مورد العاملين في مدينة نيويورك:

مكتب
سياسات
ومعايير
العمل

الموارد

أيضا المساعدة في التواصل مع:
يمكننا ً

 مساعدة المهاجرين
 دروس تعليم اللغة اإلنجليزية
 التأمين الصحي منخفض التكلفة
 المزايا العامة
 االستشارات المالية المجانية
 إعداد اإلقرارات الضريبية المجانية
 برامج التعليم والتدريب

لمزيد من المعلومات ،اتصل بالرقم  311أو البريد اإللكتروني
.OLPS@dca.nyc.gov

العربية | Arabic
تحمي إدارة شؤون المستهلك ( )DCAبمدينة نيويورك وتعزز الحياة االقتصادية
اليومية لسكان نيويورك لخلق مجتمعات مزدهرة .ومن خالل أعمال مكتب
سياسات ومعايير العمل التابع لنا ،تدعم إلدارة شؤون المستهلك ( )DCAاألسر
العاملة من خالل توفير األدوات والموارد التي يحتاجون إليها لتحقيق القدرة
المالية ،والموازنة بين عملهم وحياتهم.
ّ
07/2018

مكتب سياسات ومعايير العمل
التابع إلدارة شؤون المستهلك
( )DCAهو المورد المركزي للعاملين
في مدينة نيويورك .نحن نعتبر
ممثل العاملين في حكومة المدينة
في مدينة نيويورك .إننا نحمي
ُ
ونعزز معايير وسياسات العمل التي
تخلق أماكن عمل عادلة؛ لضمان
قدرة جميع العاملين على إدراك
حقوقهم ،بغض النظر عن حالة
الهجرة.
ما نفعله من أجلك:
التطبيق

قسم الرعاية المدفوعة

يوجد لدينا أول قسم من نوعه مخصص للدفاع عن حقوق
العاملين في مجال الرعاية المدفوعة ،مثل الصحة المنزلية
ومساعدات الرعاية الشخصية وعمال الخدمة المنزلية ومربيات
األطفال ومقدمي الرعاية وعمال تنظيف المنازل؛ بهدف تحسين
جودة وظائف الرعاية المدفوعة ،وتقوية نظام الرعاية المدفوعة.

التطبيق

نقوم بتطبيق قوانين وقواعد مكان العمل في مدينة نيويورك،
بما في ذلك:
ضية المدفوعة
الم َر ّ
 قانون إجازات التأمين واإلجازات َ
 قوانين ساعات العمل األسبوعية العادلة واقتطاعات
الوجبات السريعة
 العمل الحر ال يعنى العمل المجاني
 قانون منافع المسافرين العاملين
 قانون االحتفاظ بالعاملين في مجال البقالة
 قوانين أجور المعيشة واألجور السائدة

تلقي الشكاوى واإلحالة

حمالت توعية ودورات تعليمية

نتلقى الشكاوى حول قوانين مكان العمل ونتحرى المطالبات
بموجب تلك القوانين التي ُنطبقها ،مثل قانون إجازات التأمين
ضية المدفوعة .بالنسبة للقضايا األخرى ،نقوم
الم َر ّ
واإلجازات َ
بربط العاملين بالهيئات الحكومية ذات الصلة ،ومقدمي الخدمات
القانونية ،والموارد لمساعدتهم في الوصول إلى حقوقهم
وحمايتها والحصول على الخدمات الحيوية.

قسم الرعاية المدفوعة

تلقي الشكاوى واإلحالة

البحث والدعم ووضع السياسات
كيفية الوصول إلينا:
 2من خارج
اتّ صل بـ  12-NEW-YORK( 311
مدينة نيويورك) .اسأل عن الرعاية ،وإجازات
رضية المدفوعة،
الم ّ
التأمين واإلجازات َ
والعاملين في مجال العمل الحر ،والعاملين في
مجال البقالة ،ومنافع العاملين المسافرين.
البريد اإللكتروني OLPS@dca.nyc.gov

فضل بزيارة الموقع اإللكتروني:
تَ َّ
nyc.gov/dca

البحث ،والدعم ،ووضع السياسات

حمالت توعية ودورات تعليمية

نقوم بتثقيف العاملين وأصحاب األعمال والعامة حول سبل
حماية مكان العمل المحلية والفيدرالية وفي الوالية .نقيم شراكة
مع العاملين والنقابات العمالية لضمان معرفة العمال حقوقهم
ويمكنهم الدفاع عنها .كما نقوم بتثقيف أصحاب األعمال حول
التزاماتهم بموجب قوانين حقوق العمال إلرساء ثقافة االلتزام.

نقوم بإجراء أبحاث سوق العمل لتطوير مبادرات السياسة الجديدة
تغير والتي تعمل على تقوية سبل
الم ِّ
التي تتجاوب مع االقتصاد ُ
الحماية المقدمة للعاملين المعرضين للخطر على وجه الخصوص،
الملونة ،والنساء ،والمهاجرين.
بما في ذلك أصحاب البشرة
َّ

