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أداة فحص االستحقاق
هل أنا مؤهل للحصول على إعانات البطالة العادية؟

هل عملت لمدة ال تقل عن 680 ساعة في "عامك األساسي"؟   .1
عامك األساسي هو أول أربعة أرباع ضمن آخر خمسة أرباع من التقويم اكتملت قبل األسبوع الذي   

 تقدمت فيه بطلب الحصول على اإلعانات. 

هل عملت في والية واشنطن ألبعض الوقت في آخر 18 شهًرا؟  .2 

هل أنت قادر على العمل؟    .3
تعني عبارة "قادر على العمل" أنك قادر ذهنًيا وبدنًيا على العمل.   

هل أنت متاح للعمل؟   .4
تعني عبارة "متاح للعمل" أنك قادر على العمل من دون قيود تمنعك من قبول العمل )مثل: المشكالت   

 المتعلقة بالنقل أو المرض، أو اإلجازات، أو عدم وجود أقارب/ رعاية لألطفال(. 

هل تم تسريحك من العمل؟   .5
تعّرف على المزيد عن التعرض للتسريح.   

هل استقلت من وظيفتك؟   .6
تعّرف على المزيد عن االستقالة.   

هل تم تسريحك من الجيش في آخر 18 شهًرا؟   .7 
 تعّرف على المزيد.

ال يسري أي من هذه العبارات علّي. إذا كان أي منها ال يسري عليك، فاختر "نعم".  .8
تعرضت للطرد بسبب خطأ مني.   • 

تعّرف على المزيد عن ارتكابك لخطأ.  
أنا في إضراب عن العمل لدى جهة عملي.  •

أنا في إجازة بإذن من عملي.  •
ما زلت أعمل.  •

إذا كانت إجابتك نعم عن معظم هذه األسئلة: فستكون مؤهالً على األرجح للحصول على إعانات البطالة العادية. تقدم 
بطلب للحصول على إعانات في أسرع وقت ممكن وسنراجع طلبك ونقرر ما إذا كنت مؤهالً. لتتجنب األخطاء وتتلقى 

اإلعانة بسرعة أكبر، يرجى الحرص على تنزيل القائمة المرجعية للتقدم بطلب وقراءة المعلومات على الموقع 
esd.wa.gov/unemployment قبل تقديم الطلب. 

إذا كانت إجابتك ال عن معظم هذه األسئلة: قد ال تتأهل للحصول على اإلعانات العادية لكن يمكن أن تتأهل للحصول على 
اإلعانات الموسعة بموجب قانون CARES الفيدرالي أثناء جائحة كوفيد-19. أكمل القائمة المرجعية التي في الصفحة 

التالية لترى ما إذا كنت مستحًقا.

ESD.WA.GOV

تم التحديث في: 04.21.20 

https://esd.wa.gov/unemployment/laid-off-or-fired
https://esd.wa.gov/unemployment/quit
https://esd.wa.gov/unemployment/military-discharge
https://esd.wa.gov/unemployment/military-discharge
https://esd.wa.gov/unemployment/laid-off-or-fired
https://esd.wa.gov/unemployment
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هل توقف عملك أو هل تعمل بمعدل أقل من المعتاد بسبب كوفيد-19  .1

هل تم منعك من الحصول على إعانة بطالة مؤخًرا ألنك لم تعمل 680 ساعة؟   .2

هل كنت تعمل لكنك عملت لمدة أقل من 680 ساعة في واشنطن في آخر 18 شهًرا؟  .3 

هل تم تشخيص إصابتك بفيروس كوفيد-19 وأصبحت مريًضا بشدة وغير قادر على العمل؟   .4 

هل تظهر عليك أعراض كوفيد-19 وتنتظر نتائج اختبار أو تطلب رعاية طبية؟   .5 

هل أنت معرض لخطر كبير و طلب منك مقدم رعاية طبية أن تبقى في المنزل؟   .6 

هل ترعى فرًدا في األسرة أو شخًصا تعوله مصاًبا بفيروس كوفيد-19؟    .7 

هل لديك فرد في األسرة أو شخص تعوله تظهر عليه أعراض فيروس كوفيد-19 ويطلب رعاية طبية؟   .8 

هل لديك فرد في األسرة أو شخص تعوله في خطر كبير ويعيش معك ويبقى في المنزل من أجل حمايته؟   .9 

 10. هل ترعى شخًصا في خطر كبير تم نصحه بالبقاء في المنزل من أجل حمايته؟

11. هل تم إغالق مدرسة طفلك وال تستطيع أن تجد مكاًنا لرعاية الطفل؟

12. هل تم إغالق مكان عملك بسبب أمر رسمي أو حالة إصابة بفيروس كوفيد-19 وال تستطيع أن تعمل من المنزل؟

 13. هل تزاول عمالً حًرا؟

14. ال يسري أي من هذه العبارات علّي. إذا كان أي منها ال يسري عليك، فاختر "نعم".
• استقلت من وظيفتي ألسباب ال ترتبط بفيروس كوفيد-19.  

• استقلت من وظيفتي لمجرد أن أحصل على إعانات البطالة.  
أنا حالًيا في إجازة بإذن أو إجازة مرضية أو إجازة مدفوعة األجر.  •  

• أستطيع أن أعمل من المنزل لكنني ال أريد.  
• أنا عامل أساسي ولست في خطر كبير وقد حقق مكان عملي متطلبات سالمتي، لكنني خائف بشدة من العمل.  

هل أنا مؤهل للحصول على إعانات البطالة الموسعة المرتبطة 
بجائحة كوفيد-19؟

تم التحديث في: 04.22.20 

 إذا كانت إجابتك نعم عن أي من األسئلة 1-13 و السؤال 14، فأنت مؤهل على األرجح للحصول على إعانات البطالة أثناء جائحة كوفيد-19. 
إذا كانت إجابتك ال عن كل هذه األسئلة، فقد ال تكون مؤهالً. إذا كنت تعتقد أنك مؤهل للحصول على اإلعانات الموسعة، فرجاًء تفضل بزيارة 

الموقع esd.wa.gov لتتعرف على المزيد وتستعد وتقدم طلًبا.

نعم

https://lni.wa.gov/agency/outreach/novel-coronavirus-outbreak-covid-19-resources
http://esd.wa.gov

