
حقوق املوظفات الحوامل يف الحصول عىل تسهيالت
دليل أصحاب العمل واملوظفات يف والية واشنطن

تنص قوانني التسهيالت املرتبطة بالحمل عىل توفري إجراءات حامية محددة يف إطار الحقوق املدنية للموظفات الحوامل. وينص قانون 

أنه يجب عىل جميع  ل رقم 43-10-005( عىل  املُعدَّ قانون واشنطن   ،Revised Code of Washington )RCW(( والية واشنطن

أصحاب العمل ممن لديهم 15 موظًفا أو أكرث توفري هذه التسهيالت.

ما هي قوانني التسهيالت املرتبطة بالحمل؟

ينص قانون والية واشنطن عىل أنه ال يجوز لصاحب العمل:

عدم توفري التسهيالت ملوظفة حامل أو رفض توفري تلك التسهيالت، إال إذا كان ذلك من شأنه أن يؤدي إىل "مشقة غري مربرة"؛	 

اتخاذ إجراءات انتقامية ضد موظفة حامل تطلب تغيريًا يف بيئة عملها؛	 

حرمان املوظفة املؤهلة من الحصول عىل فرص العمل بسبب احتياجاتها؛	 

مطالبة املوظفة الحامل بأخذ إجازة إذا كان من املمكن توفري حل بديل.	 

يُعرّف القانون "املشقة غري املربرة" عىل أنها "إجراء يتطلب صعوبة أو نفقات كبرية".

إعادة تنظيم متطلبات الوظيفة، مبا يف ذلك تعديل جدول العمل، أو إعادة التكليف بعمل آخر، أو تغيري موقع العمل، أو 	 

توفري املعدات الالزمة؛

النقل املؤقت إىل مكان عمل أقل إجهاًدا أو خطورة؛	 

مراعاة املزيد من املرونة بشأن جدولة زيارات ما قبل الوالدة إىل الطبيب؛	 

توفري أي تسهيالت أخرى قد تحتاج إليها املوظفة.	 

يجوز ألصحاب العمل طلب الحصول عىل إخطار كتايب من أحد أخصايئ الرعاية الصحية يوضح الحاجة إىل تطبيق تغيري ما عندما تطلب 

املوظفة الحامل أي مام ييل:

فرتات راحة متكررة أو أطول أو أكرث مرونة الستخدام دورة املياه؛	 

تعديل سياسة عدم تناول الطعام أو الرشاب؛	 

إمكانية جلوس املوظفة يف أثناء العمل أو السامح لها بالجلوس بشكل أكرث تكرًرا؛	 

االمتناع عن رفع أي يشء أثقل من 7.7 كيلو جرامات تقريبًا.	 

يجوز للموظفات الحوامل أن يطلنب إجراء تغيريات معينة يف بيئة عملهم لتتالءم مع حملهن وظروفهن الصحية بعد والدة الطفل، مثل 

الحاجة إىل الرضاعة الطبيعية أو شفط حليب الثدي. يجب عىل أصحاب العمل تلبية طلب املوظفة الحامل بشأن ما ييل:

ما هي حقوق التسهيالت املرتبطة بالحمل التي تتمتع بها املوظفات الحوامل؟

Washington State Attorney General’s Office )مكتب املحامي العام لوالية واشنطن(

Wing Luke Civil Rights Unit )وحدة وينغ لوك للحقوق املدنية(
www.atg.wa.gov/wing-luke-civil-rights-division

ما هي املامرسات املحظورة؟

تقبل Washington State Attorney General’s Civil Rights Unit )وحدة الحقوق املدنية التابعة ملكتب املحامي العام يف والية واشنطن( الشكاوى املقدمة من املوظفات الحوامل اللوايت رمبا تم انتهاك 

حقوقهن يف مكان العمل.

ميكنِك التواصل معنا عرب الربيد اإللكرتوين: pregnancy@atg.wa.gov أو عن طريق ترك رسالة عىل الخط املجاين لدينا عىل الرقم: 660-4877 )833( .

www.atg.wa.gov/pregnancy-accommodations :ميكنِك أيًضا إرسال شكوى عرب اإلنرتنت عىل

كيف ميكنني اإلبالغ عن انتهاك حقوق الحمل الخاصة يب؟

يتم توفري ورقة املعلومات هذه كمصدر للتثقيف العام، وليست بغرض تقديم مشورة قانونية من أي نوع.


