
 
 
 

 األسئلة الشائعة: 
 )PUAإعانة البطالة بسبب الوباء (

 
 الوباء بسبب البطالة عانةإلاألسئلة العامة 

أحاول االتصال بخط المساعدة ولكن ال یسمح لي باالنتظار، بل یتم قطع االتصال. كیف یمكنني 
 تجاوز ھذا؟ 

رسالة مفادھا أن جمیع موظفي ) وحصلت على  PUAإذا اتصلت بخط إعانة البطالة بسبب الوباء (
الخدمة مشغولون، فذلك ألن الخطوط مشغولة، وقائمة االنتظار ممتلئة. یرجى قراءة األسئلة 

 الشائعة للمساعدة في إیجاد جواب لألسئلة قبل إعادة االتصال مرة أخرى
 

إعانة ماذا یعني إذا لم أكن مؤھالً للحصول على إعانة بطالة عادیة، لكن معلوماتي لیست في 
 ) بعد؟ PUAالبطالة بسبب الوباء (

تم مراجعة طلبك من قبل الوزارة لتحدید یإذا لم تكن مؤھالً للحصول على إعانة بطالة عادیة، 
أھلیتك إلعانة البطالة الناجمة عن الجائحة.  وبعد اتخاذ القرار، ستتلقى إخطاراً من الوزارة مع 

) PUAإكمال طلب إعانة البطالة بسبب الوباء (تحدید األھلیة. إذا كنت مؤھالً، فستتمكن من 
 الخاص بك والبدء في تقدیم شھادات المطالبة األسبوعیة.

 
 ؟ )PUA( متى یمكنني التقدم بطلب للحصول على إعانة البطالة بسبب الوباء

یجب علیك التقدم بطلب للحصول على إعانات التأمین ضد البطالة العادیة أوالً لتحدید ما إذا 
).  PUA للحصول على إعانات البطالة العادیة أو مزایا إعانة البطالة بسبب الوباء (كنت مؤھالً 

إذا لم تكن قد تقدمت بطلب للحصول على البطالة العادیة بعد، فانتقل إلى 
https://vermont.force.com/DOLClaim/s/. لمقدم، قد یُطلب منك بناًء على طلبك ا
). إذا لم تتم مطالبتك، فستحتاج إلى PUAفوراً إكمال طلب مطالبة إعانة البطالة بسبب الوباء (

 االنتظار حتى تقوم وزارة العمل بمراجعة طلبك. وسیتم إخطارك بمجرد اتخاذ القرار. 
 
 

https://vermont.force.com/DOLClaim/s/


أتقدم بطلب للحصول لقد استنفدت إعانات التأمین ضد البطالة العادیة الخاصة بي، ھل یجب أن  
 ) أو ماذا أفعل؟ PUAعلى إعانة البطالة بسبب الوباء (

أسبوعاً الخاصة بك من إعانات التأمین ضد البطالة العادیة وتحاول  26إذا كنت قد استنفدت الـ 
ً اإلضافیة من تعویض البطالة في حاالت الطوارئ الوبائیة  13البدء في استخدام الـ  أسبوعا

)PEUC( فال یجب ،) أن تحاول التقدم بطلب للحصول على إعانة البطالة بسبب الوباءPUA .(
من المحتمل أن تتلقى رسالة خطأ إذا حاولت التقدیم ألن لدیك بالفعل مطالبة بطالة ثابتة. ال یوجد 
شيء تحتاج إلى القیام بھ حتى یتم تنفیذ برنامج تعویض البطالة في حاالت الطوارئ الوبائیة 

)PEUC.( 
 

 ؟ )PUA( األسابیع التي ستغطیھا إعانة البطالة بسبب الوباء ما ھي
) تعویضاً لألجور لمقدمي الطلبات المؤھلین إلى األسبوع PUAتوفر إعانة البطالة بسبب الوباء (

 ، عندما دخل األمر التنفیذي للحاكم سكوت حیز التنفیذ2020مارس  15من 
 

إعانات التأمین ضد البطالة العادیة وأحصل على ماذا لو تم رفض مطالبتي للحصول على 
 رسالة خطأ عندما أحاول المتابعة للتقدم بطلب للحصول على مزایا إعانة البطالة بسبب الوباء

)PUA( ؟ 
إذا تم حرمانك من إعانات البطالة العادیة، فلن یؤثر ذلك على أھلیتك للحصول على مزایا إعانة 

قید المراجعة وستبلغك وزارة العمل إذا كنت مؤھالً للتقدم  ). طلبك PUAالبطالة بسبب الوباء (
 ). PUAبطلب للحصول على إعانة البطالة بسبب الوباء (

 
) الخاص بي، فإنھ یقول إن سجلي PUAعندما أحاول إكمال طلب إعانة البطالة بسبب الوباء (

مال طلب البطالة غیر موجود وأنني بحاجة إلى إكمال طلب البطالة العادیة. وعندما أحاول إك
 بالفعل. ماذا أفعل؟ إنني موجودالعادیة، یقول 

إذا كنت قد اتبعت جمیع الخطوات في التقدم بطلب للحصول على إعانة البطالة بسبب الوباء 
)PUA (بما في ذلك ملء طلب البطالة األولي أوالً) وتتلقى رسالة خطأ عند محاولة التحقق من (

أن التأمین ضد البطالة الخاص بك یتطلب مزیداً من المراجعة ، فھذا یعني PUAمعلوماتھم في 
) حتى تكتمل ھذه PUAمن قبل الوزارة. لن تتمكن من إكمال طلب إعانة البطالة بسبب الوباء (

 المراجعة. ستقوم الوزارة بإبالغك بأھلیتك.
 
 
 
 



 مطالبتي في مرحلة البت بھا. ما معنى ھذا؟
مطالبتك، فھناك مشكلة في مطالبتك تتطلب من الوزارة إجراء مزید من إذا تم الفصل/البت في 

التحقیق في المسألة. وقد بدأت ھذه العملیة بناًء على أجوبتك في طلب البطالة األولي الخاص 
 بك.  ستتم معالجة مطالبتك بالترتیب الذي تم استالمھا بھ.

 
 عمل؟سأعود إلى العمل. ھل علّي فعل أي شيء إلبالغ وزارة ال

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 

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

 اإلبالغ عن ساعات العمل واألجور المكتسبة.
 
 
 

  



 
 )PUAاألھلیة إلعانة البطالة بسبب الوباء (

 ؟) PUA( كیف أعرف ما إذا كنت مؤھالً للحصول على إعانة البطالة بسبب الوباء
متعاقداً مستقالً، أو كنت تعمل لحسابك الخاص، أو تم رفضك أو لست مؤھالً للحصول إذا كنت 

) FPEUCعلى إعانات البطالة العادیة أو تعویض البطالة في حاالت الطوارئ الوبائیة الفیدرالیة (
(برنامج اإلعانة الموسع)، فقد تكون مؤھالً للحصول على مزایا إعانة البطالة بسبب الوباء 

)PUA .( 
 

 ؟) PUA( ما ھي الظروف التي تحرمني من إعانة البطالة بسبب الوباء
إذا كنت قادراً على العمل عن بعد بأجر أو تتلقى إجازة مرضیة مدفوعة األجر أو أي شكل آخر 

 ). PUAمن اإلجازات المدفوعة، فلن تكون مؤھالً للحصول على إعانة البطالة بسبب الوباء (
 

 أحتاج إلى كسبھ للتأھل للحصول على مزایا إعانة البطالة بسبب الوباءما مقدار المال الذي 
)PUA( ؟ 

دوالراً أمریكیاً في الربع األعلى أجراً من  2871یجب أن تكون قد حصلت على ما ال یقل عن 
فترة األساس. وفي األرباع الثالثة األخرى من فترة األساس، یجب أن تكون قد حصلت على ما 

كسبتھ خالل الربع األعلى أجراً. وإال، یمكنك التأھل للحصول على الحد  ٪ مما40ال یقل عن 
 األدنى من مبلغ اإلعانة.

 
 المزید عن العاملین لحسابھم الخاص 

 كیف أعرف إذا كنت أعمل لحسابي الخاص؟ 
لحسابھم األفراد "العاملین    )PUAتحدد المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة إلعانة البطالة بسبب الوباء (

الخاص" على أنھم أولئك الذین یعتمدون في الدرجة األولى على الدخل على أداء الخدمات في 
 أعمالھم الخاصة. ویشمل ذلك أیضاً المتعاقدین المستقلین وغیرھم.

 
. أین یمكنني 2019أنا أعمل لحسابي الخاص اآلن، لكنني عملت لدى صاحب عمل في عام 

 التقدیم؟ 
ً في السنة التقویمیة  4025إذا كسبت أكثر من  من صاحب عمل (أو  2019دوالراً أمریكیا

أصحاب عمل) قاموا بسحب الضرائب من راتبك، فقد تكون مؤھًال للحصول على إعانات البطالة 
العادیة. الخطوة األولى في تحدید أھلیتك ھي إكمال طلب البطالة األولي الذي سیحدد ما إذا كنت 

 ). PUAبطالة عادي أو إعانة البطالة بسبب الوباء (مؤھالً للحصول على تأمین 
 



 
إذا كنت أعیش في والیة فیرمونت وأعمل لحسابي الخاص في والیة أخرى، أین یجب أن أتقدم 

 ؟ )PUA( للحصول على مزایا إعانة البطالة بسبب الوباء
جزئیاً أو یجب علیك التقدم بالوالیة حیث كنت تعمل في وقت أصبحت عاطالً عن العمل كلیاً أو  

 (I)(ii)(A)(3)(a)2102مدرج في القسم  19-غیر قادر على العمل بسبب سبب متعلق بـ كوفید
). إذا كنت CARES Actمن "قانون المعونة واإلغاثة واألمن االقتصادي للفیروسات التاجیة" (

 الوالیات.قد عملت في أكثر من والیة واحدة خالل ھذه الفترة، فیمكنك التقدم في أي من تلك 
 

ھل أعتبر أني  أكسب معظم دخلي من خالل عملي بدوام كامل، لكنني أملك أیضاً عملي الخاص.
 ؟ )PUA( أعمل لحسابي الخاص ألغراض إعانة البطالة بسبب الوباء

) الفرد بأنھ یعمل PUAال. حیث تعّرف المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة إلعانة البطالة بسبب الوباء (
عندما یكون الدخل األساسي لھذا الفرد من خالل الخدمات في األعمال التجاریة لحسابھ الخاص  

 الخاصة بالفرد نفسھ. 
 

 حاالت األھلیة
) إذا لم أكن قد عملت من قبل PUAھل أنا مؤھل للحصول على إعانة البطالة بسبب الوباء (

 أو مضى وقت طویل منذ أن عملت آخر مرة؟ 
 ) إذا: PUAإعانة البطالة بسبب الوباء (قد تكون مؤھالً للحصول على 

كان من المقرر أن تبدأ العمل ولیس لدیك وظیفة حالیاً أو غیر قادر على بدء ھذه الوظیفة  •
 19-كنتیجة مباشرة لـ كوفید

 19-تم إلغاء عرض عملك بسبب كوفید •
مباشرة لـ أصبحت المعیل أو الداعم األساسي لألسرة ألن رب األسرة قد توفي كنتیجة  •

 19-كوفید
 

 ؟ )PUA( أنا مزارع ألبان. ھل أنا مؤھل إلعانة البطالة بسبب الوباء
) PUAنعم، من المرجح أن یكون المزارعون مؤھلین للحصول على إعانة البطالة بسبب الوباء (

 وا بتقدیم طلب البطالة األولي.یبدأ ویجب أن
 
 
 
 
 



) إذا كان عملي یسمح لي بالعمل PUAبسبب الوباء (ھل أنا مؤھل للحصول على إعانة البطالة  
 عن بعد مقابل أجر؟

ال. إذا كان بإمكانك العمل عن بعد ویتم الدفع لك من قبل صاحب العمل الخاص بك، فأنت غیر 
 ). PUAمؤھل للحصول على إعانة البطالة بسبب الوباء (

 
)إذا لم أكن أعمل ولكن أنا PUAھل أنا مؤھل للحصول على مزایا إعانة البطالة بسبب الوباء (

أتلقى إجازة مرضیة مدفوعة األجر أو شكل آخر من أشكال اإلجازة المدفوعة األجر من صاحب  
 العمل؟ 

قد تكون كذلك. إذا كنت تتلقى دفعة جزئیة مقابل إجازة مرضیة، فقد تكون مؤھالً للحصول على 
دفوعة أكبر من مبلغ اإلعانة ). إذا كان مبلغ اإلجازة المWBAمبلغ إعانة أسبوعي مخفّض (

 ) الخاصة بك، فلن تكون مؤھالً.WBAاألسبوعي المخفّض (
 

) إذا كنت ال أزال أعمل ولكن PUAھل یمكنني الحصول على مزایا إعانة البطالة بسبب الوباء (
 تم تخفیض ساعات العمل الخاصة بي؟
التقدم بطلب للحصول  وفقدت الدخل، فیجب علیك  19-إذا كنت تعمل لساعات أقل بسبب كوفید

على إعانات التأمین ضد البطالة. وسیتم تحدید أھلیتك إلعانة البطالة العادیة أو إعانة البطالة 
 ) بعد تقدیم الطلب.PUAبسبب الوباء (

 
ً تم أغالقھ  ً جانبیا ً عمالً تجاریا عملت بدوام كامل وتم تسریحي من العمل. ولكني أملك أیضا

 ؟)PUA( ؤھل للحصول على إعانة البطالة بسبب الوباء، فھل أنا م19-بسبب كوفید
إذا تم تسریحك من عمل بدوام كامل، فأنت على األرجح مؤھل للحصول على إعانة البطالة 
العادیة. إذا كنت تقوم بالفعل بتحصیل البطالة العادیة، فال یمكنك التقدم بطلب للحصول على 

 حصول علیھا عالوة على ذلك.) أو الPUAمزایا إعانة البطالة بسبب الوباء (
 

إذا كنت في إجازة طبیة غیر مدفوعة األجر معتمدة من صاحب العمل الخاص بي، ولست مؤھالً 
للبطالة في الوالیة ألنني لست قادراً أو متاحاً للعمل، فھل أنا مؤھل للحصول على إعانة البطالة 

 ؟ )PUA( بسبب الوباء
ھذا یتوقف على عدة عوامل. إذا كانت اإلجازة الطبیة تستند إلى أحد األسباب ذات الصلة بـ 

من "قانون المعونة واإلغاثة واألمن  (I)(ii)(A)(3)(a)2102المدرجة في القسم  19-كوفید
، فقد تكون مؤھالً للحصول على مزایا إعانة )CARES Actاالقتصادي للفیروسات التاجیة" (

 19-). إذا لم یتم تغطیة وضعك في أحد األسباب ذات الصلة بـ كوفیدPUAبب الوباء (البطالة بس



ولم تكن قادراً على العمل أو متاحاً للعمل، فأنت غیر مؤھل للحصول على إعانة البطالة بسبب 
 ). PUAالوباء (

 
 

 الحاالت غیر المؤھلة 
مرحلة البت بھا ولم أتلق أي تقدمت بطلب للحصول على إعانات بطالة عادیة ومطالبتي في 

 ؟) PUAرد بعد. ھل یمكنني التقدم بطلب للحصول على إعانة البطالة بسبب الوباء (
) إذا كان لدیك طلب PUAال. ال یمكنك التقدم بطلب للحصول على إعانة البطالة بسبب الوباء (

ات التأمین ضد البطالة حالي یتم معالجتھ في مرحلة البت بالبطالة العادیة. إذا تم حرمانك من إعان
) ولكن ال یمكنك التقدم PUAالعادیة، فقد تكون مؤھالً للحصول على إعانة البطالة بسبب الوباء (

 ) حتى یتم اتخاذ ذلك القرار.PUAبطلب للحصول على إعانة البطالة بسبب الوباء (
 

حصول على إذا رفضت العودة إلى العمل عند استدعائي من قبل صاحب العمل ألنني أرید ال 
 ؟ )PUAإعانات البطالة العامة، فھل أنا مؤھل للحصول على إعانة البطالة بسبب الوباء (

ال. إذا رفضت عمالً مناسباً من أجل التقدم بطلب للحصول على إعانات البطالة، فلن تكون مؤھالً 
 ). لمزید من المعلومات، انتقل إلى PUAللحصول على إعانة البطالة بسبب الوباء (

-return-insurance/refusal-https://labor.vermont.gov/unemployment
19-covid-work 

 
في المئة.   100أنا مؤھل للبطالة العادیة ولكن ال أقوم بتحصیل مدفوعات بسبب تعویض بنسبة  

 ؟ )PUAأنا مؤھل إلعانة البطالة بسبب الوباء ( ھل 
. ففي ھذه الحالة، أنت مؤھل للحصول على البطالة العادیة وتعتبر أنك تتلقى مدفوعات حتى ال

عندما یتم استخدامھا لتقلیل المدفوعات الزائدة الحالیة. ال یمكنك أن تكون مؤھالً للحصول على 
 ) في نفس الوقت.PUAبسبب الوباء (البطالة العادیة وإعانة البطالة 

 
 دوالر أمریكي؟  600المبالغ الزائدة وال أتلقى إعانة فیدرالیة بقیمة  إنھا فيمطالبتي تقول 

ً للسماح لك  إذا كانت مطالبتك في المبالغ الزائدة، تحتاج الوزارة إلى تحدیث مطالبتك یدویا
عمل بنشاط على ھذه المطالبات. یجب دوالر. ونحن ن 600بتحصیل اإلعانة الفیدرالیة البالغة 

علیك االستمرار في تقدیم مطالباتك األسبوعیة وبمجرد تحدیث مطالبتك، سیبدأ إصدار الدفعات. 
یرجى مالحظة أنھ سیتم االحتفاظ بمبلغ اإلعانة األسبوعي الخاص بك لتعویض رصید 

 المدفوعات الزائدة الخاص بك.
 
 

https://labor.vermont.gov/unemployment-insurance/refusal-return-work-covid-19
https://labor.vermont.gov/unemployment-insurance/refusal-return-work-covid-19
https://labor.vermont.gov/unemployment-insurance/refusal-return-work-covid-19


 
 
 

 )PUAسبب الوباء (أسئلة التقدیم إلعانة البطالة ب
ماذا یحدث إذا أكملت طلبي األولي للحصول على إعانات التأمین ضد البطالة وتلقیت حكماً  

دوالر؟ ھل أحتاج إلى إعادة تقدیم طلب للحصول على إعانة البطالة بسبب الوباء   0نقدیاً بقیمة  
)PUA( ؟ 

تكون مؤھالً للحصول على إذا كنت غیر مؤھل بشكل نقدي للحصول على البطالة العادیة، فقد 
). بعد االنتھاء من مراجعة الطلب، ستقوم الوزارة بإعالمك PUAإعانة البطالة بسبب الوباء (

 ). PUAإذا كان بإمكانك إكمال طلب إعانة البطالة بسبب الوباء (
 

) الخاص  PUAھل یمكنني التوقف واالستئناف في منتصف طلب إعانة البطالة بسبب الوباء (
 بي؟   

م. إذا كنت ال تعرف كیفیة اإلجابة على سؤال، أو تحتاج إلى التوقف والحصول على مزید نع
 من المعلومات، یمكنك التوقف مؤقتاً والعودة في وقت الحق.

 
كیف یمكنني تصحیح طلبي أو شھادة المطالبة األسبوعیة إذا أجبت عن طریق الخطأ على  

 سؤال أو أدخلت معلومات خاطئة؟ 
تغییر رقم ھاتفك وعنوانك البریدي وطریقة الدفع، باإلضافة إلى تحمیل المستندات یمكنك 

الضریبیة، عند إكمال شھادة المطالبة األسبوعیة الخاصة بك. ولكن ال یمكنك تغییر اإلجابات في 
طلبك في ھذا الوقت. وتتطلب بعض اإلجابات على األسئلة أن تمر المطالبات بعملیة الفصل في 

 القضایا.
 

 تقول المطالبة أن رقم حسابي المصرفي غیر صالح. ماذا أفعل؟
إذا كان رقم حسابك المصرفي یبدأ أو ینتھي بصفر، فھناك خلل في النظام لن یقبل أرقام الحسابات 
ھذه. بینما نعمل على حل ھذه المشكلة، یمكنك اختیار إرسال شیك لیتم إرسالھ إلیك عبر البرید. 

تحدیث معلومات الدفع الخاصة بك في المرة التالیة التي تكمل فیھا  بمجرد إصالح ذلك، یمكنك 
 شھادة المطالبة األسبوعیة الخاصة بك.

 
) الخاص بي وأحتاج PUAحاولت تسجیل الدخول إلكمال مطالبة إعانة البطالة بسبب الوباء (

 ادة تعیینھا؟إلى إعادة تعیین كلمة المرور الخاصة بي، ولكن لم أتلق رسالة برید إلكتروني إلع



إذا تلقیت ھذا الخطأ، فیرجى محاولة إعادة تعیینھ مرة أخرى حیث تم حل المشكلة اعتباراً من 
. إذا كنت تحاول تسجیل الدخول لتقدیم مطالباتك األسبوعیة للبطالة العادیة باستخدام 4/24/20

 نفصلة.رقم التعریف الشخصي الخاص بك، فلن تتمكن من تسجیل الدخول ألن تلك بوابة م
 
 

ماذا یحدث إذا قدمت معلومات خاطئة أو مضللة للحصول على مزایا إعانة البطالة بسبب الوباء 
)PUA( ؟ 

إن تقدیم معلومات كاذبة أو مضللة للحصول على المزایا ھو عملیة احتیال. إذا ثبت أنك ارتكبت 
 احتیاالً، فأنت تخضع للعقوبات و/أو المالحقة الجنائیة.

 
الخاص بي. أحصل على  )PUA(طلب إعانة البطالة بسبب الوباء اتبعت التعلیمات إلكمال 

"مطالبة غیر مؤھلة. تم تحدید مطالبة إعانة البطالة بسبب الوباء الخاصة بك على أنھا غیر 
فیرجى االتصال بوزارة   أسئلة، مؤھلة للحصول على أي مزایا مستقبلیة. إذا كانت لدیك أیة 

 ". ماذا أفعل؟7782-660 (877)یة فیرمونت على الرقم العمل في وال
إذا تلقیت ھذا البرید اإللكتروني، فذلك ألنھ بناًء على إجاباتك على األسئلة المطروحة، فقد تم 

 ).   PUAتحدید عدم أھلیتھ للحصول على إعانة البطالة بسبب الوباء (
 

ي وأدخلت معلومات الحساب ) الخاص ب PUAلقد أكملت طلب إعانة البطالة بسبب الوباء ( 
 المصرفي غیر الصحیحة. كیف یمكنني إصالح ذلك؟ 

إذا كنت بحاجة إلى تحدیث معلومات حسابك المصرفي، یمكنك تغییر طریقة الدفع عند تقدیم 
 شھادة المطالبة األسبوعیة.

 
 لقد اعتبرت غیر مؤھل وأرید أن أستأنف القرار. ماذا أفعل؟

مؤھل، فلن تكون مؤھالً للحصول على إعانة البطالة بسبب الوباء إذا تلقیت قراراً بأنك غیر 
)PUA إذا كنت تشعر أن ھذا غیر صحیح، یمكنك تقدیم استئناف عن طریق إرسال فاكس إلى .(

صندوق  العمل علىأو إرسال استئنافك إلى وزارة  4289-828-802 وحدة االستئناف على
في االستئناف الخاص بك، یرجى تضمین:    .Montpelier, VT 05601-0488,  488البرید:  

اسمك واسم الشركة واسم وتاریخ المستند الذي یتم استئنافھ. بمجرد معالجة طلب االستئناف  
 الخاص بك، سیتم إعالمك كتابةً بتاریخ ووقت جلسة االستماع المقررة.

 
 



 
 
 
 

المطلوبة وثائق الضرائب وأسئلة )  PUAوثائق إعانة البطالة بسبب الوباء (
 األجور

 یوًما؟ 21یوماً. متى تبدأ فترة الـ  21یجب أن أقوم برقع مستنداتي الضریبیة خالل 
ً عند االنتھاء من طلب إعانة البطالة بسبب الوباء ( 21تبدأ فترة الـ  ) الخاص بك، PUAیوما

 االولیة.ولیس عندما تقدمت بطلب للحصول على البطالة 
 

، ھل یمكنني استخدام  ) PUAعند اإلبالغ عن األجور في طلب إعانة البطالة بسبب الوباء (
 األجور اإلجمالیة أو الصافیة؟

یجب على األفراد العاملین لحسابھم الخاص استخدام صافي األجور الخاصة بھم. ویتعین على 
 اإلجمالیة.   اآلخرین الذین ال یعملون لحسابھم الخاص اإلبالغ عن األجور

 
 ماذا لو تم الدفع لي على أساس العمولة أو المبیعات، ولیس الراتب أو الساعة؟ 

إذا كان یتم الدفع لك عن طریق المبیعات أو العمولة، یمكنك إدخال أجورك إما في حقل الراتب 
 أو في حقل الساعة، طالما أنھا تساوي األجور اإلجمالیة المكتسبة في الربع.  

 
 مستندات الضریبیة المقبولة للرفع؟ ما ھي ال 
ً منفرداً تقدم  :F، الجدول E، الجدول Cالجدول  إذا كنت فرداً یعمل لحسابھ الخاص أو مالكا
 ، مع ضرائب الدخل الخاصة بك.Fأو الجدول  Eأو الجدول  Cالجدول 
الخاص بك، فقم بإبالغ أجر السطر  1040إذا كنت تستخدم عائد ضریبة الدخل  :1040 •

 من عائد ضریبة الدخل (ھذا ال یشمل أي راتب تقاعدي أو دخل ضمان اجتماعي) 1
• W2  :  إذا كنت تستخدم وثیقة ضریبةW2   لإلبالغ عن األجور، فأبلغ عن األجور المدرجة

 w2في بیان  1في المربع 
 حتى اآلن؟ 2019ماذا لو لم أكن قد قدمت ضرائبي لعام  •

 
یوماً للقیام بذلك. ومع ذلك، حتى  21حتى اآلن، لدیك  2019إذا لم تكن قد قدمت ضرائبك لعام 

 تقوم برفع مستند داعم، قد تتلقى فقط الحد األدنى لمبلغ اإلعانة.



 
 
 
 
 

إذا كان الموعد النھائي لتقدیم الضرائب   2019لماذا أحتاج إلى رفع المستندات الضریبیة لعام  
 یولیو؟ 15لیس حتى 

مطلوبة ألن مبلغ اإلعانة الخاص بك یعتمد على األجور في  2019المستندات الضریبیة لعام 
مبلغ االستحقاق األسبوعي األكثر دقة. إذا  2019األرباع األربعة األخیرة. سیحدد توفیر أجور 

یوماً، فستحصل  21تم تحدید أنك مؤھل للحصول على اإلعانات، ولم تقدم وثائق في غضون 
ً من وقت  21تقوم برفع تلك المستندات. لدیك  فقط على الحد األدنى لمبلغ اإلعانة حتى یوما
 األولي لرفع ھذه المستندات. )PUAإكمال طلب إعانة البطالة بسبب الوباء (

 
 

  



 
 )PUAأسئلة الدفع إلعانة البطالة بسبب الوباء (

 ھل ھناك فترة انتظار قبل أن أحصل على شیك أول إعانة لي؟ 
االنتظار. ومع ذلك، اعتماداً على شھادة مطالبتك األسبوعیة، قد ال، لیس ھناك حد أدنى لفترة 

 یستغرق األمر وقتاً لمراجعة مطالبتك أو الفصل فیھا.
 

أنا أعمل لحسابي الخاص، ولكن لدي أیضاً وظیفة بدوام جزئي أعمل لدى صاحب عمل آخر. 
 ماذا سیكون مبلغ إعانتي األسبوعي؟
) الخاصة بك كفرد یعمل لحسابھ الخاص، PUAالوباء ( إذا ثبتت مطالبة إعانة البطالة بسبب 

فعندئٍذ سیتم حساب األجور من عملك لحسابك الشخصي فقط في مبلغ إعانتك األسبوعي. إذا 
واصلت العمل بدوام جزئي، فیجب علیك اإلبالغ عن األجور وساعات العمل أثناء كل شھادة 

 مطالبة أسبوعیة.
 

ً والتي یحصل  600الفیدرالیة التي تبلغ ھل أنا مؤھل للحصول على اإلعانة  دوالر أسبوعیا
 علیھا أصحاب مطالبات التأمین ضد البطالة األخرى؟ 

، فأنت أیًضا مؤھل )PUAنعم. إذا كنت مؤھالً للحصول على إعانة البطالة بسبب الوباء (
، دوالر في األسبوع. ال تحتاج إلى القیام بأي شيء إضافي 600للحصول على إعانة قدرھا 

 فسیتم تضمینھ تلقائیاً في مدفوعات اإلعانة األسبوعیة الخاصة بك.
 

 دوالر أسبوعیاً في دفعة منفصلة أم نفس الدفعة؟  600ھل سیتم دفع الـ 
دوالر في نفس اإلیداع المباشر أو الشیك مثل  600سترد اإلعانة الفیدرالیة اإلضافیة التي تبلغ 

رالیة لكل من ضرائب الوالیة والضرائب الفیدرالیة. إذا إعانتك األسبوعیة. وتخضع اإلعانة الفید
اخترت اقتطاع الضرائب، فسوف ینعكس ذلك في مبلغ الدفع الخاص بك. إذا لم تقم بذلك، سیُطلب 

 .2020منك اإلبالغ عن ذلك عند تقدیم ضرائب الدخل لعام 
 

 دوالر كاملة؟  600لماذا لم أحصل على إعانة الـ 
لطلبك األولي، إذا اخترت أن یتم اقتطاع الضرائب من مبلغ اإلعانة األسبوعیة عندما إكمالك 

دوالر أیضاً. وتخضع  600الخاصة بك، فسیتم خصم الضرائب من اإلعانة الفیدرالیة التي تبلغ 
 جمیع اإلعانات لضرائب الوالیة والضرائب الفیدرالیة.

 
 



 
 دفعات أسبوعیة؟ھل أحتاج إلى االستمرار في التسجیل للحصول على 

نعم. تحتاج إلى التقدیم في كل أسبوع ترغب في الحصول فیھ على إعانة البطالة بسبب الوباء 
)PUA .( 

إذا قمت بتقدیم مطالبة  المثال،(على سبیل  فأنت تقدم مطالبات أسبوعیة لألسبوع السابق. •
 11إلى  5أبریل، فإنك تقدم طلباً للحصول على اإلعانة لألسبوع من  12أسبوعیة في 

فإنك تشھد بأنك كنت عاطل عن العمل كلیاً أو جزئیاً في ذلك  ذلك،عندما تفعل  أبریل.)
 األسبوع.

مساًء. (على  4یجب علیك تقدیم مطالبة أسبوعیة في موعد أقصاه یوم الجمعة الساعة  •
أبریل، یمكنك تقدیم   11إلى    5إذا كنت عاطالً عن العمل خالل األسبوع من    المثال،سبیل  

 مساًء). 4أبریل الساعة  17أبریل، ولكن في موعد ال یتجاوز  12مطالبة بدءاً من ال
یجب علیك اإلبالغ عن ساعات العمل واألجور المكتسبة (بغض النظر عن متى سیتم  •

سیؤدي عدم  الدفع لك) إذا كنت تعمل خالل األسبوع الذي تقوم بتقدیم طلب اإلعانة لھ.
مطالبتك، أو تأخیر الدفع، أو قد یؤدي إلى استبعادك من القیام بذلك إلى حدوث مشكلة في  

 تلقي اإلعانات.
 

 ھل سأضطر إلى دفع الضرائب الفیدرالیة وضرائب الوالیة على اإلعانات التي أحصل علیھا؟
نعم. فعند التسجیل، لدیك خیار اقتطاع الضرائب أو ال، ولكن تخضع جمیع اإلعانات لضرائب 

 الفیدرالیة.الوالیة والضرائب 
 

 متى سیتم الدفع لي؟ 
، وتقدیم أول )PUAبعد االنتھاء من طلب البطالة األولي، طلب إعانة البطالة بسبب الوباء (

أیام عمل. یمكنك اختیار طریقة الدفع   3شھادة مطالبة أسبوعیة، ستتم معالجة دفعتك في غضون  
 ریقة األسرع).أما اإلیداع المباشر أو شیك ورقي (اإلیداع المباشر ھو الط


