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 طلب الحصول على إعفاء
البطالة بموجب بعض لقد منحت وزارة العمل بالوالیات المتحدة الوكاالت الوالئیة السطلة لإلعفاء من رد المدفوعات الزائدة الخاصة بإعانات التامین ضد 

قد تبین أن دفع وحد برامج إعانات الطوارئ الفیدرالیة لن تكون مضطًرا لرد اإلعانات الزائدة في حالة تلقیك إعانات بطالة من أ. الشروط أثناء مدة الجائحة
  .أن ردھا سیشكل عبئًا غیر معقول علیكویكن بسبب خطأ منك  لمھذه اإلعانات 

 
لوبائیة وھذا یعني أنھ یمكنك طلب الحصول على إعفاء إذا ما وفرت لك إدارة التوظیف اإلعانات الخاصة بكل من تعویض البطالة في حاالت الطوارئ ا

)PEUC ( أو التعویض الفیدرالي للبطالة بسبب الوباء)FPUC ( أو مساعدات البطالة في حاالت الوباء)PUA ( أو إعانات المساعدة لألجور المفقودة
)LWA ( مؤھل بالفعل لتلقي تلك اإلعانات  غیرووجدت إدارة التوظیف الحقًا أنك) دیمك طلب وبعد تق"). المدفوعات الزائدة"وھو ما یُعرف أیًضا باسم

 ").اإلعفاء من رد المدفوعات"وھو ما یُعرف أیضا باسم (رد المدفوعات الزائدة  بعدماإلعفاء، فسوف نقرر إذا ما كان القانون الفیدرالي یسمح لك 
 

  :ترد فیما یلي أمثلة على األسباب التي قد تجعلك مؤھال لإلعفاء من المدفوعات الزائدة
 .الل معالجة مطالبتكعندما ترتكب إدارة التوظیف خطأ خ .1
 .عندما تضع إدارة التوظیف اإلعانات في مطالبة غیر صحیحة .2
 .لم تتسبب أنت في نشوء المدفوعات الزائدة وسیؤدي رد المدفوعات إلى حرمانك أنت أو أسرتك المعیشیة من االحتیاجات األساسیة .3
 .تجعل من رد المدفوعات عبئًا على كاھلكلم تتسبب أنت في نشوء المدفوعات الزائدة ولدیك مشكلة صحیة أو إعاقة س .4

 :لطلب الحصول على إعفاء، امأل النموذج أدناه وأرسلھ إلى العنوان اإللكتروني
OED_OVERPAYMENT_UNIT@oregon.gov. 

 
 :الفاكس على الرقمیمكنك أیضا إرسال النموذج عبر 

 أو 947-1811) 503(
 

 :عبر البرید على العنوان التالي
Oregon Employment Department 
PO Box 14130, Salem OR 97309 

 
 .یرجى مالحظة أنھ لن یصلك تأكیًدا في حالة إرسالك النموذج عبر الفاكس أو عبر البرید

 ال		 نعم	   ھل تعمل اآلن؟ .1
 ال  نعم  ؟  19-لتفشي جائحة كوفید، ھل تعطلك عن العمل یرجع "ال"في حالة اإلجابة بـ 

	كیف سیمثل رد ھذه المدفوعات الزائدة عبئًا علیك أو على أسرتك المعیشیة؟  .2

	 ؟  ھل ترتب على تلقیك ھذه اإلعانات فعل شيء لم تكن لتفعلھ في حالة عدم تلقیك اإلعانات؟ إذا كان األمر كذلك، وضح كیف حدث ذلك .3
	ال		 نعم	
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	ال		نعم	 ؟  لألسوء ألنك تلقیت ھذه اإلعانات؟ إذا كان األمر كذلك، وضح كیف حدث ذلكوضعك ھل تغیر  .4

	ال			نعم	 ؟  ھل لدیك أي مشكلة صحیة أو إعاقة ستجعل من رد المدفوعات عبئًا على كاھلك .5

	ال		نعم	 ؟  ھل لدیك المال لرد ھذه المدفوعات الزائدة .6

ضع عالمة بجوار كل ما (إذا اضطررت لرد المدفوعات الزائدة، ما االحتیاجات األساسیة التي ستفتقدھا أنت أو أسرتك المعیشیة  .7
	؟)ینطبق

	الرعایة الطبیة		الغذاء		رعایة الطفل		الرھن العقاري/اإلیجار 
	):	یجب إدراكھا(احتیاجات أخرى  

معلومات إضافیة عنك أو عن أسرتك المعیشیة تود أن نراعیھا عند تحدید ما إذا كنت مؤھالً للحصول على إعفاء من رد المدفوعات  .8
أن االضطرار إلى رد المدفوعات ویجب أن تشمل معلومات توضح أنك لم تكن مخطأ  یرجى مالحظة أن األسباب التي تقدمھا.	الزائدة

	.الزائدة سیكون مخالفًا لمبدأ اإلنصاف وما یملیھ الضمیر

ال تُرسل طلبات متعددة أو .  أسابیع من تاریخ استالم طلبك وحتى إرسال القرار عن طریق البرید إلیك 3إلى  2قد تستغرق ھذه العملیة من 
. وسوف نتواصل معك في حالة الحاجة لمعلومات إضافیة. علم عن حالة طلبك إال بعد مضي أربعة أسابیع وال زلت لم تتلقى أي قرار بعدتست

 . وسیحتوى القرار على معلومات ستتیح لك معرفة ما یجب فعلھ في حالة عدم موافقتك على القرار الذي أصدرناه

 .وذلك في حالة الحاجة للنموذج بصیغة بدیلة اتصل بناوذج من خالل صفحة یمكن طلب المساعدة في إكمال ھذا النم

المساعدات اإلضافیة أو الخدمات المساعدة والصیغ البدلیة . برنامج یعتمد على تكافؤ الفرص/إدارة التوظیف بوالیة أوریغون ھي صاحب عمل
 .ص ذوي اإلعاقة  والمساعدة اللغویة لألشخاص ذوي الكفاءة اللغویة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیةلألشخا

. المعلومات الواردة أعاله قُدمت بشكل طوعي وأنا أتقدم بموجبھ بطلب للحصول على إعفاء من رد المدفوعات التي وفرتھا والیة أوریغون
 :یحة على حد علميأقّر أّن المعلومات التي قدمتھا حقیقیة وصح

 
   التاریخ   توقیع مقدم الطلب

 
   رقم الھاتف   االسم كتابة 

 
   ):CIDرقم (رقم ھویة العمیل  
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	2 ﺎ ﻠﻋﯿﻚ أو ﻠﻋﻰ أﺳﺮﺗﻚ ﻌﻤﻟاﯿﺸﺔﯿ؟ ﻛﯿﻒ ﺳﻤﯿﺜﻞ رد ھﺬه ﻤﻟاﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟااﺰﺋﺪة ﻋﺒﺌ: 
	7 إاذ اﺿﻄﺮرت ﻟﺮد ﻤﻟاﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟااﺰﺋﺪة، ﻣﺎ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﺔﯿ ﻟاﺘﻲ ﺳﺘﻔﺘﻘﺪھﺎ أﻧﺖ أو أﺳﺮﺗﻚ ﻌﻤﻟاﯿﺸﺔﯿ ) ﺿﻊ ﻋﺔﻣﻼ ﺑﺠاﻮر ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻄﻨﻖﺒ (؟ ﺠﯾﻹا رﺎ/ ﻟاﺮھﻦ ﻌﻟاﻘﺎري رﻋﺎﺔﯾ ﻟاﻄﻔﻞ ﻐﻟااﺬء ﻟاﺮﻋﺎﺔﯾ ﻟاﻄﺒﺔﯿ اﺣﺘﯿ ﺎﺟﺎت أﺧﺮى ) ﯾﺠﺐ إدﮭﻛارﺎ :(: 
	8 ﻠﻟﺤﺼﻮل ﻠﻋﻰ إﻋﻔﺎء ﻣﻦ رد ﻤﻟاﺪﻓﻮﻋﺎت ﻠﻌﻣﻣﻮﺎت إﺿﺎﻓﺔﯿ ﻋﻨﻚ أو ﻋﻦ أﺳﺮﺗﻚ ﻌﻤﻟاﯿﺸﺔﯿ ﺗﻮد أن ﻧاﺮﻋﮭﯿﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣ ﺎ إاذ ﻛﻨﺖ ﻣﺆھﻼ ﻟااﺰﺋﺪة : 
	 ﯾﺮﺟﻰ ﻣﻼﺣﺔﻈ أن اﻷﺳﺒﺎب ﻟاﺘﻲ ﺗﻘﮭﻣﺪﺎ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻤﺸﻞ ﻠﻌﻣﻣﻮﺎت ﺗﻮﺿﺢ أﻧﻚ ﻟﻢ ﻜﺗﻦ ﻣﺨﻄﺄ و أن اﻻﺿﻄاﺮر ﻟإﻰ رد ﻤﻟاﺪﻓﻮﻋﺎت ﺎ ﻤﻟﺒأﺪ اﻹﻧﺼﺎف ﻣو ﺎ ﻠﻤﯾﮫﯿ ﻟاﻤﻀﯿﺮ ﻟااﺰﺋﺪة ﺳﻜﯿﻮن ﻣﺨﻟﺎﻔ : 

	ﻟاﺘﺎرﯾﺦ: 
	رﻗﻢ ﮭﻟاﺎﺗﻒ: 
	اﻻﺳﻢ ﻛﺘﺎﺔﺑ: 
	:(CID رقم ھویة العمیل (رقم: 
	3 ھﻞ ﺗﺮﺗﺐ ﻠﻋ ﻰ ﻠﺗﻘﯿﻚ ھﺬه اﻹﻋ ﺎﻧﺎت ﻌﻓﻞ ﺷﻲء ﻟﻢ ﻜﺗﻦ ﻟﺘﮫﻠﻌﻔ ﻓﻲ ﺣﺔﻟﺎ ﻋﺪم ﻠﺗﻘﯿﻚ اﻹﻋﺎﻧ ﺎت؟ إاذ ﻛﺎن اﻣﻷﺮ ﻛﻟﺬﻚ، وﺿﺢ ﻛﯿﻒ ﺣﺪث ﻟذﻚ ؟ ﻌﻧﻢ ﻻ: 
	4: 
	 ھل تغیر وضعك للأسوء لأنك تلقیت ھذه الإعانات؟ إذا كان الأمر كذلك، وضح كیف حدث ذلك؟: 



