هل قلت ساعات عملك أو
مرضت أو أصبحت عاطالً
بسبب فيروس كورونا؟
لقد قلت ساعات عمل مئات اآلالف من سكان واشنطن أو مرضوا أو أصبحوا عاطلين
بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد .)19-هناك مساعدة متاحة لك وألسرتك في ظل هذه
األزمة .راجع الرسم البياني لإلعانات هذا لترى برامج الوالية التي قد تكون متاحة لك.

هل أنا مؤهل للحصول على
إعانات بطالة؟

أصبح التأهل أسهل بكثير اآلن مع التغييرات التي أجرتها الوالية والتغييرات على المستوى الفيدرالي
منذ تفشي الفيروس .تتوفر إعانات أكثر ألشخاص أكثر بكثير ،بما في ذلك من يعملون بدوام جزئي
أو أصحاب األعمال الحرة أو المتعاقدون المستقلون أو من قلت ساعات عملهم أو مرضوا .تعرّ ف
على ما إذا كنت مستح ًقا عن طريق مراجعة هذه القائمة.

ما مقدار المال الذي يمكن
أن أتلقاه؟

القائمة المتغيرة ،ولن تعرف بشكل مؤكد إال بأن تتقدم .يتضمن قانون  CARES Actالتابع
للحكومة الفيدرالية مبلغ  600دوالر إضافيًا في األسبوع لكل من يتأهل للحصول على إعانات
(باستثناء من يشاركون في برنامج تدريب).

متى سأتلقى المساعدة؟

الطلب على إعانات البطالة أعلى من أي وقت مضى ،ويعمل الفريق في إدارة األمان الوظيفي في
واشنطن بجد لتسريع مدة معالجة طلبك .فيما يلي أهم األخبار :ستتلقى كل المدفوعات المستحقة لك
بأثر رجعي بدءًا من التاريخ الذي أصبحت مستح ًقا فيه .يعني ذلك أنك إذا لم تكن قادرً ا على التقدم
بطلب ألنك لم تستطع التواصل مع اإلدارة ،فسوف تسترد المدفوعات.
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ماذا لو كنت قد توقفت عن
العمل لرعاية فرد في األسرة
مصاب بفيروس كوفيد19-
أو ألن أطفالي خرجوا من
المدرسة وليست لديهم دار
رعاية أطفال؟

بسبب التوسع في اإلعانات المتاحة أثناء تفشي فيروس كوفيد ،19-ستؤهلك أوضاع كثيرة للحصول
على اإلعانات .تشمل األمثلة:
•أن يتعين عليك البقاء في المنزل لرعاية أطفالك ألن مدارسهم مغلقة.
•جهة عملك مغلقة وال تستطيع أن تعمل من المنزل.
•ال تستطيع أن تذهب إلى مكان عملك بسبب أمر "البقاء في المنزل والحفاظ على الصحة"
والعمل عن بُعد ليس خيارً ا متاحً ا.
•انخفضت ساعات عملك بسبب آثار فيروس كوفيد.19-
•أنت عامل بدوام جزئي غير مؤهل عادة للحصول على إعانة البطالة.
•أنت صاحب عمل حر أو متعاقد مستقل.

حرا ولم
أنا أمارس عمالً ً
أتأهل في السابق .ماذا
أفعل اآلن؟

يتأهل أصحاب العمل الحر ،مثل المتعاقدين المستقلين ،إذا كان الفيروس يمنعك من العمل.
قبل التقدم بطلب ،قم بتنزيل هذه القائمة المرجعية ،التي ستساعدك في عملية التقدم بطلب وتجنب
الوقوع في األخطاء الشائعة التي ستبطئ طلبك.

استخدمت إعانات البطالة
الخاصة بي في العام الماضي.
هل ما زلت متأهالً؟

نعم ،تستطيع التأهل مرة أخرى أو يمكن أن تستحق التمديد لفترة تبلغ  13أسبوعًا لمطالبتك السابقة
إذا كنت ال تزال في عام اإلعانة.

أنا عامل غير مسجل رسم ًيا.
هل أنا مؤهل للحصول على
مساعدة؟

يجب أن يكون لديك تصريح بالعمل في الواليات المتحدة لكي تستحق الحصول على إعانات البطالة
وعلى إعانات البطالة الموسعة .إال أن حالة الهجرة ال ينظر إليها بالنسبة إلى االستحقاق ضمن برنامج
اإلجازات األسرية والطبية على مستوى الوالية .لذلك ،إذا كنت مريضًا بشدة أو ترعى شخصًا مريضًا
بشدة ،فقد يتمكن هذا البرنامج من المساعدة .تعرّ ف على المزيد من الموقع paidleave.wa.gov
أو .tometiempo.org
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كما أنشأت الوالية موقعًا إلكترونيًا ( )coronavirus.wa.govيخص تفشي فيروس كورونا ويحتوي
على موارد وتوجيه ومساعدة أثناء هذه األزمة .كما أن هذه األسئلة المتكررة قد تكون مفيدة.

كيف أتقدم بطلب للحصول على
تأمين البطالة؟

هناك طريقتان للتقدم بطلب :عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف .الموقع اإللكتروني ()esd.wa.gov
هو الطريقة األسرع للتقدم بطلب والحصول على اإلعانات باستخدام كمبيوتر مكتبي أو كمبيوتر
محمول .يمكنك أيضًا استخدام جهاز هاتف محمول ،لكن التنقل عبر الموقع يصبح أصعب قليالً.
للتقدم بطلب عبر الهاتف ،اتصل بالرقم .800-318-6022
قبل أن تتقدم بطلب ،قم بتنزيل هذه القائمة المرجعية الخاصة بالتقدم بطلب.
أعداد االتصاالت مرتفعة ج ًدا حاليًا ،ولذلك قد تجد صعوبة في تلقي رد أثناء ساعات العمل العادية.
ستجد ً
حظا أفضل عند التقدم بطلب عبر الهاتف إذا اتصلت بعد الساعة  6مسا ًء وقبل الساعة 7
صباحً ا .إذا تأخرت في التقدم بطلب ،فاعلم أنك ستتلقى كل المدفوعات المستحقة لك بأثر رجعي
بدءًا من التاريخ الذي أصبحت مستح ًقا فيه.
لطرح األسئلة العامة ،اتصل بالرقم 833-572-8400

ما الذي تتضمنه عملية التقدم
بطلب؟

قد تكون هذه العملية مربكة ،ولذلك من المهم أن تراجع المعلومات الموجودة على الموقع
اإللكتروني وتستخدم القوائم المرجعية ومقاطع الفيديو لتساعدك على االستعداد ،وسيكون األمر
أسهل كثيرً ا .هناك عدة خطوات تحتاج إلى اتباعها ،وإذا كنت غير مستحق إلعانة بطالة في
العادة ألنك تعمل بدوام جزئي أو تعمل عمالً حرً ا أو ال تستطيع أن تعمل بسبب إغالق مدارس
أطفالك ،فستحتاج إلى التقدم بطلب أوالً للحصول على إعانة بطالة عادية أوالً ،فإذا تم رفضه،
فتقدم بطلب للحصول على إعانات البطالة الموسعة ( ُتسمى مساعدة في حالة البطالة بسبب
الجائحة ،أو .)PUA

كيف أتابع كل التغيرات التي
تحدث؟

يجري تحديث موقعنا اإللكتروني مع توفر معلومات جديدة .يمكنك أيضًا التسجيل للحصول على
تنبيهات عبر اإللكتروني باللغة اإلنجليزية على موقعنا اإللكتروني من هنا.
تعرّ ف على المزيد من الموقع esd.wa.gov
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