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 حاكم إلينوي يوقع على قانون لحماية العمال في إلينوي
 بطاقة الرواتب ويعطي الموظفين مرونًة أكبرالقانون الذي صاغه النائب العام ماديجان يحد من رسوم 

يوفر  .وقع بات كوين، حاكم والية إلينوي، اليوم على قانون لحماية العمال الذين يستلمون راتبھم عبر بطاقة الرواتب في جميع أنحاء الوالية –شيكاغو ........
ويأتي  .موظفين عن طريق الحد من الرسوم التي يمكن فرضھا على بطاقات الرواتبالقانون الذي صاغته ليزا ماديجان، نائب عام الوالية، سبل حماية ھامة لل

 .قرار اليوم ضمن أجندة حاكم إلينوي لضمان التعامل العادل مع عمال إلينوي وحصولھم على راتبھم المستحق

يجب أال  عاملة عادلة حين يتعلق األمر براتبھم المستحق،نحن بحاجة للتأكد من أن المقيمين في إلينوي يحظون بم"وفي ھذا الصدد صرح كوين قائالً ......
وأنا من جانبي أشيد بالنائب العام ماديجان لوقوفھا وراء ھذا القانون المنطقي لحماية  .ُيعاقب أي شخص بدفع رسوم غير ضرورية حين يحصل على راتبه

الحد األدنى لألجور في إلينوي، لكن اآلن سيكون أمام الموظفين خيار المفاضلة بين  نحن ال نحارب فقط لرفع .العمال الكادحين من الرجال والنساء في واليتنا
 ."طرق سليمة ومثبتة للحصول على الرواتب التي يستحقونھا

لكن في  قبل اليوم، كانت بطاقات الھدايا تتمتع بضمانات أفضل من بطاقات الرواتب،"ومن جانبھا صرحت ماديجان، نائب عام والية إلينوي، قائلًة 
 ."ظل ھذا القانون الذي سيصبح األقوى من نوعه، لن يضطر موظفو إلينوي لدفع رسوم للحصول على راتبھم

فبدالً من الحصول على شيك ورقي، ُيعطي أصحاب  .وتمثل بطاقات الرواتب بديالً لسداد راتب الموظفين غير المشتركين في خدمات بنكية تقليدية             
وتشبه بطاقات الراتب بطاقات الخصم وتعمل بنفس الطريقة  .ھذه البطاقات والتي يتم تزويدھا براتب الموظف بحلول موعد سداد الراتب األعمال موظفيھم

 .أو القيام بعمليات الشراء في المتاجر) ATM(حيث يمكن استخدامھا في سحب األموال من ماكينة الصرف اآللي 

تخدام الموظفين لبطاقات الراتب عقب تلقيه شكاوى من عمال إلينوي وبعد اكتشاف عدد من الممارسات وبدأ مكتب النائب العام التحقيق في اس
سنتاً لمعامالت  50دوالر للبيانات الشھرية، و 3دوالر رسوم انعدام نشاط و 5الضارة من بينھا فرض رسوم مفرطة غير معقولة مرتبطة بالبطاقات من بينھا 

أصحاب األعمال برامج بطاقات رواتب مسؤولة لكن بعض أصحاب األعمال يجبرون العمال على استخدام بطاقات رواتب وفي  وطّبق الكثير من .نقاط البيع
 .الوقت ذاته ال يزودون العمال بأية معلومات عن كيفية استخدام البطاقات وكيفية تجنب دفع الرسوم

عدم إجبار الموظفين ) شيكاغو - D(وسيناتور الوالية كوامي راؤول ) شيكاغو -D(ويضمن قانون مجلس النواب، برعاية ممثل الوالية أرثر تومر 
أنا بالنسبة للموظفين الذي يقبلون بطاقات  .على قبول بطاقة الرواتب ومنحھم حرية اختيار اختيار طرق دفع أخرى مثل الشيك الورقي أو اإليداع المباشر

 .سوم ويشترط على أصحاب األعمال أن يزودوا موظفيھم ببنود برنامج بطاقة الرواتب الخاصة بھمالرواتب، فيفرض القانون الجديد بعض القيود على الر

ويشمل ھذا حظر فرض رسوم على السحب على  .ويضمن القانون الجديد حصول الموظفين على رواتبھم دون تكبد أي رسوم غير معقولة
كذلك يفرض القانون قيود على الرسوم المفروضة على المعامالت المرفوضة أو انعدام نشاط  .المكشوف أو طلبات سجل المعامالت أو عمليات الشراء

 .2015يناير  1ومن المقرر أن يسري ھذا القانون اعتباراً من  .والية ضمانات مماثلة للموظفين وبطاقات الرواتب 20وتطبق ما يزيد على  .البطاقة

يستحق الرجال والنساء  ھذه أمر بسيط يتعلق بتوفير العدالة للعمال الذين يتقاضون رواتب متواضعة،"ومن جانبه صرح السيناتور راؤول قائالً 
 ."الذين يشكلون عصب اقتصادنا منحھم خيارات مستنيرة بجانب الحصول على معاملة عادلة وراتب عادل وھذا القانون يحمي ھذه الحقوق

، وقع كوين على قانون يحمي راتب عمال إلينوي بمحاربة 2013ففي عام  .قوي لجميع العمالويواصل الحاكم كوين طوال مسيرته المھنية دعمه ال
ويتعامل القانون مع سوء تصنيف العمال ومحاوالت أصحاب األعمال التھرب من دفع ضرائب  .الممارسات التجارية المشبوھة وخاصة في صناعة البناء

 .وأقساط التوظيف في الوالية

ووقع على قانون تعديل قانون المساواة في األجور ليعطي الضحايا مزيداً من الوقت للتعامل مع قضايا الحصول على أجور وحارب كوين من قبل 
 .دوالر في الساعة على األقل 10منخفضة كما أنه يقود فريقاً يسعى لرفع الحد األدنى للراتب في الوالية ليصل إلى 

مليون موظف في والية إلينوي ممن ال  2.5يومين على األقل كأجازة مرضية في السنة لـ  ، اقترح كوين2014وفي خطاب حالة الوالية في 
 .يتمتعون بميزة األجازات المرضية


