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 مندی از درخواست اولیه برای بهره

 گیری«»مساعدت برای بیکاری ناشی از همه
 ارسال  و تکمیل هایدستورالعمل توانیدمی . است( PANDEMIC UNEMPLOYMENT ASSISTANCE, PUA« )گیری همه از ناشی بیکاری برای مساعدت » دریافت جهت شما اولیه درخواست این

 عدم. کنید تکمیل را فرم هایبخش همه لطفا  . کنید پیدا unemployment.oregon.gov سایتوب در« CARES(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) قانون» صفحه در را  نامهدرخواست
 یک فقط. کنید تکمیل است شده ثبت Social Security Administration پرونده در حاضردرحال که امین با را نامهدرخواست. شد خواهد شما نامهدرخواست پردازش روند در تأخیر باعث  فرم تکمیل

 .اندازدمی تأخیربه را بررسی روند نامهدرخواست چند ارسال زیرا کنید، ارسال نامهدرخواست

 

 تکمیل تاریخ از روز ۲۱ ظرف باید. دهید قرار ما دراختیار خود خوداشتغالی یا اشتغال اثبات مدرک عنوانبه را اسنادی کندمی ایجاب فدرال قوانین هستید، PUA دریافت شرایط واجد کنیم تعیین اگر
/ اشتغال مدرک» راهنمای به ،شوندمی گرفته درنظر قبول قابل شما خوداشتغالی یا  اشتغال از مدارکی چه اینکه درخصوص بیشتر عاتخیراط کسب برای. کنیم دریافت را عاتخیر اط این نامه،درخواست
 .دهید ارائه ما به بیشتری عات خیراط« نیست» زمخیر اید،داده قرار ما دراختیار خود PUA نامهدرخواست با همراه را خوداشتغالی/ اشتغال قبول قابل مدرک خیرقب اگر . کنید مراجعه ما« خوداشتغالی

 

 (.است ۲۰۲۱ ژانویه ۲ آن پایانی روز که ایهفته از) برگردانید را شدهپرداخت هایهفته مزایای مبلغ کل باید  و شد خواهد متوقف شما PUA طالبهم نکنید، ارسال را زمخیر اسناد روز ۲۱ ظرف اگر: همم

 

 Social در شدهثبت  جنسیت با فرم این در شدهانتخاب  سیتجن اگر  حال،بااین . است دردسترس« زن» و« مرد» هایگزینه فقط حاضردرحال سیستمی، هایمحدودیت و فدرال  دهیگزارش الزامات دلیلبه
Security Administration  آمد نخواهد وجودبه شما مطالبه پردازش در تأخیری باشد، نداشته مطابقت. 

A .متقاضی  عاتخیراط 

 (کنید استفاده است شده ثبت Social Security Administration پرونده در که نامی از لطفا  ( )میانی نام نام، خانوادگی، نام) متقاضی نام (سال روز، ماه،) تولد تاریخ

(کنید انتخاب را هاگزینه از یکی) جنسیت

   مرد   زن 

 (پستی صندوق یا خیابان: )متقاضی پستی نشانی اجتماعی تأمین شماره

 دارید؟ تینخیر یا هیسپانیک قومیت آیا

   بله  خیر 

 شهر  ایالت پستی کد

 (بزنید متخیرع کندمی صدق شما برای که را مواردی همه: )نژاد

 
 متقاضی ایمیل نشانی تلفن  شماره

 سفیدپوست 

 پوستسیاه  یا تبارآفریقایی آمریکایی 

 دیگر  موردی 

 سکا خیر آ بومی یا آمریکایی پوستسرخ 

 آسیایی 

 پاسیفیک جزایر دیگر یا هاوایی بومی 

 ایمیل  تلفن    تماس  ترجیحی روش

 بیکاری برای مساعدت » نامهدرخواست پردازش مدت باشد، ناموفق تطابق این نتیجه اگر. کنیممی تأیید Social Security Administration با ایرایانه تطابق ازطریق را اجتماعی تأمین های شماره همه ما
 .شد خواهد ترنیخیرطو شما هایپرداخت و« گیریهمه از ناشی

 

 شماره  از. است الزامی بیکاری غرامت مطالبه هنگام اجتماعی تأمین شماره ارائه ،(Oregon Administrative Rules) «اورگن  اداری قوانین» و( The Internal Revenue Code) «داخلی درآمد قانون» طبق
 مشمول درآمد عنوانبه( Oregon Department of Revenue) «اورگن درآمد اداره» و( Internal Revenue Service) «داخلی درآمد سازمان» به شما بیکاری بیمه مزایای گزارش برای اجتماعی تأمین
 شود استفاده دولتی هایسازمان بدهی آوریجمع به مربوط هایفعالیت برای است ممکن شماره این. شد  خواهد Social Security Administrationاداره به هویت، تأیید برای شماره این. شودمی  استفاده مالیات

 .بگیرد قرار U.S. Bank دراختیار شود،می واریز آن به شما  مزایای که ReliaCard VISA کارت صدور برای است ممکن و
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B .متقاضی  اشتغال 

 مشخص را خوداشتغالی یا اشتغال هیچ اگر. امداشته را زیر خوداشتغالی یا/ و اشتغال گذشته ماه ۱۸ در که دهممی گواهی ، «گیری همه از ناشی بیکاری برای مساعدت» از امهفتگی حق کامل دریافت منظوربه
 .بگذارد تأثیر« گیریهمه از ناشی بیکاری برای مساعدت» دریافت برای شما بودن شرایط واجد بر تواندمی نکنید،

 
 تا

  اشتغال دوره
 از 

 کارفرما  نشانی تلفن  شماره
 درج خوداشتغالی درصورت یا) کارفرما نام

«Self Employed)» 

     

     

     

     

 درآمد  سوگند تحت اظهار
 

 اگر. کنید ارائه ۲۰۱۹ سال در خود درآمد از مدرکی باید باشید، هفته در رخیر د ۲۰۵ حداقل مبلغ از بیشتر مساعدت دریافت شرایط واجد( PUA) «گیریهمه از ناشی بیکاری برای مساعدت» تحت اینکه برای
 فرم لطفا   کنند،نمی پرداخت بیکاری مالیات که ایدبوده( هایی)وکارکسب استخدام در اگر. کنید ارائه تانخوداشتغالی مالیات( های)بندیزمان همراهبه را خود ۲۰۱۹ سال مالیاتی اظهارنامه باید هستید، خوداشتغال

W-2 نامهدرخواست آپلود بخش در را کارفرمایان آن از خود PUA کنید ارائه. 
 

 از سوگندی تحت اظهارنامه اگر. دهید ارائه خود درآمد از سوگندی تحت اظهارنامه فرم، این ازطریق لحظه این در و کنید ارائه را هاآن بعدا   توانیدمی ندارید، دردسترس را تانمالیاتی  اسناد حاضر درحال اگر
 را درخواستی عاتخیراط اگر. کنید ارائه را خود درآمد مدرک دارید فرصت فرم این ارسال  تاریخ از روز ۲۱ ظرف. بود خواهد عاتخیراط  این براساس شما مزایای مبلغ دهید، ارائه خود ۲۰۱۹ سال درآمد
 .بدهید پس را دریافتی مازاد مبلغ شوید مجبور و کنید دریافت مازادی مزایای است ممکن نکنید، ارائه روزه ۲۱ مهلت این در

 

  موافقم 
 

 (اشتغال) گذشته سال درآمد، سوگند تحت اظهار

 سال در کلی ناخالص درآمد
۲۰۱۹ 

 اسناد در) کارفرما فدرال شناسایی شماره
 (شودمی درج مالیاتی

 مدرک آیا اید،نکرده دریافت W-2 اگر
 دارید؟ درآمد این اثبات برای دیگری

 دریافت W-2 آیا
 اید؟کرده

 اشتغال نوع
 حق فقط وقت،پاره وقت،تمام)

 (موقت فصلی،  کمیسیون،

 
 کارفرما  نام

  
 

   بله  خیر   

  
 

   بله  خیر   

  
 

   بله  خیر   

  
 

   بله  خیر   

  
 

   بله  خیر   
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 (خوداشتغال) گذشته سال درآمد، سوگند تحت اظهار

 سال خالص درآمد مجموع
۲۰۱۹ 

 (هاهزینه کلیه کسر بعداز)

 شدهتهیه  مالیاتی اظهارنامه نوع
 ، S-1120 فرم ،1120 فرم ،SR-1040 یا 1040 فرم)

 (غیره و 1065 فرم

 خوداشتغالی وکارکسب نوع
 ،(محدود مسئولیت با شرکت) LLC شراکتی،)

 (کدامهیچ مستقل، پیمانکار انفرادی، مالکیت

 

 وکار کسب نام

    

    

    

    

 مازاد مزایای مشمول است ممکن نکنم، ارائه را درخواستی مالیاتی اسناد آینده، روز ۲۱ در اگر که هستم متوجه. است درست دانم،می  که آنجا تا ام،کرده ارائه خیربا در که عاتیخیراط  دهممی گواهی
 .شوم مواجه قانونی پیگرد شامل و سطح تا مجازاتی با است ممکن کنم، ارائه نادرست عاتخیراط عمدا   اگر که هستم  متوجه. شوم

 
  موافقم 

C .بودن  شرایط واجد تخیرسؤا 
 

 خیر    کار محل آن در توانمنمی  یا دادم دست از را کارم ۱۹-کووید از ناشی  عمومی متخیر س اضطراری وضعیت دلیلبه  اما شوم، کار به مشغول زودیبه  که بود این بر قرار .1 بله 

 شوم  حاضر

 
1a .کنید شروع  را کارتان بود قرار که کنید وارد  را تاریخی لطفا   است، «بله» شما پاسخ اگر .                                                                               

1b .شد تعطیل جدیدتان کار که کنید وارد  را تاریخی لطفا   است، «بله» شما پاسخ اگر .   

1c .کنید وارد را وکارکسب نام لطفا   است،«بله» شما  پاسخ اگر .       

 

 

 

 خیر 
 
 

 خیر 
 
 

 خیر 

 
 
 

 خیر 

  

 

   بله 

 

 

   بله 

 

 

   بله 
 

 

 

   بله 

 :بود خواهید دریافت شرایط واجد دهید، درخواست هاآن برای اگر یا اید،کرده دریافت را هاآن  اید،داده درخواست زیر مزایای برای آیا

 
2a .فدرال؟ یا ایالتی قانون هرگونه تحت بیکاری خسارت جبران 

2a .دادید؟ درخواست  زمانی چه است، «بله» شما پاسخ اگر    

2b .دادید؟ درخواست ایالت کدام در است، «بله» شما پاسخ اگر    

2c .شد؟ موافقت شما درخواستی مزایای پرداخت با آیا است، «بله» شما  پاسخ اگر 

 
2b .فدرال؟ یا ایالتی قانون هرگونه تحت گیریهمه از ناشی بیکاری برای مساعدت 

2a .دادید؟ درخواست  زمانی چه است، «بله» شما پاسخ اگر                                                                                                                

2b .دادید؟ درخواست ایالت کدام در است، «بله» شما پاسخ اگر         

2c .شد؟ موافقت شما درخواستی مزایای پرداخت با آیا است، «بله» شما  پاسخ اگر 
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 خیر 

 

 خیر 
 
 

 خیر 

 خیر 
 
 
 

 خیر 
 

 خیر 
 

 

   بله 
 

   بله 
 
 

   بله 

   بله 
 
 
 

   بله 
 

   بله 
 

 

 ناتوانی؟  یا بیماری دلیلهرگونه مبلغ دریافتی برای جبران از دست دادن دستمزد به .3

3a .است؟ شده موافقت شما به پرداخت با آیا است، «بله» شما پاسخ اگر 

3aa .کنید؟می دریافت پرداخت هاییتاریخ چه در است، «بله» شما پاسخ اگر    

 
 خصوصی؟  درآمد از محافظت بیمه نوع هر .4

4a .است؟ شده موافقت شما به پرداخت با آیا است، «بله» شما پاسخ اگر 

4aa .کنید؟می دریافت پرداخت هاییتاریخ چه در است، «بله» شما پاسخ اگر    

 
 ؟ (supplemental unemployment benefit, SUB) بیکاری تکمیلی  مزایای عنوانبه مبلغی هر .5

5a .کند؟می اداره و کنترل را  مزایا این کسی چه است، «بله» شما پاسخ اگر     

5b .است؟ شده موافقت شما به پرداخت با آیا است، «بله» شما پاسخ اگر 

5ba .کنید؟می دریافت پرداخت هاییتاریخ چه در است، «بله» شما پاسخ اگر        

 

 خیر    بله 

 
 کرد؟  خواهید دریافت آینده ماه ۱۲ ظرف یا کنیدمی دریافت( اجتماعی امنیت از غیر به) بازنشستگی حقوق آیا . 6

6a .آن پرداخت در یا است کرده پرداخت را بازنشستگی طرح این هزینه که کنید ارائه را کارفرمایی نام لطفا   است، «بله» شما پاسخ اگر  

      . است داشته مشارکت

 

 خیر    بله 

 
 .هستم پزشکی تشخیص دنبالبه  و دارم را  ۱۹-کووید ئمخیرع یا امشده خیرمبت ۱۹-کووید به . 7

7a .کنید وارد را ئمخیرع شروع تاریخ یا پزشکی تشخیص تاریخ لطفا   است، «بله» شما پاسخ اگر  .     

 

 خیر    بله 

 
 .است شده خیرمبت ۱۹-کووید به پزشکی تشخیص طبق کنم،می زندگی هاآن با که کسانی از یکی . 8

8a .کنید وارد را خانوار عضو آن بیماری تشخیص تاریخ لطفا   است، «بله» شما پاسخ اگر .     

 

 خیر    بله 

 
 .کنممی مراقبت است شده خیرمبت ۱۹-کووید به که خانوار یا خانواده اعضای از یکی از .9

9a .کنید وارد را خانوار عضو آن بیماری تشخیص تاریخ لطفا   است، «بله» شما پاسخ اگر  .     

 

 خیر 

 

 

 
 

 

 خیر 

   بله 
 
 
 
 
 

   بله 
 

 

10a .کووید از ناشی  عمومی متخیر س اضطراری وضعیت نتیجه در مدرسه تعطیلی دلیلبه هستم، او از مراقبت اصلی مسئول  من که خانوارم در دیگری فرد یا کودک-

 .نیستم کردن کار به قادر دلیلهمینبه  و باشد خانه در است مجبور ۹۱

10aa .کنید وارد را شدهتعطیل آموزشی مرکز نام لطفا   است، «بله» شما پاسخ اگر  .                                                                                                                    

10ab .کنید وارد را مرکز آن تعطیلی تاریخ است، «بله» شما پاسخ اگر  .   

 
10b .عمومی متخیر س اضطراری وضعیت نتیجه در نگهداری مرکز شدن بسته دلیلبه هستم، او از نگهداری اصلی مسئول  من که خانوارم در دیگری فرد یا کودک 

 .نیستم کردن کار به قادر دلیلهمینبه  و باشد خانه در  است مجبور ۱۹-کووید از ناشی

10ba .کنید وارد را شدهتعطیل مرکز نام لطفا   است، «بله» شما پاسخ اگر .   

10bb .کنید وارد را مرکز را آن تعطیلی تاریخ است، «بله» شما پاسخ اگر  .     

 

 خیر    بله 

 
 .هستم خانواده نیازهای اصلی کنندهتأمین یا امشده  خانواده آورنان ،۱۹-کووید اثر در خانوار  سرپرست فوت دلیلبه. 11

11a .هستید خانوار نیازهای اصلی کنندهتأمین تاریخی چه از کنید مشخص لطفا   است، «بله» شما پاسخ اگر .      
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 خیر    بله 

 

 .است شده بسته ۱۹-کووید از ناشی عمومی متخیر س اضطراری وضعیت دلیلبه کارم محل. 12

12a .کنید وارد را وکار کسب نام لطفا   است، «بله» شما پاسخ اگر                                                                                                                                

12b .شد تعطیل موقتی طوربه یا همیشه برای کارتان محل تاریخی چه در کنید مشخص لطفا   است، «بله» شما پاسخ اگر .   

12c .است؟ فراخوانده کار به را شما کارفرما آیا  است، «بله» شما پاسخ اگر 

12d .برگشتید؟ خود کار به آیا  است، «بله» شما پاسخ اگر        

 

 خیر    بله 

 

   در حظهخیرمقابل کاهش با ۱۹-کووید از ناشی  عمومی متخیر س اضطراری وضعیت دلیلبه و( «گیگ » نیروی و مستقل پیمانکار شامل) هستم خوداشتغال من. 13

 .امشده روبرو خود عادی یا معمول دهیخدمات میزان 

13a .کنید وارد را وکار کسب نام لطفا   است، «بله» شما پاسخ اگر   

13b .است شده روبرو دهیخدمات حظهخیرمقابل کاهش با تاریخی چه از وکارکسب کنید مشخص لطفا   است، «بله» شما پاسخ اگر .     

 

 خیر    بله 

 

 .دادم استعفا خود شغل از ۱۹-کووید گیریهمه مستقیم اثر دلیلبه. 14

14a .کنید وارد را خود استعفای تاریخ لطفا   است، «بله» شما پاسخ اگر   .   

14b .کنید وارد را وکارکسب نام لطفا   است،«بله» شما پاسخ اگر .   

14c .کنید وارد را شغلتان داوطلبانه ترک این دلیل لطفا   است، «بله» شما پاسخ اگر .   

 

 خیر    بله 

 

 محل در توانمنمی دلیل همینبه  و کنم قرنطینه را خودم است کرده توصیه من به ۱۹-کووید به مربوط هاینگرانی دلیلبه  درمانی و بهداشتی خدمات دهندگانارائه از یکی. 15

 .باشم حاضر کارم

15a .بروید کارتان محل به توانیدنمی دلیلی چه به کنید مشخص لطفا   است،«بله» شما پاسخ اگر .   

15b .کنید وارد  را مورد این شروع تاریخ لطفا   است، «بله» شما پاسخ اگر .   

 

 خیر    بله 

 
 است،«بله» شما پاسخ اگر. 16a. یابم حضور کارم  محل در نیستم قادر ۱۹-کووید از ناشی عمومی متخیر س اضطراری وضعیت از ناشی شده  تحمیل  قرنطینه دلیلبه. 16
                                                                           . بروید کارتان محل به توانیدنمی  دلیلی چه به کنید مشخص لطفا  
16b .کنید وارد  را مورد این شروع تاریخ لطفا   است، «بله» شما پاسخ اگر .   

 

 خیر 

 خیر 

 خیر 

   بله 

   بله 

   بله 
 

 

 کنید؟ دریافت دستمزد کارفرما از توانیدمی کنید،می کار خانه در که مدتی برای آیا. 17

 17a .باشید؟  داشته خانه در را گذشته کاری ساعت تعداد همان دارید اجازه آیا است، «بله» شما پاسخ اگر 

17aa .است؟ مانده  ثابت گذشته  به نسبت شما دستمزد نرخ آیا است، «بله» شما پاسخ اگر 

 17aaa .است؟ چقدر دستمزد جدید نرخ است، «خیر» شما پاسخ اگر      

17ab .دارید؟  کردن کار اجازه ساعت چند است،  «خیر» شما پاسخ اگر    

17b .کنید؟نمی کار خانه  از چرا        

 

 خیر    بله 

 

 کنید؟می استفاده دیگری حقوق با مرخصی مزایای  یا( حقوق با) جیخیراستع مرخصی از آیا. 18

18a .کند؟می پرداخت را حقوق با مرخصی مزایای کسی چه است، «بله» شما پاسخ اگر    

18b .کنید؟می دریافت را حقوق با مرخصی مزایای هاییتاریخ چه در      

18c .است؟ چقدر شما حقوق با مرخصی مزایای  مبلغ    

18d .کنید؟می دریافت حقوق با مرخصی مزایای ساعت چند     
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 خیر    بله 

 
 ۱۹-کووید گیریهمه با مرتبط مستقیما   متی  خیرس  و ایمنی استانداردهای با مغایر مورد، دو هر در که، محلی در کار پیشنهاد نپذیرفتن یا کار  به برگشتن نپذیرفتن دلیلبه. 19

 استانداردهای با مغایرت به، محدود نه اما شامل، تواندمی مغایرت این. شد مخالفت من بیکاری بیمه پیوسته مزایای درخواست با است، ملی یا ایالتی محلی، سطح در

 .باشد عمومی بهداشت هایدستورالعمل با مطابق شخصی، محافظت تجهیزات تهیه یا اجتماعی گذاریفاصله اقدامات صورت، ماسک زدن به مربوط

19a .کنید وارد را کارفرما نام است، «بله» شما پاسخ اگر    

19b .کردید رد را کار محل به  برگشتن یا کار پیشنهاد  تاریخی چه در کنید مشخص است، «بله» شما پاسخ اگر      
19c .کنید وارد شد مخالفت شما بیکاری بیمه مزایای با که را تاریخی است، «بله» شما پاسخ اگر       

 

 خیر    بله 

 
 از ناشی عمومی متخیر س اضطراری شرایط به مستقیما   که کاری برنامه در نوسان دلیلبه  و است تحصیلی خدمات هایسازمان یا آموزشی مؤسسات به من دهیخدمات. 20

 .شودمی مراکز  این شدن تعطیلنیمه و هابندیزمان در تغییر به، محدود نه اما شامل، موضوع این. امشده بیکارنیمه یا بیکار است، مربوط  ۱۹-کووید

20a .کنید وارد را گیرندهخدمات کارفرمای نام است، «بله» شما پاسخ اگر       

20b .دهید؟می انجام تحصیلی خدمات سازمان یا آموزشی مؤسسه آن برای کاری نوع چه کنید مشخص است، «بله» شما پاسخ اگر    

20c .دارید؟ کارفرما آن با ایتوافقنامه یا قرارداد آیا  است، «بله» شما پاسخ اگر 

20d .یافت کاهش تانکاری ساعات یا شدید تعلیق تاریخی چه در کنید مشخص است، «بله» شما پاسخ اگر .   

 

 خیر    بله 

 
 .امشده تعلیق یا است یافته کاهش امکاری ساعات ،۱۹-کووید از ناشی عمومی  متخیرس اضطراری شرایط دلیلبه که هستم کارمندی من. 21

 21a .کنید وارد را کارفرما نام است، «بله» شما پاسخ اگر     

21b .یافت کاهش تانکاری ساعات یا شدید تعلیق  تاریخی چه در کنید مشخص است، «بله» شما پاسخ اگر  .     

21c  .کنید؟می کار دارد، دردسترس شما برای  کارفرما که را  ساعاتی همه آیا است، «بله» شما پاسخ اگر 

 

 خیر    بله 

 
 .کندنمی صدق من برای خیربا موارد از یکهیچ. 22

22a .کنید ارائه هستید، بیکار حاضردرحال چرا اینکه درخصوص عاتیخیراط لطفا   است، «بله» شما پاسخ اگر .      

 

 خیر    بله 

 
 هستید؟  اشتغال خود حاضردرحال آیا. 23

 .دهید پاسخ D بخش  تخیرسؤا به «باید» است، «بله» شما پاسخ اگر
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D .اشتغالی خود عاتخیراط 

 خیر    بله 
 

 بود؟ شما معاش امرار اصلی شیوه و اصلی شغل آزاد حرفه   این آیا گیری،همه این زمان در. 1
1a .دهید توضیح لطفا   است، «خیر » شما پاسخ اگر .   

 خیر  دادید؟می انجام خدماتی چه. 2  بله    

 خیر  دارید؟  تجاری نام آیا. 3  بله 

3a .کنید وارد را وکارکسب تلفن شماره و وکارکسب نام لطفا   است، «بله» شما پاسخ اگر. 

    وکارکسب نام

 خیر  اید؟کرده ثبت تجاری مالیاتی اظهارنامه آیا. 4  بله (خیرمث :Schedule C ، 1120 1065 یا) 

4a .کنید؟می تکمیل را مالیاتی فرم کدام است، «بله» شما پاسخ اگر      

 خیر  شود؟ انجام چگونه کار کنیدمی تعیین شما آیا. 5  بله 

 خیر  6 کنید؟ استخدام رسانیخدمات در شما به کمک برای  را فردی که هستید برخوردار حق این از آیا. 6  بلهa .کنید؟  برکنار کار از را هاآن توانیدمی آیا است، «بله» شما پاسخ اگر 

 خیر  شود؟  انجام کجا کار کنیدمی تعیین شما آیا. 7  بله 

 خیر  کنید؟می تعیین را خود غرامت نرخ شما آیا. 8  بله 

 خیر  اید؟کرده گذاریسرمایه غیره و تجهیزات ابزار، در آیا. 9  بله 

9a .کنید مشخص را گذاریسرمایه مبلغ است، «بله» شما پاسخ اگر .     

 خیر  دهد؟ خاتمه شما فعالیت به تواندمی  دارید رسانیخدمات  آن به که شرکتی آیا. 10  بله 

 خیر  دارید؟ گیرندهخدمات یک از بیشتر آیا. 11  بله 

11a .دارید؟ گیرندهخدمات  چند است، «بله» شما پاسخ اگر      

E .مالیات کسر برای مجوز 

 

 

 

 

 خیر 

 خیر 

 

 

 

 

 

  بله 

   بله 

 برای. کنید پرداخت مالیات برای تخمینی مبلغ باشد زمخیر شاید. بود خواهد مالیات مشمول کنیدمی دریافت که بیکاری بیمه حقوق  کلیه باشید، مالیاتی اظهارنامه ثبت به ملزم اگر
 مالیات به مربوط عاتخیراط دریافت برای. بگیرید تماس( Internal Revenue Service) «داخلی درآمد سازمان » با تخمینی، مالیات پرداخت درباره بیشتر عاتخیراط دریافت
 .بگیرید تماس( Oregon Department of Revenue) «اورگن درآمد اداره» با ایالتی،

 

 .شود کسر ایالتی مالیات عنوانبه آن ۶٪ یا  /و فدرال مالیات عنوانبه شما بیکاری بیمه از ۱۰٪ کنید انتخاب توانیدمی

 شود؟  کسر فدرال مالیات عنوانبه تانبیکاری بیمه مزایای از ۱۰٪ خواهیدمی •

 شود؟  کسر ایالتی مالیات عنوانبه تانبیکاری بیمه مزایای از  ۶٪ خواهیدمی •

 
 .بود خواهد پابرجا مطالبه این برای نکند، دریافت آن فسخ برای شما ازسوی کتبی نخیراع  Oregon Employment Department که زمانی تا مالیات کسر مجوز این
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F .ماسبق به عطف مطالبه 

 دریافت PUA مزایای هاآن برای خواهیدمی و ایدبوده بیکارنیمه یا بیکار گیریهمه از ناشی هایمحدودیت  دلیلبه  ها آن درطول که کنید فهرست را گیریهمه شروع بعداز هایهفته تمامی زیر بخش در
 .کنید گزارش را خوداشتغالی از  ناخالص درآمد و اشتغال از ناخالص درآمد. کنید

 در کار ساعات مجموع ناخالص  درآمد درآمد نوع
 هفته

 در کار ساعات مجموع ناخالص  درآمد درآمد نوع هفته پایان تاریخ
 هفته

 هفته پایان تاریخ

        

        

        

 .دهید پاسخ زیر تخیرسؤا به شده،درخواست تکمیلی عاتخیراط ارائه یا مربوطه( های )کادر زدن متخیر ع با ،خیربا در شدهمطالبه هایهفته برای

 خیر  ایدکرده دریافت را هاآن  یا ایدبوده مزایا این از هریک متقاضی آیا. 1  بله: 

a .ناتوانی؟ یا بیماری دلیلبه دستمزد دادن دست از جبران برای دریافتی مبلغ هرگونه 
    : تا  :از: پوششتحت دوره     :کنید مشخص را پرداخت نوع است، «بله» پاسخ اگر

 خیر  بله  b .خصوصی؟ درآمد از محافظت بیمه از پرداختی هر 

    : تا  :از: پوششتحت دوره     :کنید مشخص را پرداخت نوع است، «بله» پاسخ اگر

 خیر  بله  c.بیکاری؟  تکمیلی مزایای عنوانبه مبلغی هر 

    : تا  :از: پوششتحت دوره     :کنید مشخص را پرداخت نوع است، «بله» پاسخ اگر

 خیر  بله  d .سال در شما به کنندهپرداخت کارفرمای که  بوده ایبرنامه از  نهخیرسا  مقرری یا مستمری بازنشستگی، حقوق نوع هر از شما به  پرداخت قابل مبلغ هرگونه آیا 

 است؟ کرده می کنترل را آن یا داشته مشارکت آن در ۲۰۱۹

    : تا  :از: پوششتحت دوره     :کنید مشخص را پرداخت نوع است، «بله» پاسخ اگر

 خیر  هستید؟ کار جستجوی در فعاالنه و دارید کار آمادگی و توانایی هفته این طول در ما، ایالتی الزامات طبق آیا. 2  بله  
 . شود می متوقف شما مزایای و رد شما مطالبه نباشید، خود  کاریابی هایفعالیت  اثبات به قادر درخواست، هنگام یا نباشید، کار جستجوی در الزامات طبق اگر   

 خیر  دارید؟  قرار ۱۹-کووید از ناشی عمومی متخیرس  اضطراری وضعیت تأثیرتحت حاضردرحال آیا. 3  بله 
3a .دهید توضیح لطفا   است، «بله» شما پاسخ اگر        

 خیر  کردید؟ رد را کاری پیشنهاد ،خیربا در شدهمطالبه هایهفته از هریک در آیا. 4  بله  
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G .درباره سازیشفاف Reliacard 

 ۲۰۱۷ ژوئن: مرجع تاریخ( | اورگن بیکاری بیمه) Oregon Unemployment Insurance: برنامه نام|  ® U.S. Bank ReliaCard اکتساب ازپیش سازیشفاف

 .پرداختپیش کارت این یا بانکی حساب به مستقیم واریز ازجمله دارید، خود مزایای دریافت نحوه برای هاییگزینه

 .کنید انتخاب  را مطلوبتان گزینه و کندمی استفاده هاگزینه کدام از بپرسید خود سازمان از

 نقد  وجه با موجودی افزایش

 نامشخص 

 خودپرداز  از برداشت

 شبکه در موجود خودپردازهای رخیرد صفر
 شبکه از خارج خودپردازهای* رخیرد ۲

 ماهانه  هزینه
 ر خیرد صفر

 خرید هر برای
 ر خیرد صفر 

 از خارج یا شبکه در) خودپرداز ازطریق حساب مانده مخیراستع
 (شبکه

   ر خیر د صفر

   تماس  هر برای رخیر د صفر (انسانی نماینده  یا ماشینی) مشتری خدمات

   ماه در رخیرد ۲ (تراکنش ثبت بدون روز ۳۶۵ بعداز) فعالیت عدم

 .کنیممی دریافت شما از را دیگر هزینه نوع ۳

 .باشد کمتر تواندمی هزینه این کارت، از استفاده مکان و نحوه به بسته* 

 قابلیت بدون. ببینید است شده ارائه نامهدرخواست همراه که را( هاهزینه جدول« )Fee Schedule» حسابتان، موجودی و وجوه عاتخیراط به دسترسی رایگان  هایروش از عخیراط برای

 (.اعتباری استفاده) پَسادست/برداشتاضافه
 .است( Federal Deposit Insurance Corporation ,FDIC) فدرال گذاریسرمایه بیمه شرایط واجد شما وجوه

 .کنید بازدید cfpb.gov/prepaid از پرداخت،پیش هایحساب درباره کلی عاتخیراط کسب برای

 .بروید usbankreliacard.com نشانی  به یا بگیرید تماس 1270-279-855-1 شماره با  عاتخیراط این دریافت برای یا کنید پیدا کارت بسته درون را خدمات و هاهزینه همه شرایط  و جزئیات

 ۲۰۱۸ مه: اجرا تاریخ( | اورگن بیکاری بیمه) Oregon Unemployment Insurance: برنامه نام|  ® U.S. Bank ReliaCard هاهزینه جدول

 جزئیات هاهزینه  کل مبلغ

 نقد  وجه دریافت

. دارد اشاره ®MoneyPass یا U.S. Bank به متعلق خودپردازهای شبکه به( In-network) «شبکه در». کنیممی کسر برداشت برای که ایهزینه
 نشانی در را شبکه در خودپردازهای مکان

usbank.com/locations یا moneypass.com/atm-locator. کنید  پیدا 

 ر خیر د صفر
 (شبکه در) خودپرداز با برداشت

 هایدستگاه با برداشت برای هم شود،نمی دریافت ماه در خودپرداز با اول برداشت دو برای هزینه این. کنیممی کسر برداشت برای که ایهزینه
 از خارج خودپرداز های دستگاه همه به( Out-of-network) «شبکه  از خارج». المللیبین خودپرداز هایدستگاه هم و شبکه از خارج خودپرداز

 از ایهزینه  خودپرداز دستگاه آن اپراتور توسط است ممکن نکنید، کامل را تراکنشی اگر حتی. دارد اشاره MoneyPass یا U.S. Bank هایشبکه
 .شود کسر شما حساب

 

 ر خیرد ۲

 
 از خارج) خودپرداز با برداشت
 (شبکه

 بانک در نقد وجه برداشت ر خیر د صفر .کنید مراجعه پذیردمی را ®Visa هایکارت که اعتباری اتحادیه  یا بانک متصدی به خود کارت از برداشت برای وقتی که است ایهزینه این

 عاتخیراط

 اشاره ®MoneyPass یا  U.S. Bank به متعلق  خودپردازهای شبکه به( In-network) «شبکه در ». کنیممی کسر مخیراستع هر ازایبه  که ایهزینه
 .کنید پیدا را خودپرداز هایدستگاه این نصب محل usbank.com/locations or moneypass.com/atm-locator سایت در توانیدمی. دارد

 ر خیر د صفر
 با حساب مانده مخیراستع

 (شبکه در) خودپرداز

 U.S. Bank هایشبکه از خارج خودپرداز های دستگاه همه به( Out-of-network) «شبکه  از خارج». کنیممی کسر مخیراستع هر ازایبه  که ایهزینه
 .کند کسر حسابتان از ایهزینه خودپرداز، دستگاه اپراتور است ممکن همچنین. دارد اشاره MoneyPass یا

 ر خیر د صفر
 با حساب مانده مخیراستع

 (شبکه از خارج ) خودپرداز

 بعدی صفحه در مطالب ادامه
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 متحده تخیرایا از خارج در خود کارت از استفاده

 درصد مبلغ و کنیممی اعمال خارجی خودپرداز هایدستگاه از نقد وجه برداشت و خارجی فروشندگان نزد خرید هنگام که است ایهزینه این
 حتی خودپرداز، دستگاه هایتراکنش و فروشندگان از بعضی. شودمی محاسبه( ارز تبدیل هرگونه از بعد) تراکنش ریخیرد مبلغ بنابر شدهدادهنشان
 ما و شوندمی گرفته درنظر خارجی تراکنش جراخیرقاب ایشبکه قوانین تحت باشید، متحده تخیرایا  در خودپرداز دستگاه یا فروشنده آن یا /و شما اگر
 .نداریم کنترلی منظور این برای هایتراکنش و خودپرداز هایدستگاه بندیدسته بر

 
٪۳ 

 
 المللی بین تراکنش

 هایدستگاه با برداشت برای هم شود،نمی دریافت ماه در خودپرداز با اول برداشت دو برای هزینه این. کنیممی کسر برداشت برای که ایهزینه
 خودپرداز دستگاه آن اپراتور توسط است ممکن نکنید، کامل را تراکنشی اگر حتی. المللیبین خودپرداز هایدستگاه هم و شبکه از خارج خودپرداز

 .شود کسر شما حساب از ایهزینه

 
 المللی بین خودپرداز از برداشت ر خیرد ۲

 دیگر موردی

 کارت  تعویض ر خیر د صفر (.گیرید می  تحویل را کارت روز ۱۰ ظرف حداکثر) شودمی پست شما نشانی  به استاندارد ارسال شیوه به که است کارت تعویض هزینه این

 شدهتسریع تحویل با کارت تعویض ر خیر د ۱۵ .شودمی دریافت کارت تعویض هزینه بروهخیرع که است( کاری روز ۳ حداکثر) شدهتسریع تحویل هزینه این

 فعالیت عدم ر خیرد ۲ .کنیممی کسر شما حساب از  ماه هر را هزینه این ندهید، انجام خود کارت با تراکنشی متوالی روز ۳۶۵ برای اگر

 شدن ورشکسته درصورت و شودمی سپرده است FDIC با شدهبیمه مؤسسات از یکی که U.S. Bank National Association نزد شما وجوه . است( FDIC) فدرال گذاریسرمایه بیمه شرایط واجد شما وجوه

U.S. Bank توسط رخیرد هزار ۲۵۰ سقف تا FDIC به بیشتر، جزئیات از عخیراط برای . هستند بیمه  fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html  کنید مراجعه. 

 سایتوب از بازدید یا P.O.Box 551617, Jacksonville, FL 32255 نشانی به نامه ارسال ،1270-279-855-1 شماره با گرفتن تماس ازطریق(. اعتباری استفاده) پَسادست /برداشتاضافه قابلیت بدون
usbankreliacard.com، کارت دارندگان خدمات» با» (Cardholder Services )کنید برقرار ارتباط. 

 Consumer) «کنندگانمصرف از مالی حمایت اداره» با دارید، پرداختیپیش حساب درباره شکایتی اگر. کنید بازدید cfpb.gov/prepaid از پرداخت،پیش هایحساب درباره کلی عاتخیراط کسب برای

Financial Protection Bureau )از یا بگیرید تماس 2372-411-855-1 شماره به cfpb.gov/complaint کنید بازدید. 

  «به مربوط عاتخیر اط Reliacard امکرده مطالعه را.» 
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H .(شبهه القای) نادرست عاتخیراط ارائه 

 تواندمی نیستم، برخوردار هاآن دریافت قانونی حق از که مزایایی به رسیدن برای( شبهه القای) نادرست عاتخیراط عمدی ارائه و است دروغ شهادت مجازات قانون به مقید شهادت ارائه که هستم متوجه

 .باشد داشته قانونی پیگرد

 موافقم 

I .متقاضی  گواهی 

. هستند درست دانممی که آنجا تا رفت، خواهند کاربه «گیریهمه از ناشی بیکاری برای مساعدت» دریافت برای من بودن شرایط واجد تعیین برای و ام کرده ارائه خیربا در که عاتیخیراط  دهممی گواهی

 اداری مجازات مشمول ام،کرده ارائه غلط عاتخیر اط یا امنکرده ارائه را زمیخیر عاتخیر اط نیستم، آن دریافت شرایط واجد قانونی نظر از که مساعدتی دریافت برای شود مشخص اگر که هستم متوجه

 .هستم قانونی اقدامات یا دروغ شهادت مجازات شامل

 
  دهممی گواهی

 
 خیر  بله    هستم متحده تخیرایا تبعه یا شهروند

       کار مجوز شماره خیر  بله   هستید؟  بخشیرضایت مهاجرتی وضعیت در آیا است، «خیر» شما پاسخ اگر

 

 
       ( سال روز،  ماه،) تاریخ      امضا

 مالیاتی سال برای خود درآمد مدرک باید کنیم، ارزیابی ترخیربا هفتگی مبلغ برای را شما تقاضای مایلید اگر. گیریممی درنظر شما مطالبه  برای ریخیرد ۲۰۵ پایه شوید، شناخته PUA شرایط واجد اگر

 هستید، مبلغی چه دریافت شرایط واجد اینکه تعیین برای. باشد بیشتر رخیرد ۱۶٬۴۸۰ از باید ۲۰۱۹ سال در شما درآمد باشد، داشته وجود ترخیربا مبلغ  تقاضای امکان اینکه  برای. کنید ارائه را ۲۰۱۹

 .کنید استفاده  196PUA فرم از توانیدمی

 :کنید ارسال زیر هایروش از یکی به را شدهتکمیل نامهدرخواست لطفا  

  Oregon Employment Department PO Box 14165 Salem, OR 97311: نشانی این به پست
 2893-371 (503): شماره این به فکس یا

 برای جایگزین هایقالب و تکمیلی خدمات یا هاکمک: گیردمی قرار شما دراختیار رایگان  به زیر خدمات درخواست، درصورت . است برابر  هایفرصت ارائه با کارفرمایی /برنامه «اورگن  اشتغال اداره»

 .کنید دریافت ما کارکنان از را بیشتر عاتخیراط. است  دردسترس ندارند، انگلیسی زبان به کافی تسلط که افرادی برای زبانی کمک و معلولیت دچار افراد

El Departmento de Empleo de Oregon es un programa/empleador que respeta la igualdad de oportunidades. Disponemos de los siguientes servicios a pedido y sin costo: Servicios o ayudas 
auxiliares, y formatos alternos para personas con discapacidades y asistencia de idiomas para personas con conocimiento limitado del inglés. Para mayor información, pregunte a nuestro 
personal. 
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