
 
 

 األسئلة الشائعة:
 التأمین العام ضد البطالة  

 

أو تقدم ، 7072-807-888-1أو   3330-214-877-1اتصل على إنشاء المطالبة األولیة: 
 www.labor.vermont.gov بطلب عبر اإلنترنت على 

 ساعة یوم األحد، 24(الخط اآللي ( 2300-983-800-1االتصال:  تقدیم المطالبة األسبوعیة:
 www.labor.vermont.gov اإلنترنت: م من االثنین إلى الجمعة)، عبر 04:3-ص 5 ومن

قم  الوباء؟المساعدة حول إعانة البطالة بسبب  عنھل تبحث عن مزید من المعلومات  
 https://labor.vermont.gov/PUA بزیارة

 

 األھلیة
 

 ھل أنا مؤھل للحصول على إعانات البطالة؟ 
المجاالت لتشمل  19-یتم توسیع شروط األھلیة للحصول على إعانات البطالة نتیجة لـ كوفید

 التالیة:
 قد تكون مؤھالً إذا تم تسریحك بسبب: •

o 19-توقف صاحب العمل عن العمل لسبب متعلق بـ كوفید 
o نتیجة مباشرة ألمر صادر عن الحاكم أو الرئیس 
o 19-الموظفون في العزل/الحجر الصحي المتعلق بـ كوفید 

 قد تكون مؤھالً إذا تركت العمل بسبب: •
o  ً19-نتیجة كوفیدأن تكون مریضاً أو معزوال 
o في خطر غیر معقول للتعرض للعدوى في مكان عملك 
o 19-رعایة أحد أفراد األسرة المریض أو المعزول نتیجة كوفید 

http://www.labor.vermont.gov/
http://www.labor.vermont.gov/
http://www.labor.vermont.gov/
http://www.labor.vermont.gov/
https://labor.vermont.gov/PUA


o  رعایة أحد أفراد األسرة الذي كان لدیھ خطر غیر معقول بالتعرض للعدوى في
 مكان عملھ

o الحاجة لرعایة طفل تم إغالق مدرستھ أو مركز رعایة األطفال 
 

لو طلب مني طبیب متخصص أو مسؤول الصحة العامة أن أقوم بالحجر الصحي نتیجة ماذا 
 ، ولكنني لست مریضاً؟ 19-كوفید

 قد تكون مؤھالً للحصول على إعانات البطالة إذا كنت تستوفي المعاییر التالیة:
أنت تتبع توجیھات أخصائي الصحة الطبیة أو مسؤول الصحة العامة للعزل الذاتي أو  •

 19-لصحي بسبب التعرض لـ كوفیدالحجر ا
أنت ال تتلقى إجازة مرضیة مدفوعة األجر أو أي نوع آخر من اإلجازات من صاحب  •

 العمل
 

ماذا لو أغلق صاحب العمل، إما كإجراء وقائي أو بسبب مرض أحد الموظفین، وُطلب من  
للحصول ؟ ھل أنا مؤھل 19-الموظفین اآلخرین عزل أنفسھم أو الحجر الصحي نتیجة كوفید

 على إعانات البطالة؟ 
إذا كنت ال تتلقى تعویضاً من صاحب العمل، مثل اإلجازة المرضیة المدفوعة أو اإلجازة 

 المدفوعة، فقد تكون مؤھالً للحصول على إعانات البطالة خالل ھذه الفترة.
 

مؤھالً ، ھل سأكون 19- إذا أصبت بمرض خطیر وأجبرت على ترك وظیفتي نتیجة لـ كوفید
 للحصول على إعانات البطالة؟ 

الذین یعانون من  نعم. یتم توسیع شروط األھلیة للحصول على إعانات البطالة لتشمل األفراد
 .19-نتیجة كوفید المرض أو العزل

 
 ؟19-ماذا لو كنت بحاجة إلى ترك عملي لرعایة أحد أفراد العائلة نتیجة كوفید

 عائلة، فأنت اآلن مؤھل للحصول على إعانات البطالة.إذا تركت العمل لرعایة أحد أفراد ال
 

 ، ھل أنا مؤھل؟19-أغلق صاحب العمل بسبب كوفید
، فقد تكون مؤھالً للحصول على إعانة البطالة العادیة 19-إذا أغلق صاحب العمل بسبب كوفید

 ). PUAأو إعانة البطالة بسبب الوباء (



 
 ، ھل أنا مؤھل؟19-بسبب كوفیدقام صاحب العمل بتخفیض ساعات العمل 

، فقد تكون مؤھالً 19-إذا قام صاحب العمل بتخفیض ساعات العمل الخاصة بك بسبب كوفید
 للحصول على إعانات البطالة.

 
 ماذا لو تم إغالق مكان عملي ولكنني أعمل من المنزل، فھل أنا مؤھل؟

دون انخفاض في األجور، فأنت إذا كان مكان عملك مغلقاً أمام الناس، ولكنك تعمل عن بُعد، 
 غیر مؤھل للبطالة.

 
طلب مني صاحب العمل أن أعود إلى العمل لكني ال أشعر باألمان في العودة. ھل یمكنني عدم 

 العودة إلى العمل ومواصلة تقدیم طلب للحصول على إعانة البطالة؟ 
صول على إعانات دك من األھلیة للحعدم قبول العمل عندما تكون قادراً ومتاحاً سوف یجرّ 

 البطالة.
 
  



 األسئلة المتعلقة بالمطالبة
 لقد حصلت على "قرار نقدي"، ما ھذا وماذا یعني؟

یتم حساب القرار النقدي على أساس األجور خالل األرباع األربعة األخیرة. القرار النقدي 
دوالر  600ي تبلغ الذي تتلقاه ھو مبلغ إعانة الوالیة وال یعكس اإلعانة الفیدرالیة اإلضافیة الت

).  CARES Actالمضافة من "قانون المعونة واإلغاثة واألمن االقتصادي للفیروسات التاجیة" (
 دوالر أمریكي في تحویل األموال اإللكتروني أو الشیك الورقي. 600سیظھر مبلغ 

 
ى  ھل أقوم بتقدیم مطالبة جدیدة إذا كنت قد قدمت طلباً للبطالة في العام الماضي وعدت إل

 العمل؟ 
إذا كانت لدیك مطالبة مفتوحة خالل االثني عشر شھراً الماضیة، فلن تحتاج إلى إعادة تقدیم 

طلب للحصول على إعانة البطالة. یمكنك إعادة فتح مطالبتك عن طریق تسجیل الدخول مرة 
أخرى إلى بوابة المطالب عبر اإلنترنت أو عن طریق االتصال بخط المطالبات األسبوعیة 

م من  4:30-ص 5ساعة یوم األحد،  24اآللي: (ساعات الخط  2300-983-800-1اآللي. 
 االثنین إلى الجمعة)

 
 ماذا لو انتھت صالحیة مطالبتي؟

 13إذا انتھت صالحیة مطالبتك، ستكون مؤھالً للحصول على إعانة موسعة حیث توفر 
التطویر. ستعلن الوزارة عن أسبوعاً إضافیاً من اإلعانات. برنامج اإلعانات الموسعة قید 

 موعد تشغیل البرنامج.
 

 نسیت تقدیم مطالبتي األسبوعیة األسبوع الماضي. ماذا أفعل؟
إذا نسیت تقدیم مطالبة أسبوعیة لألسبوع الماضي، یمكنك االتصال بخط تقدیم الطلبات 

عبر أو تسجیل الدخول إلى بوابة المطالب  2300-983-800-1األسبوعي اآللي على الرقم 
اإلنترنت وتقدیم مطالبة عن األسبوع الماضي. یمكنك تقدیم مطالبة عن أسبوع ماض واحد فقط 

في الیوم. ستتلقى رسالة على صفحة التأكید إلعالمك بالوقت الذي یمكنك فیھ تسجیل الدخول 
مرة أخرى إلى بوابة المطالب لتقدیم طلب فائت أخر. بعد االنتھاء، ستحتاج إلى االستمرار في  

 مساًء. 4تقدیم مطالبة أسبوعیة كل أسبوع بین األحد والجمعة الساعة 
 
 



 
 الفصل/البت فیھا. ما معنى ھذا؟  إنھ یتممطالبتي تقول 

تتطلب المطالبات التي یتم الفصل فیھا مزیداً من المراجعة من جانب الوزارة لتحدید األھلیة. 
لمدة یوم أو یومین من العمل. (على ومن أكثر ھذه العوامل شیوعاً، عدم اإلبالغ عن األجور 

سبیل المثال، إذا كنت تعمل من االثنین إلى األربعاء وتم تسریحك یوم الخمیس، فستحتاج إلى 
اإلبالغ عن األجور من االثنین إلى األربعاء). ستقوم اإلدارة بإخطارك عند اكتمال 

 الفصل/البت بالمطالبة.
 
  



 أسئلة الدفع
 دوالر كاملة؟  600إعانة الـ لماذا لم أحصل على 

عندما إكمالك لطلبك األولي، إذا اخترت أن یتم اقتطاع الضرائب من مبلغ اإلعانة األسبوعیة 
دوالر أیضاً.  600الخاصة بك، فسیتم خصم الضرائب من اإلعانة الفیدرالیة التي تبلغ 

 وتخضع جمیع اإلعانات لضرائب الوالیة والضرائب الفیدرالیة.
 

 مكنني الحصول على اإلعانات؟إلى متى ی 
 13أسبوعاً وإعانات موسعة لمدة  26یمكنك الحصول على إعانات التأمین ضد البطالة لمدة 

 أسبوعاً.
 

 متى سیتم الدفع لي؟ 
إذا قمت بتقدیم مطالباتك األسبوعیة باستمرار ولم یكن لدیك أي مشاكل في مطالبتك، فیمكنك 

 توقع الدفع على أساس أسبوعي.
 

 قدمت طلبي للبطالة ولم أتلق أي أموال. لماذا؟لقد 
بعد إرسال طلبك األولي، تحتاج إلى االستمرار في تقدیم مطالبات البطالة لكل أسبوع تكون فیھ 

عاطالً عن العمل. كل مطالبة أسبوعیة تؤكد أنك كنت عاطالً عن العمل في األسبوع السابق. 
أنك عدت إلى العمل وستتوقف عن إصدار  إذا لم تقدم مطالبات أسبوعیة، یفترض النظام 

 اإلعانات.
 

لقد تقدمت بطلب للحصول على إعانة البطالة، وكنت أتقدم بمطالباتي األسبوعیة، ولم أتلق 
 أي أموال. فما ھو السبب؟

 1200إذا لم تكن قد تلقیت أي إعانات بطالة حتى اآلن، بما في ذلك شیك الدفع المسبق بقیمة 
بھا مشكلة في ذلك تتطلب من الوزارة إجراء مزید من البحث لتحدید دوالر، فإن مطالبتك 

األھلیة. قد یكون ھذا بسبب اضطرار الوزارة إلى جمع المعلومات من والیة أخرى، 
ومشكالت األرباح، وغیرھا. ستقوم اإلدارة بإخطارك عند اكتمال عملیة الفصل/البت 

 بالمطالبة.
 
 
 



 
 بطالةأسئلة أخرى تتعلق بالتأمین ضد ال

 سأعود إلى العمل. ھل علّي فعل أي شيء إلبالغ وزارة العمل؟
إذا كنت ستعود إلى العمل، فلن تحتاج إلى إبالغ الوزارة في الوقت الحالي. یجب علیك ببساطة 
التوقف عن تقدیم المطالبات األسبوعیة الخاصة بك. إذا قمت بالتقدیم لألسبوع الذي كنت تعمل 

إذا كنت تعمل وتؤّدي عمالً   اط احتیالي وسیتم حرمانك من اإلعانات.فیھ بشكل كامل، فھذا نش
خالل أسبوع تقوم فیھ بتقدیم طلب للحصول على إعانات التأمین ضد البطالة، فیجب علیك 

  اإلبالغ عن ساعات العمل واألجور المكتسبة.
 

جدول زمني مطالبتي مازالت في مرحلة الفصل/البت بھا لبضعة أسابیع حتى اآلن. ھل ھناك 
 لتلقي القرار؟

 إذا كانت مطالبتك في مرحلة الفصل/البت، فسیتم الفصل فیھا بالترتیب الذي تم استالمھ بھا.
 

 كیف یمكنني إعادة تعیین رقم التعریف الشخصي الخاص بي؟
إذا كنت بحاجة إلى إعادة تعیین رقم التعریف الشخصي الخاص بك، یمكنك االتصال بخط 

 .7072-807-888 ى الرقمالھاتف اإلضافي عل
 

 ، ھل ما زلت بحاجة للبحث عن عمل؟19-كنت بالفعل في حالة بطالة قبل كوفید
. ستقوم اإلدارة بإبالغ 19-ال، تم التنازل عن جمیع متطلبات البحث عن العمل نتیجة كوفید

 أصحاب المطالبات عند إعادة متطلبات البحث عن العمل.
 

 العمل. ال أعرف متى سأعود إلى العمل، فكیف یمكنني تحدیث ذلك؟ لقد مر تاریخ عودتي إلى 
في الوقت الحالي، ال تحتاج إلى تحدیث تاریخ عودتك إلى العمل. ستعلن الوزارة عن أي 

 تغییرات تطرأ على ھذه العملیة.
 
 
 
 
 



 
 لماذا أحصل على "رقم الضمان االجتماعي غیر موجود" عند تقدیم مطالبتي األسبوعیة؟

 محتمل أنك تواجھ رقم الضمان االجتماعي غیر موجود ألحد األسباب التالیة:من ال
ساعة عمل  72مطالبتك األولیة ال تزال قید المعالجة. قد یستغرق األمر ما یصل إلى  •

 من وقت تقدیم مطالبتك األولیة لیتم تحمیلھا في النظام.
دأ فترة تقدیم المطالبة أنت تحاول تقدیم مطالبة في وقت مبكر جداً أو متأخر جداً. تب •

 مساًء. 4األسبوعیة كل یوم أحد حتى الجمعة الساعة 
یتم الفصل/البت في مطالبتك. إذا كانت ھناك مشكلة في مطالبتك، فقد تم تعیینھا  •

لمحّكم/قاض. إلى أن یتم الفصل/البت في مطالبتك، لن تتمكن من الوصول إلى بوابة 
 المطالب عبر اإلنترنت.

 


