
 

 االستثناءات

بوالية على وجود استثناءات من متطلبات اإلخطار، إلى  WARNينص قانون 

أو التسريح الشامل بسبب  جانب التقليل من أهمية اإلخطار إذا كان اإلغالق

باإلضافة إلى ذلك، تعفى الجهات الحكومية أيًضا من . ظروف غير متوقعة

.WARNمتطلبات إخطار قانون 

 كيفية تقديم اإلخطار

  في حالة تقديم اإلخطار مباشرة للموظفين
المتضررين، يعد إدراج اإلخطارات في مظاريف 

 . الدفع أمًرا مقبوالً 

 خطارات عن طريق البريد يوصى بشدة بإرسال اإل
المسجل لضمان الوصول عند إخطار وحدة 
مساعدة العمال المسرحين بالوالية وكبار 

 .المسؤولين المنتخبين بوحدة الحكومة المحلية

  سوف تختلف هوية كبير المسؤولين المنتخبين وفًقا
في حالة المجالس . لهيكل الحكومة المحلية

ئيس مجلس المنتخبة، يتم تقديم اإلخطار إلى ر
 .اإلدارة

 الغرامات

  يتمتع مدير العمل بسلطة تحديد أية التزامات أو
 . غرامات مدنية

  إن الفشل في منح إخطار لكل موظف قد ينتج عنه
قيام صاحب العمل بدفع الرواتب المتأخرة وتكاليف 
 .أي مخصصات مفقودة، بما في ذلك النفقات الطبية

  ر عن كل دوال 500الغرامات المدنية ال تزيد عن
 .يوم مخالفة

  

تقوم إدارة التجارة ببدء وتنسيق أنشطة االستجابة السريعة 
عامالً  25بشأن التسريحات واإلغالقات الدائمة التي تتضمن 

، يقوم WARNعند تقديم إخطار . أو أكثر بوالية إلينوي
موظفو مكتب التدريب والتوظيف بإدارة التجارة باالتصال 

موظفين وأعضاء فريق االستجابة بأرباب العمل وممثلي ال
السريعة بالوالية من أجل وضع خطة لتقديم خدمات مساعدة 

 .العمال المسرحين وتجنب التسريح

االستجابة السريعة والمساعدة عند 

 التسريح الشامل

®
 Illinois workNet

 
قانون اإلخطار بإعادة التدريب 

وتكيف العامل على فقدان الوظيفة 

 المحتمل بوالية إلينوي

 إلينوي للفرص االقتصادية إدارة والية 

والتجارية

لقد تم تمويل منتج القوى العاملة هذا من خالل منحة مقدمة من إدارة التدريب والتوظيف 

. تم إنشاء هذا المنتج من قبل المستفيد، وال يعبر بالضرورة عن بوزارة العمل األمريكية

الموقف الرسمي لوزارة العمل األمريكية. ال تقدم وزارة العمل أي ضمانات أو تأكيدات من أي 

نوع، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بهذه المعلومات، بما في ذلك أي معلومات عن المواقع 

على سبيل الحصر، دقة المعلومات أو اكتمالها أو توقيتها أو  المرتبطة وبما في ذلك، ولكن ليس

فائدتها أو كفايتها أو استمرار توافرها أو ملكيتها. هذا المنتج يخضع لحقوق الطبع والنشر 

الخاصة بالمؤسسة التي أنشأته. ُيسمح باالستخدام الداخلي من قبل منظمة و/أو االستخدام 

تجارية. تتطلب جميع االستخدامات األخرىس الشخصي من قبل فرد لألغراض غير ال

 الحصول على  إذن مسبق من صاحب حق الطبع والنشر.    

تتوفر . صاحب عمل يوفر تكافؤ الفرص/تعد بمثابة برنامج Illinois workNetمراكز 

بوالية  workNetالوسائل والخدمات المساعدة عند الطلب لألفراد ذوي اإلعاقة في مراكز 

.ة إدارة والية إلينوي للفرص االقتصادية والتجاريةبرعاي. إلينوي

 لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
www.illinoisworknet.com 

 
 



 

يعد قانون اإلخطار بإعادة التدريب وتكيف العامل على 
بمثابة ( WARN)فقدان الوظيفة المحتمل بوالية إلينوي 

قانون للوالية،حيث يلزم قطاع األعمال والصناعة 
يوًما للموظفين عند مواجهة  60بتقديم إخطار مسبق بـ 

يوفر هذا . إغالق مصنع أو عند التسريح الشامل
اإلخطار المسبق للعمال وأسرهم فترة انتقالية للتكيف 
مع الفقدان المحتمل للعمل والبحث والحصول على 

من خالل المساعدة التي  -عمل آخر، ودخول التدريب 
ب الذي على المهارات أو إعادة التدري -تقدمها الوالية 

من شأنه أن يسمح لهؤالء العمال بالتنافس بنجاح في 
.سوق العمل

؟بوالية إلينوي WARNماذا يتطلب قانون 

بوالية إلينوي من أصحاب العمل  WARNيتطلب قانون 
عامالً أو اكثر إعطاء الموظفين إخطاًرا  75الذين لديهم 

 :يوًما إذا 60مسبًقا بـ 

  و أكثرعامالً أ 50أغلقوا منشأة بها  ;
  عامالً أو أكثر 50أوقفوا وحدة تشغيلية بها;
  25٪ على األقل من الموظفين أو 33سرحوا 

موظًفا على األقل؛ أو
  عامالً أو أكثر في موقع عمل  250سرحوا

.فردي

يجب إرسال إخطار إلى قسم العمل المسرحين بوالية 
 إلينوي

 إدارة الفرص االقتصادية والتجارية 

  WARNمعالجة , ب والتوظيفمكتب التدري

500 East Monroe Street, 9th Floor 

Springfield, IL 62701-1643 

  2444-558-217: الفاكس /2432-558 (217): الهاتف

vogy.ioniRiiRyoR..hoJ  

بوالية  WARNما هو قانون 
 ؟إلينوي

 ؟من الذي يجب أن يتلقى اإلخطار

   كل موظف سيتم تسريحه 

 

 ثل نقابة الموظف إذا كان الموظف ممثالً من مم
 قبل نقابة أو نقابات   

 

  كبير المسؤولين المنتخبين لوحدة الحكومة المحلية
 التي حدث فيها اإلغالق

 

 وحدة العمال المسرحين بالوالية 

 

، إال أن WARNرغم أن بعض الشركات معفاة من قانون 
عمال القانون يشجع أصحاب العمل على قيامهم بمنح ال

 .إخطاًرا مسبًقا بوقت كاف  

 

 ماذا يتضمن اإلخطار؟

 اسم وعنوان الموقع المتضرر   .1

 

 اسم ورقم هاتف مسؤول الشركة  .2

 

تحديد ما إذا كان اإلجراء دائًما أم مؤقًتا والمصنع  .3
 الكامل المقرر إغالقه 

 

 جدول التسريح أو تاريخ اإلغالق المتوقع .4

  

ررين في أسماء الوظائف وعدد الموظفين المتض .5
 كل فئة ولكل نقابة

 

إشارة إلى ما إذا كانت هناك حقوق تعاقدية  .6
 للموظف أم ال

 

إجمالي عدد موظفي النقابات المتضررين 7
 

اسم كل نقابة واسم وعنوان كبير المسؤولين  8
يرجى تضمين رقم التعريف )المنتخبين لكل نقابة 

الفيدرالي لصاحب العمل أو رقم التعريف 
التي ستقوم بالتسريح في الفيدرالي للشركة 

.(WARNمراسالت 
 

 إخطار

بوالية إلينوي،  WARNلتقديم شكوى بشأن قانون 
 :يرجى االتصال بـ

 إدارة العمل بوالية إلينوي 

 مدير قسم الوساطة والتوفيق 

us/agency/idol/www.state.il.  
 

 قانون الدعم االقتصادي لألعمال

قد يتعين على صاحب العمل الذي يتلقى حوافز التنمية 
االقتصادية المحلية أو التابعة للوالية بسبب قيامه أو 
مواصلة قيامه بأعمال تجارية في والية إلينوي تقديم 

من قانون الدعم  15إخطار إضافي وفًقا للقسم 
 .الاالقتصادي لألعم

 

 اإلخطار االستشاري

سبتمبر من كل عام، يجب على إدارة الفرص  30قبل 
االقتصادية والتجارية بالتعاون مع إدارة والية إلينوي 

إصدار إخطار كتابي إلى كل ( IDES)لألمن الوظيفي 
أو  75أنه يدفع أجوًرا إلى  IDESتعلم  -صاحب عمل 

قويمية أكثر من األفراد في أي ربع سنوي في السنة الت
لتوفير معلومات عن متطلبات قانون  -السابقة 
WARN بوالية إلينوي. 

 تقديم شكوى

2016معدل في 

www.illinoisworknet.com

mailto:John.Ray@illinois.gov
http://www.state.il.us/agency/idol/
http://www.state.il.us/agency/idol/

