
 

 

ARABIC 

 الوباء  بسبب العمل عدم  عن تعويض   البطالة إعانة
 
 ؟ الوباء بسبب البطالة إعانة هي ما

 الخاص   لحسابهم العاملين ذلك ويشمل) للعمال مؤقتة مزايا (PUA)  الوباء  بسبب  البطالة إعانة برنامج يوفر
  ألسباب العمل  فقدوا الذين (وغيره اوبر مثل الرقمية المنصات عبر المشاركة  بنظام والعاملين المستقلين والمقاولين

 أسبوًعا. 39 إلى مدتها تصل قد بطالة إعانة عموًما البرنامج يوفرو .)19- بكوفد المعروف (كورونا بجائحة  تتعلق
 االقتصادي واألمن واإلغاثة لمساعدة ’ قانون على األمريكية  المتحدة الواليات رئيس وقع ،2020 مارس 27 في

ً ؤم برنامجا القانون هذا من 2102 القسم أنشأ  وقد .2020 لعام (CARESويسمى) كورونا لفيروس‘   لتقديم قتا
 وتدفع برنامجال  هذا على اإلشراف  على الفدرالية األمريكية العمل وزارة تقوم ).(PUAالوباء بسبب البطالة إعانة
  البطالة  إعانة برنامج حول المعلومات من لمزيد  .المالية اإلعانات ودفع البرنامج  إدارة تكاليف جميع  الواليات لكافة
 . 16- 20 رقم (UIPL) البطالة ضد  التأمين برنامج خطاب على االطالع   يرجى الوباء، بسبب

 
 التأهل؟  يمكنني كيف

 
 الوباء؟  بسبب البطالة إعانة برنامج يشملهم الذين من

البطالة أو اإلعانات  منتظمة ضد ستالم، تعويضات ااألشخاص غير المؤهلين للحصول، أو الذين استوفوا  •
البطالة في حاالت الطوارئ الوبائية  ضد تعويض الالموسعة بموجب قانون الوالية أو القانون الفيدرالي أو 

(PEUC) 
 (بنظام المشاركة عبر المنصات الرقميةبما في ذلك المتعاقدين المستقلين والعاملين )العاملين لحسابهم الخاص  •
 زئيالعمال الباحثين عن عمل بدوام ج •
 للحصول على تعويضات البطالة المنتظمة  لذين لم يعملوا لفترة كافية للتأهلاص األشخ •

 
 الوباء  بسبب البطالة  إعانة  برنامج يغطيهم ال من

 بأجر بعد عن العمل يمكنهم الذين األشخاص  •
 مدفوعة( مرضية إجازة على الحاصلون المثال، سبيل )على مدفوعة إجازة إعانات يتلقون الذين األشخاص  •
 

  مزايا أو أجًرا  تتلقى كنت إذا حتى الوباء، قبل عليه كان مما أقل لساعات تعمل  كنت إذا مؤهالً  تكون قد مالحظة:
 البرنامج مدفوعات على للحصول مؤهالً  فستكون كذلك، األمر كان إذا المخفضة. الساعات  لتلك عدب   عن للعمل

 . 625.13 الفيدرالية اللوائح قانون 20 في  موضح هو كما العمل، لهذا تلقيته الذي المبلغ منه مطروًحا
 

  الذي النحو على  للعمل والمتاحين  القادرين األشخاص الوباء بسبب البطالة  إعانة  برنامج يغطي عام، بشكل
  غير / قادر  غير أو جزئيًا  عاطل  أو العمل عن  عاطل تكون أن باستثناء واليتك، في لةالبطا تعويض قانون يحدده
 :المواقف هذه أحد في للعمل متاح

  على للحصول وتسعى كورونا فيروس أعراض  من  تعاني كنت أو كورونا بفيروس كمصاب تشخيصك تم •
 طبي؛  تشخيص 

 كورونا  فيروسب المسكن  بنفس  معك القاطنين  أحد  إصابة تشخيص  تم أو •
 ؛كورونا بفيروس تشخيصه تم األسرة من فرد أو األسرة أفراد بأحد تعتني  أنت •
  إغالق بسبب له  األولية الرعاية  مسؤولية تتحمل الذي أسرتك في آخر شخص  أي  أو بطفل  تعتني أن  يجب أو •

 .العمل من يمنعك مما ،كورونا فيروس بسبب العامة الصحة طوارئ بسبب به الخاص  الرعاية مرفق أو المدرسة
 . الحكومة  به أمرت الذي كورونا فيروس بسبب الصحي الحجر  بسبب عملك مكان إلى الوصول يمكنك ال  أو •
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ENGLISH ARABIC 

PANDEMIC UNEMPLOYMENT ASSISTANCE 

WHAT IS PANDEMIC UNEMPLOYMENT 
ASSISTANCE? 

The Pandemic Unemployment Assistance (PUA) 
program provides temporary benefits to workers 
(including self-employed, independent contractors, and 
gig workers) who have lost work for certain COVID-19 
related reasons. It generally provides up to 39 weeks of 
unemployment benefits. 

On March 27, 2020, the President signed into law the 
Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security 
(CARES) Act of 2020. Section 2102 of the CARES Act 
created the temporary PUA program. The U.S. 
Department of Labor oversees the PUA program and 
reimburses states for all program administration and 
benefit payment costs. For more information on the 
PUA program, please see Unemployment Insurance 
Program Letter (UIPL) No. 16-20. 

HOW DO I QUALIFY? 

Covered by PUA 

• People not eligible for, or who have 
exhausted all rights to, regular 
unemployment compensation or extended 
benefits under state or federal law or 
Pandemic Emergency Unemployment 
Compensation (PEUC) 

• Self-employed workers (including 
independent contractors and gig workers) 

• Workers seeking part-time employment 

People who haven’t worked long enough to qualify for 
regular unemployment compensation 

Not covered by PUA 

• People who can telework with pay 
• People receiving paid leave benefits (for 

example, paid sick leave) 
 

Note: You may be eligible if you’re working fewer 
hours than before the pandemic, even if you're receiving 
telework pay or benefits for those reduced hours. If so, 
you’d be eligible for the PUA benefit payment minus 
the amount you’d received for that work, as described 
in 20 CFR 625.13. 

In general, PUA covers people who are able 
to, and available for, work as understood by 
your state’s unemployment compensation law, 
except you are unemployed, partially 

 بسبب )العمل عدم عن تعویض ( البطالة إعانة
 الوباء

 ؟الوباء بسبب البطالة إعانة ھي ما
 )PUA( الوباء بسبب البطالة إعانة برنامج یوفر
 لحسابھم العاملین ذلك ویشمل( للعمال مؤقتة مزایا

 بنظام والعاملین المستقلین والمقاولین الخاص
 )وغیره اوبر مثل الرقمیة المنصات عبر المشاركة

 (كورونا بجائحة تتعلق ألسباب العمل فقدوا الذین
 إعانة عموًما البرنامج یوفرو .)19-بكوفد المعروف

 أسبوًعا. 39 إلى مدتھا تصل قد بطالة
 المتحدة الوالیات رئیس وقع ،2020 مارس 27 في

 واألمن واإلغاثة المساعدة’ قانون على األمریكیة
 )CARESویسمى( كورونا لفیروس ‘االقتصادي

 القانون ھذا من 2102 القسم أنشأ وقد .2020 لعام
ً ؤم برنامجا  بسبب البطالة إعانة لتقدیم قتا

 األمریكیة العمل وزارة تقوم .(PUA)الوباء
 وتدفع برنامجال ھذا على اإلشراف على الفدرالیة

 ودفع البرنامج إدارة تكالیف جمیع الوالیات لكافة
 برنامج حول المعلومات من لمزید .المالیة اإلعانات

 على االطالع یرجى الوباء، بسبب البطالة إعانة
 رقم )UIPL( البطالة ضد التأمین برنامج خطاب

20-16. 
 

 التأھل؟ یمكنني كیف
 بسبب البطالة إعانة برنامج یشملھم الذین من

 ؟الوباء
أو الذین  ،األشخاص غیر المؤھلین للحصول •

البطالة منتظمة ضد تعویضات  ،ستالمااستوفوا 
أو اإلعانات الموسعة بموجب قانون الوالیة أو 

البطالة في ضد تعویض الالقانون الفیدرالي أو 
 )PEUC(حاالت الطوارئ الوبائیة 

بما في ذلك (العاملین لحسابھم الخاص  •
بنظام المشاركة المتعاقدین المستقلین والعاملین 

 )عبر المنصات الرقمیة
 زئيالعمال الباحثین عن عمل بدوام ج •
 لذین لم یعملوا لفترة كافیة للتأھلاص األشخ •

 للحصول على تعویضات البطالة المنتظمة

 
 الوباء بسبب البطالة إعانة برنامج یغطیھم ال من

 بأجر بعد عن العمل یمكنھم الذین األشخاص •
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 الوباء بسبب البطالة إعانة برنامج یغطیھم ال من

 بأجر بعد عن العمل یمكنھم الذین األشخاص •
unemployed, or unable/unavailable to work in 
one of these situations: 

• You were diagnosed with COVID-19 or are 
experiencing COVID-19 symptoms and 
seeking a medical diagnosis; 

• A member of your household has been 
diagnosed with COVID-19; 

• You are caring for a family member or 
household member who has been diagnosed 
with COVID-19; 

• You must care for a child or other person in 
your household for whom you have primary 
caregiving responsibility because his or her 
school or care facility is closed because of 
the COVID-19 public health emergency, 
preventing you from working; 

• You can’t reach your place of employment 
because of a government-ordered COVID-
19 quarantine; 

• You can’t reach your place of employment 
because your health care provider advised 
you to self-quarantine due to COVID-19; 

• You were scheduled to start working and 
you do not have a job or can't reach the job 
as a direct result of the COVID-19 public 
health emergency; 

• You have become the breadwinner or major 
support for a household because the head of 
the household has died as a direct result of 
COVID-19; 

• You had to quit your job as a direct result of 
COVID-19;  

• Your place of employment is closed as a 
direct result of the COVID-19 public health 
emergency; or 

• You work as an independent contractor and 
the COVID-19 public health emergency has 
severely limited your ability to continue 
performing your customary work activities, 
forcing you to suspend such activities. 

 

The Disaster Unemployment Assistance regulations (20 
CFR Part 625) apply to the PUA program, except as 
otherwise provided in Section 2102 of the CARES Act, 
or to the extent there is a conflict between Section 2102 
and 20 CFR Part 625. 

HOW DO I FILE A CLAIM? 

To receive PUA benefits, you must file a claim in the 
state where you worked or were self-employed. To find 
your state’s program and learn how and where to file 
your claim, visit the Unemployment Insurance Service 
Locator. When you file a claim, the state agency will 
require information such as addresses and dates of 
former employment, as well as information about your 
self-employment. To avoid delays, provide complete 

 مدفوعة إجازة إعانات یتلقون الذین األشخاص •
 مرضیة إجازة على الحاصلون ،المثال سبیل (على

 مدفوعة)
 

 أقل لساعات تعمل كنت إذا مؤھالً  تكون قد مالحظة:
 أجًرا تتلقى كنت إذا حتى ،الوباء قبل علیھ كان مما
 إذا المخفضة. الساعات لتلك عدبُ  عن للعمل مزایا أو

 على للحصول مؤھالً  فستكون ،كذلك األمر كان
 تلقیتھ الذي المبلغ منھ مطروًحا البرنامج مدفوعات

 اللوائح قانون 20 في موضح ھو ماك ،العمل لھذا
 .625.13 الفیدرالیة
 بسبب البطالة إعانة برنامج غطيی ،عام بشكل
 على للعمل والمتاحین القادرین األشخاص الوباء
 في البطالة تعویض قانون یحدده الذي النحو
 أو العمل عن عاطل تكون أن باستثناء ،والیتك
 أحد في للعمل متاح غیر / قادر غیر أو جزئیًا عاطل
 :المواقف ھذه

 كنت أو كورونا بفیروس كمصاب تشخیصك تم •
 للحصول وتسعى كورونا فیروس أعراض من تعاني
 ؛طبي تشخیص على

 بنفس معك القاطنین أحد إصابة تشخیص تم أو •
 كورونا فیروسب المسكن

 تم األسرة من فرد أو األسرة رادأف بأحد تعتني أنت •
 ؛كورونا بفیروس تشخیصھ
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 وظیفة لدیك ولیس العمل تبدأ أن المقرر من كان أو •
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 كورونا. فیروس بسبب العامة الصحیة للطوارئ
 ألن لألسرة الرئیسي الداعم أو المعیل أصبحت أو •

 فیروسب عالقھ لھ مباشر بسبب توفي األسرة رب
 كورونا.

 لفیروس مباشرة كنتیجة عملك ترك علیك كان أو •
 كورونا.
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ARABIC 

 الوباء  بسبب العمل عدم  عن تعويض   البطالة إعانة
 
 ؟ الوباء بسبب البطالة إعانة هي ما

 الخاص   لحسابهم العاملين ذلك ويشمل) للعمال مؤقتة مزايا (PUA)  الوباء  بسبب  البطالة إعانة برنامج يوفر
  ألسباب العمل  فقدوا الذين (وغيره اوبر مثل الرقمية المنصات عبر المشاركة  بنظام والعاملين المستقلين والمقاولين

 أسبوًعا. 39 إلى مدتها تصل قد بطالة إعانة عموًما البرنامج يوفرو .)19- بكوفد المعروف (كورونا بجائحة  تتعلق
 االقتصادي واألمن واإلغاثة لمساعدة ’ قانون على األمريكية  المتحدة الواليات رئيس وقع ،2020 مارس 27 في

ً ؤم برنامجا القانون هذا من 2102 القسم أنشأ  وقد .2020 لعام (CARESويسمى) كورونا لفيروس‘   لتقديم قتا
 وتدفع برنامجال  هذا على اإلشراف  على الفدرالية األمريكية العمل وزارة تقوم ).(PUAالوباء بسبب البطالة إعانة
  البطالة  إعانة برنامج حول المعلومات من لمزيد  .المالية اإلعانات ودفع البرنامج  إدارة تكاليف جميع  الواليات لكافة
 . 16- 20 رقم (UIPL) البطالة ضد  التأمين برنامج خطاب على االطالع   يرجى الوباء، بسبب

 
 التأهل؟  يمكنني كيف

 
 الوباء؟  بسبب البطالة إعانة برنامج يشملهم الذين من

البطالة أو اإلعانات  منتظمة ضد ستالم، تعويضات ااألشخاص غير المؤهلين للحصول، أو الذين استوفوا  •
البطالة في حاالت الطوارئ الوبائية  ضد تعويض الالموسعة بموجب قانون الوالية أو القانون الفيدرالي أو 

(PEUC) 
 (بنظام المشاركة عبر المنصات الرقميةبما في ذلك المتعاقدين المستقلين والعاملين )العاملين لحسابهم الخاص  •
 زئيالعمال الباحثين عن عمل بدوام ج •
 للحصول على تعويضات البطالة المنتظمة  لذين لم يعملوا لفترة كافية للتأهلاص األشخ •

 
 الوباء  بسبب البطالة  إعانة  برنامج يغطيهم ال من

 بأجر بعد عن العمل يمكنهم الذين األشخاص  •
 مدفوعة( مرضية إجازة على الحاصلون المثال، سبيل )على مدفوعة إجازة إعانات يتلقون الذين األشخاص  •
 

  مزايا أو أجًرا  تتلقى كنت إذا حتى الوباء، قبل عليه كان مما أقل لساعات تعمل  كنت إذا مؤهالً  تكون قد مالحظة:
 البرنامج مدفوعات على للحصول مؤهالً  فستكون كذلك، األمر كان إذا المخفضة. الساعات  لتلك عدب   عن للعمل

 . 625.13 الفيدرالية اللوائح قانون 20 في  موضح هو كما العمل، لهذا تلقيته الذي المبلغ منه مطروًحا
 

  الذي النحو على  للعمل والمتاحين  القادرين األشخاص الوباء بسبب البطالة  إعانة  برنامج يغطي عام، بشكل
  غير / قادر  غير أو جزئيًا  عاطل  أو العمل عن  عاطل تكون أن باستثناء واليتك، في لةالبطا تعويض قانون يحدده
 :المواقف هذه أحد في للعمل متاح

  على للحصول وتسعى كورونا فيروس أعراض  من  تعاني كنت أو كورونا بفيروس كمصاب تشخيصك تم •
 طبي؛  تشخيص 

 كورونا  فيروسب المسكن  بنفس  معك القاطنين  أحد  إصابة تشخيص  تم أو •
 ؛كورونا بفيروس تشخيصه تم األسرة من فرد أو األسرة أفراد بأحد تعتني  أنت •
  إغالق بسبب له  األولية الرعاية  مسؤولية تتحمل الذي أسرتك في آخر شخص  أي  أو بطفل  تعتني أن  يجب أو •

 .العمل من يمنعك مما ،كورونا فيروس بسبب العامة الصحة طوارئ بسبب به الخاص  الرعاية مرفق أو المدرسة
 . الحكومة  به أمرت الذي كورونا فيروس بسبب الصحي الحجر  بسبب عملك مكان إلى الوصول يمكنك ال  أو •
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  بسبب  الذاتي بالحجر  نصحك بك الخاص   حيةالص الرعاية أخصائي ألن عملك مكان إلى الوصول يمكنك ال  أو •
 كورونا.  فيروس

  للطوارئ مباشرة كنتيجة الوظيفة إلى الوصول يمكنك ال  أو وظيفة لديك وليس العمل  تبدأ أن المقرر من كان أو •
 كورونا. فيروس بسبب العامة الصحية

 كورونا. فيروسب  عالقه له شرمبا بسبب توفي األسرة رب ألن لألسرة الرئيسي الداعم  أو المعيل  أصبحت أو •
 كورونا. لفيروس  مباشرة كنتيجة عملك ترك عليك كان أو •
 كورونا. فيروسل  العامة الصحية للطوارئ  مباشرة كنتيجة عملك مكان إغالق تم أو •
  على قدرتك تقييد إلى كورونا فيروس بسبب العامة الصحية  الطوارئ حالة أدت وقد مستقل كمقاول تعمل  أنت أو •

 األنشطة.  هذه تعليق على أجبرك مما حاد بشكل المعتادة عملك أنشطة أداء مواصلة
 

  إعانة برنامج  على (625 الجزء  الفيدرالية، اللوائح قانون 20) الكوارث حاالت في البطالة مساعدة لوائح تنطبق
 واإلغاثة المساعدة قانون من 2102 القسم في ذلك بخالف  عليه منصوص  هو ما باستثناء  الوباء،  بسبب البطالة
  الفيدرالية، اللوائح قانون 20و 2102 القسم بين تعارض   هناك كان إذا أو كورونا، لفيروس االقتصادي واألمن
 . 625 الجزء

 
 كيف أقوم  بتقديم طلب  إعانة مالية؟ 

  أو فيها عملت التي  الوالية في البطالة  إعانة طلب  تقديم عليك  يجب  الوباء،  بسبب  البطالة إعانة مزايا على للحصول
  قم ،طلبك تقديم ومكان كيفية ومعرفة واليتك في البطالة  إعانة برنامج على للعثور الخاص.  لحسابك فيها تعمل كنت

  الوالية  وكالة ستطلب ،اإلعانة  طلب  تقديمك عند ."Locator Service Insurance Unemployment" بزيارة
  أي  لتجنب الخاص. لحسابك عملك حول معلومات إلى  باإلضافة السابق، العمل وتواريخ عناوين مثل معلومات

  غير أو العمل عن جزئيًا عاطالً  أو العمل عن عاطالً  أصبحت كيف خاصةً  وصحيحة، كاملة معلوماتال  قدم ،تأخير
 .كورونا بفيروس  تتعلق ألسباب نتيجة عمللل متاح أو قادر

 
 مستمر؟  بشكل البطالة إلعانة المطالبات  شهادات إكمال علي   يتعين هل

  لتعليمات وفقًا البرنامج مزايا على للحصول شهرية نصف  أو أسبوعية  مطالبات تقديم في االستمرار  عليك يجب
 . لديك  الوالية في العمل وكالة

 
 وظيفتي؟   أو عملي عن إثبات  أقدم أن  يجب هل

  أو المصرفية،  الحسابات وكشوف الدخل، ضريبة وإقرار ،الراتب شيك المثال، سبيل  )على دليل  تقديم  عليك يجب
  في سيبدأ كان الذي العمل  لتوثيق أو كورونا بفيروس تأثر  الذي الحر العمل أو التوظيف  لتوثيق (توظيف  رسالة

  متطلبات اتباع   عليك يجب .التاريخ  ذلك بعد أو الوظيفي  وضعك على أثر قد كورونا فيروس فيه يكون الذي التاريخ
 المطلوبة.   الوثائق  لتقديم بها المعمول الوالية

 
  عن للتعويض الجديد الفدرالي القانون عليها نص التي دوالر 600 تبلغ التي اإلضافية الدفعة على  سأحصل هل
 ؟ الوباء  بسبب العمل عدم
 دوالًرا 600 مبلغ أيًضا فستتلقى أسبوع، لمدة الوباء بسبب البطالة إعانة برنامج تعويض  لتلقي  مؤهالً  كنت إذا

  بسبب للبطالة الفيدرالي التعويض  يدفع (.FPUC) الوباء بسبب للبطالة الفيدرالي التعويض  برنامج بموجب إضافيًا
  بسبب للبطالة الفيدرالي التعويض   اتفاقية في واليتك فيه  دخلت ذيال التاريخ من تبدأ  التي  البطالة  ألسابيع فقط الوباء
  ينتهي بطالة أسبوع  ألي الوباء  بسبب للبطالة الفيدرالي التعويض  برنامج يدفع ال  األمريكية. العمل وزارة مع الوباء

 . No. UIPL 15-20 على االطالع  يرجى  ،المعلومات من المزيد على طالع لال .2020 يوليو 31 بعد
 

 ؟ سأستلمه الذي المبلغ وما الوباء بسبب البطالة إعانة تلقي يمكنني متى إلى
  بعده أو 2020 يناير 27 بتاريخ  تبدأ ألسابيع المؤهلين  لألفراد رجعي بأثر الوباء بسبب البطالة إعانة برنامج يدفع

  يتم بوًعا.أس  39 إلى تصل  لمدة البطالة اعانة على الحصول كيمكن  .قبله أو 2020 ديسمبر 31 بتاريخ وتنتهي
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  مزايا أو أجًرا  تتلقى كنت إذا حتى الوباء، قبل عليه كان مما أقل لساعات تعمل  كنت إذا مؤهالً  تكون قد مالحظة:
 البرنامج مدفوعات على للحصول مؤهالً  فستكون كذلك، األمر كان إذا المخفضة. الساعات  لتلك عدب   عن للعمل

 . 625.13 الفيدرالية اللوائح قانون 20 في  موضح هو كما العمل، لهذا تلقيته الذي المبلغ منه مطروًحا
 

  الذي النحو على  للعمل والمتاحين  القادرين األشخاص الوباء بسبب البطالة  إعانة  برنامج يغطي عام، بشكل
  غير / قادر  غير أو جزئيًا  عاطل  أو العمل عن  عاطل تكون أن باستثناء واليتك، في لةالبطا تعويض قانون يحدده
 :المواقف هذه أحد في للعمل متاح

  على للحصول وتسعى كورونا فيروس أعراض  من  تعاني كنت أو كورونا بفيروس كمصاب تشخيصك تم •
 طبي؛  تشخيص 

 كورونا  فيروسب المسكن  بنفس  معك القاطنين  أحد  إصابة تشخيص  تم أو •
 ؛كورونا بفيروس تشخيصه تم األسرة من فرد أو األسرة أفراد بأحد تعتني  أنت •
  إغالق بسبب له  األولية الرعاية  مسؤولية تتحمل الذي أسرتك في آخر شخص  أي  أو بطفل  تعتني أن  يجب أو •

 .العمل من يمنعك مما ،كورونا فيروس بسبب العامة الصحة طوارئ بسبب به الخاص  الرعاية مرفق أو المدرسة
 . الحكومة  به أمرت الذي كورونا فيروس بسبب الصحي الحجر  بسبب عملك مكان إلى الوصول يمكنك ال  أو •

 

 

  بسبب  الذاتي بالحجر  نصحك بك الخاص   حيةالص الرعاية أخصائي ألن عملك مكان إلى الوصول يمكنك ال  أو •
 كورونا.  فيروس

  للطوارئ مباشرة كنتيجة الوظيفة إلى الوصول يمكنك ال  أو وظيفة لديك وليس العمل  تبدأ أن المقرر من كان أو •
 كورونا. فيروس بسبب العامة الصحية

 كورونا. فيروسب  عالقه له شرمبا بسبب توفي األسرة رب ألن لألسرة الرئيسي الداعم  أو المعيل  أصبحت أو •
 كورونا. لفيروس  مباشرة كنتيجة عملك ترك عليك كان أو •
 كورونا. فيروسل  العامة الصحية للطوارئ  مباشرة كنتيجة عملك مكان إغالق تم أو •
  على قدرتك تقييد إلى كورونا فيروس بسبب العامة الصحية  الطوارئ حالة أدت وقد مستقل كمقاول تعمل  أنت أو •

 األنشطة.  هذه تعليق على أجبرك مما حاد بشكل المعتادة عملك أنشطة أداء مواصلة
 

  إعانة برنامج  على (625 الجزء  الفيدرالية، اللوائح قانون 20) الكوارث حاالت في البطالة مساعدة لوائح تنطبق
 واإلغاثة المساعدة قانون من 2102 القسم في ذلك بخالف  عليه منصوص  هو ما باستثناء  الوباء،  بسبب البطالة
  الفيدرالية، اللوائح قانون 20و 2102 القسم بين تعارض   هناك كان إذا أو كورونا، لفيروس االقتصادي واألمن
 . 625 الجزء

 
 كيف أقوم  بتقديم طلب  إعانة مالية؟ 

  أو فيها عملت التي  الوالية في البطالة  إعانة طلب  تقديم عليك  يجب  الوباء،  بسبب  البطالة إعانة مزايا على للحصول
  قم ،طلبك تقديم ومكان كيفية ومعرفة واليتك في البطالة  إعانة برنامج على للعثور الخاص.  لحسابك فيها تعمل كنت

  الوالية  وكالة ستطلب ،اإلعانة  طلب  تقديمك عند ."Locator Service Insurance Unemployment" بزيارة
  أي  لتجنب الخاص. لحسابك عملك حول معلومات إلى  باإلضافة السابق، العمل وتواريخ عناوين مثل معلومات

  غير أو العمل عن جزئيًا عاطالً  أو العمل عن عاطالً  أصبحت كيف خاصةً  وصحيحة، كاملة معلوماتال  قدم ،تأخير
 .كورونا بفيروس  تتعلق ألسباب نتيجة عمللل متاح أو قادر

 
 مستمر؟  بشكل البطالة إلعانة المطالبات  شهادات إكمال علي   يتعين هل

  لتعليمات وفقًا البرنامج مزايا على للحصول شهرية نصف  أو أسبوعية  مطالبات تقديم في االستمرار  عليك يجب
 . لديك  الوالية في العمل وكالة

 
 وظيفتي؟   أو عملي عن إثبات  أقدم أن  يجب هل

  أو المصرفية،  الحسابات وكشوف الدخل، ضريبة وإقرار ،الراتب شيك المثال، سبيل  )على دليل  تقديم  عليك يجب
  في سيبدأ كان الذي العمل  لتوثيق أو كورونا بفيروس تأثر  الذي الحر العمل أو التوظيف  لتوثيق (توظيف  رسالة

  متطلبات اتباع   عليك يجب .التاريخ  ذلك بعد أو الوظيفي  وضعك على أثر قد كورونا فيروس فيه يكون الذي التاريخ
 المطلوبة.   الوثائق  لتقديم بها المعمول الوالية

 
  عن للتعويض الجديد الفدرالي القانون عليها نص التي دوالر 600 تبلغ التي اإلضافية الدفعة على  سأحصل هل
 ؟ الوباء  بسبب العمل عدم
 دوالًرا 600 مبلغ أيًضا فستتلقى أسبوع، لمدة الوباء بسبب البطالة إعانة برنامج تعويض  لتلقي  مؤهالً  كنت إذا

  بسبب للبطالة الفيدرالي التعويض  يدفع (.FPUC) الوباء بسبب للبطالة الفيدرالي التعويض  برنامج بموجب إضافيًا
  بسبب للبطالة الفيدرالي التعويض   اتفاقية في واليتك فيه  دخلت ذيال التاريخ من تبدأ  التي  البطالة  ألسابيع فقط الوباء
  ينتهي بطالة أسبوع  ألي الوباء  بسبب للبطالة الفيدرالي التعويض  برنامج يدفع ال  األمريكية. العمل وزارة مع الوباء

 . No. UIPL 15-20 على االطالع  يرجى  ،المعلومات من المزيد على طالع لال .2020 يوليو 31 بعد
 

 ؟ سأستلمه الذي المبلغ وما الوباء بسبب البطالة إعانة تلقي يمكنني متى إلى
  بعده أو 2020 يناير 27 بتاريخ  تبدأ ألسابيع المؤهلين  لألفراد رجعي بأثر الوباء بسبب البطالة إعانة برنامج يدفع

   يتم بوًعا.أس  39 إلى تصل  لمدة البطالة اعانة على الحصول كيمكن  .قبله أو 2020 ديسمبر 31 بتاريخ وتنتهي

 

  625.6 الفيدرالية اللوائح قانون 20 في الموضحة للقواعد وفقًا بك الخاصة األسبوعية البطالة  اعانة مبلغ احتساب
  تعمل لم أو الخاص   لحسابك تعمل كنت إذا .المؤقت الفدرالي التعويض  من أمريكيًا دوالًرا 060 بدفع زيادتها يتم ثم

  الضريبية للسنة  داتكايرإ أو  دخلك فإن المنتظمة، البطالة تعويضات على للحصول للتأهل يكفي  بما ةطويل لفترة
 حاالت  في البطالة  مساعدة الستحقاقات األدنى الحد من أقل أسبوعية إعانة على الحصول  إلى ستؤدي السابقة

  في المدرج للمبلغ األدنى  الحد هو األسبوعية  منفعتك مبلغ سيكون ،No. UIPL 03-20 في الموضحة الكوارث
 البطالة.  ضد التأمين برنامج خطاب

 
 
 

 ؟ الوباء بسبب البطالة إعانة برنامج على  للحصول طلبي رفض تم إذا أفعل ماذا
  من المقدمة  التعليمات باتباع  الوباء بسبب البطالة إعانة  برنامج من لإلعانة طلبك رفض  بشأن استئناف تقديم يمكنك
 .استلمته أو  وصلك الذي بك الخاص  الرفض  إشعار مع الوالية
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