
  

  

 COVID-19ھفتگی مربوط بھ  سؤاالت حقوق
 (کروناویروس)

  19- ھا متأثر از کوویدبرای کارگران و کارفرمایانی وضع شده است کھ وضعیت شغلی آن  ای از قوانین اضطراریمجموعھ 
 بھ دست آورید.  19-اطالعات بیشتر را در صفحھ کووید است.

 ) 2020اوت  5روز شده در (بھ اطالعات مھم

ھای «ھفتھ انتظار» برای درخواست   "waiting week"،  19- عنوان بخشی از قوانین اضطراری کوویدبھ •
 یا پس از این تاریخ لغو شده است.  2020مارس    8ارائھ شده در 

جستجوی شغل اکنون اختیاری است. گزارش دادن عدم جستجوی شغل باعث تأخیر در پرداخت مزایای   •
 نخواھد شد.  شما

ھای دریافتی  تعداد تماس تر از تکمیل از طریق تلفن است. بھ دلیل تقاضای رو بھ افزایش، سریع تکمیل آنالین •
 شوند کار خود را انجام دھند.ما بسیار باالست و بسیاری از مشتریان موفق نمی

در  ) Unemployment Insurance, UIعالوه بر سؤاالت عادی مربوط بھ حقوق ھفتگی بیمھ بیکاری (  •
  ) Pandemic Unemployment Assistance, PUAزیر، متقاضیان کمک مالی بیکاری در طول پاندمی ( 

. این الزامی است کھ قانون ھا جھت دریافت مزایا تأیید شودبھ سؤاالت بیشتری پاسخ دھند تا صالحیت آن باید 
 فدرال تعیین کرده است.

 مراجعھ کنید   PUAصفحھ راھنما و سؤاالت صالحیت بھ 

  

 پرسیم سؤاالتی کھ در مورد حقوق ھفتگی شما می
تان تلفن، سؤاالتی کھ ھنگام ثبت درخواست حقوق ھفتگی صورت آنالین و چھ از طریقدر صورت ارائھ درخواست چھ بھ

 پرسیم یکسان است.می 

 آیا ھر روز از نظر بدنی آماده و قادر بھ کار بودید؟  •
o  بیکار ھستید یا در معرض خطر باالی ابتال بھ  19- وکار بھ دلیل کوویداگر در نتیجھ تعطیلی کسب

خود را قرنطینھ کنید، ھمچنان باید پاسخ «بلھ»  قرار دارید و بھ شما توصیھ شده است   19-کووید 
 این سؤال بدھید. بھ

کنید، فعاالنھ و بنا بھ دستور در جستجوی ای کھ اکنون مزایا را برای آن درخواست می آیا در طول ھفتھ  •
 بودید؟  کار

االنھ بھ کند فعمگر در صورت تأیید درخواست قرارگیری در لیست انتظار، دریافت مزایای بیکاری ایجاب می  •
   دنبال کار بگردید.

o تکمیل کنید: 19-کند الزام جستجوی کار را در طول شیوع کوویدچند پیشنھاد کھ بھ شما کمک می 

 ارائھ درخواست کار از طریق WorkSourceWA.com . 
 ھای شغل از طریق موتورھای جستجو نظیر  ارسال درخواست 

CareerBuilder ،Indeed  وMonster . 
  دانید در حال جذب نیرو ھستند و سؤال در مورد مشاغل احتمالی. تماس با کارفرمایانی کھ می 
 ھای مجازی موجود کھ توسط  حضور در کارگاهWorkSource  شوند و بھ ارائھ می

   رساندن آنھا. پایان
 :الزم است دارای تجربھ، آموزش یا تحصیالت مرتبط با شغلی باشید کھ برای آن  توجھ

 شود.می عنوان کار مناسب تعریف دھید. این کار بھ درخواست می 
 مندی از مزایای ھفتگی بیکاری، تمام اقدامات شما  ھنگام تعیین صالحیت شما برای بھره  ما

 جھت انجام الزامات جستجوی شغل را مدنظر قرار خواھیم داد. 

https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19
https://secure.esd.wa.gov/
https://esd.wa.gov/unemployment/weekly-claim-questions#PUA
https://esd.wa.gov/unemployment/weekly-claim-questions#PUA
https://esd.wa.gov/unemployment/weekly-claim-questions#PUA
https://esd.wa.gov/unemployment/PUA-guidance-eligibility-questions
https://esd.wa.gov/unemployment/PUA-guidance-eligibility-questions
https://esd.wa.gov/unemployment/PUA-guidance-eligibility-questions
http://worksourcewa.com/
https://seeker.worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=WAWORKSHOPS&pagetype=simple&seo=workshops


  
سؤال مربوط بھ جستجوی فعال کار بدھید و از الزامات جستجوی شغل خود   در صورتی کھ پاسخ «بلھ» بھ •

ری از شما پرسیده خواھد شد. شما باید تأیید کنید کھ تعداد تماس با کارفرمایان یا  معاف نباشید، سؤال دیگ
در ایالت دیگر) بھ اندازه   American Job Centerیا در  WorkSource ھای فردی شما در ھفتھ (درفعالیت 

 اید. مناسب بوده است و این اطالعات را در گزارش جستجوی شغل خود ثبت کرده
ی آن  ای کھ برا ھای جستجوی شغل را برای ھر ھفتھمتقاضیان خارج از ایالت نیز باید آماده شوند تماس  •

 دھند ثبت کنند. درخواست می 
در رابطھ با تماس با کارفرما، موظف ھستید این موارد مربوط بھ ھر تماس ایجاد شده را از گزارش جستجوی   •

وکار؛ نحوۀ برقراری  وکار؛ ایمیل و شماره تلفن کسب شغل خود ارائھ دھید: تاریخ؛ نام و آدرس کامل کسب 
 نوع کاری کھ بھ دنبال آن بودید.  تماس؛ فردی کھ با او تماس گرفتید؛ و

در ایالت دیگر)،   American Job Centerیا در  WorkSourceھای شخصی (در در رابطھ با فعالیت •
موظف ھستید این موارد مربوط بھ ھر تماس ایجاد شده را از گزارش جستجوی شغل خود ارائھ دھید: تاریخ؛ 

 نام اداره و شرح فعالیت. 
 شده شرکت کنید؟ ریزی بود کھ رد کردید یا موفق نشدید در مصاحبھ شغلی برنامھ  آیا پیشنھاد کاری  •
 * اید؟اید یا این غرامت را دریافت کرده رای غرامت کارکنان یا قربانی جنایت درخواست داده آیا ب •
 * اید یا این حقوق تغییر کرده است؟آیا برای تغییر در حقوق بازنشستگی درخواست داده  •
اید یا آیا حقوق تعطیالت را از کارفرمای ثابت خود برای ھر روز ھفتۀ مورد درخواست دریافت کرده  •

 * خواھید کرد؟ یافتدر
 * اید یا دریافت خواھید کرد؟ آیا حقوق ایام مرخصی را برای ھر روز ھفتۀ مورد درخواست، دریافت کرده •
اید یا  آیا پرداختی بھ جای اطالعیھ یا پاداش پایان خدمت برای ھر روز ھفتۀ مورد درخواست دریافت کرده  •

 * دریافت خواھید کرد؟
 * اید؟کردهآیا در ھیئت منصفھ خدمت  •
 * اید؟ساعت مداوم در نیروی ذخیره یا گارد ملی خدمت کرده   72آیا بیش از  •
 * اید؟آیا بھ صورت خود اشتغالی کار کرده  •
 * اید؟آیا در ھفتھ گذشتھ برای ھیچ کارفرمایی کار کرده •

گزارش دھید.   ت شما رسیده است ھا بھ دس ای کھ آنای کھ در آن برای آنھا کار کردید، نھ ھفتھ برای ھفتھ * درآمدھای خود را 
مبلغ کل پیش از کسورات را گزارش دھید. در رابطھ با خود اشتغالی، درآمد خالص خود را گزارش دھید. ھمچنین از شما  

 اید. ھا درآمد کسب کرده شود کھ مجموع ساعات یا روزھایی را گزارش دھید کھ در آن خواستھ می 
  

 نمودار کسورات درآمدھا 

 Earnings(  نمودار کسر درآمدھای فعلیتوانید شود، می تعیین میزان مبلغی کھ از حقوق ھفتگی شما کسر میبرای کمک بھ 
Deduction  ( .را دانلود کنید 

  
 در صورت کار کردن در طول ھفتھ، آماده باشید این موارد را ارائھ دھید: 

مبلغی کھ در آن ھفتھ بھ دست آوردید، حتی اگر ھنوز مبلغی واقعاً بھ شما پرداخت نشده است. (درآمدھا شامل   •
ھا، ارزش  ھا و پاداشدست آمده برای خدمات شخصی است، از جملھ حقوق، کمیسیون تمام دستمزدھای بھ 

 ھا.)نقدی دستمزد پرداختی بھ ھر روشی بھ غیر از پول نقد، و مبلغ معقول انعام 
 اید. تعداد ساعاتی کھ در ھفتھ کار کرده •
 وکار کارفرمای شما. نام کسب  •
 وکار کارفرمای شما. آدرس کامل کسب •
 ر خود را در این ھفتھ آغاز کردید.تاریخی کھ کا •

  
 پس از وارد کردن درآمدھای خود

شود، «آیا انتظار دارید ھفتۀ آینده برای ھمین کارفرما کار کنید؟» اگر پاسخ شما «خیر» باشد، باید دلیل آن  از شما سؤال می
 مشخص کنید:  را

 نبود کار   .1

https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
http://jobcenter.usa.gov/
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
http://jobcenter.usa.gov/
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-earnings-deduction-chart.pdf


  
o  وکار یا دستورالعمل بھداشتی عمومی در طول شیوع کسب بھ عنوان مثال، کارفرما بھ دلیل تعطیلی

 تعطیل کرده یا تعداد کارکنان را کاھش داده است.  19-کووید 

 تعداد ساعات کمتر بھ دلیل نبود کار .2
 اخراج شدن  .3
 استعفا دادن  .4
 دلیل دیگر  .5

 
 گزارش دیگری داشتید؟آیا درآمد قابل 

  کتابچھ کارگران بیکاراز  28تا  27فھرست زیر را از صفحات گزارش بودن درآمدھای خود مطمئن نیستید، اگر از قابل
)Handbook for Unemployed Workers ( فایل)PDF  مگابایت) مشاھده کنید.  2.9حجم با 

را  ) Your claim has been accepted(» درخواست شما پذیرفتھ شده است ھای خود، سیستم پیام «ھنگام تکمیل پاسخ
 دھد.کند یا نمایش می پخش می 

 گزارش: درآمدھای قابل  

 وکار خود. درآمد خالص حاصل از کسب  .1
 جملھ اجاره یا اتاق و غذا. ھای غیرنقدی کھ جایگزین پول است، از پرداخت  .2
 شده در آن ھفتھ.ھای مربوط بھ کار انجام پاداش  .3
 ھرگونھ انعام.  .4
 تعطیالت، مرخصی و مرخصی استعالجی ھمراه با حقوق. .5
 دستمزد خدمت در نیروی ذخیره یا گارد ملی، در صورتی کھ بیش از سھ روز متوالی خدمت کرده باشید.  .6
 صفھ.پرداخت ھزینۀ ارائۀ خدمت در ھیئت من .7
 شود).نمی  IVھای عنوان درآمدھای حاصل از کار در حین تحصیل با بودجۀ ایالتی (شامل بودجھ  .8
افتاده از درخواست جبران حقوق یا  افتاده (از جملھ حقوق عقبپرداختی از طرف کارفرما، نظیر حقوق عقب  .9

 ھای مورد درخواست.غرامت دستمزد در طول مرخصی استعالجی) برای ھفتھ

  

 صورتی کھ در درخواست ھفتگی خود اشتباھی مرتکب شوید در 

درخواست  توانید در ھر زمان پیش از شنیدن یا مشاھدۀ «در صورت رخ دادن اشتباه در حین تکمیل درخواست ھفتگی خود، می
خواھید داشت اشتباه  »، مراحل را از ابتدا شروع کنید. در اغلب موارد، ھنگام ارسال درخواست فرصت شما پذیرفتھ شده است 

 خود را اصالح کنید. 

ھا تماس بگیرید و صحبت کنید. برای  ارسال درخواست ھفتگی خود متوجھ اشتباھتان شدید، باید با مأمور درخواست پس از اگر 
تماس بگیرید. برای اطالع از شماره تماس و ساعات کار مرکز رسیدگی بھ  6022-318-800 اصالح اشتباه، با شمارۀ

  ھا، بھ این لینک مراجعھ کنید:درخواست 
https://esd.wa.gov/unemployment/unemployed-workers-contact  

 و رد شدن مزایای شما شود.  اضافھ پرداختتواند باعث ھا و اصالح خطا می عدم تماس با مرکز رسیدگی بھ درخواست 
  

 PUAسؤاالتی کھ در درخواست حقوق ھفتگی 
 پرسیممی شما

سازد. صادقانھ بھ سؤاالت پاسخ دھید. این  می  PUAفردی را واجد شرایط  19-این سؤاالت در مورد دالیلی است کھ کووید
 موارد بر اساس قانون کمک، تسکین و امنیت اقتصادی در زمان شیوع ویروس کرونا  

)Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES ( ھای حقوق ممکن  الزامی است و درخواست
بررسی و حسابرسی شوند. اگر صالحیت  ) U.S. Department of Labor(  ایاالت متحدهوسط وزارت کار است ت

  را از دست بدھید، ممکن است صالحیت درخواست مجدد برای مزایای بیکاری عادی را داشتھ باشید. PUAبرخورداری از 

https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-Handbook-for-Unemployed-Workers.pdf
https://esd.wa.gov/unemployment/unemployed-workers-contact
https://esd.wa.gov/unemployment/unemployed-workers-contact
https://esd.wa.gov/unemployment/overpayments


  
وه بر سؤاالت درخواست حقوق ھفتگی  ھا عالدھید. آن درخواست ارائھ می  ای است کھ برای آناین سؤاالت فقط مربوط بھ ھفتھ

UI  .اطالعات بیشتری را در  ما  19-راھنمای بیکاری بھ دلیل کووید ھستند. این سؤاالت بھ صورت «بلھ» یا «خیر» ھستند
  شوند.شروع می 28کند کھ از صفحھ رابطھ با پاسخ بھ این سؤاالت ارائھ می 

صورت  توانید بھمی ، eServicesصورت الکترونیکی از طریق خود بھ  PUAدر صورت ارسال درخواست حقوق ھفتگی 
ت خود با استفاده از سیستم تلفن خودکار ما، آنالین بھ این سؤاالت مربوط بھ صالحیت پاسخ دھید. در صورت ارسال درخواس

ای برای شما ارسال خواھیم کرد کھ باید آن را فوراً تکمیل کنید و بھ ما برگردانید. برای اینکھ واجد شرایط دریافت  پرسشنامھ 
PUA  ار پاسخ شما  ھایتان را پردازش کنیم. ممکن است در ھنگامی کھ در انتظھایتان را دریافت و جواب باشید، باید پاسخ

ھایتان بھ پرسشنامھ را دریافت نکنیم، باید وجوه دریافتی را بھ ما  ھستیم، مزایای شما را مشروط پرداخت کنیم، اما اگر پاسخ 
در صورت ارسال درخواست حقوق ھفتگی از طریق تلفن، ممکن است سؤاالت اندکی متفاوت باشند. اکیداً توصیھ  مسترد کنید.

 .تکمیل نمایید eServicesخود را در صورت امکان در  PUA شود درخواست ھفتگیمی

  

 PUAسؤاالت و راھنمای صالحیت برخورداری از  
 

» یبرا یکمک خدمات و مساعدتھا درخواست، صورت در .است برابر یفرصتھا ارائھ با ییکارفرما/برنامھ »یشغل تیامن اداره  
یبرا گانیرا بھصورت ترجمھ خدمات .است دسترس در معلوالن  

711 :واشنگتن یمخابرات رلھ سیسرو .است دسترس در دارند یسیانگل زبان بر یمحدود تسلط کھ یافراد  
 

https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/Guide_for_expanded_benefits_COVID.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/Guide_for_expanded_benefits_COVID.pdf
https://esd.wa.gov/unemployment/PUA-guidance-eligibility-questions
https://esd.wa.gov/unemployment/PUA-guidance-eligibility-questions
https://esd.wa.gov/unemployment/PUA-guidance-eligibility-questions
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