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لقد فقدُت وظيفتي. هل ال يزال صاحب 
العمل الخاص بي مدينًا لي بأي شيء؟ 

 هل أنا مدين لهم بأي بشيء؟

 .اقرأ هذا المستند فقط إذا كنت تعيش في والية واشنطن 

 هل يتعين علي قراءة ذلك؟ 

  تم "فصل" بعض الموظفين. وتم "إقالة" البعض األخر أو "إنهاء خدماتهم" أو "تسريحهم من

 العمل."  

 هذا من شأنه أن يساعدك على الفهم.

  إذا كان صاحب العمل الخاص بك يدين لك بأي شيء 

 إذا كنت مدينًا لصاحب العمل الخاص بك بأي شيء 

 كيف يمكنك تأكيد حقوقك 

 لقد فقدت وظيفتي. ما الذي يتعين علي القيام به أوال؟

يد الُمسجل أرسل إلى صاحب العمل، لمعرفة السبب، طلبًا كتابيًا مؤرًخا بالبراعرف السبب وراء إقالتك من للعمل. 

أيام برسالة توضح سبب  10بعلم الوصول. بموجب القانون، يتعين على صاحب العمل الخاص بك الرد في غضون 

 إقالتك من العمل.

 ، إذا كنت تستطيع.استشر محامي   

م." العديد من قوانين التوظيف لها مهل زمنية. ونحن نطلق عليها اسم "القوانين المنظمة للتقاداتخذ اجراء سريع.  

بعضها قصير مثل بضعة أشهر بعد فقدان وظيفتك. إذا لم تتخذ اإلجراء في الوقت المناسب، فقد ال يحميك القانون 

 بعد ذلك.

  .يمكن أن يساعدك المحامي في تحديد المهلة الزمنية التي تنطبق على حالتك 
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 هل يدين لي صاحب العمل الخاص بي بأي شيء؟ 

 ما يلي:قد يدينون لك ب هذا أمر ممكن.

يجب على صاحب العمل الخاص بك أن يدفع لك فوًرا جميع األجور أو المرتبات التي يدين  -شيك الراتب األخير 

بها لك، والتي تشمل حساب العمل اإلضافي. يكون هذا مستحق في تاريخ يوم الدفع المنتظم الخاص بك. قد يحق لك، 

ولإلجازة المرضية يُدفع لك أثناء العمل هناك. قد يكون من غير وفقاً لسياساتهم، الحصول على أجر لإلجازة 

 القانوني أن يخصم صاحب العمل من راتبك النهائي تلك المبالغ التي قد تكون مدينًا بها لهم.

إذا كنت قد شاركت في الخطة الطبية لصاحب العمل، فإن  - (COBRAقانون التأمين الصحي الشامل الموحد ) 

( الفيدرالي يتيح لك عموًما استمراراالستفادة من تلك التغطية COBRAقانون التأمين الصحي الشامل الموحد )

الطبية لمدة ال تقل عن ثمانية عشر شهًرا. يتعين على صاحب العمل اخبارك بهذا الخيار. يجب أن تختار االحتفاظ 

يوًما من تاريخ  60( في غضون مدة COBRAالتغطية الطبية بموجب قانون التأمين الصحي الشامل الموحد )ب

 فقدان وظيفتك. فأنت تدفع، بشكل عام، التكلفة الكاملة للقسط، باإلضافة إلى اثنين بالمائة.

  ة اتصل بصاحب العمل الخاص بك فوًرا، إذا لم تحصل على ما تحتاجه للتسجيل في التغطي

ظيفتك.  يجب عليك و( عند فقدان COBRAالطبيبة بموجب قانون التأمين الصحي الشامل الموحد )

( والخطة COBRAأن تفي بالمتطلبات الزمنية التي حددها قانون التأمين الصحي الشامل الموحد )

 الطبية الخاصة بصاحب العمل.

HIPAA )نت قد شاركت في الخطة الطبية لصاحب إذا ك - )قانون إخضاع التأمين الصحي للنقل والمحاسبة

العمل، فيجب، عادةً، أن تمنحك الخطة الطبية شهادة تغطية صحية عقب انتهاء وظيفتك. قد تحتاج إلى هذه الشهادة 

عند البدء في وظيفة جديدة، لتجنب القيود المفروضة على الفوائد الصحية هناك. اطلب الحصول فوراًعلى هذه 

تغطية الطبية بموجب الخطة السابقة، أوعند انتهاء التغطية بموجب قانون التأمين الصحي الشهادة عقب انتهاء ال

 ( الخاصة بك، أو عند بدء عمل جديد.COBRAالشامل الموحد )

إذا حصلت على رعاية طبية أثناء فترة العمل الخاصة بك، واشتملت الخطة الطبية  -مدفوعات الفوائد الصحية 

لك، فيجب أن تعوضك الخطة الطبية عن ذلك حتى إذا أصبحت اآلن غير موظف. اتبع لصاحب العمل على تغطية ذ

إجراءات الخطة الطبية بعناية. يتعين عليك المطالبة واالدعاء فوًرا ضد أي تقصير في سداد الفوائد الصحية. يجب 

نسخة من بيان الخطة  أن يساعدك بيان الخطة الموجزة الخاصة بك في فهم حقوقك بموجب الخطة. إذا لم يكن لديك

 الموجزة، فاطلب فوًرا الحصول على نسخة من قسم الموارد البشرية.

قد يكون لدى صاحب العمل برنامج مكافأة نهاية الخدمة. تحقق من اتفاقية التوظيف الخاصة بك  -تعويضات اإلقالة 

 أو كتيب الموظفين أو المواد السياسية الخاصة بصاحب العمل.

إذا شاركت في خطط التقاعد الخاصة بصاحب العمل، فإنك بشكل عام تحتفظ بحقوق محددة بموجب  -وائد التقاعد ف

 تلك الخطط عقب انهاء خدمتك.  تحقق من بيان الخطة الموجزة الخاصة بك أو اتصل بقسم الموارد البشرية.
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ددة عقب إنهاء خدمتك.  اقرأه إذا كان لديك عقد توظيف، فقد يمنحك هذا العقد حقوقًا مح -االلتزامات التعاقدية 

 بعناية. تأكد من أن صاحب العمل يمنحك كل ما ينص عليه عقد التوظيف. فكر في استشارة محامي.

بموجب القانون، ال يجوز لصاحب العمل أن يقول عنك أشياء غير صحيحة من شأنها أن تسبب لك  - المرجعيات 

ن يتدخل في بحثك عن وظيفة جديدة.  يمكن ألصحاب العمل األذى. ال يجوز، بشكل عام، لصاحب العمل السابق أ

 عنك عندما يُطلب منك تقديم مرجعيات.   مشاركة معلومات صادقةعموًما 

 هل أنا مدين لصاحب العمل الخاص بي بأي شيء؟

 -يعتمد ذلك على عقد التوظيف الخاصة بك أو السياسات الخاصة بصاحب العمل. قد تكون مدينًا  هذا أمر ممكن. 

  بفترة من الوقت قبل توليك وظيفة جديدة مع أحد المنافسين، إذا قمت بالتوقيع على عقد عدم منافسة مع

 صاحب العمل السابق الخاص بك؛

 ثناء فترة عملك؛بالممتلكات أو المعدات التي قدمها صاحب العمل لك أ 

 .اعتبارات أخرى قد يتضمنها عقد العمل الخاص بك 

التنازل عن حقك في مقاضاة صاحب العمل الخاص بك بسبب انهاء عملك بطريقة غير قانونية. إذا ال يتعين عليك 

يتعين عليك قدم لك صاحب العمل فوائد إضافية أو مكافأة نهاية الخدمة مقابل "التخلي عن المطالبات وتسويتها"، فال 

 التوقيع.

إذا كنت تخطط لرفع دعوى إلنهاء الخدمة بشكل غير قانوني، فقد تضطر إلى إثبات أنك منع المزيد من األضرار:  

كنت تبحث عن وظيفة جديدة. قم بعمل نسخ من السير الذاتية التي ترسلها إلى الشركات. احتفظ بقائمة األماكن التي 

 حكمة أن تحكم لك بأقل مما تستحق، إذا لم يكن لديك دليل.تقدمت بطلب للعمل بها. يمكن للم

 كيف يمكنني الحصول على حقوقي بطريقة قانونية؟ 

إذا كنت تعتقد أن صاحب العمل الخاص بك قد انتهك حقوقك أو الزمك بترك العمل بشكل غير قانوني، ينبغي عليك 

 القيام بما يلي:

رار بدالً من المحكمة. قد تتطلب سياسة صاحب العمل أو عقد أن يقوم طرف ثالث محايد بإصدار القالتحكيم 

 التوظيف الخاص بك اللجوء إلى التحكيم.  

  .بعض أنواع بنود التحكيم غير قابلة للتنفيذ )ال يمكنها أن تجعلك تفعل ذلك( في والية واشنطن

قضايا انهاء العمل استشر محاٍم. اكتشف ما إذا كان يتعين أو يجب عليك اللجوء إلي التحكيم في 

 الخاصة بك.

إذا كان هناك اتفاق تفاوض جماعي. تحدث فوًرا مع ممثل االتحاد العمالي. اتبع  إجراءات تقديم التظلم والشكوى،

 اإلجراءات لتجنب إهدار حقوقك. تأكد من فهمك لذلك.  
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يمكنك رفع دعوى أمام محكمة الوالية في نفس  إذا كانت مطالبتك تتضمن تعرضك لتمييز عنصري غير قانوني،

 الوقت الذي تقدم فيه ملفات الشكوى والمطالبات الخاصة بك إلى جهات حكومية أو فيدرالية.  

 يمكن لهذه الجهات تقديم المساعدة لك:

  لجنة حقوق اإلنسان بوالية واشنطن 

  لجنة تكافؤ فرص التوظيف بالواليات المتحدة) CEEO(  

 ،بمجرد فقدان وظيفتك. استشر فوًرا محاٍم. هناك حدود زمنية لإلبالغ عن التمييز العنصري 

 هل يتعين علي استشارة محامي؟ 

ف. سوف يساعدك ذلك حتى إذا لم تقم برفع دعوى قضائية، يجب عليك استشارة محامي التوظي  هذا أمر ممكن. 

 على فهم حقوقك.  

اطلب المساعدة من محاٍم. يمكن بعد ذلك أن  إذا لم تحصل على المعلومات الكافية التي تحتاجها من صاحب العمل،

 يتعاون معك صاحب العمل.

ب قد يتظاهر صاحقم باستشارة محاٍم إذا كنت تعتقد أن صاحب العمل يقدم معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة. 

العمل بأنه انهى عملك لسبب ما. لكنهم حقا ينهون عملك لسبب أخر.  بدون تلقى المساعدة من محام، قد يكون من 

الصعب معرفة الحقائق لمعرفة ما إذا كان صاحب العمل الخاص بك قد انتهك حقوقك القانونية عندما أنهى عملك أم 

 ال.  

 كيف يمكنني العثور على محام؟

 يمكن أيًضا أن يساعدك. كيف أجد محام تقدم بعض نقابات المحامين المحلية اقتراحات للمحامين. 

 أين يمكنني معرفة المزيد؟

وزارة العمل األمريكية: إدارة استحقاقات  - التأمين الصحي بموجب قانون التأمين الصحي الشامل الموحد 

 plans/cobra-dol.gov/general/topic/health الموظفين:

بها معلومات قابلة للطباعة ومقاطع فيديو. انقر على "حقوق  WashingtonLawHelp.org - استحقاقات البطالة 

 العامل / المزارع"، وبعد ذلك على "استحقاقات البطالة".

 esd.wa.gov   إدارة أمن التوظيف بوالية واشنطن:

 :الحصول على أخر راتب لك

  ،(؛360) 902-5316إدارة العمل بوالية واشنطن و قسم األجور والساعات في الصناعات 

 7321-219-866-:1 lni.wa.gov 

http://www.hum.wa.gov/
http://www.eeoc.gov/
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-find-a-lawyer?ref=RUyse
http://www.dol.gov/general/topic/health-plans/cobra
http://www.washingtonlawhelp.org/
http://www.lni.wa.gov/
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   ،( أو 206) 866-2613لجنة كاسا التينا العمالية للدفاع عن عمال مقاطعة كينج ذوي الدخل المنخفض

 مساءً  6 -صباًحا  10( جميع أيام األسبوع من 206) 5824-816

  المعلومات حول قضايا التوظيف عبر الموقع  يوجد لدى منظمة "ليجال فويس" المزيد من

 . employment-legalvoice.org/toolsاإلليكتروني 

 احصل على المساعدة القانونية

 لتقديم عبر االنترنت معقم با online-nwjustice.org/apply  - CLEAR*Online 

  بخالف اإلخالء من المنزل أو الحجز العقاري(؟ اتصل  هل تواجه مشكلة قانونية في مقاطعة كينج(

صباًحا إلى  8:00( طوال أيام األسبوع من 1 9274-211-877-)أو الرقم المجاني 2-1-1بالرقم 

 مساًء. سيقوم بإحالتك إلى مقدم المساعدة القانونية. 6:00

  اتصل )بخالف اإلخالء من المنزل أو الحجز العقاري(؟ هل واجه مشكلة قانونية خارج مقاطعة كينج

 9:15طوال أيام األسبوع بين  1-888-201-1014" على الرقم CLEARبالخط الساخن الخاص ب "

 .online-nwjustice.org/applyأو تقدم بطلب عبر اإلنترنت عبرظهًرا  12:15 -صباًحا 

  1.-855-657-8387اتصل بالرقم  هل تتعرض لإلخالء من المنزل ؟ 

 1.-800-606-4819اتصل بالرقم  هل تتعرض للحجز العقاري علي المنزل؟ 

 التمثيل القانوني في جلسات االستماع اإلدارية التي تطعن في حقك في مشروع قانون البطالة  يوفر

الحصول على اعانات البطالة. يمكنهم تقديم المشورة لك في أي مرحلة من مراحل عملية الطعون. 

 1.-888-441-9178( أو 206) 441 9178اتصل بهم على:

"مشروع العدالة الشمال غربي" بامتنان عمل منظمة "ليجال فويس"، الذي تم اعتماد منشوره األصلي إلى يقر 
 حد كبير هنا.

 
 يقدم هذا المنشور معلومات عامة حول حقوقك ومسؤولياتك. وليس المقصود منه أن يكون بديال عن المشورة القانونية المتخصصة. 

  ©Northwest Justice Project  1-888-201-1014 — 2021لعام 

 )يُمنح تصريح النسخ والتوزيع التحاد والية واشنطن لتحقيق العدالة المتكافئة ولألفراد لألهداًف غير التجارية فقط.(

http://www.legalvoice.org/tools-employment
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
http://www.unemploymentlawproject.org/
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