،coloradolaborlaw.gov ،الﺒريد اﻹلﻜﺘروني  ، cdle_labor_standards@state.co.usھاﺗﻒ رﻗم303-318-8441/888 -390- 7936 :

