
• خصومات من أجور املوظفني بداية من 1 يناير، 2023
•  تم تحديد حصة املوظفني من أقساط FAMLI بنسبة 45.0 %من أجور املوظفني حتى عام 2024 .بالنسبة إىل عام  2025 وما بعده، يحدد مدير قسم FAMLI سعر قسط التأمني 

وفًقا لصيغة تستند إىل القيمة النقدية للصندوق كل عام. يجب  عىل أصحاب العمل الذين لديهم إجاميل عرشة موظفني أو أكرث يف جميع أنحاء البالد املساهمة بنسبة %45.0 إضافية من  
 . FAMLI األجور إلجاميل %9.0 ،لكن أصحاب العمل الذين لديهم تسعة موظفني أو أقل مسؤولون فقط عن إرسال حصة املوظفني  البالغة %45.0 إىل قسم

•  بداية من عام 2023 ،قد يبدأ أصحاب العمل يف خصم ما يصل إىل %45.0 من أجور املوظفني يف مقابل مساهامت  FAMLI .ميكن القيام بذلك من خالل خصم بسيط من كشوف 
املرتبات، وسوف يالحظ املوظفون الخصم عىل رواتبهم  العادية. يتحمل أصحاب العمل مسؤولية تحصيل هذه الخصومات وإرسالها إىل قسم FAMLI نيابة عن موظفيهم مرة  واحدة كل 

ثالثة أشهر.  

• اإلعانات بداية من 1 يناير 2024
•  بداية من عام 2024 ،تتوافر إعانات اإلجازة العائلية والطبية مدفوعة األ جر ملعظم موظفي كولورادو الذين لديهم حالة  مؤهلة والذين حصلوا عىل 2500 دوالر عن العام السابق مقابل 

العمل املنجز يف كولورادو.  

• الرشوط املؤهلة للحصول عىل إجازة عائلية وطبية مدفوعة األجر هي:  
 • رعاية طفل حديث الوالدة خالل السنة األوىل بعد الوالدة أو التبني أو الحض انة لذلك الطفل.  

 • رعاية أحد أفراد األرسة مصاب بحالة صحية خطرية.  
 • رعاية نفسك عندما تكون يف حالة صحية خطرية.  

 • اتخاذ الرتتيبات االلزمة عند مشاركة أحد أفراد العائلة يف عمليات نرش القوات العسكرية.  
 • الحصول عىل سكن آمن و/ أو رعاية و/ أو مساعدة قانونية كاستجابة لحاالت التعرض إىل العنف املنزيل، أو  املطاردة، أو االعتداء الجنيس، أو االستغالل الجنيس.  

•  يحق للموظفني املشمولني بالتغطية الحصول عىل ما يصل إىل 12 أسبو ًعا من اإلجازة العائلية والطبية مدفوعة األجر سنًويا. يحق أللفراد الذين يعانون من حاالت صحية خطرية ناجمة عن 
مضاعفات الحمل أو مضاعفات الوالدة الحصول  عىل ما يصل إىل 4 أسابيع إضافية من اإلجازة العائلية املدفوعة األجر وإجازة طبية يف السنة ملا مجموعه 16 أسبو ًعا. • ميكن أخذ اإلجازة 

بشكل مستمر أو متقطع أو يف شكل جدول زمني مخفض.  

 •  سيتم دفع اإلجازة مبعدل يصل إىل 90 %من متوسطاألجر األسبوعي للموظف، بنا ًء عىل مقياس متدرج. ميكن للموظفني تقدير إعاناتهم باستخدام حاسبة اإلعانات املتاحة عىل
 . famli.colorado.gov 

• ال يتعني عليك العمل لدى صاحب العمل الخاص بك الحد األدىن من الوقت من أجل التأهل للحصول عىل إعانات إجازة  عائلية وإجازة طبية مدفوعة األجر.  
• إذا تم استخدام إجازة FAMLI لسبب مؤهل أي ًضا كإجازة مبوجب FMLA الفيدرالية، فسيتم احتساب اإلجازة أي ًضا عىل أنها إجازة FMLA مستخدمة. 

• قد يختار املوظفون استخدام اإلجازة املرضية أو أي إجازة مدفوعة األجر قبل استخدام إعانات FAMLI ،لكنهم غري مطالبني بذلك. 
• قد يتفق أصحاب العمل واملوظفون بشكل متبادل عىل استكامل إعانات FAMLI بإجازة مرضية أو إجازة مدفوعة األجر  من أجل توفري بدل كامل أللجر.  

• تقديم املطالبات  
•  لن يتمكن املوظفون من التقدم للحصول عىل اإلعانات حتى الربع األخري من عام 2023 .ستتوفر اإلعانات اعتبا ًرا من يناير 2024 .ستكون التعليامت حول كيفية التقدم للحصول عىل 

اإلعانات متاحة من خالل famli.colorado.gov يف  الربع األخري من عام 2023 . 

•  يتقدم املوظفون أو ممثلوهم املعينون للحصول عىل إعانات FAMLI من خالل تقديم طلب، إضافة إىل الوثائق املطلوبة،  مبارشة إىل قسم FAMLI .ال ميكن ألصحاب العمل جعل 
 . FAMLI املوظفني يتقدمون بطلب للحصول عىل إعانات

• ميكن تقديم الطلبات قبل التغيب عن العمل، ويف بعض الحاالت ميكن تقدميها بعد بدء مدة الغياب.  
• سيتم الدفع يف مقابل الطلبات املعتمدة من ِقبل قسم FAMLI يف غضون أسبوعني بعد تقديم املطالبة بشكل صحيح، وكل  أسبوعني بعد ذلك ملدة اإلجازة املعتمدة.  

 . FAMLI ميكن للموظفني تقديم استئناف بشأن قرارات املطالبة إىل قسم •
• قد يتم استبعاد األفراد الذين يحاولون االحتيال عىل برنامج FAMLI من تلقي اإلعانات.  

• حامية الوظيفة واإلعانات املستمرة  
•  يجب عىل أصحاب العمل الحفاظ عىل إعانات الرعاية الصحية للموظفني أثناء وجودهم يف إجازة FAMLI ،ويظل كل  من صاحب 
العمل واملوظف مسؤولني عن دفع هذه اإلعانات باملبالغ نفسها التي كانت عليها قبل بدء اإلجازة.  • يحق للموظف الذي عمل لدى 

 . FAMLI صاحب العمل ملدة 180 يو ًما عىل األقل العودة إىل الوظيفة نفسها، أو وظيفة معادلة، عند رجوعه من إجازة

• منع محاوالت االنتقام والتمييز والتدخل  
•  ال يجوز ألصحاب العمل التدخل يف حقوق املوظفني مبوجب FAMLI ،وال يجوز لهم التمييز أو االنتقام منهم ملامرستهم  تلك 

الحقوق.  

•  ميكن للموظفني الذين يواجهون أي محاوالت من االنتقام أو التمييز أو التدخل رفع دعوى يف املحكمة، أو تقديم شكوى إىل  قسم 
 . FAMLI

• معلومات أخرى مهمة  
•  يجوز لصاحب العمل تقديم خطة خاصة توفر اإلعانات نفسها مثل خطة FAMLI الحكومية، مع عدم فرض أي تكاليف أو  قيود 

 . FAMLI إضافية. يجب املوافقة عىل الخطط الخاصة من ِقبل قسم

 . FAMLI بأي انتهاكات تحدث بشأن FAMLI يتم تشجيع املوظفني وأصحاب العمل عىل إبالغ قسم •

إشعار برنامج FAMLI لعام 2023


