
إذا كان من اآلمن لك العودة إىل العمل
نوع عملك وأي مشاكل قد تواجهها - عىل سبيل المثال
، إذا كان ال يجب عليك رفع األشياء فوق وزن معين أو

الوقوف عىل قدميك لفترة طويلة

تحدث اىل طبيبك
ناقش مع طبيبك

قد تذكرك العودة إىل العمل بأن لديك حياة بعيدة

عن السرطان - فأنت موظف ذو قيمة ، أو مدير

عظيم ، أو زميل عمل موثوق به.

النجاة من مرض السرطان:

العودة اىل العمل

من أجل صحة جيدة لك
Nashville General Hospital Foundation

nashgenfoundation.org

أيام عمل أقصر أو أيام أقل في األسبوع
العمل من المنزل

التغيير إىل جدول زمني مرن

محاولة  تقاسم المهام الوظيفية

جرب فترة انتقالية
بالنسبة لبعض األشخاص ، قد يستغرق األمر بعض الوقت

ومساعدة إضافية للعودة إىل جدول عملهم المعتاد.

جرب التحدث مع صاحب العمل الخاص بك عن طرق

للتخفيف من حدة ذلك ، مثل:

اعباء 

Tتحديد موعد زيارة في مركز روبرت إي هاردي للسرطان ، اتصل 615-341-4383

يقدم الدعم عند عودتك إىل العمل

يسمح لك باالستمرار في الحصول عىل

مخصصات اإلعاقة لفترة تجريبية أثناء

العمل

هل تحتاج إىل مساعدة في العودة إىل

العمل؟

إذا حصلت عىل مزايا إعاقة الضمان

االجتماعي أثناء عالج السرطان والتعافي ،

فقد ترغب في تجربة برنامج  تكيت تو
وورك Ticket To Work التابع للضمان

االجتماعي.

هذا البرنامج المجاني:

لتعلم المزيد، اتصل

1-866-968-7842



حقوقك

ضع في اعتبارك التسهيالت

مساحة عمل أكثر راحة لك

أوقات استراحة للمساعدة في تخفيف األلم

جدول عمل مرن أو وقت إجازة إضافي للمواعيد أو العالجات الطبية المستمرة

تغيير واجباتك للمساعدة في التغلب عىل التعب أو ضباب الدماغ

العمل من المنزل بسبب ضعف الجهاز المناعي

قد يجد بعض المصابين بالسرطان عملهم أصعب من ذي قبل.

يمكنك أن تطلب من مكان عملك أن يعطيك بعض التغييرات ، تسمى التسهيالت. 

يمكن أن يشمل ذلك:

يجب أن يعتمد التوظيف والترقية وكيفية معاملتك في العمل فقط عىل قدراتك ومؤهالتك

طالما كنت قادًرا عىل أداء واجبات وظيفتك ، فال يمكن فصلك قانونًيا بسبب مرضك

ال يجب عليك قبول منصب لم تكن لتتخذه قبل أن تمرض

بشكل عام ، فهم الناس للسرطان يتحسن ، ومع ذلك ال تزال هناك بعض التحيزات والمخاوف.

Oأنت فقط من يقرر ماذا وكم تريد مشاركته بشأن مرضك - ال تدع اآلخرين يضغطون عليك لمشاركة األشياء
أو شرحها.

حقوقك في مكان العمل
لديك نفس الحقوق مثل أي شخص آخر في مكان العمل ويجب منحها

فرص متساوية:

بعض الواليات لديها قوانين بشأن توظيف األشخاص المصابين بأمراض مختلفة ، بما في ذلك السرطان

اتصل 7234-526-800-1

/http://askjan.org او  قم بزيارة

لمعرفة المزيد حول تسهيالت العمل ، اتصل بـ

 شبكة التسهيالت الوظيفية:

www.tn.gov/workforce :تعرف عىل المزيد من وزارة العمل بوالية تينيسي عىل
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هي تعديالت أو تغييرات تم إجراؤها عىل الوظيفة أو بيئة العمل

السماح لشخص من ذوي اإلعاقة بفرص متكافئة ألداء واجبات العمل بنفس القدر 

حقوقك بخصوص التسهيالت الوظيفية
يجب عىل أرباب العمل من الناحية القانونية تقديم تسهيالت معقولة بموجب

قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة (ADA) وقانون إعادة التأهيل.

 
أالتسهيالنت  المعقولة:

        مثل أي شخص غير معاق

يطلب شخص ما تحويل منصبه إىل وظيفة مشتركة ، لكن الشركة عبارة عن شركة

صغيرة ليس لديها ما يكفي من المال لتوظيف موظف آخر. سيكون هذا الطلب غير

معقول لتلك الشركة.

تعتبر التسهيالت غير معقولة إذا تسببت في صعوبة كبيرة أو مصاريف لصاحب العمل.

فمثال:

حقوقك فيما يتعلق بوقت توقف عن العمل إضافي
يمكنك الحصول عىل ما يصل إىل 12 أسبوًعا من اإلجازة غير مدفوعة األجر للحصول عىل

 .(FMLA) رعاية طبية أو إدارة األعراض الخاصة بك بموجب قانون اإلجازة العائلية والطبية

ال تشمل تسهبالت العمل أيًضا ادوات  لالستخدام الشخصي مثل النظارات أو أجهزة السمع.

تعرف عىل المزيد حول كيفية مساعدة ADA األشخاص المصابين بالسرطان

الموقع اإللكتروني لجمعية السرطان األمريكية:

www.cancer.org/treatment/finding-and-paying-for-treatment/health-
insurance-laws/americans-with-disabilities-act.html

   تعرف عىل المزيد حول FMLA عىل موقع جمعية السرطان األمريكية:
www.cancer.org/treatment/finding-and-paying-for-treatment
/health-insurance-laws/family-and-medical-leave-act.html
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كيفية تقديم شكوى بسبب التمييز
إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للتمييز في العمل بسبب إعاقتك ، فيمكنك تقديم شكوى إىل لجنة تكافؤ

فرص العمل (EEOC). يجب عليك القيام بذلك في غضون 180 يوًما من الوقت الذي تعتقد فيه أن

التمييز حدث. تسمح لك بعض الواليات والقوانين المحلية بأخذ ما يصل إىل 300 يوم.

تحدث إىل قسم الموارد البشرية أو مسؤولي النقابة

  احتفظ بمالحظات حول جهات االتصال الخاصة بك مع أي من موظفي المكتب  
بما في ذلك أسماء األشخاص الذين تحدثت معهم ، وتاريخ ومكان التحدث ،

والمعلومات التي تلقيتها

احتفظ بنسخ من تقييمات األداء الوظيفي وأي معلومات مكتوبة أخرى حول

عملك - يمكن أن تكون هذه مفيدة للغاية إذا ظهرت مشاكل الحًقا

ماذا تفعل إذا واجهت التمييز
إذا واجهت أي تمييز في مكان العمل:

تعرف عىل المزيد حول كيفية تقديم شكوى إىل EEOC عىل:

www.eeoc.gov/employees/howtofile.cfm

زمالء العمل يلقون النكات عن إعاقتك

عدم الحصول عىل مشاريع معينة بسبب إعاقتك

رئيسك في العمل يرفض تقديم تسهيالت معقولة

أو حتى طردك من العمل بسبب إعاقتك

حقوقك فيما يتعلق بالتمييز
التمييز هو عندما يتم معاملة شخص ما بشكل غير عادل أو مضايقته من قبل المديرين أو زمالء العمل أو أي

شخص آخر في مكان العمل بسبب إعاقتهم. قد يبدو مثل:
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