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أجور تدريب الشباب
ســن ،القانــون العــام رقــم  337لعــام  ،2018بصيغتــه المعدلــة ،للعامليــن الذيــن تقــل أعمارهــم
يســمح قانــون األجــور لفــرص العمــل المح ّ
عــن  20عا ًمــا بدفــع أجــر تدريــب عــن أول  90يو ًمــا مــن العمــل فــي ظــل ظــروف معينــة .يمكــن اإلطــاع علــى األحــكام القانونيــة التــي
تغطــي أجــر التدريــب فــي القســم ) 4b(1) 408.934b(1مــن قوانيــن ميشــيغان المجمعــة .يجــب علــى أي شــخص مهتــم بالمعلومــات
عــن أجــر التدريــب الرجــوع إلــى النظــام األساســي للحصــول علــى النــص الكامــل.
يجــوز لصاحــب العمــل المشــمول بقانــون األجــور لفــرص القــوى العاملــة المحســنة أن يدفــع للموظــف المعيــن حديثًــا مــن  16إلــى 19
دوالرا لــكل ســاعة ألول  90يو ًمــا مــن العمــل.
عا ًمــا أجــر تدريــب قــدره 4.25
ً
تطبق الشروط التالية على أجر التدريب:
• ال يجــوز لصاحــب العمــل فصــل أو تســريح أو نقــل موظــف آخــر أو تقليــل ســاعات أو أجــور أو مزايــا الموظــف
لتوظيــف عامــل بأجــر التدريــب.
• معــدل أجــر العمــل اإلضافــي للعامــل الخاضــع ألحــكام أجــر التدريــب هــو  6.38دوالر للســاعة ؛ بمقــدار مــرة
ونصــف لســعر الســاعة العــادي البالــغ  4.25دوالر.
• تغطــي فتــرة أجــر التدريــب  90يو ًمــا بغــض النظــر عمــا إذا كان العمــل يحــدث فــي ســنة واحــدة أو أكثــر مــن ســنة
واحــدة أو أكثــر ،أو مواســم التوظيــف ،أو فتــرات التوظيــف.
• ال يؤدي التغيير في تصنيف الوظيفة ،أو الواجبات أو المهنة إلى إطالة فترة التدريب المدفوعة األجر.
• يخضــع أصحــاب العمــل الذيــن ينتهكــون أحــكام الوقــت التعويضــي لدفــع أجــور العمــل اإلضافــي والتعويضــات
المقطوعــة وغرامــة مدنيــة تصــل إلــى  1,000.00دوالر.
لمزيــد مــن المعلومــات قــم بزيــارة موقعنــا علــى شــبكة اإلنترنــت علــى  www.michigan.gov/wagehourأو اتصــل بمكتبنــا علــى
الرقــم المجانــي )1-855-4MI WAGE (1-855-464-9243

إدارة العمل والفرص اإلقتصادية ( )LEOهي جهة توفر فرص عمل/برنامج متكافئ الفرص.
تتوفر المساعدات والخدمات وغيرها من وسائل الراحة المعقولة عند الطلب ،لألفراد ذوي اإلعاقة.
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