
 
  

 

 
نفس أنت تتمتع ب، الخاص بك بغض النظر عن وضع الھجرة
لعالقات العمالیة الوطني قانون ا الحقوق المنصوص علیھا في

)NLRAجمیع الموظفین المحمیین بموجب القانون،  )، مثلك مثل
  بما في ذلك حق:

نقابة للتفاوض مع صاحب العمل بشأن  اإلنضمام إلى•
األجور وساعات العمل والمستحقات وظروف العمل 

 األخرى.
التحدث عن ظروف العمل مع زمالء عملك والجمھور، •

 أو النقابة.
اتخاذ اإلجراءات الالزمة مع زمالئك في في محاولة •

 لتحسین ظروف العمل الخاصة بك.
 ھذه األعمال.اختیار عدم القیام بأي من •

 
 

 

 
على الرغم من أنھ یجب على أصحاب العمل اإلنصیاع لقوانین 

الھجرة، إذا اخترت أن تتحدث أو أن تتخذ إجراءات مع زمالئك في 
العمل لتحسین ظروف العمل الخاصة بك، یكون من غیر القانوني 

 لصاحب العمل الخاص استخدام وضع الھجرة الخاص بك ضدك.

 
 المثال:على سبیل 

ال یمكن ألصحاب العمل التھدید بإستدعاء دائرة الھجرة •
العمل ألنك حاولت أنت وزمالئك في  (ICE)والحدود 

 .نقابةاالنضمام إلى 
أوراق  یطالبوا بأن تبرز لھمصحاب العمل أن ال یمكن أل•

ئك في زمال إلىألنك تحدثت الخاصة بك الھجرة الجدیدة 
حول ظروف العمل الخاصة  إلى نقابةو العمل الخاص بك، أ

  .بك

 

 
بالمجلس الوطني للعالقات ، یمكنك االتصال أو النقابة الخاصة بكالعمل  ئك فيوزمالأو ضد إذا كنت تعتقد أن صاحب العمل قد انتقم ضدك 

 ، والتي تشمل:الشكوى تحقیق فيالمجلس بال یقوم . سوفلتقدیم شكوى) NLRBالعمالیة (

مثلك مثل أي عامل آخر، وألن لیس لوضع الھجرة الفردي لخاص بك أیة  NLRAأخذ إفادتك وطلب شھادتك. وألنك تتمتع بالحمایة بموجب •
عن وضع الھجرة الخاص بك أو وضع الھجرة بالنسبة لآلخرین خالل تحقیقنا  لن تسألك NLRBأم ال، فإن  NLRAصلة إذا ما تم انتھاك قانون 

 .NLRAأو التقاضي إلثبات انتھاكات قانون 
 

) اتخاذ اإلجراءات القانونیة ضد صاحب العمل إذا كانت الدالئل تشیر إلى أن صاحب العمل NLRBیجوز للمجلس الوطني للعالقات العمالیة (•
أیضا  NLRB. وقد یعمل NLRAص بك بصورة غیر قانونیة لتھدیدك أو االنتقام منك ألنك تمارس حقوقك تحت قد استخدم وضع الھجرة الخا

مع الوكاالت األخرى لضمان عدم استخدام قوانین الھجرة للتھدید أو اإلنتقام ضد العمال بسبب ممارستھم لحقوقھم المنصوص علیھا في 
NLRA. 

 
ستعمل على اعادتك إلى وظیفتك وتحصیل األجور  NLRB، فإن NLRAنك تمارس حقوقك بموجب إذا كان رب العمل قد سرحك من العمل أل•

من أن یحمل صاحب العمل أعلى دفع أجورك الضائعة، و قد  NLRBالمفقودة. ولكن إذا أثبت صاحب العمل أن ال تحمل إذنا للعمل،  لن یتمكن 
للحصول على عالجات أخرى، وقد یعمل مع وكاالت الھجرة  NLRBسیسعى ال یتمكن من إعادتك إلى عملك مرة أخرى. في تلك الحاالت، 

في ما إذا كنت قد تكون مؤھال للحصول  NLRBلمساعدة مع الموظفین الذین وقعوا ضحایا النتھاك حقوق العمال. على سبیل المثال ، قد ینظر 
 ة لمحاولة الحصول على ھذا النوع من اإلعانة.أو أي إجراء مؤجل، و قد یعمل مع وكاالت الھجر Tأو  Uعلى تأشیرة نت تصنیف 

 

 حقوق الموظفین من المھاجرین
 بموجب

 قانون العالقات العمالیة الوطني
 

  NLRB-667-866-, 1www.nlrb.gov,  على: NLRB اتصل بـِ 
 !محمولعلى الالتطبیق الخاص بنا أو قم بتنزیل 

http://www.nlrb.gov/

