ﺳؤاﻻت ﺣﻘوق ھﻔﺗﮕﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ COVID-19
)ﮐروﻧﺎوﯾروس(
ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﻗواﻧﯾن اﺿطراری ﺑرای ﮐﺎرﮔران و ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎﻧﯽ وﺿﻊ ﺷده اﺳت ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﺷﻐﻠﯽ آنھﺎ ﻣﺗﺄﺛر از ﮐووﯾد19-
اﺳت .اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﺻﻔﺤﮫ ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﺪ.

اطﻼﻋﺎت ﻣﮭم )ﺑﮫروز ﺷده در  5اوت (2020
•
•
•
•

ﺑﮫﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﻗواﻧﯾن اﺿطراری ﮐووﯾد» "waiting week" ،19-ھﻔﺗﮫ اﻧﺗظﺎر« ﺑرای درﺧواﺳتھﺎی
اراﺋﮫ ﺷده در  8ﻣﺎرس  2020ﯾﺎ ﭘس از اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻐو ﺷده اﺳت.
ﺟﺳﺗﺟوی ﺷﻐل اﮐﻧون اﺧﺗﯾﺎری اﺳت .ﮔزارش دادن ﻋدم ﺟﺳﺗﺟوی ﺷﻐل ﺑﺎﻋث ﺗﺄﺧﯾر در ﭘرداﺧت ﻣزاﯾﺎی
ﺷﻣﺎ ﻧﺧواھد ﺷد.
ﺗﮑﻤﯿﻞ آﻧﻼﯾﻦ ﺳرﯾﻊﺗر از ﺗﮑﻣﯾل از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن اﺳت .ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻘﺎﺿﺎی رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش ،ﺗﻌداد ﺗﻣﺎسھﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ
ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻﺳت و ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻣوﻓﻖ ﻧﻣﯽﺷوﻧد ﮐﺎر ﺧود را اﻧﺟﺎم دھﻧد.
ﻋﻼوه ﺑر ﺳؤاﻻت ﻋﺎدی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻘوق ھﻔﺗﮕﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﺑﯾﮑﺎری ) (Unemployment Insurance, UIدر
زﯾر ،ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﮑﺎری در طول ﭘﺎﻧدﻣﯽ )(Pandemic Unemployment Assistance, PUA
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﺆاﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ آنھﺎ ﺟﮭﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰاﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮد .اﯾن اﻟزاﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﻧون
ﻓدرال ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﺳت.

ﺑﮫ ﺻﻔﺤﮫ راھﻨﻤﺎ و ﺳﺆاﻻت ﺻﻼﺣﯿﺖ  PUAﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد

ﺳؤاﻻﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﺣﻘوق ھﻔﺗﮕﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﭘرﺳﯾم
در ﺻورت اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﭼﮫ ﺑﮫﺻورت آﻧﻼﯾن و ﭼﮫ از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن ،ﺳؤاﻻﺗﯽ ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﺛﺑت درﺧواﺳت ﺣﻘوق ھﻔﺗﮕﯽﺗﺎن
ﻣﯽﭘرﺳﯾم ﯾﮑﺳﺎن اﺳت.
•

آﯾﺎ ھر روز از ﻧظر ﺑدﻧﯽ آﻣﺎده و ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑودﯾد؟
 oاﮔر در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﮐﺳبوﮐﺎر ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐووﯾد 19-ﺑﯾﮑﺎر ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﺎﻻی اﺑﺗﻼ ﺑﮫ
ﮐووﯾد 19-ﻗرار دارﯾد و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده اﺳت ﺧود را ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﮐﻧﯾد ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﭘﺎﺳﺦ »ﺑﻠﮫ«
ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال ﺑدھﯾد.

•

آﯾﺎ در طول ھﻔﺗﮫای ﮐﮫ اﮐﻧون ﻣزاﯾﺎ را ﺑرای آن درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ و ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﺳﺗور در ﺟﺳﺗﺟوی
ﮐﺎر ﺑودﯾد؟
ﻣﮕر در ﺻورت ﺗﺄﯾﯾد درﺧواﺳت ﻗرارﮔﯾری در ﻟﯾﺳت اﻧﺗظﺎر ،درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﮑﺎری اﯾﺟﺎب ﻣﯽﮐﻧد ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ
دﻧﺑﺎل ﮐﺎر ﺑﮕردﯾد.
 oﭼﻧد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد اﻟزام ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﺎر را در طول ﺷﯾوع ﮐووﯾد 19-ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد:

•








اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﮐﺎر از طرﯾﻖ .WorkSourceWA.com
ارﺳﺎل درﺧواﺳتھﺎی ﺷﻐل از طرﯾﻖ ﻣوﺗورھﺎی ﺟﺳﺗﺟو ﻧظﯾر
 CareerBuilder ،Indeedو .Monster
ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯾد در ﺣﺎل ﺟذب ﻧﯾرو ھﺳﺗﻧد و ﺳؤال در ﻣورد ﻣﺷﺎﻏل اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ.
ﺣﺿور در ﮐﺎرﮔﺎهھﺎی ﻣﺟﺎزی ﻣوﺟود ﮐﮫ ﺗوﺳط  WorkSourceاراﺋﮫ ﻣﯽﺷوﻧد و ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧدن آﻧﮭﺎ.
ﺗوﺟﮫ :ﻻزم اﺳت دارای ﺗﺟرﺑﮫ ،آﻣوزش ﯾﺎ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑرای آن
درﺧواﺳت ﻣﯽدھﯾد .اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫﻋﻧوان ﮐﺎر ﻣﻧﺎﺳب ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﺷود.
ﻣﺎ ھﻧﮕﺎم ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺑﮭرهﻣﻧدی از ﻣزاﯾﺎی ھﻔﺗﮕﯽ ﺑﯾﮑﺎری ،ﺗﻣﺎم اﻗداﻣﺎت ﺷﻣﺎ
ﺟﮭت اﻧﺟﺎم اﻟزاﻣﺎت ﺟﺳﺗﺟوی ﺷﻐل را ﻣدﻧظر ﻗرار ﺧواھﯾم داد.

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ »ﺑﻠﮫ« ﺑﮫ ﺳؤال ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﻓﻌﺎل ﮐﺎر ﺑدھﯾد و از اﻟزاﻣﺎت ﺟﺳﺗﺟوی ﺷﻐل ﺧود
ﻣﻌﺎف ﻧﺑﺎﺷﯾد ،ﺳؤال دﯾﮕری از ﺷﻣﺎ ﭘرﺳﯾده ﺧواھد ﺷد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﻌداد ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﯾﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻓردی ﺷﻣﺎ در ھﻔﺗﮫ )در  WorkSourceﯾﺎ در  American Job Centerدر اﯾﺎﻟت دﯾﮕر( ﺑﮫ اﻧدازه
ﻣﻧﺎﺳب ﺑوده اﺳت و اﯾن اطﻼﻋﺎت را در ﮔزارش ﺟﺳﺗﺟوی ﺷﻐل ﺧود ﺛﺑت ﮐردهاﯾد.
ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﺧﺎرج از اﯾﺎﻟت ﻧﯾز ﺑﺎﯾد آﻣﺎده ﺷوﻧد ﺗﻣﺎسھﺎی ﺟﺳﺗﺟوی ﺷﻐل را ﺑرای ھر ھﻔﺗﮫای ﮐﮫ ﺑرای آن
درﺧواﺳت ﻣﯽدھﻧد ﺛﺑت ﮐﻧﻧد.
در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ،ﻣوظف ھﺳﺗﯾد اﯾن ﻣوارد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھر ﺗﻣﺎس اﯾﺟﺎد ﺷده را از ﮔزارش ﺟﺳﺗﺟوی
ﺷﻐل ﺧود اراﺋﮫ دھﯾد :ﺗﺎرﯾﺦ؛ ﻧﺎم و آدرس ﮐﺎﻣل ﮐﺳبوﮐﺎر؛ اﯾﻣﯾل و ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﮐﺳبوﮐﺎر؛ ﻧﺣوۀ ﺑرﻗراری
ﺗﻣﺎس؛ ﻓردی ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﯾد؛ و ﻧوع ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن ﺑودﯾد.
در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺷﺧﺻﯽ )در  WorkSourceﯾﺎ در  American Job Centerدر اﯾﺎﻟت دﯾﮕر(،
ﻣوظف ھﺳﺗﯾد اﯾن ﻣوارد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھر ﺗﻣﺎس اﯾﺟﺎد ﺷده را از ﮔزارش ﺟﺳﺗﺟوی ﺷﻐل ﺧود اراﺋﮫ دھﯾد :ﺗﺎرﯾﺦ؛
ﻧﺎم اداره و ﺷرح ﻓﻌﺎﻟﯾت.
آﯾﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﺎری ﺑود ﮐﮫ رد ﮐردﯾد ﯾﺎ ﻣوﻓﻖ ﻧﺷدﯾد در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷﻐﻠﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزیﺷده ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد؟
آﯾﺎ ﺑرای ﻏراﻣت ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﯾﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺟﻧﺎﯾت درﺧواﺳت دادهاﯾد ﯾﺎ اﯾن ﻏراﻣت را درﯾﺎﻓت ﮐردهاﯾد؟*
آﯾﺎ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر در ﺣﻘوق ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ درﺧواﺳت دادهاﯾد ﯾﺎ اﯾن ﺣﻘوق ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت؟*
آﯾﺎ ﺣﻘوق ﺗﻌطﯾﻼت را از ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺛﺎﺑت ﺧود ﺑرای ھر روز ھﻔﺗﮥ ﻣورد درﺧواﺳت درﯾﺎﻓت ﮐردهاﯾد ﯾﺎ
درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد؟*
آﯾﺎ ﺣﻘوق اﯾﺎم ﻣرﺧﺻﯽ را ﺑرای ھر روز ھﻔﺗﮥ ﻣورد درﺧواﺳت ،درﯾﺎﻓت ﮐردهاﯾد ﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد؟*
آﯾﺎ ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی اطﻼﻋﯾﮫ ﯾﺎ ﭘﺎداش ﭘﺎﯾﺎن ﺧدﻣت ﺑرای ھر روز ھﻔﺗﮥ ﻣورد درﺧواﺳت درﯾﺎﻓت ﮐردهاﯾد ﯾﺎ
درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد؟*
آﯾﺎ در ھﯾﺋت ﻣﻧﺻﻔﮫ ﺧدﻣت ﮐردهاﯾد؟*
آﯾﺎ ﺑﯾش از  72ﺳﺎﻋت ﻣداوم در ﻧﯾروی ذﺧﯾره ﯾﺎ ﮔﺎرد ﻣﻠﯽ ﺧدﻣت ﮐردهاﯾد؟*
آﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺧود اﺷﺗﻐﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﮐردهاﯾد؟*
آﯾﺎ در ھﻔﺗﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرای ھﯾﭻ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐردهاﯾد؟*

* درآﻣدھﺎی ﺧود را ﺑرای ھﻔﺗﮫای ﮐﮫ در آن ﺑرای آﻧﮭﺎ ﮐﺎر ﮐردﯾد ،ﻧﮫ ھﻔﺗﮫای ﮐﮫ آنھﺎ ﺑﮫ دﺳت ﺷﻣﺎ رﺳﯾده اﺳت ﮔزارش دھﯾد.
ﻣﺑﻠﻎ ﮐل ﭘﯾش از ﮐﺳورات را ﮔزارش دھﯾد .در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺧود اﺷﺗﻐﺎﻟﯽ ،درآﻣد ﺧﺎﻟص ﺧود را ﮔزارش دھﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن از ﺷﻣﺎ
ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﺟﻣوع ﺳﺎﻋﺎت ﯾﺎ روزھﺎﯾﯽ را ﮔزارش دھﯾد ﮐﮫ در آنھﺎ درآﻣد ﮐﺳب ﮐردهاﯾد.
ﻧﻣودار ﮐﺳورات درآﻣدھﺎ
ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾزان ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ از ﺣﻘوق ھﻔﺗﮕﯽ ﺷﻣﺎ ﮐﺳر ﻣﯽﺷود ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻧﻤﻮدار ﮐﺴﺮ درآﻣﺪھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ) Earnings
 (Deductionرا 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 واﻗﻌﺎ ً ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘرداﺧت ﻧﺷده اﺳت) .درآﻣدھﺎ ﺷﺎﻣل
ﺗﻣﺎم دﺳﺗﻣزدھﺎی ﺑﮫ دﺳت آﻣده ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﻘوق ،ﮐﻣﯾﺳﯾونھﺎ و ﭘﺎداشھﺎ ،ارزش
ﻧﻘدی دﺳﺗﻣزد ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑﮫ ھر روﺷﯽ ﺑﮫ ﻏﯾر از ﭘول ﻧﻘد ،و ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﻘول اﻧﻌﺎمھﺎ(.
ﺗﻌداد ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ھﻔﺗﮫ ﮐﺎر ﮐردهاﯾد.
ﻧﺎم ﮐﺳبوﮐﺎر ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺷﻣﺎ.
آدرس ﮐﺎﻣل ﮐﺳبوﮐﺎر ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺷﻣﺎ.
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر ﺧود را در اﯾن ھﻔﺗﮫ آﻏﺎز ﮐردﯾد.

ﭘس از وارد ﮐردن درآﻣدھﺎی ﺧود
از ﺷﻣﺎ ﺳؤال ﻣﯽﺷود» ،آﯾﺎ اﻧﺗظﺎر دارﯾد ھﻔﺗﮥ آﯾﻧده ﺑرای ھﻣﯾن ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﻧﯾد؟« اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ »ﺧﯾر« ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد دﻟﯾل آن
را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد:
 .1ﻧﺑود ﮐﺎر

o

.2
.3
.4
.5

ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﮐﺳبوﮐﺎر ﯾﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻋﻣوﻣﯽ در طول ﺷﯾوع
ﮐووﯾد 19-ﺗﻌطﯾل ﮐرده ﯾﺎ ﺗﻌداد ﮐﺎرﮐﻧﺎن را ﮐﺎھش داده اﺳت.

ﺗﻌداد ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻣﺗر ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺑود ﮐﺎر
اﺧراج ﺷدن
اﺳﺗﻌﻔﺎ دادن
دﻟﯾل دﯾﮕر

آﯾﺎ درآﻣد ﻗﺎﺑلﮔزارش دﯾﮕری داﺷﺗﯾد؟
اﮔر از ﻗﺎﺑلﮔزارش ﺑودن درآﻣدھﺎی ﺧود ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﻓﮭرﺳت زﯾر را از ﺻﻔﺣﺎت  27ﺗﺎ  28از ﮐﺘﺎﺑﭽﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﮑﺎر
)) (Handbook for Unemployed Workersﻓﺎﯾل  PDFﺑﺎ ﺣﺟم  2.9ﻣﮕﺎﺑﺎﯾت( ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد.
ھﻧﮕﺎم ﺗﮑﻣﯾل ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺧود ،ﺳﯾﺳﺗم ﭘﯾﺎم »درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت« ) (Your claim has been acceptedرا
ﭘﺧش ﻣﯽﮐﻧد ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽدھد.
درآﻣدھﺎی ﻗﺎﺑلﮔزارش:
.1
.2
.3
.4
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درآﻣد ﺧﺎﻟص ﺣﺎﺻل از ﮐﺳبوﮐﺎر ﺧود.
ﭘرداﺧتھﺎی ﻏﯾرﻧﻘدی ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﭘول اﺳت ،از ﺟﻣﻠﮫ اﺟﺎره ﯾﺎ اﺗﺎق و ﻏذا.
ﭘﺎداشھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧﺟﺎمﺷده در آن ھﻔﺗﮫ.
ھرﮔوﻧﮫ اﻧﻌﺎم.
ﺗﻌطﯾﻼت ،ﻣرﺧﺻﯽ و ﻣرﺧﺻﯽ اﺳﺗﻌﻼﺟﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﺣﻘوق.
دﺳﺗﻣزد ﺧدﻣت در ﻧﯾروی ذﺧﯾره ﯾﺎ ﮔﺎرد ﻣﻠﯽ ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از ﺳﮫ روز ﻣﺗواﻟﯽ ﺧدﻣت ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد.
ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮥ اراﺋﮥ ﺧدﻣت در ھﯾﺋت ﻣﻧﺻﻔﮫ.
درآﻣدھﺎی ﺣﺎﺻل از ﮐﺎر در ﺣﯾن ﺗﺣﺻﯾل ﺑﺎ ﺑودﺟﮥ اﯾﺎﻟﺗﯽ )ﺷﺎﻣل ﺑودﺟﮫھﺎی ﻋﻧوان  IVﻧﻣﯽﺷود(.
ﭘرداﺧﺗﯽ از طرف ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ،ﻧظﯾر ﺣﻘوق ﻋﻘباﻓﺗﺎده )از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﻘوق ﻋﻘباﻓﺗﺎده از درﺧواﺳت ﺟﺑران ﺣﻘوق ﯾﺎ
ﻏراﻣت دﺳﺗﻣزد در طول ﻣرﺧﺻﯽ اﺳﺗﻌﻼﺟﯽ( ﺑرای ھﻔﺗﮫھﺎی ﻣورد درﺧواﺳت.

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در درﺧواﺳت ھﻔﺗﮕﯽ ﺧود اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﻣرﺗﮑب ﺷوﯾد
در ﺻورت رخ دادن اﺷﺗﺑﺎه در ﺣﯾن ﺗﮑﻣﯾل درﺧواﺳت ھﻔﺗﮕﯽ ﺧود ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد در ھر زﻣﺎن ﭘﯾش از ﺷﻧﯾدن ﯾﺎ ﻣﺷﺎھدۀ »درﺧواﺳت
ﺷﻣﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت« ،ﻣراﺣل را از اﺑﺗدا ﺷروع ﮐﻧﯾد .در اﻏﻠب ﻣوارد ،ھﻧﮕﺎم ارﺳﺎل درﺧواﺳت ﻓرﺻت ﺧواھﯾد داﺷت اﺷﺗﺑﺎه
ﺧود را اﺻﻼح ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﭘس از ارﺳﺎل درﺧواﺳت ھﻔﺗﮕﯽ ﺧود ﻣﺗوﺟﮫ اﺷﺗﺑﺎھﺗﺎن ﺷدﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﺄﻣور درﺧواﺳتھﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﺑرای
اﺻﻼح اﺷﺗﺑﺎه ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎرۀ  800-318-6022ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑرای اطﻼع از ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻣرﮐز رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ
درﺧواﺳتھﺎ ،ﺑﮫ اﯾن ﻟﯾﻧﮏ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
https://esd.wa.gov/unemployment/unemployed-workers-contact
ﻋدم ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣرﮐز رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ درﺧواﺳتھﺎ و اﺻﻼح ﺧطﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث اﺿﺎﻓﮫ ﭘﺮداﺧﺖ و رد ﺷدن ﻣزاﯾﺎی ﺷﻣﺎ ﺷود.

ﺳؤاﻻﺗﯽ ﮐﮫ در درﺧواﺳت ﺣﻘوق ھﻔﺗﮕﯽ PUA
ﺷﻣﺎ ﻣﯽﭘرﺳﯾم
اﯾن ﺳؤاﻻت در ﻣورد دﻻﯾﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐووﯾد 19-ﻓردی را واﺟد ﺷراﯾط  PUAﻣﯽﺳﺎزد .ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳؤاﻻت ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد .اﯾن
ﻣوارد ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﮐﻣﮏ ،ﺗﺳﮑﯾن و اﻣﻧﯾت اﻗﺗﺻﺎدی در زﻣﺎن ﺷﯾوع وﯾروس ﮐروﻧﺎ
) (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARESاﻟزاﻣﯽ اﺳت و درﺧواﺳتھﺎی ﺣﻘوق ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺗوﺳط وزارت ﮐﺎر اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ) (U.S. Department of Laborﺑررﺳﯽ و ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ ﺷوﻧد .اﮔر ﺻﻼﺣﯾت
ﺑرﺧورداری از  PUAرا از دﺳت ﺑدھﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺻﻼﺣﯾت درﺧواﺳت ﻣﺟدد ﺑرای ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﮑﺎری ﻋﺎدی را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

اﯾن ﺳؤاﻻت ﻓﻘط ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﻔﺗﮫای اﺳت ﮐﮫ ﺑرای آن درﺧواﺳت اراﺋﮫ ﻣﯽدھﯾد .آنھﺎ ﻋﻼوه ﺑر ﺳؤاﻻت درﺧواﺳت ﺣﻘوق ھﻔﺗﮕﯽ
 UIھﺳﺗﻧد .اﯾن ﺳؤاﻻت ﺑﮫ ﺻورت »ﺑﻠﮫ« ﯾﺎ »ﺧﯾر« ھﺳﺗﻧد .راھﻨﻤﺎی ﺑﯿﮑﺎری ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﻣﺎ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری را در
راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳؤاﻻت اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ از ﺻﻔﺣﮫ  28ﺷروع ﻣﯽﺷوﻧد.
در ﺻورت ارﺳﺎل درﺧواﺳت ﺣﻘوق ھﻔﺗﮕﯽ  PUAﺧود ﺑﮫﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ از طرﯾﻖ  ،eServicesﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫﺻورت
آﻧﻼﯾن ﺑﮫ اﯾن ﺳؤاﻻت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻﻼﺣﯾت ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد .در ﺻورت ارﺳﺎل درﺧواﺳت ﺧود ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻠﻔن ﺧودﮐﺎر ﻣﺎ،
ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫای ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﺧواھﯾم ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد آن را ﻓورا ً ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑرﮔرداﻧﯾد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت
 PUAﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺎﯾد ﭘﺎﺳﺦھﺎﯾﺗﺎن را درﯾﺎﻓت و ﺟوابھﺎﯾﺗﺎن را ﭘردازش ﮐﻧﯾم .ﻣﻣﮑن اﺳت در ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در اﻧﺗظﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ
ھﺳﺗﯾم ،ﻣزاﯾﺎی ﺷﻣﺎ را ﻣﺷروط ﭘرداﺧت ﮐﻧﯾم ،اﻣﺎ اﮔر ﭘﺎﺳﺦھﺎﯾﺗﺎن ﺑﮫ ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ را درﯾﺎﻓت ﻧﮑﻧﯾم ،ﺑﺎﯾد وﺟوه درﯾﺎﻓﺗﯽ را ﺑﮫ ﻣﺎ
ﻣﺳﺗرد ﮐﻧﯾد .در ﺻورت ارﺳﺎل درﺧواﺳت ﺣﻘوق ھﻔﺗﮕﯽ از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳؤاﻻت اﻧدﮐﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻧد .اﮐﯾدا ً ﺗوﺻﯾﮫ
ﻣﯽﺷود درﺧواﺳت ھﻔﺗﮕﯽ  PUAﺧود را در ﺻورت اﻣﮑﺎن در  eServicesﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺳﺆاﻻت و راھﻨﻤﺎی ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از PUA
اداره اﻣﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ« ﺑرﻧﺎﻣﮫ/ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ اراﺋﮫ ﻓرﺻﺗﮭﺎی ﺑراﺑر اﺳت .در ﺻورت درﺧواﺳت ،ﻣﺳﺎﻋدﺗﮭﺎ و ﺧدﻣﺎت ﮐﻣﮑﯽ ﺑرای»
ﻣﻌﻠواﻟن در دﺳﺗرس اﺳت .ﺧدﻣﺎت ﺗرﺟﻣﮫ ﺑﮭﺻورت راﯾﮕﺎن ﺑرای
اﻓرادی ﮐﮫ ﺗﺳﻠط ﻣﺣدودی ﺑر زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ دارﻧد در دﺳﺗرس اﺳت .ﺳروﯾس رﻟﮫ ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ واﺷﻧﮕﺗن 711:

