
 

بشأن المطالبات األسبوعیة المتعلقة بمرض  أسئلة
COVID-19 )(فیروس كورونا 

  .COVID-19من أجل العمال وأصحاب العمل المتأثرین بمرض  تم تبني قواعد للطوارئ
 . COVID-19تعرف على المزید في صفحة 

 ) 2020أغسطس  5التحدیث في (تم  معلومات مھمة

أو بعده كجزء من  2020مارس  8للمطالبات المقدمة في  ) أسبوع االنتظار(   "waiting week" تم إرجاء •
 في حاالت الطوارئ. COVID-19قواعد 

 أصبح البحث عن وظیفة اختیاریًا اآلن. لن یؤدي اإلبالغ عن عدم وجود أنشطة بحث إلى تأخیر مستحقاتك. •
أسرع من التقدیم عبر الھاتف. ونشھد زیادة كبیرة للغایة في عدد المكالمات   سیكون تقدیم المطالبة عبر اإلنترنت •

 الواردة بسبب الطلب المتزاید، وال یمكن للعدید من العمالء الوصول.
 البات التأمین ضد البطالة مطباإلضافة إلى األسئلة المعتادة األسبوعیة بشأن  •

)Unemployment Insurance ,UI (  أدناه، یجب على مقدمي المطالبات المتعلقة بالحصول على إعانة البطالة
اإلجابة عن األسئلة اإلضافیة ) Pandemic Unemployment Assistance, PUAفي أثناء الجائحة (

 . وھذا مطلب قانوني فیدرالي. للتصدیق على أھلیتھم للحصول على المستحقات

 PUAصفحة األسئلة واإلرشادات المتعلقة بأھلیة  انتقل إلى

  

 األسئلة التي نطرحھا بشأن مطالبتك األسبوعیة
 ة ھي نفسھا سواء قمت بتقدیمھا عبر اإلنترنت أو عبر الھاتف.تكون األسئلة التي نطرحھا عندما تقدم مطالبتك األسبوعی

 ھل كنت قادًرا جسدیًا ومتاًحا للعمل كل یوم؟  •
o  إذا كنت عاطًال عن العمل نتیجة لجائحةCOVID-19   وبسبب إغالق األعمال التجاریة أو كنت

الذاتي، فال یزال وتمت توصیتك بالخضوع للعزل  COVID-19معرًضا لخطر كبیر لإلصابة بمرض 
 یتعین علیك اإلجابة بـ "نعم" عن ھذا السؤال.

 ھل أجریت بحثًا فعاًال عن العمل، وفقًا للتوجیھات، خالل األسبوع الذي تقدم فیھ المطالبة اآلن؟  •
   ما لم تتم الموافقة على طلبك لالستعداد، فإن تلقي مستحقات البطالة یتطلب منك البحث بشكل فعال عن عمل. •

o  یلي بعض االقتراحات لمساعدتك في ملء متطلبات البحث عن وظیفة في أثناء تفشي مرض  فیما
COVID-19 . 

 التقدم بطلب للحصول على وظیفة من خالل WorkSourceWA.com. 
  تقدیم الطلبات من خالل محركات البحث، مثلIndeed  وCareerBuilder وMonster  ،

 على سبیل المثال ال الحصر.
 .االتصال بأصحاب العمل الذین تعرف أنھم یقومون بالتوظیف في وظائف محتملة 
  استكمال ورش العمل االفتراضیة المتاحة التي تُقدَّم من خاللWorkSource.   
 :یجب أن تكون لدیك خبرة سابقة في الوظائف التي تتقدم لھا أو تكون حصلت على   مالحظة

 أنھ عمل مناسب.تدریب أو تثقیف سابق بشأنھا. یتم تعریف ھذا على 
 في االعتبار أي جھود تبذلھا الستكمال متطلبات البحث عن وظیفة عند تحدید األھلیة  سنأخذ

 األسبوعیة للبطالة.
ح المتعلق بالبحث الفعال عن عمل ولم تُعفى من متطلبات البحث عن وظیفة، فسیتم طر  إذا أجبت بـ "نعم" عن السؤال  •

ریت العدد المناسب من االتصاالت مع أصحاب األعمال أو األنشطة  سؤال إضافي علیك. یجب أن تقر بأنك أج
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في والیة أخرى)، وأنك سجلت   American Job Center أو على WorkSourceالشخصیة كل أسبوع (على 
 ھذه المعلومات في سجل البحث عن وظیفة الخاص بك.

یجب أیًضا أن یكون المطالبون من خارج الوالیة مستعدین لتسجیل االتصاالت المتعلقة بالبحث عن وظیفة لكل   •
 أسبوع تتم المطالبة بھ.

لالتصاالت المتعلقة بأصحاب األعمال، سیُطلب منك توفیر العناصر التالیة من سجل البحث عن وظیفة  بالنسبة  •
الخاص بك لكل اتصال تم إجراؤه: التاریخ؛ واسم العمل التجاري والعنوان الكامل؛ ورقم ھاتف العمل أو البرید 

 عمل الذي كنت تبحث عنھ.اإللكتروني؛ وكیفیة إجراء االتصال؛ والشخص الذي تواصلت معھ؛ ونوع ال
في والیة أخرى)، سیُطلب منك  American Job Centerأو في  WorkSourceبالنسبة لألنشطة الشخصیة (في  •

 من سجل البحث عن وظیفة لكل نشاط: التاریخ وعنوان المكتب ووصف النشاط. تقدیم ما یلي  
 ھل رفضت أي عرض عمل أو فشلت في الذھاب لمقابلة عمل محددة الموعد؟  •
 * ھل تقدمت بطلب أو تلقیت تعویض العمال أو ضحایا الجرائم؟  •
 * ھل تقدمت بطلب أو ھل حدث تغییر في المعاش التقاعدي؟ •
جًرا مدفوًعا عن أیام العطالت من صاحب العمل المعتاد مقابل أي یوم من أیام األسبوع الذي ھل تتلقى أو ستتلقى أ •

 *تقدم المطالبة بشأنھ؟
 * ھل تتلقى أو ستتلقى أجًرا مدفوًعا عن أیام اإلجازات عن أي یوم من أیام األسبوع الذي تقدم المطالبة بشأنھ؟ •
ح من العمل أو مدفوعات التسریح من العمل ألي یوم من أیام  ھل تتلقى أو ستتلقى أجًرا عوًضا عن إشعار التسری •

 *األسبوع الذي تقدم المطالبة بشأنھ؟ 
 * ھل عملت في ھیئة محلفین؟  •
 * ساعة متتالیة؟  72ھل قمت بواجبك في قوات االحتیاط العسكریة أو الحرس الوطني ألكثر من   •
 * ھل عملت في العمل الحر؟ •
 *األسبوع الماضي؟ھل عملت لدى أي صاحب عمل   •

أبلغ المبلغ اإلجمالي   الذي تلقیتھ مقابل األسبوع الذي عملت خاللھ، ولیس في األسبوع الذي تلقیتھ فیھ.* قم باإلبالغ عن األجر 
قبل الخصومات. للعمل الحر، قم باإلبالغ عن أرباحك الصافیة. ستتم مطالبتك أیًضا بإجمالي الساعات أو األیام التي حصلت على  

 جر مقابل العمل خاللھا. األ
  

 مخطط الخصم الخاص باألجور 

 Earnings(  مخطط الخصم الخاص باألجورلمساعدتك في تحدید المبلغ الذي سیتم خصمھ من مطالبتك األسبوعیة، یمكنك تنزیل 
Deduction الحا�ي (. 

  
 إذا كنت تعمل خالل األسبوع، فاستعد لتقدیم: 

التعویضات التي  المبلغ الذي كسبتھ في ذلك األسبوع، حتى لو لم یكن قد تم دفعھ بالفعل. (تشمل المكاسب جمیع  •
حصلت علیھا مقابل الخدمات الشخصیة، بما فیھا األجور والعموالت والمكافآت، والقیمة النقدیة للتعویض  

 المدفوعة بأي وسیلة غیر األموال النقدیة، والقیمة المعقولة لإلكرامیات). 
 عدد الساعات التي عملت خاللھا في األسبوع. •
 اسم العمل التجاري لصاحب العمل. •
 وان الكامل لصاحب العمل. العن  •
 التاریخ الذي بدأت فیھ العمل ھذا األسبوع. •

  
 بعد إدخال مكاسبك

 ستُسأل، "ھل تتوقع أن تعمل لدى صاحب العمل نفسھ األسبوع المقبل؟" إذا أجبت بال، یجب علیك توضیح السبب:

 قلة العمل  .1
o  الموظفین بسبب الخسارة التي لحقت بالعمل على سبیل المثال، قام صاحب العمل باإلغالق أو تقلیل عدد

 . COVID-19أو توجیھات الصحة العامة في أثناء تفشي جائحة  

 ساعات عمل مخفضة بسبب قلة العمل  .2
 التعرض للطرد  .3
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 قیامك بتقدیم استقالتك .4
 سبب آخر  .5

 
 ھل لدیك أي مكاسب أخرى یمكن اإلبالغ عنھا؟ 

  كتیب العمال العاطلین عن العملفي  28و 27، فراجع القائمة أدناه في الصفحتین إذا لم تكن متأكًدا من إمكانیة اإلبالغ عن مكاسبك 
)Handbook for Unemployed (  ملف بتنسیق)PDF ، میغابایت)  2.9حجمھ 

 أو یعرضھا. ")Your claim has been accepted( مطالبتك تم قبولتكمل إجاباتك، سیقول النظام رسالة " عندما

 تشمل المكاسب التي یمكن اإلبالغ عنھا ما یلي:  

 صافي الدخل من عملك الخاص.  .1
 أو المبیت والطعام.  المدفوعات العینیة التي تحل محل المال، مثل اإلیجار .2
 المكافآت المخصصة للعمل المنجز في ذلك األسبوع. .3
 اإلكرامیات بأي شكل. .4
 اإلجازات والعطالت واإلجازات المرضیة المدفوعة األجر.  .5
 ما تدفعھ قوات االحتیاط العسكري والحرس الوطني إذا عملت أكثر من ثالثة أیام متتالیة. .6
 الدفع مقابل العمل في ھیئة محلفین. .7
 مكاسب المحققة من دراسة عمل خاصة بالوالیة (ال تشمل أموال الباب الرابع). ال .8
الدفع من صاحب العمل، مثل الدفع المتأخر (بما في ذلك الدفع المتأخر من مطالبة بتعویض ضیاع الوقت أو  .9

 تعویض العمال) مقابل العمل في األسابیع التي تقدم المطالبة بشأنھا. 

  

 مطالبتك األسبوعیة إذا ارتكبت خطأ في 

" أو تم قبول مطالبتكإذا ارتكبت خطأ في أثناء تقدیم مطالبتك األسبوعیة، یمكنك البدء من جدید في أي وقت قبل أن تسمع رسالة "
 تراھا. في معظم الحاالت، ستتاح لك الفرصة لتصحیح األخطاء في أثناء تقدیم مطالبتك.

 األسبوعیة، فستحتاج إلى االتصال بوكیل المطالبات والتحدث إلیھ. اتصل بالرقمإرسال مطالبتك بعد إذا اكتشفت خطأك 
لتصحیح الخطأ. للحصول على معلومات االتصال بمركز المطالبات الحالیة والساعات، انتقل  800-318-6022

  https://esd.wa.gov/unemployment/unemployed-workers-contact إلى:

 ورفض المستحقات الخاصة بك.  مبالغ زائدةقد یؤدي عدم االتصال بمركز المطالبات لتصحیح الخطأ إلى دفع 
  

األسبوعیة  PUAاألسئلة التي نطرحھا بشأن مطالبة 
 الخاصة بك

بة أجب عن األسئلة بصدق. وھي مطلو. PUAالتي تجعل الشخص مؤھًال لـ  COVID-19تكون ھذه األسئلة ھي أسباب جائحة 
 Coronavirus Aid, Relief, andواألمن االقتصادي لمواجھة فیروس كورونا (المساعدة واإلغاثة  بموجب قانون

Economic Security, CARES( ) وقد تتم مراجعة المطالبات من قبل وزارة العمل األمریكیةU.S. Department of  
Labor .(  تعد مؤھًال للحصول على إذا لمPUA ،.فقد تكون مؤھًال إلعادة تقدیم طلب للحصول على مستحقات البطالة العادیة  

. وھي أسئلة  األسبوعیة UIإلى جنب مع أسئلة مطالبات  تقدم المطالبة بشأنھ فقط. وتأتي جنبًا  ھذه األسئلة تتعلق باألسبوع الذي 
مزیًدا من المعلومات حول اإلجابة عن ھذه  ناالخاص ب  COVID-19دلیل البطالة في ظل جائجة یُجاب عنھا بنعم أو ال. یوفر 

  .28األسئلة بدًءا من الصفحة 

، یمكنك اإلجابة عن أسئلة األھلیة ھذه عبر eServicesاألسبوعیة الخاصة بك إلكترونیًا باستخدام  PUAإذا قمت بتقدیم مطالبة 
، فسنرسل لك استبیانًا یجب علیك ملؤه وإعادة إرسالھ  اإلنترنت. إذا قمت بتقدیم مطالبتك باستخدام نظام الھاتف اآللي الخاص بنا

قد ندفع مستحقاتك بشروط في أثناء . PUAعلى الفور. یجب أن نتلقى ردودك ونعالج إجاباتك حتى تصبح مؤھًال للحصول على 
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ًال إذا قدمت مطالبتك قد تختلف األسئلة قلی انتظار ردك، ولكن إذا لم نتلَق إجاباتك عن االستبیان، فسیتعین علیك السداد لنا.
 .إن أمكن eServicesباستخدام  األسبوعیة  PUAاألسبوعیة عبر الھاتف. نوصي بشدة بتقدیم مطالبة 

  

 PUAاألسئلة واإلرشادات المتعلقة بأھلیة 
 

 عبارة عن جهة عمل/ برنامج قائم ع� مبدأ تكافؤ الفرص .تتوفر( Department Security Employment( إدارة أمن العمل
ي  واشنطن :711 تتوفر خدمات

 إعانات وخدمات إضاف�ة عند الطلب لذوي االحت�اجات الخاصة. �ا .خدمة ترح�ل االتصاالت �ف
�ة مجان ف ي  اللغة اإلنجل�ي

 المساعدة اللغ��ة ألصحاب ال�فاءة المحدودة �ف
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