قسم اصدار الحكم القضائي:

مفوضيه العمل
في يوتاه

(800) 530-6800

يدير الجلسات االداريه الرسميه فيما يخص االلتماس الخطي لل:
الخالفات الخاصه بتعويض العمال*.
التعويضات الخاصه بالغرامات التي يفرضھا رب العمل *.
تقرير الحكم القضائي الخاص بالتمييز العنصري لواليه يوتاه *.
المثول امام محكمه الغرامات الخاصه بالسالمه و الصحه المھنيه *
في واليه يوتاه.

من نحن  -ماذا نفعل

قضاة القانون االداري يستمع للجلسات و يصدر االحكام بناءا على
ھذه الخالفات.

قسم سالمه المرجل و المصعد والمناجم الفحم:
(801) 530-6850
يقوم القسم بفحص عن المراجل  ,اوعيه الضغط و المصاعد
لسالمه البناء و العمل و يتولى تصديق التحري عبر مكتبنا الفرعي
مقابل مبلغ من المال .

جيري ر  .ھيربيرت
الحاكم
شيري ھاياشي
مفوض

القسم يطبق معايير ھندسيه و تفتيش قوميه .و تشارك كذلك في
تطوير ھذه المعايير و التي ھي مدرجه في كتيبات االمتثال الخاصه
بنا و التي يمكن الحصول عليھا من خالل موقعنا االلكتروني :
http://laborcommission.utah.gov/
safety_division/safety_division.htn
او عبر االتصال على مكتبنا على الھاتف المرقم :
(801) 530-6850

شھاده المناجم الفحم

(435) 636-1465

مكتب سالمة مناجم الفحم

(435) 636-1467

او الھاتف المجانني
(888) 530-9UT-MINE/(888) -530-988-6463
لزيارة الموقع بيننا

www.laborcommission.utah.gov

مفوضيه العمل في يوتاه
صندوق بريد 146600 :
160 east 300 south, 3rd floor
Salt lake city, UT, 84114-6600
www.laborcommission.utah.gov
(801)530-6800

او الھاتف المجاني(800) 530-5090 :

الصحه و السالمه المھنيه في يوتاه:
رقم الھاتف:
او الھاتف المجاني:

(801) 530-6901
(800) 530-5090

الموقع االلكتروني:
www.uosh.utah.gov

مؤتمر القطاع الخاص المعني بالصحه و السالمه
المھنيه :نحن نقدم خدمات صحيه و امنه في مقر العمل :
استطالعات رأي لتحديد المخاطر الموجوده في مقر *
العمل .
استعراض برنامج الصحه و االمان *.
تقديم انموذج عن علم الصحه الصناعي *.
تقديم التدريبات الخاصه بالسالمه و الصحه*.
تقديم معلومات عن الصحه و السالمه*.
تقديم جوائز االمتياز الخاصه بالصحه و السالمه*.
ھذه الخدمات االستشاريه تقدم بدون الحاجه للمثول امام
المحكمه او فرض غرامات و بدون اي كلفه لوظفي القطاع
الخاص في يوتاه مع عدد  250موظف او اقل .ھذه
االستشارات سريه و تقدم نزوال عند طلب الوظفين فقط .
يمكن االتصال على الرقم  8015306855 :لالستشارة
المجانيه.
االستشارة الخاصه بالقطاع العام:
االستشارات ايضا متوفرة لموظفي القطاع العام .يرجى
االتصال لمعرفه المعلومات و التفاصيل على
الرقم .8015306860:
االمتثال:
الصحه و السالمه المھنيه تتحرى اماكن العمل للتاكد من ان
اسحاب اعمل:
تأثيث االماكن الخاصه بالعمل بصورة خاليه من االخطار *
و التي قد تؤدي الى اذى جسدي خطير للموظفين.
االمتثال لمعايير و قوانين السالمه و الصحه *.
المختصين المساعدين على االمتثال يقدمون معلومات فيما
يخص معايير الصحه و السالمه المھنيه و ممكن ان يكون
متاح في الندوات  ,ورش العمل و غيرھا من اللقاءات
الخطابيه .لمزيد من العلومات يمكن االتصال على :
.8015306860

مفوضيه العمل
في يوتاه
بيان البعثة
القيادة في تحقيق األمن والعدل في العمل
والسكن

قسم الحوادث الصناعيه:

قسم العمل و عدم التمييز
رقم الھاتف :
او الھاتف المجاني :

(801) 530-6801
(800) 222-1238

التمييز العنصري في التوظيف :نحن نفرض قوانين
مساواة في فرص العمل ,و التي تمنع التمييز الوظيفي
بناءا على العرق  ,اللون  ,الجنس  ,االصل ,االعاقه
البدنيه ,العمر ) 40سنه فما فوق ( ,او الدين .
التمييز العنصري في السكن :وفقا للقانون الفيديرالي
لالسكان و قوانين واليه يوتاه ,لديك الحق
لالستئجار,الشراء,تمويل السكن بدون تمييز عنصري
مبني على العرق  ,اللون  ,االصل ,الدين ,الجنس ,الحاله
العائليه)عوائل مع اطفال اعمارھم تحت ال,(18االعاقه
البدنيه او مصدر الدخل )الواليه,محلّي ,المساعده
الحكوميه الفيديراليه,متضمنه الخاصه باالسكان(.

الرقم8015306800 :
او الھاتف المجاني8005305090 :

وحده المطالبه باالجور :نحن ننفذ قانون واليه يوتاه
الخاص باالجور و نقدم المساعده ب:

ھذا القسم يراقب و يفرض قوانيين السالمه ,وتغطيه
التعويضات للعمال المصابين نتيجه العمل.
وكذالك المساعده في اتخاذ القرارات العادله في حاالت
االصابه ,وتعزيز السالمه في اماكن العمل.

المطالبه باالجر*.
توظيف القاصرين*.
الحد االدنى لالجر في واليه يوتاه*.
متطلبات دفع االجور*.
قطع  /االجور عند الفصل*.
االستقطاع القانوني للراتب متضمنا الزي الموحد *
للموظفين.
السياسات الخاصه باالجازة ,مغادرة بسبب المرض و *
دفع الرواتب في العطل الرسميه.

قسم الطلبات والتوسط بين اصحاب العمل والمشتكين:
عمل سجالت تعويضات العمال والمساعده في حل
الشاكل بين الطرفين

قسم القانون والشكاوي:
يقوم ھذا القسم بالتحقيق في تقارير ارباب االعمال
الغيرموئمنيين ,وفرض التامين وجبايه العقوبات الماليه
من اصحاب الشركات الغير مؤمنيين.ويقوم ھذا القسم
بالتصديق على ارباب االعمال الموئمنيين ذاتيا .وكذلك
باداره صندوق تعويضات ارباب االعمال الموئمنيين
والغير الموئمنيين

و كذلك انه من الغير قانوني االقتصاص ضد اي شخص
يحمي حقوقه تحت الئحه ھذه القوانين.
قسم العمل و عدم التمييز في واليه يوتاه يقدم خدمات
وساطه مجانيه للشكاوى المقدمه من خالل المكتب
الخاص بنا .

