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 طلب الحصول على 
 تعويض بطالة في حاالت الطوارئ الوبائية

يمكن العثور على تعليمات استكمال الطلب على صفحة الموقع اإللكتروني لدينا المتعلقة بطلبات  ). PEUC(هذا الطلب هو طلبك األول للحصول على تعويض بطالة في حاالت الطوارئ الوبائية 
 . )COVID( )https://govstatus.egov.com/ORUnemployment_COVID19‐19( التعويض لحاالت اإلصابة بفيروس كورونا

 . يرجى التأكد من استكمال النموذج بأكمله حيث أن تعذر استكمال الطلب سينجم عنه حدوث تأخيرات في معالجة طلبك
 . معالجة طلبكتقدم بالطلب مستخدًما االسم الُمسجل حالياً لدى إدارة الضمان االجتماعي،  وأرسل فقط طلبًا واحدًا حيث أن الطلبات الُمتعددة ستأخر 

 الطلب معلومات ُمقدم

 رقم الضمان االجتماعي أو رقم هوية العميل )االسم األخير، االسم األول، االسم األوسط(اسم ُمقدم الطلب 

 رقم الهاتف )الشارع أو رقم صندوق البريد: (عنوان ُمقدم الطلب

 البريد االلكتروني لُمقدم الطلب الرمز البريدي الوالية المدينة

 :    2019يوليو  1ضع عالمة هنا إن كنت قد انتقلت من منزلك منذ 
 اللغات الُمفضلة

 تاريخ تقديم طلب تعويض البطالة عن حاالت الطوارئ المتعلقة باألوبئة

 26وحتى  2020مارس  29تعويض البطالة عن حاالت الطوارئ المتعلقة باألوبئة متاح لعدة أسابيع ابتداًء من 
 . 2020ديسمبر 

 ما التاريخ الذي ترغب فيه أن يبدأ طلبك للحصول على تعويض البطالة عن حاالت الطوارئ المتعلقة باألوبئة؟
  

 التواريخ باألسابيع
 )أيام السبت(نهاية األسبوع  )أيام األحد(بداية األسبوع 

 حالة التوظيف الخاصة بٌمقدم الطلب

 ال نعم     اإلعانة عن أسبوع؟هل عملت منذ أخر وقت تقدمت فيه لتلقي 

 ال نعم     شهًرا؟ 18هل عملت خارج والية أوريغون خالل أخر 

 ال نعم     شهًرا؟    18هل عملت لدى الحكومة الفيدرالية أو الجيش خالل أخر 

 . أدناهعلى أي من هذه األسئلة، يرجى استكمال بيانات قسم معلومات صاحب العمل " نعم"إذا أجبت بـ 
 . على جميع األسئلة، يرجى تخطي هذا القسم والذهاب إلى قسم التوثيق" ال"وإذا أجبت بـ 

 معلومات صاحب العمل

 : 1صاحب العمل رقم 

 اليوم األخير بالعمل اليوم األول بالعمل رقم الهاتف اسم صاحب العمل

 الدخل خالل فترة التوظيف أعالهإجمالي  )عنوان الشارع أو رقم صندوق البريد(عنوان صاحب العمل 

 قيمة األجر الوظيفة الرمز البريدي الوالية المدينة

 السبب وراء أنك لم تعد تعمل
  إنهاء العمل/الطرد/الفصل   االستقالة الطوعية/ترك العمل الطوعي   إجازة التغيب عن العمل   عاطل عن العمل بشكل مؤقت 
  توفر العمل بشكل دائم التسريح من العمل نظًرا لعدم   مع تقليص ساعات العمل/البقاء في العمل   تعليق العمل  

 

 : 2صاحب العمل رقم 

 اليوم األخير بالعمل اليوم األول بالعمل رقم الهاتف اسم صاحب العمل

 )الشارع أو رقم صندوق البريد: (عنوان صاحب العمل
 

 إجمالي الدخل خالل فترة التوظيف أعاله

 قيمة األجر الوظيفة الرمز البريدي الوالية نة
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 السبب وراء أنك لم تعد تعمل
  إنهاء العمل/الطرد/الفصل   االستقالة الطوعية/ترك العمل الطوعي   إجازة التغيب عن العمل   عاطل عن العمل بشكل مؤقت 
  التسريح من العمل نظًرا لعدم توفر العمل بشكل دائم   مع تقليص ساعات العمل/العمل البقاء في   تعليق العمل  

 

 : 3صاحب العمل رقم 

 اليوم األخير بالعمل اليوم األول بالعمل رقم الهاتف اسم صاحب العمل

 إجمالي الدخل خالل فترة التوظيف أعاله )عنوان الشارع أو رقم صندوق البريد(عنوان صاحب العمل 

 قيمة األجر الوظيفة الرمز البريدي الوالية المدينة

 السبب وراء أنك لم تعد تعمل
  إنهاء العمل/الطرد/الفصل   االستقالة الطوعية/ترك العمل الطوعي   إجازة التغيب عن العمل   عاطل عن العمل بشكل مؤقت 
  التسريح من العمل نظًرا لعدم توفر العمل بشكل دائم   مع تقليص ساعات العمل/البقاء في العمل   تعليق العمل  

 

 التوثيق األسبوعي

 . https://youtu.be/E82E6ApKiko: ، يرجى مشاهدة هذا الفيديو عن كيفية المطالبة بإعانة لمدة أسبوع على هذا الرابط)COVID‐19(في حالة عدم عملك نظًرا النتشار فيروس كورونا 

األسبوع الذي ترغب أن تطالب عنه بتعويض بطالة في ما 
 ___________________ ): أيام السبت(نهاية األسبوع  حاالت الطوارئ الوبائية؟

 ال نعم     هل تعذرعليك قبول عرض عمل األسبوع الماضي؟

 ال نعم     هل تركت وظيفة األسبوع الماضي؟

 ال نعم     األسبوع الماضي؟هل تم طردك أو تعليق عملك بأي وظيفة 

 ال نعم     أيام خالل األسبوع الماضي؟ 3هل كنت تقيم بعيدًا عن محل إقامتك الدائم لفترة تزيد عن 

 ال نعم     هل كنت قادًرا من الناحيتين البدنية والعقلية على ممارسة العمل الذي نشدته خالل األسبوع الماضي؟

 الماضي، هل كنت على استعداد للعمل ولديك القدرة على قبول العمل بنظام الدوام كلي، والدوام الجزئي، والعمل بشكل مؤقت واإلبالغ عنه؟في كل يوم خالل األسبوع 
على  وروناأنت تبحث عن عمل بشكل نشط في حالة عودتك لصاحب العمل أو لديك استعداد للبحث عن عمل عندما تنتهي إعالنات الطوارئ المتعلقة بفيروس ك

 . مستوى الوالية والمستوى المحلي أو عندما ال تصبح سارية

    ال نعم 

 هل كنت تبحث عن عمل بشكل نشط خالل األسبوع الماضي؟ 
 ، ضع عالمة على المربع الخاص بالبطالة أدناه"نعم"في حالة اإلجابة بـ

    ال نعم 

 ال نعم     قابل إجازة أو عطلة عن األسبوع؟هل عملت األسبوع الماضي، أو هل حصلت أو ستحصل على أجر م

 ___________  ): قم بالتقريب ألقرب أعلى ساعة(ادخل عدد ساعات العمل الُمنجزة 

 ___________  : ، حتى إن لم تحصل على المال)قبل االقتطاعات(ادخل إجمالي الدخل، واألجر مقابل اإلجازة أو العطلة 
 العمل عن األسبوع الماضييرجى تسجيل أنشطتك في البحث عن 

ينتج عن عدم قدرتك على تقديم ما يثبت بحثك عن العمل أو عدم محاولتك السعي للحصول على  بطالة، وقدأنت ُمطالب بالبحث عن العمل بشكل نشط خالل كل أسبوع تطالب عنه بتعويض 
 . عمل حدوث تأخير في حصولك على إعانات تأمين البطالة أو حرمانك منها

 الموقع اسم الشركة  التاريخ

 وسيلة االتصال 
اتصال شخصي، عن (

طريق الهاتف، أو 
 )تقديم السيرة الذاتية

 نوع العمل المنشود
 النتائج 

 تم التوظيف، (
 )لم يتم التوظيف

      

      

 أنشطة البحث عن العمل التاريخ

  

  

  


ظللت على اتصال باتحادي النقابي، وأنا ُمدرج بقائمة األشخاص الذين ال  مهنتي، وقدأنا عضو ملتزم لدى اتحاد نقابي ال يسمح لي بالبحث عن عمل غير نقابي داخل نطاق 

ابات غير الصحيحة قد ينتج عنها إعانات غير مستحقة وقد كنت قادًرا على قبول عمل واإلبالغ عنه وذلك في حالة سماح االتحاد النقابي بذلك، وأتفهم أن اإلج . يعملون
 . تسديدها علىوعقوبات إضافية يتعين 

https://youtu.be/E82E6ApKiko
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أنا بصدد العودة للعمل بدوام كامل أو لعمل . أنا عاطل عن العمل بشكل مؤقت ألنھ قد تم تسریحي أو تم تقلیص ساعات عملي وأتوقع أن أعود للعمل لدى صاحب العمل
أسابیع منذ األسبوع الذي أصبحت فیھ عاطالً عن العمل بشكل ) 4(لم تنقضي فترة مدتھا أكثر من أربعة . كبر من قیمة إعانتي األسبوعیةأحصل من خاللھ على أجر أ

قوبات إضافیة أتفھم أن اإلجابات غیر الصحیحة قد ینتج عنھا إعانات غیر مستحقة وع. ظللت على اتصال بصاحب العمل للعمل، وقدمؤقت وحتى األسبوع الذي عدت فیھ 
 . یتعین علي تسدیدھا

 . للحصول على نسخة من نموذج التوثیق األسبوعي) COVID-19(إذا كنت بحاجة لالطالع على ما حدث خالل األسابیع السابقة، یرجى زیارة صفحة الویب الخاصة بمعلومات فیروس كورونا 

 معلومات الدفع

وسیجري استخدام نفس وسیلة الدفع بالنسبة للمدفوعات المستقبلیة التي تم استخدامھا  . أو تُودع مباشرة في حسابك  US Bank Visa Reliacardتُصرف المدفوعات إلى حساب بطاقة فیزا
 .  مقابل األسابیع الماضیة التي دُفعت لك بناًء على طلبك

 ال �نعم     نشطة؟ Reliacardھل ال زال لدیك بطاقة فیزا 

 ال �نعم     إیداًعا مباشًرا، فھل ترغب في إبداع مدفوعاتك في حسابك؟إذا كنت تتلقى 

 . جدیدة لك Reliacardعلى أي سؤال، سوف یتم إصدار بطاقة " ال"إذا كانت إجابتك بـ 
 . ، لدینا أو طباعة نموذج اإلیداع اإلكتروني وإرسالھ مع شیك ملغينظام تقدیم الطلبات عبر اإلنترنتوفي حالة رغبتك التسجیل للحصول على إیداع إلكتروني، یمكنك التسجیل على 

 اإلدالء بیانات كاذبة

، ستكون مسؤوال عن تسدید اإلعانات التي دفعت بدون وجھ )PEUC(في حالة تقدیمك بیانات كاذبة حول الظروف الخاصة بك بغیة الحصول على تعویض بطالة في حاالت الطوارئ الوبائیة 
 . لى تعویض بطالة في حاالت الطوارئ الوبائیةحق وقد تخضع للمالحقة الجنائیة من جھات فیدرالیة، وستصبح أیضا غیر مؤھالً ألي إعانات أخرى للحصول ع

 أنا أوافق 

 شھادة ُمقدم الطلب

وأنا على علم بأن األموال الفیدرالیة یتم تقدیمھا  . أشھد بأن المعلومات التي قدمتھا في ھذا النموذج من أجل الحصول على تعویض بطالة في حاالت الطوارئ الوبائیة ھي معلومات صحیحة
قد . ول على مدفوعات اإلعانات التي ال تحق ليبموجب القانون وبأنھ قد فرضت عقوبات بموجب قانون الوالیات المتحدة على اإلدالء ببیانات كاذبة أو إخفاء الحقائق الجوھریة بغیة الحص

وبناًء على ما تقدم، فأنني أرخص إلدارة التوظیف بنشر أي . وظیف بمعرفة وكاالت والئیة أو فیدرالیة أخرى لغرض التحقق من األھلیة لبرامج أخرىتُستخدم المعلومات التي جمعتھا إدارة الت
 . مصدر من مصادر المعلومات لألغراض التي یرخصھا قانون إدارة التوظیف

 ) ______________________ الشھر، الیوم، العام(الیوم  _________________________________________________ التوقیع 

المساعدات اإلضافیة أو الخدمات المساعدة والصیغ البدلیة لألشخاص : الخدمات التالیة متاحة مجانًا حسب الطلب. تعمل إدارة التوظیف بوالیة أوریغون كموفّر عمل یعتمد على تكافؤ الفرص
 . أسأل أحد موظفینا للحصول على مزید من المعلومات. شخاص ذوي الكفاءة اللغویة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیةذوي اإلعاقة والمساعدة اللغویة لأل

 ير�ب إرسال طلبك مكتمً� قبل: 
�د:   Union St. NE | Room 201 | Salem, Oregon 97311 875إدارة التوظ�ف بوال�ة أور�غون |  ال�ب

1878-345) 866( الفا�س:   

 

https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=F20200509A094109B54684846.4103&lang=E
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