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  جور المستحقة األتحصيل
  

  .المساعدة القانونية أليوا: بقلم
  
  

جور الُمـستحقة لك أو مشاآل من هل ُتواجهك مشاآل في جباية األ
   الدفع الُمـنتظم؟عدم

  
/ الفصل : رواألج تحصيلهناك قانون في والية أيوا لُمـساعدتك، واسمه قانون 

  . قانون والية أيوامن /  آ 19
  
   بالضبط؟"األجور"ا تعني ذما
  

  : األجور تعني
  

خدماتك سواء آانت على أو بسبب ُجهدك الُمـستحقة لك األموال  •
  . القطعة أو العمولة،أساس الوقت

  
و  ، إجازة المرض،العطل الُمترتبة على اإلجازات، دفعاتباإلضافة إلى ال •

الُمترتبة على إتفاقية مع أو على أنظمة رب   الخدمةتعويضات إنهاء 
  .العمل

  
 الصندوق الطبي والصحي والُمـستشفى والتقاعد دفعاتضافة إلى باإل •

  .أو الُمـشارآة في األرباح والُمترتبة على إتفاقية أنظمة رب العمل
  

  ؟ـساعدكأْن ُيذا القانون آيف ُيـمكن له
  

رتبك أو عدم دفعه األموال ُم جزء من إقتطاع رب عملك من يمنع القانون
الُمترتبة حق لك الحصول على األموال  يونهذا القانبحسب  .المستحقة عليه

  . لك
  
للحصول على أجورك، فإن رب عملك ُربما ب إلى المحكمة اهذ اضطررت للذاإ

  .المحكمة ورسوم الُمـحامينُيجَبر على دفع تكاليف 
  
 ُربما ُتـلزمه بدفع عقوبة المحكمةرب العمل ظلمك متعمًدا، فإن  ثُبَت أن ذاإ

الُمترتبة لكل يوم لم بمقدار خمسة بالمئة من األجور " األضرار النقدية"ُتـدعى 
  .األجور إلى حدٍ  أقصى مقداره مئة بالمئة من األجور الُمـستحقةتدفع فيه 
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  ؟هذا القانونما هي حقوقك بموجب 
  

  .الحق أن ُتدفع لك أجورك وفق أيام دفع ُمنتظمة .1
ًما بعد ون بها في غضون ثالثين يوذالحق في تعويضك عن التكاليف المأ .2

  .تسليمك تصريًحا بالتكاليف
دفع لك األجور لك الحق أن ُت:  تم تعليق عملك أو إنهاء عملكذاإ .3

أيًضا يجب أن .  التالي في مهلٍة أقصاها يوم الدفع الُمـنتظمالُمـستحقة
أو تفاقية  آان ُمـقرًرا في اإلذاإ التناسبية ُيـدفع مقدار رواتب اإلجازات

  .أنظمة رب العمل
لكسبك واإلقتطاعات في تصريًحا مكتوًبا وُمـفصًال  أن تـتسلم الحق في .4

  أو تغير مقدار آسبكذاإ وشرح إشعارباإلضافة إلى " دورة دفع"آل 
  .ساعات عملك أو اقتطاعاتك

 مكتوب وُمـفصلبيان الحصول على  الحق في  لك، طلبت خطًياذاإ .5

إلجازة  ا–ُمـرتب اإلجازة  المتعلقة بل إتفاقية أنظمة العم يتضمن
  تعويض إنهاء الخدمة التقاعد أو  ميزات-  تعويض التكاليف–المرضية 

  
  .ال ُيـمكن ألرباب العمل اقتطاع مبالغ ُمـعينة من أجرك

  
  :اقتطاع األمور التالية من أجورك ال ُيـمكن لرب العمل

  
المال الناقص من مجمع مال عام أو صندوق يشغله إثنان أو أآثر من  .1

حاالت آنت ُمـديًرا ووافقت خطًيا على أنك المسؤول عن  ذاإإال (الُعمال 
  ).ناقصالمال ال

ه ذ آانت هذاإإال ( أو سرقة المعدات – فقد –الخسائر بسبب عطب  .2
  .)لمعدات ُمـخصصة لك تحديًدا ووافقت على استالمهاا

  .ي يصلك من الزبائنذاإلآرامية أو البقشيش ال .3
  

ي أو المقصود ادل العامل اإلرما لم تكن خسائر رب العمل ُمـسببة بإهما
فإن رب العمل ال ُيـمكن له أن يقتطع من أجورك األمور . بمصالح رب العمل

  :التالية
  

الخسائر الناجمة عن الشيكات المردودة التي قبلتها نيابًة عن رب  .1
  .العمل

  .الناجمة عن األضرار بالُممتلكات الخسائر .2
 الُمـعطى اإلتمانب العميل على الوفاء   عدم قدرة الناجمة عنالخسائر  .3

  .له
  .ُمـقابل السلع أو الخدماتالعمالء عدم دفع الناجمة عن الخسائر  .4
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  : في الحاالت التاليةال ُيـمكن ألرباب العمل حجز أي من أجورك إال

  
 قانوناللك بموجب ذ آان رب العمل ُمـلزًما أو مسموًحا له أْن يفعل ذاإ .1

  .ية أو أمر محكمةوالالفيدرالي أو قانون ال
  .أجورك لهدٍف ينفعك خطًيا القتطاع أموال من اًنذإأْعطْيت رب عملك  إذا  .2

  
   القانون؟ذاه خرق رب عملك ذاي ُيـمكنك أْن تفعله إذما ال

  
ج إدعاء باألجور وإرسالها إلى مأمور دائرة العمل في ذبإمكانك ملء نمو .1   

  . أيوا
  

  :  أآتب للمأمور على العنوان التاليج إدعاء األجور،ذللحصول على نمو
  

E. Grand Avenue 1000  
Des Moines, IA 50319-0209  

  
  : ج باإلتصال على الرقم المجانيذبإمكانك أيًضا الحصول على النمو

  
(515) 281-3606  4692-562-800-1 أو 

  
في غضون عام من وقت أصبحت ه الشكوى الخطية يجب ملؤها ذه

  .ا يفعل بادعاءكذُيـقرر المأمور مااألجور ُمـستحقة، وسوف 
  

بإمكانك أيًضا اإلدعاء على رب عملك في محكمة اإلدعاءات الصغيرة  .2   
ا آان مجموع األجور الُمـستحقة من رب عملٍ  ذباألجور الُمـستحقة إ
ا ربحت الدعوى بإمكان المحكمة أْن ذإ . دوالر5000واحد أقل أو ُيـساوي 

ا قررت استعمال محكمة ذإ .اريف المحكمةتأمر رب عملك أْن يدفع مص
اإلدعاءات الصغيرة فربما ُتـريد أْن تطلب من مكتب ُمـنظمة العون 
القانوني في والية أيوا المحلي أْن ُيـرسل لك ُآـتيب محاآم اإلدعاءات 

  .الصغيرة مع تعليمات حول آيفية تقديم الدعوى
  

خاص لُيـساعدك في خدمات محامي بإمكانك أْن ُتـحاول الحصول على  .3
تأمر  ا ربحت الدعوى بإمكان المحكمة أْنذإ .رفع الدعوى ضد رب عملك

  .رب عملك بأْن يدفع رسوم محاميك
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أنظر على  .ا آنت ُمـحتاًجا للُمـساعدة في إيجاد ُمـحامٍ  خاص لُيـساعدكذإ
أو اتصل بالرقم ) محامين(الصفحات الصفراء في دليل الهاتف تحت بند 

  1108-532-800-1 :دمة إيجاد المحامين على الرقمالمجاني لخ
  

  ؟ Division of Labor” "ا آَتْبَت إلى دائرة العملذي سيحصل إذما ال
  

فسوف ُيـساعدوك على الحصول  صحيحا وجَدْت الدائرة أن ادعاؤك ذإ .1
  .َفـععلى أجورك الُمـستحقة التي لم ُتـْد

  
 يقوم برفع ي موظفرب عملك من طرد أو التميـيز ضد أالقانون يمنع  .2

  .  أو رفع شكوى ضد رب العمل بسبب أجور غير مدفوعةدعوى
  

  آيف أحصل على ُمـساعدة في ادعائي؟
  
أجور غير ضد رب عملك بخصوص  صحيحا آنت تؤمن بأن لديك إدعاء ذإ

، أو ربما Division of Labor”" مدفوعة، بإمكانك أْن تمأل إدعاء لدى دائرة العمل
ا آان ادعاؤك ألجل حصةٍ  من األرباح أو ذإ أمٍا.  محامي أوالً معتتشاور تود أْن 

، فيجب أْن تـتصل بوزارة العمل للواليات الُمـتحدة، إدارة تعويض معاش التقاعد
  : نهاية الخدمة وميزات الرفاه على عنوان

  
U.S. Department of Labor 
Pension Welfare Benefits Administration 
815 Olive Street, Room 338 
St. Louis, MO, 63101 
phone (314) 539-2691 
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