
من غير القانوني أن يقوم مديرك بطردك، أو تهديدك، أو االنتقام منك، أو معاملتك بشكل مختلف لألسباب التالية:
أبلغت عن انتهاك للقانون  .1  

تعمل كأخصائي في الرعاية الصحية، وأبلغت عن خطأ طبي  .2  
أبلغت عن شيء قد يهدد صحة شخص ما أو سالمته  .3  

رفضت فعل شيء من شأنه أن يهدد حياتك أو حياة شخص آخر، وطلبت من صاحب العمل تصحيح األمر  .4  
شاركت في تحقيقات أو جلسة استماع عقدتها الحكومة  .5  

أنت محمي بموجب القانون في الحاالت التالية فقط:
أخبرت مديرك بالمشكلة وانتظرت وقتًا معقوالً لحلها  .1  

لديك سبب جيد لالعتقاد بأن مديرك لن يحل المشكلة  .2  

لإلبالغ عن أي مخالفة، أو حالة أو ممارسة غير آمنة، أو فعل غير قانوني في مكان عملك، تواصل مع:
)ينبغي أن يقوم صاحب العمل بتعبئة هذه المعلومات(

لمزيد من المعلومات أو لرفع شكوى بموجب هذا القانون، تواصل مع: 
The Maine Human Rights Commission

State House Station 51
04333 Augusta, Maine

الهاتف: 207-624-6290
لمستخدمي الهاتف النصي، يُرجى االتصال بمحّوِل ماين 711

www.Maine.gov/mhrc

قد توفر الهيئات التالية معلومات مفيدة حول السالمة في مكان العمل وقوانين العمل:

U.S. Department of Labor
Wage and Hour Division

554 P.O. Box
04112 Portland, Maine
الهاتف: 207-780-3344

www. dol.gov

U.S. Department of Labor/OSHA
Western Avenue 40

04330 Augusta, Maine
الهاتف: 207-626-9160

www. osha.gov

Maine Department of Labor
Bureau of Labor Standards

 State House Station 45
 0045-04333 Augusta, Maine

الهاتف: 207-623-7900
 لمستخدمي الهاتف النصي، يُرجى االتصال بمحّوِل ماين 711.

www.maine.gov/labor/bls :الموقع اإللكتروني 
bls.mdol@maine.gov :البريد اإللكتروني

)اللقب الوظيفي(  )المكان أو الهاتف( )االسم( 
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)Whistleblower’s Protection Act( قانون حماية المبلّغين عن األفعال غير القانونية

يقتضي قانون والية ماين 
 § .M.R.S.A ،26 المادة(
839( أن يضع كل صاحب 

عمل هذا الملصق في مكان 
العمل بحيث يتمكن العاملون 

من رؤيته بسهولة.

برامج. تتوفر وسائل المساعدة والخدمات لذوي اإلعاقة عند الطلب. توفر وزارة العمل في ماين )Maine Department of Labor( فرًصا متكافئة في العمل وال

حماية الموظفين
الذين يبلغون عن األفعال غير القانونية

أو يرفضون القيام بها
يصف هذا الملصق بعض األجزاء المهمة من هذا القانون. يمكن الحصول على 
نسخة من القانون الفعلي أو التفسيرات الرسمية له من وزارة العمل، مكتب معايير 
)Department of Labor Bureau of Labor Standards( عن  العمل، 
طريق االتصال على 207 -623-7900. )يمكنك االطالع على القوانين في موقع ويب 

المكتب أيًضا(.

      /https://www.maine.gov/labor/posters  :ا ويمكن نسخه هذا الملصق متاح على اإلنترنت مجانً


