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بعض السيناريوهات تشمل:
إغالق مكان عملك، أو ال تستطيع الذهاب إلى العمل، أو 

اضطررت إلى االستقالة أو العمل بدوام جزئي.
أنت متعاقد مستقل أو تمارس عمالً حًرا أو ال يتم إبالغ إدارة األمان 
الوظيفي )Employment Security( بأجورك وساعات عملك 

-- وقد تأثر عملك أو توقفت أعمالك.
تحتاج إلى رعاية طفلك الذي ال يستطيع الذهاب إلى المدرسة أو دار 

الرعاية النهارية

لتستحق الحصول على إعانات بطالة موسعة:
يجب أواًل أن تتقدم بطلب للحصول على إعانات البطالة المنتظمة 
وتتلقى رفًضا. )يتطلب القانون هذا(. إذا لم تكن قد تقدمت بطلب 
وتلقيت رفًضا بالفعل، فاقرأ عن متطلبات االستحقاق على موقعنا 
اإللكتروني. انظر أيًضا أداة فحص االستحقاق والقائمة المرجعية 

 لطلب اإلعانات المنتظمة. 

يجب أن تكون قد عملت لبضع ساعات في سنة األساس وأصبحت 
عاطاًل عن العمل بسبب فيروس COVID-19. سنة األساس هي 
أول أربعة أرباع سنوية ضمن آخر خمسة أرباع سنوية من التقويم 

مكتملة قبل األسبوع الذي تقدمت فيه بالطلب.

قبل أن تقدم طلبًا:
اجمع المعلومات التي ستحتاج إليها لملء الطلب:

المعلومات الشخصية والخاصة بتاريخ العمل والمعلومات البنكية 
 نفسها التي أدخلتها في طلب إعانات البطالة المنتظمة. 

مستند أو أكثر من هذه المستندات عن عام 2019 إذا كنت 
 تمارس عماًل حًرا أو متعاقًدا مستقاًل أو إذا لم تكن لدينا 

معلومات راتبك. 

إدارة األمان الوظيفي )Employment Security( جهة عمل/ برنامج يقوم على تكافؤ الفرص. تتوفر إعانات وخدمات مساعدة لذوي االحتياجات الخاصة عند طلبها. تتوفر خدمات المساعدة اللغوية 
711 :Washington لمحدودي المعرفة باللغة اإلنجليزية مجانًا. خدمة ترحيل االتصاالت في

قد تكون مستحقًا لهذه اإلعانات إذا كنت ال تستطيع 
.COVID-19 أن تعمل بسبب فيروس

القائمة المرجعية للتقدم 
بطلب للحصول على 

إعانات بطالة موسعة في 
ظل الجائحة.
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إثبات إيراداتك في عام 2019 لكل ربع عام:    
ابحث عن هذه األرقام في سجل شيكاتك وبيان األرباح والخسائر التجارية 

والميزانية والتقارير المحاسبية األخرى.

كيفية تقديم طلب:
قم بتنزيل هذا الدليل لالطالع على مساعدة وتعليمات تفصيلية.   

نوصي بأن تتقدم بطلب عبر اإلنترنت. يمكنك أيًضا التقدم بطلب عبر 
الهاتف، ولكن أعداد المكالمات مرتفعة حاليًا وسيكون التقدم بطلب عبر 

اإلنترنت أسرع.
من األفضل استخدام كمبيوتر محمول أو مكتبي. يمكنك استخدام هاتف أو 

كمبيوتر لوحي، ولكن قد يكون التنقل في التطبيق صعبًا.
 )SAW( SecureAccess Washington قم بإنشاء حساب على

إذا لم يكن لديك حساب بالفعل. قبل إنشاء حسابك، تجنب المشكالت 
الشائعة عن طريق مراجعة المعلومات على موقعنا اإللكتروني.

ابدأ بالموقع secure.esd.wa.gov/home. استخدم اسم المستخدم 
وكلمة المرور الخاصين بك على موقع SAW لتصل إلى طلب التقديم 

للحصول على إعانة البطالة في الخدمات اإللكترونية. 

الحظ هذه التعليمات الخاصة بإدخال معلومات األجر:
قم بإدخال أجور عام 2019 فقط، حتى لو كنت لم تقدم إيراد ضريبة 

 دخلك لعام 2019 بعد.

قم بإدخال اإليرادات "الصافية" فقط، وليس اإليرادات "الكلية". 
اإليرادات الصافية هي ما يتبقى بعد أي خصومات.

عندما يُطلب منك إدخال اإليرادات ربع السنوية، قم بإدخال إيرادات عام 
2019 عن الربع من شهر يناير إلى شهر مارس، ومن شهر أبريل إلى 

شهر يونيو، ومن شهر يوليو إلى شهر سبتمبر، ومن شهر أكتوبر إلى 
شهر ديسمبر.

بعد أن تتقدم بطلب وتتلقى موافقة:
ابدأ في تقديم المطالبات األسبوعية فوًرا قبل أن تتلقى الموافقة.

http://esd.wa.gov
https://esd.wa.gov/unemployment/basic-eligibility-requirements
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/arabic/Arabic-COVID-19_Applications_CheckList.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/arabic/Arabic-COVID-19_Applications_CheckList.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/arabic/Arabic-COVID-19_Eligibility_Checker.pdf
https://esd.wa.gov/unemployment/basic-eligibility-requirements
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/arabic/Arabic-COVID-19_Applications_CheckList.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/Guide_for_expanded_benefits_COVID.pdf
https://esd.wa.gov/unemployment/technical-support
https://esd.wa.gov/unemployment/technical-support
https://secure.esd.wa.gov/home/

