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إشعار تعيين المهمة
لعمال البناء في مدينة نيويورك
يُعلمك هذا اإلشعار بمهمة الوظيفة ،وأي معدات أو مالبس واقية تحتاجها للمهمة ،واألجور والمخصصات .يجب على مقدم خدمة أعمال البناء ،المرخص له
من قبل إدارة حماية المستهلك والعمال بمدينة نيويورك ،إكمال هذا النموذج وتقديمه لك باللغة اإلنجليزية وبلغتك األساسية.
عميل الوظيفة/مشرف موقع العمل
اسم عميل الوظيفة:

عنوان العمل:

اسم مشرف موقع العمل (إذا كان مختل ًفا عن عميل الوظيفة):

عنوان العمل:

عنوان موقع العمل

تفاصيل الوظيفة
العمل الذي ستقوم به:

المعدات التي سوف تحتاجها:

المالبس الواقية التي سوف تحتاجها:

ساعات العمل المتوقعة:

لوظيفة أطول من أسبوع:

لوظيفة أقل من أسبوع:

____ الساعات كل أسبوع

____ الساعات في اليوم

كم من الوقت من المتوقع أن تستمر الوظيفة:
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األجور والمخصصات
األجور
المبلغ:

دوالر.

يعكس هذا المبلغ األجور السائدة ،والتي تستحقها للعمل الذي تقوم به.

 نعم

1

 ال

المُخصصات التكميلية/تغطية تعويض العمال
التأمين الصحي
صناديق التقاعد
أقساط التأمين
تأمين تعويض العمال
أخرى؛ (يُرجى الشرح)_________________________ :

تشمل ال ُمخصصات المغطاة:







الطرف المسؤول لتقديم ال ُمخصصات/تغطية تعويضات العمال:

ُ مقدم خدمة أعمال البناء
 عميل الوظيفة
 كيان آخر ،أو أكثر من طرف واحد ،مسؤول عن أي ميزة مغطاة؛
اشرح:
____________________________________

رقم بوليصة التأمين:
الوجبة أو المعدات
سيتم توفير ما يلي لك:

 الوجبات
 المعدات
 كلتاهما

الطرف المسؤول:

ُ مقدم خدمة أعمال البناء
 عميل الوظيفة

التكلفة المتوقعة عليك ،إن وجدت:

الوجبات

دوالر

المعدات

دوالر

مقدم خدمة أعمال البناء الذي أكمل إشعار تعيين المهمة:
اسم المشروع:
والعنوان:
إدارة حماية المستهلك والعمال رقم رخصة:

بيان العامل الموقع:
أقر أنا[ _______________________________________ ،االسم بأحرف واضحة] ،بتلقي إشعار تعيين المهمة هذا باللغة اإلنجليزية ،وإذا كان
ذلك ُممك ًنا ،بلغتي األساسية ________________________ [اللغة بأحرف واضحة] .لقد قرأت وفهمت هذا اإلشعار.
_______________________________

_______________________________

تاريخ تقديم اإلشعار للعامل

توقيع العامل

مهم :يحق لك تلقي هذا اإلشعار بلغتك األساسية.
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