
قانون اإلجازة لألسباب العائلية 
  والطبية

 
لقد ُسن قانون اإلجازة لألسباب العائلية والطبية 

)Family and Medical Leave Act (
متطلبات العمل بين توازن عمل من أجل "الفيدرالي 

احتياجات العائالت، وتعزيز استقرار العائالت و
 المصالح الوطنية في حفظ رفعوأمنها االقتصادي، و

 ."اهة العائلةنز
 

إجازة ألسباب الحمل لآلباء أخذ القانون هذا يسمح 
 . والمسائل الطبية وألسباب أخرى متعلقة بالعائلة

 
 هذا القانون، عن مزيد من المعلومات للحصول على

يجب االتصال بشعبة األجور واألجر بالساعة في 
 U.S. Department of(وزارة العمل األمريكية 

Labor, Wage and Hour Division ( على
 أو زيارة الموقع 2365-487-866-1رقم الهاتف 
  .gov.dol.wwwاإللكتروني 

 
 

 مخاطر مكان العمل على الجنين
 
هناك مخاوف علمية متزايدة حول تعّرض النساء في 

 األطفال إلى مواد خطرة أو حاالت غير إنجابسن 
على عاتقه ل رب العمل يتحّم. لعملسليمة في مكان ا

مواد مسؤولية إعالم الموظفين عن الحاالت أو ال
ة في مكان التي من المحتمل أن تكون مضّرالكيمائية 
ويكون هذا صحيحًا على األخص عندما يكون . العمل

التي من  حاالت مكان العمل عنرب العمل على علم 
ا قيد مراة حامل أو جنينها أو آالهمإ أن تضعشأنها 

  .االختطار
 

 الموظفة أو  وظيفةتغيير مهامإن قرار رب العمل في 
إنهاء عملها بسبب الحمل قد يعتبر تمييزًا مرتكزًا على 

 .الجنس تحت ظروف معينة
 
اقترح القرار الصادر من المحكمة األمريكية العليا في 

 أنه من األفضل ترك سالمة الجنين ١٩٩١عام 
طلب األمر، ترآه إلى الهيئة ، وإذا تأبويهالمحتمل إلى 
 .التشريعية

 
 لالتصال بإدارة الحقوق المدنية لوالية ميشيغان

)Michigan Department of Civil Rights( ، 
يجب االتصال برقم االتصال المجاني 

1.800.482.3604.  
 

 -) TTY(لمستخدمي المبرقة الكاتبة 
1.877.878.8464  

 
: الموقع اإللكتروني
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  الحمل
 في مكان العمل

 

 
 
 

تضمن القوانين الفيدرالية وقوانين والية 
ان حقوق الحوامل في مكان العمل ميشيغ

 .وتحمي حقوقهن
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   الرسون–قانون إيليوت 
  للحقوق المدنية

)The Elliott-Larsen 
Civil Rights Act(  

 
يحّرم قانون الحقوق المدنية لوالية ميشيغان التمييز 

تضمن على سبيل المثال وهذا ي. بناًء على الجنس
وليس الحصر، الحمل أو الوالدة أو الحاالت الطبية 

بمثل عامل أي فرد متأثر وال يمكن أن ُي. المتعلقة بها
أي غرض ذات صلة بالعمل بشأن هذه الظروف 

بعجز مماثل  أي فرد آخر ال يتأثر ختلف عنيبشكل 
  .في العمل

  
  

. لهاال يحق لرب العمل إنهاء عمل المرأة بسبب حم
، أضافت الهيئة التشريعية لوالية ٢٠٠٩في ديسمبر 

 فيه أن حمايات الحمل بموجب توضحميشيغان تعديًال 
 بموجب  الموجودةقانون الوالية هي نفس الحمايات

 . القانون الفيدرالي
 

  القانون الفيدرالي
 

 The(قانون التمييز على أساس الحمل 
Pregnancy Discrimination Act ( هو تعديل

 Title VII of(للباب السابع لقانون الحقوق المدنية 
the Civil Rights Act  ( يفرض .١٩٦٤لعام 

ألسباب التعديل أن الموظفات العاجزات بشكل مؤقت و

 بسبب الحمل أو الوالدة أو حاالت طبية ذات ةطبي
لموظفين باالصلة بذلك يجب معاملتهن بطريقة شبيهة 

حاالت أو بب بسعاجزين على نحو مؤقت وطبي ال
  .إصابات أخرى غير متعلقة بالعمل

  
إجازة األمومة أو لبدء ال يمكن إخضاع الموظفات 

 .العودة منها في أوقات محددة سلفًا
 

 
 
 

ال يمكن لرب العمل أن يعامل موظفة حامل بشكل 
مختلف عن الموظفين ذوي إعاقات طبية مؤقتة أخرى 

 بينما و النقل أو تراآم المنافعألغراض التوظيف أ
يجب أن يكون . في إجازةتكون تلك الموظفة 

التعويض لوقت اإلجارة خالل فترة األمومة متماشيًا 
مع سياسة رب العمل لجميع أنواع إجازات الغياب 

 .األخرى
 

ماهية األشياء التي يمكنك عملها 
 بشأن تمييز الحمل

 
على تمييز غير قانوني ل تعرّضتإن آنت تعتقدين أنك 

 فيجب االتصال بإدارة الحقوق المدنية الحمل،أساس 
 معك سيبحث مندوب الحقوق المدنية .لوالية ميشيغان

وفي حال . مخاوفك ويحاول التوصل إلى حل المسألة
تخذ شكوى رسمية آانت هذه الجهود غير ناجحة، فقد ُي

 رفع شكوى رسمية، وفي حال تّم. يةنللحقوق المد
شرحًا حول فسيتلقى آال الطرفان نسخة من الشكوى و

  .العمليةسير م آيفية تقّد
  

 وراًًال تقاضى إدارة الحقوق المدنية لوالية ميشيغان أج
  .لخدماتها
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