اإلجازة الطبية العائلية مدفوعة األجر بماساتشوستس ()PFML
اإلجازة الطبية العائلية مدفوعة األجر ( )PFMLهي ميزة تقدمها الوالية ألي شخص يعمل في ماساتشوستس ويكون مؤهالً للحصول على
إجازة مدفوعة األجر ألسباب طبية أو عائلية .تعد اإلجازة الطبية العائلية مدفوعة األجر منفصلة عن كل من المزايا اإللزامية الفيدرالية التي
يقدمها قانون اإلجازة الطبية العائلية ( )FMLAوعن مزايا اإلجازة التي قد يقدمها صاحب العمل.
هناك عدة أنواع من اإلجازات المدفوعة المتاحة ،بما في ذلك:
• اإلجازة الطبية تصل إلى  20أسبوعًا لمرضك الخطير أو إصابتك المصدق عليها من قبل مقدم الرعاية الصحية
 oالبدء في 1/1/2021
• اإلجازة العائلية لمدة تصل إلى  12أسبوعًا لمساعدة أحد أفراد األسرة ،بما في ذلك الطفل ،الذي يحتاج إلى مساعدتك بعد
مرض خطير أو إصابة مصدق عليها من قبل مقدم الرعاية الصحية
 oالبدء في 7/1/2021
شهرا األولى بعد والدة الطفل أو التبني أو الحضانة
• إجازة األمومة والترابط لمدة تصل إلى  12أسبوعًا خالل االثني عشر
ً
 oالبدء في 1/1/2021
يجب على كل من الموظف الذي يتقدم للحصول على إجازة ومقدم الرعاية الصحية إكمال جزء من نموذج شهادة حالة صحية خطيرة
للحصول على إجازة طبية أو إجازة عائلية .النموذج متاح على:
https://www.mass.gov/doc/certification-of-your-family-members-serioushealth-condition-form/download

مبلغ المزايا

اعتبارا من
إذا كنت مؤهالً ،فإن مقدار المزايا التي تتلقاها يعتمد على متوسط أجرك األسبوعي عند التقدم بطلب للحصول على إجازة.
ً
دوالرا
يناير  ، 2021يبلغ الحد األقصى للمبلغ اإلجمالي الذي يمكنك تلقيه في مزايا اإلجازة الطبية العائلية المدفوعة األجر 850
ً
في األسبوع.

هل لديك استفسارات؟
اتصل بقسم اإلجازة الطبية والعائلية 833-344-7365 :من  8:00صبا ًحا حتى  5:00مسا ًء ،من االثنين إلى الجمعة أو قم بزيارة
موقع الويب الخاص بهم:
https://www.mass.gov/guides/what-is-paid-family-and-medical-leave

© جميع الحقوق محفوظة لصالح  • Boston Children’s Hospital, 2022تاريخ النشر2021 :
صفحة  1من 2
المعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة إلى المرضى الذين يتلقون الرعاية في Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood
 .Disorders Centerال يقصد بهذه المعلومات أن تحل محل النصيحة الطبية المتخصصة .استشر دائ ًما مقدم الرعاية الصحية فيما يخص ما يخطر لك من أسئلة.
للرعاية الطبية الطارئة ،فاتصل على الرقم .911

مركز Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center
ورقة تثقيفية لطب أورام األطفال

اتصل بنا
للمساعدة في رعاية المرضى ،يُرجى االتصال على أرقام الهاتف التالية:
•
•

•

Jimmy Fund Clinic (617) 632-3270
ساعات العمل من  8صبا ًحا إلى  5مسا ًء ،من االثنين حتى الجمعة
مشغل نظام االستدعاء بالمستشفى (617) 632-3352
ساعات الراحة :أيام األسبوع بعد  5مسا ًء ،اإلجازات وعطالت نهاية األسبوع
زميل طب أمراض الدم/أورام األطفال المناوب متاح عند الطلب.
اتصل على رقم  911في حاالت الطوارئ التي تهدد الحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصالح  • Boston Children’s Hospital, 2022تاريخ النشر2021 :
صفحة  2من 2
المعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة إلى المرضى الذين يتلقون الرعاية في Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood
 .Disorders Centerال يقصد بهذه المعلومات أن تحل محل النصيحة الطبية المتخصصة .استشر دائ ًما مقدم الرعاية الصحية فيما يخص ما يخطر لك من أسئلة.
للرعاية الطبية الطارئة ،فاتصل على الرقم .911

