به دلیل شیوع ویروس کرونا،
ساعات کاریتان کاهش یافته
است یا مریض یا بیکار شدهاید؟
صدها هزار نفر از ساکنان واشنگتن بهدلیل شیوع ویرویس کرونا (کووید )19-ساعات
کاریشان کاهش یافته است یا مریض یا بیکار شدهاند .در این بحران ،کمک در دسترس
شما و خانواده شما قرار میگیرد .این نمودار مزایا را مرور کنید تا ببینید برنامههای
ایالتی موجود برای شما کدام است.

آیا واجد شرایط مزایای
بیکاری هستم؟

در حال حاضر با تغییرات ایالتی و فدرال به وجود آمده از زمان شیوع این ویروس ،واجد
شرایط بودن بسیار آسانتر شده است .مزایای بیشتری در اختیار افراد بیشتری قرار میگیرد،
از جمله افرادی که بهصورت پارهوقت کار میکنند ،دارندگان شغل آزاد ،پیمانکاران مستقل یا
افرادی که ساعات کاریشان کاهش یافته است یا بیمار هستند .با بررسی این لیست ،از واجد
شرایط بودن خود مطلع شوید.

چقدر پول میتوانم
دریافت کنم؟

این امر بستگی به شرایط افراد دارد و تا درخواست خود را ارائه نکنید ،اطالع قطعی از آن
کسب نمیکنید( CARES Act .مصوبه برای کمک ،تسکین و امنیت اقتصادی در زمان
شیوع ویروس کرونا) دولت فدرال برای هر شخصی که واجد شرایط دریافت مزایا است،
 600دالر اضافی در هر هفته در نظر میگیرد (بهجز آنان که در برنامه آموزشی هستند).

چهزمانی کمک
دریافت میکنم؟

تقاضا برای مزایای بیکاری بیشتر از همیشه است و تیم «اداره امنیت شغلی واشنگتن» سخت
تالش میکند تا این روند برای شما سریعتر طی شود .مهمترین اخبار به این شرح است :از
تاریخی که واجد شرایط شدهاید ،همه پرداختیهای معوق خود را دریافت میکنید .یعنی ،اگر
بهدلیل اینکه نتوانستهاید با این اداره تماس بگیرید ،قادر به ارائه درخواست نبودهاید ،پرداختی
های معوق را دریافت خواهید کرد.
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اگر برای مراقبت از یکی
از اعضای خانواده که مبتال
به کووید 19-است ،یا به
دلیل مدرسه نرفتن کودکان و
نداشتن پرستار بچه ،مجبور
به کار نکردن باشم ،چه
کاری باید انجام دهم؟

بهدلیل مزایای تعمیمیافته موجود در طول شیوع کووید ،19-بسیاری از موقعیتها ممکن است
شما را واجد شرایط دریافت مزایا کنند .مثالها شامل این موارد است:
•باید در خانه بمانید تا از کودکانتان مراقبت کنید ،زیرا مدارس آنها بسته است.
•کارفرمای شما کار را تعطیل کرده است و نمیتوانید از خانه کار کنید.
•بهدلیل حکم «در خانه بمانید ،سالم بمانید» نمیتوانید به محل کار خود بروید و نمیتوانید
دورکاری کنید.
•بهدلیل تأثیرات کووید ،19-ساعات کاری شما در محل کار کاهش یافته است.
•شغل پارهوقت دارید که معموالً مشمول شرایط بیکاری نیست.
•شغل آزاد دارید یا پیمانکار مستقل هستید.

شغل آزاد دارم و در گذشته،
واجد شرایط نبودم .اکنون
چه کار باید بکنم؟

شاغالن آزاد ،مثل پیمانکاران مستقل ،واجد شرایط هستند ،مشروط بر اینکه ویروس مانع از کار
کردن آنها شده باشد.
پیش از درخواست ،این چکلیست را دانلود کنید ،این چک لیست در روند درخواست به شما
کمک میکند و مانع از بروز اشتباهات رایجی میشود که سرعت رسیدگی به درخواست شما را
کند میکنند.

طی سال گذشته ،از
مزایای بیکاری استفاده
کردهام .آیا همچنان واجد
شرایط هستم؟

بله ،میتوانید دوباره واجد شرایط باشید یا شرایط الزم برای تمدید  13هفتهای درخواست قبلی
خود را دارا باشید ،مشروط بر اینکه همچنان در همان سال درخواست مزایا باشید.

کارگر فاقد مدارک قانونی
هستم .آیا شرایط الزم برای
دریافت کمک را دارم؟

باید مجوز کار در ایاالت متحده را داشته باشید تا واجد شرایط مزایای بیکاری و مزایای بیکاری
تعمیمیافته باشید .با وجود این ،برای بررسی شرایط الزم در برنامه «مرخصی با حقوق به دالیل
خانوادگی و پزشکی» این ایالت ،وضعیت مهاجرتی در نظر گرفته نمیشود .بنابراین ،اگر شدیداً
بیمار هستید یا از شخصی مراقبت میکنید که شدیداً بیمار است ،این برنامه ممکن است بتواند به
شما کمک کند .کسب اطالعات بیشتر در  paidleave.wa.govیا .tometiempo.org

کسب اطالعات بیشتر در esd.wa.gov

همچنین ،این ایالت وبسایتی ( )coronavirus.wa.govرا مخصوص شیوع ویروس کرونا
راهاندازی کرده است که در طول این بحران ،منابع ،مشاوره و کمک در آن ارائه میشود .این
پرسشهای متداول نیز ممکن است مفید باشند.

چگونه برای بیمه بیکاری
درخواست دهم؟

دو راه برای ارائه درخواست وجود دارد .آنالین یا تلفنی .مراجعه به وبسایت ()esd.wa.gov
با استفاده از رایانه رومیزی یا لپتاپ ،سریعترین راه برای درخواست و دریافت مزایا است .می
توانید از دستگاه تلفن همراه هم استفاده کنید ،اما پیمایش در صفحات وب با آن سختتر است.
برای ارائه درخواست از طریق تلفن ،با  800-318-6022تماس بگیرید.
پیش از ارائه درخواست ،این چکلیست درخواستنامه را دانلود کنید.
حجم تماسهای دریافتی در حال حاضر بسیار زیاد است ،بنابراین ممکن است در حین ساعات
معمول کاری برقراری ارتباط برای شما دشوار باشد .اگر پس از ساعت  6عصر و قبل از
ساعت  7صبح تماس بگیرید ،شانس بهتری برای ارائه درخواست خواهید داشت .اگر در ارائه
درخواست تأخیر داشته باشید ،مطلع باشید که همه پرداختیهای معوق خود را از تاریخی که
واجد شرایط شدهاید ،دریافت خواهید کرد.
جهت دریافت پاسخ برای پرسشهای عمومی ،با شماره  833-572-8400تماس بگیرید

روند ارائه درخواست شامل
چه مراحلی است؟

این روند ممکن است گیجکننده باشد ،بنابراین مهم است که اطالعات را در وبسایت مرور کنید
و از چکلیستها و ویدیوها استفاده کنید تا آماده ارائه درخواست شوید ،به این طریق کار شما
بسیار آسانتر خواهد شد .چندین مرحله وجود دارد که باید طی کنید و اگر به دلیل داشتن کار
پارهوقت یا شغل آزاد یا بهموجب ناتوانی برای کار کردن به دلیل بسته شدن مدرسه کودکانتان،
واجد شرایط معمول بیکاری نیستید ،قبل از اینکه برای دریافت مزایای بیکاری تعمیمیافته
(که «مساعدت بیکاری ناشی از همهگیری» یا  PUAنامیده میشود) درخواست ارائه کنید ،ابتدا
باید برای دریافت مزایای بیکاری عادی درخواست داده باشید و درخواستتان رد شده باشد.

چگونه خودم را با همه این
تغییراتی که اتفاق میافتد،
وفق دهم؟

وبسایت ما در حال بهروز شدن است و اطالعات جدید در دسترس قرار میگیرد .همچنین ،می
توانید در این وبسایت ،برای دریافت هشدارها به زبان انگلیسی از طریق ایمیل ثبت نام کنید.
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