
 
 آخر المستجدات

 لمقدمي الخدمات المستقلین الذین یعملون في مدینة سیاتل (PSST) إجازة مدفوعة لشؤون الصحة والسالمة
 یولیو / سیاتل 8

 شاِرك
 ُیفتح هذا الرابط في نافذة جدیدة

 

 إجازة مدفوعة لشؤون الصحة والسالمة في مدینة سیاتل
 

 وفقًا للوائح المحلیة، یمكنك اآلن الحصول على إجازة مدفوعة لشؤون الصحة والسالمة، بأثر رجعي من أكتوبر 2019. إذ یمكنك الحصول على یوم
واحد عن كل 30 یومًا (غیر متتالیة) تقود فیها مع أوبر. وال ُیحتسب الیوم إال بإكمال مشوار واحد أو عملیة توصیل واحدة على األقل في مدینة سیاتل

. 
 

 األهلیة
 

 یجب أن تكون قد أجریَت مشوارًا واحدًا أو عملیة توصیل واحدة على األقل في مدینة سیاتل خالل آخر 90 یومًا.  (1)

 
 .وفقًا لهذا التشریع، یجوز تطبیق بعض االستثناءات (1)

 

 مبلغ الدفع لكل یوم من أیام اإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة
 

 .متوسط الدخل الیومي خالل الشهر الذي حققت فیه أعلى دخل لك منذ أكتوبر 2019. وُیعاد احتساب هذا المتوسط شهریًا

 
 تقدیم مطالبة للحصول على إجازة مدفوعة لشؤون الصحة والسالمة

 

 وستحصل على مبلغ منفصل عن كل یوم. وسیتم دفع كل مبلغ في غضون 14 یومًا من تقدیم المطالبة. ویمكن .[AM PT تبدأ المطالبات في [4
 .ترحیل ما یصل إلى 9 أیام في السنة من أیام اإلجازة غیر المستخدمة

 

 إنهاء اإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة
 

 بعد إكمال مشوار أو عملیة توصیل، ُتلغى اإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة. وسُتضاف أیام اإلجازة غیر المستخدمة إلى رصیدك مرًة
 .أخرى

 
 نطاق السیاسة

 
 تنطبق هذه السیاسة على جمیع الشركاء السائقین وعمال التوصیل المؤهلین الذین یعملون في مدینة سیاتل، وتهدف إلى تقدیم اإلشعارات والمعلومات
 لمقدمي الخدمات المستقلین. تنص سیاسة أوبر على االمتثال للتشریع، وُیقصد (PSST) المتعلقة بتشریع اإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة

 .من  المعلومات الواردة في هذه السیاسة االمتثال له. یمكنك االطالع على المزید من التفاصیل بشأن هذا التشریع هنا
 

 لمقدمي الخدمات المستقلین؛ نبذة عن التشریع (PSST) القسم األول: الغرض من تشریع اإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة

https://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time/gig-worker-paid-sick-and-safe-time-ordinance


 

 في 12 یونیو 2020، سنَّت مدینة سیاتل التشریع المتعلق باإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة لمقدمي الخدمات المستقلین (ُیشار إلیه باسم
 "التشریع") استجابًة لحالة الطوارئ في مجال الصحة العامة والمتعلقة بفیروس كورونا (كوفید-19). یدخل هذا القانون المؤقت حیز التنفیذ في 13

 من كیانات التوظیف (PSST) یولیو 2020، ویسمح لبعض مقدمي الخدمات المستقلین بالحصول على إجازة مدفوعة لشؤون الصحة والسالمة
 .("(ُیشار إلیها في هذه السیاسة باسم "أوبر

 
 یحق لمقدمي الخدمات المستقلین (ُیشار إلیهم باسم "مقدمو الخدمات") المؤهلین االستفادة من اإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة بزیادات

 :قدرها 24 ساعة ألي سبب یشمله التشریع، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر
 

 .رعایة أنفسهم أو فرد من العائلة بسبب حالة صحیة بدنیة أو نفسیة، بما في ذلك مواعید األطباء

د  .رعایة أنفسهم أو فرد من العائلة أو فرد من األسرة ألسباب تتعلق بالعنف المنزلي أو االعتداء الجنسي أو الترصُّ
 .عند إغالق المدرسة أو مكان الرعایة الخاص بأحد أفراد العائلة

 .إذا خفَّضت الشركة عملیاتها أو أوقفتها مؤقتًا أو أوقفتها نهائیًا ألسباب تتعلق بالصحة أو السالمة

 
 بالنسبة إلى اإلجازة المرضیة المدفوعة واإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة، یشمل مصطلح "فرد من العائلة" األفراد التالي ذكرهم، بصرف
لین (بدون زواج)، واألطفال، وأبناء الزوج والزوجة، واألبناء بالتبني، واألخ واألخت،  النظر عن العمر، الزوج والزوجة، والعشیر والعشیرة الُمسجَّ

 .والوالد والوالدة، والجد والجدة، واألحفاد، والحمو والحماة
 

 بالنسبة إلى اإلجازة المدفوعة لشؤون السالمة فقط، یشمل مصطلح "فرد من األسرة" األفراد التالي ذكرهم، بصرف النظر عن العمر، األطفال، وأبناء
 الزوج والزوجة، واألبناء بالتبني، واألخ واألخت، والوالد والوالدة، وزوجة األب وزوج األم، والجد والجدة، واألحفاد، والزوج والزوجة والعشیر

 والعشیرة السابقین، واألشخاص الذین لدیهم أطفال مشتركون، والبالغین الذین تربطهم عالقة دم أو زواج، والبالغین الذین یعیشون أو كانوا یعیشون
 .معًا، واألشخاص الذین یبلغ عمرهم 16 عامًا أو أكثر ویعیشون أو كانوا یعیشون معًا أو تربطهم أو كانت تربطهم عالقة غرامیة

 
 القسم الثاني: مقدمو الخدمات المشمولون

 

 ألغراض هذا التشریع، یقتصر مدلول مصطلح مقدمي الخدمات المشمولین بموجب هذه السیاسة على األشخاص الذین یؤدون عمًال لصالح شركة
 .أوبر، على أن ُینفَّذ العمل كلیًا أو جزئیًا في مدینة سیاتل، وهو ما یعني أن العمل یتضمن التوقف في مدینة سیاتل

 

 القسم الثالث: تراكم اإلجازات المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة، اختیار أوبر للسنة
 

 وفقًا للتشریع، یحق لمقدمي الخدمات الحصول على إجازة مدفوعة لشؤون الصحة والسالمة حتى ُمضي 180 یومًا بعد إنهاء حالة الطوارئ المدنیة
 التي أعلنها عمدة المدینة في 3 مارس 2020، أو إنهاء أي حالة طوارئ مدنیة متزامنة أعلنها مسؤول حكومي استجابًة لحالة الطوارئ الصحیة

 .العامة المتعلقة بفیروس كورونا (كوفید-19) والتي تنطبق على المدینة، أیهما أطول أجًال
 

 یبدأ مقدمو الخدمات الذین بدؤوا العمل لصالح شركة أوبر قبل 13 یولیو 2020 في الحصول على اإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة
 اعتبارًا من 1 أكتوبر 2019، أو اعتبارًا من تاریخ بدء العمل، أیهما أبعد، ویحصلون على اإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة بواقع یوم

 واحد لكل 30 یوم عمل. وُیقصد بیوم العمل بموجب التشریع وهذه السیاسة أي یوم تقویمي یقبل فیه مقدم الخدمة عرضًا لتقدیم خدمات التوصیل أو
 .المشاویر المحدد موعدها ُمسبقًا نظیر أجر مع أوبر، شریطًة أن ُینفَّذ العمل كلیًا أو جزئیًا في مدینة سیاتل

 
 یجوز لمقدمي الخدمات ترحیل ما یصل إلى تسعة أیام مستحقة غیر مستخدمة من أیام اإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة إلى السنة التقویمیة

 .التالیة
 

ف "السنة" على أنها سنة تقویمیة، ما لم تذكر أوبر خالف ذلك كتابًة.  (2)  ُتعرَّ



 إذا انتقلت أوبر من استخدام نوع سنة إلى نوع آخر لغرض ترحیل األیام المستحقة غیر المستخدمة من أیام اإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة
 والسالمة، فإنها تضمن أن عملیة االنتقال تلتزم بمتطلبات التشریع المتعلقة باستحقاق اإلجازة واالستفادة منها وترحیل األیام غیر المستخدمة منها،

 .باإلضافة إلى المتطلبات األخرى للتشریع
ل مقدم الخدمة أیامًا غیر مستخدمة من اإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة إلى السنة التالیة، یجب أن تتضمن اإلجازة المدفوعة لشؤون  إذا رحَّ

لة إلى العام التالي  .الصحة والسالمة في السنة التالیة األیاَم المستحقة في السنة السابقة والُمرحَّ
 

 إذا تركت أوبر نشاطها التجاري أو باعته أو استبدلته أو نقلت ملكیته أو استحوذت علیه جهة أخرى خلفت أوبر، یحتفظ مقدم الخدمة بجمیع األیام
 .المستحقة غیر المستخدمة من اإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة ویحق له االستفادة منها كما هو منصوص علیه في التشریع

 
 بموجب هذا التشریع، یحق لمقدم الخدمة االستفادة من األیام المستحقة لإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة إذا كان قد أجرى عمًال لصالح جهة
 العمل، وهنا ُیقصد بها أوبر، ونفَّذ العمل كلیًا أو جزئیًا في مدینة سیاتل، خالل 90 یومًا تقویمیًا قبل طلبه االستفادة من تلك اإلجازة. یحق لمقدم الخدمة

 الذي قام بعمل كلیًا أو جزئیًا في مدینة سیاتل خالل التسعین یومًا الماضیة أن یطلب الحصول على إجازة مدفوعة لشؤون الصحة والسالمة عبر
 .تطبیق أوبر

 
 وفقًا للتشریع وألغراض التوضیح، ُیقَصد بكلمة "السنة" السنة التقویمیة أو السنة المالیة أو سنة الخدمة أو أي مدة ثابتة لمدة 12 شهرًا متتالیة (2)

 .تحددها أوبر، وتستخدمها في سیاق أعمالها العادیة لغرض احتساب تعویضات مقدم الخدمة

 
 القسم الرابع: السریة وعدم اإلفصاح

 

 باستثناء ما هو مذكور أدناه، تحتفظ أوبر بسریة المعلومات التي یقدمها مقدم الخدمة أو أي جهات أخرى لدعم طلب مقدم الخدمة الحصول على إجازة
 مدفوعة لشؤون الصحة والسالمة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، المعلومات الصحیة لمقدم الخدمة أو أحد أفراد عائلته، والمعلومات

 المتعلقة بأن مقدم الخدمة أو أحد أفراد عائلته ضحیة للعنف المنزلي أو االعتداء الجنسي أو الترصد، والمعلومات المتعلقة بأن مقدم الخدمة قد طلب أو
 حصل على إجازة مدفوعة لشؤون الصحة والسالمة بموجب التشریع، وأي بیان مكتوب أو شفهي أو مستندات أو سجالت أوأدلة داعمة یقدمها مقدم

 .الخدمة
 

 :بموجب التشریع، ال یجوز ألوبر اإلفصاح عن المعلومات التي یقدمها مقدم الخدمة إال في الحاالت التالیة
 ،إذا طلبها مقدم الخدمة أو وافق على اإلفصاح عنها
 ،أو إذا أمرت محكمة أو هیئة إداریة باإلفصاح عنها

 .أو إذا ُطلبت بأي طریقة أخرى بموجب القانون الفیدرالي أو قانون الوالیة المعمول به
 

 القسم الخامس: التوقف عن العمل

 
 وفقًا للبنود الواردة في التشریع، إذا توقف مقدم الخدمة عن العمل بسبب عدم النشاط أو إیقاف حسابه أو ألي سبب آخر، ثم بدأ العمل مرًة أخرى في

 :غضون 12 شهرًا من التوقف عن العمل مع أوبر

 
 ُیحَتسب وقت العمل السابق ألغراض تحدید أهلیة مقدم الخدمة لالستفادة من األیام المستحقة لإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة، بموجب القسم

 .الثالث، إال إذا حدث التوقف عن العمل فیجب أن یكون إجمالي وقت العمل المستخدم لتحدید األهلیة قد وقع خالل ثالث سنوات

 یحتفظ مقدم الخدمة باألیام المستحقة في السابق وغیر المستخدمة لإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة ویحق له االستفادة منها إذا كان قد قام
 بعمل لصالح أوبر، ونفَّذ العمل كلیًا أو جزئیًا في مدینة سیاتل، خالل 90 یومًا تقویمیًا قبل طلبه االستفادة من تلك اإلجازة. یحق لمقدم الخدمة االستفادة
 من اإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة أثناء إیقاف حسابه أو خالل أي وضع آخر یمنعه من العمل لصالح جهة العمل، ما لم یكن هذا الوضع

د یتعلق بارتكاب مقدم الخدمة لجریمة اعتداء جنسي  .ناتجًا عن ادعاء مؤكَّ
 

 إذا توقف مقدم الخدمة عن العمل ثم بدأ العمل بعد 12 شهرًا من توقفه عن العمل مع أوبر، ال یحق له االحتفاظ باإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة
 .والسالمة التي كانت مستحقة سابقًا، ولغرض هذا التشریع ُینظر إلیه على أنه قد بدأ العمل حدیثًا



 

 القسم السادس: طلب التحقُّق
 

 إذا استفاد مقدم الخدمة من أكثر من ثالثة أیام متتالیة من اإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة، یجوز ألوبر أن تطلب التحقُّق بشكل معقول من
 أن مقدم الخدمة قد استفاد من أیام اإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة في غرض مسموح به یشمله التشریع. إذا طلبت شركة أوبر المستندات

 التي تثبت أن اإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة ُیستفاد منها لغرض یشمله القانون، فال ُیشترط على مقدم الخدمة تقدیم مستندات تشرح طبیعة
 .المرض أو اإلصابة أو الحالة الصحیة أو الرعایة الوقائیة

 
 بموجب التشریع، ال یجوز ألوبر أن تطلب التحقق من مقدِّم رعایة صحیة في حاالت الطوارئ المدنیة التي ُیعلنها مسؤول حكومي للتعامل مع الوضع

 الراهن المتعلق بفیروس كورونا (كوفید-19)؛ إذ ُیعد طلب التحقق من مقدم الرعایة الصحیة تلقائیًا عبئًا غیر معقول على جهات العمل إذا أعلن
 .(مسؤول حكومي حالة طوارئ مدنیة للتعامل مع الوضع الراهن المتعلق بفیروس كورونا (كوفید-19

 
 القسم السابع: إشعار الحقوق

 
 باإلضافة إلى هذه السیاسة، ترسل أوبر إشعارًا شهریًا من خالل تطبیق أوبر بشأن متوسط األجر الیومي لمقدم الخدمة، واألیام المستحقة واألیام

 .المستخدمة واألیام المتاحة من اإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة

 
 القسم الثامن: حظر اإلجراءات االنتقامیة

 

 ال یجوز لشركة أوبر عرقلة ممارسة أو محاولة ممارسة أي حق محمي بموجب التشریع أو منعها أو حرمان أي شخص منها. ال تعتمد أوبر أو
 تفرض أي سیاسة تتخذ من االستفادة من اإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة ذریعًة قد تؤدي إلى أو ینتج عنها اتخاذ إجراء تأدیبي أو أي

 .إجراءات أخرى مجحفة تجاه مقدم الخدمة

 
 باإلضافة إلى ذلك، ال تتخذ أوبر أي إجراء مجحف ضد أي شخص بسبب أن مقدم الخدمة قد مارس بحسن نیة الحقوق التي یكفلها له التشریع. ال
 یجوز ألوبر إخبار أي شخص یمارس حقوقه التي یكفلها له التشریع، بشكل مباشر أو غیر مباشر، عن استعدادها إلبالغ موظف حكومي بأن هذا

 الشخص یقیم في الوالیات المتحدة بصورة غیر قانونیة، أو إبالغ جهة فیدرالیة أو محلیة أو جهة تابعة لوالیة أو تقدیم تأكید ضمني أو صریح لها عن
 استعداد أوبر إلبالغها عن االشتباه في صحة جنسیته أو وضعه كمهاجر أو أحد أفرد أسرته، بسبب أن مقدم الخدمة قد مارس حقه الذي یكفله له

 .التشریع

 
 القسم التاسع: سلطة إنفاذ التشریع ومهامها

 

 وأي قسم فیه ("الوكالة") بسلطة التحقیق في انتهاكات هذا "التشریع"، ویملك الصالحیات والمهام المتعلقة بأداء (OLS) یختص مكتب معاییر العمل
 .هذه الوظائف على النحو المحدد في التشریع وبأي صورة أخرى تكون ضروریة ومناسبة ألداء هذه الوظائف المنصوص علیها في القانون

 

 .ُتفوَّض الوكالة بتنسیق إجراءات تطبیق هذا التشریع وإنفاذه، ویجوز لها اإلعالن عن اإلرشادات أو القواعد المناسبة لتحقیق هذه األغراض
 

 عالوًة على ذلك، یكون مكتب معاییر العمل مسؤوًال عن إنفاذ التشریع وضمان عدم اتخاذ أي إجراءات انتقامیة ضد مقدمي الخدمات بسبب استفادتهم
 من اإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة. یجوز لمقدم الخدمة الذي یتعرض النتهاك حقوقه في الحصول على إجازة مدفوعة لشؤون الصحة

 .أو رفع دعوى قضائیة (OLS) والسالمة تقدیم شكوى إلى مكتب معاییر العمل
 

 أیضًا المساعدة التقنیة المجانیة والنشرات والملصقات، وغیرها من الموارد. لالطالع على مزید من المعلومات من (OLS) یقدِّم مكتب معاییر العمل
 .أو  تفضل بزیارة موقعه اإللكتروني هنا 5297-256-206 اتصل بالرقم ،(OLS) مكتب معاییر العمل

 

http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time


 
 

 القسم التاسع: األسئلة المتعلقة باإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة

 
 یستطیع مقدمو الخدمات الذین لدیهم تساؤالت حول التشریع و/أو مزایا اإلجازة المدفوعة لشؤون الصحة والسالمة التواصل مع فریق الدعم في أوبر
 المتاحة في أي مكان آخر ضمن هذه (OLS) باإلضافة إلى االطالع على روابط مكتب معاییر العمل ،(Uber Eats) و/أو فریق دعم  أوبر  إیتس

 .السیاسة
 

 ُنشر بواسطة أوبر

 
 الفئة: آخر المستجدات

https://help.uber.com/driving-and-delivering/article/seattle-paid-sick-and-safe-time?nodeId=22c957bc-e1df-4ce4-a073-2ece609e5a87&_ga=2.126038340.817123192.1610403856-2055291841.1606160153
https://help.uber.com/driving-and-delivering/article/seattle-paid-sick-and-safe-time?nodeId=2784817f-919f-4732-8439-2ef0865625b6&_ga=2.130347718.817123192.1610403856-2055291841.1606160153

