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  فرم درخواست برای
  گيرکمک هزينه اضطراری بابت بيکاری ناشی از بيماری همه

 ,Pandemic Emergency Unemployment Compensation)گير اين فرم، اولين فرم درخواست شما برای دريافت "کمک هزينه اضطراری بابت بيکاری ناشی از بيماری همه
PEUC)19-های مربوط به تکميل و ارائه اين فرم درخواست، در صفحه کوويد" است. دستورالعمل )COVID-19سايت ما آورده شده است) وب 

)mployment_COVID19https://govstatus.egov.com/ORUne(.  

  لطفا حتما تمام فرم را تکميل کنيد. عدم تکميل اين فرم سبب ايجاد تاخير در رسيدگی به درخواست شما خواهد شد.

به آن نام است. لطفا فقط يک ) Social Security Administrationلطفا درخواست خود را با استفاده از نامی ارائه دهيد که در حال حاضر پرونده شما در اداره تامين اجتماعی (
  نامه سبب ايجاد تاخير در رسيدگی به درخواست شما خواهد شد.نامه را ارائه دهيد، زيرا ارائه چندين درخواستدرخواست

  اطالعات متقاضی

  شماره تامين اجتماعی يا شماره شناسايی مشتری  نام متقاضی (نام خانوادگی، نام، نام ميانی)

  شماره تلفن  (خيابان يا صندوق پستی) آدرس پستی متقاضی:

  آدرس ايميل متقاضی  کد پستی  ايالت  شهر

ايد، اين کادر را عالمت به بعد نقل مکان کرده 2019جوالی  1اگر از تاريخ 
    بزنيد:

  زبان ترجيحی

  تاريخ تکميل فرم

دسامبر  26تا  2020مارس  29گير" از فرم "کمک هزينه اضطراری بابت بيکاری ناشی از بيماری همه
  به مدت چند هفته در دسترس است. 2020

تمايل داريد درخواست "کمک هزينه اضطراری بابت بيکاری ناشی از بيماری همه گير" شما از چه تاريخی 
  شروع شود؟

  های هفتهتاريخ

  پايان (شنبه)  آغاز (يکشنبه)

  شغل متقاضی

  خير   بله   ايد؟هفته مزايا دريافت کنيد، کار کردهآيا از آخرين باری که درخواست کرديد که به مدت يک 

  خير   بله   ايد؟) کار کردهOregonماه گذشته خارج از ايالت اورگان ( 18آيا در 

  خير   بله   ايد؟رال يا برای ارتش کار کردهماه گذشته برای دولت فد 18آيا در 

  "اطالعات کارفرما" را که در زير آورده شده است، تکميل کنيد. اگر به هريک از اين سؤاالت پاسخ "بله" داديد، لطفا بخش

  های ديگر را رد کنيد و به بخش "گواهی هفتگی" برويد.اگر به همه اين سؤاالت پاسخ "خير" داديد، بخش

  اطالعات کارفرما

  :1کارفرمای شماره 

  آخرين روز کار  روز اول کار  شماره تلفن  نام کارفرما

  مجموع درآمد ناخالص برای دوره اشتغالی که در باال ذکر کرديد  (خيابان يا صندوق پستی)آدرس کارفرما 

  نرخ پرداخت  شغل  کد پستی  ايالت  شهر

  دليل اينکه شما ديگر شاغل نيستيد

 عزل/اخراج/خاتمه يافتن کار   ترک/استعفای داوطلبانه   مرخصی   بيکاری موقتی  
 از کار بيکار شدن به دليل عدم وجود کار به صورت دائم   همچنان مشغول به کار/کاهش ساعات کار   تعليق از کار   

 

  :2کارفرمای شماره 

  آخرين روز کار  روز اول کار  شماره تلفن  نام کارفرما

  باال ذکر کرديد مجموع درآمد ناخالص برای دوره اشتغالی که در  آدرس کارفرما: (خيابان يا صندوق پستی)

  نرخ پرداخت  شغل  کد پستی  ايالت  شهر

https://govstatus.egov.com/ORUnemployment_COVID19
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  دليل اينکه شما ديگر شاغل نيستيد

 عزل/اخراج/خاتمه يافتن کار   ترک/استعفای داوطلبانه   مرخصی   بيکاری موقتی  
 از کار بيکار شدن به دليل عدم وجود کار به صورت دائم   همچنان مشغول به کار/کاهش ساعات کار   تعليق از کار   

 

  :3کارفرمای شماره 

  آخرين روز کار  روز اول کار  شماره تلفن  نام کارفرما

  مجموع درآمد ناخالص برای دوره اشتغالی که در باال ذکر کرديد  آدرس کارفرما (خيابان يا صندوق پستی)

  نرخ پرداخت  شغل  کد پستی  ايالت  شهر

  دليل اينکه شما ديگر شاغل نيستيد

 عزل/اخراج/خاتمه يافتن کار   ترک/استعفای داوطلبانه   مرخصی   بيکاری موقتی  
 از کار بيکار شدن به دليل عدم وجود کار به صورت دائم   همچنان مشغول به کار/کاهش ساعات کار   تعليق از کار   

 

  گواهی هفتگی

 آدرس ويديوی ما را که در رابطه با درخواست دريافت يک هفته مزايا است، تماشا کنيد:ايد، لطفا در اين بيکار شده 19-اگر شما به دليل ويروس کوويد
.https://youtu.be/E82E6ApKiko  

  تاريخ پايان هفته (شنبه): ___________  شود؟گير داده خواهيد درخواست کنيد که به شما کمک هزينه اضطراری بابت بيکاری ناشی از بيماری همهکدام هفته می

  خير   بله   آيا در هفته گذشته پيشنهاد کاری را رد کرديد؟

  خير   بله   آيا هفته گذشته از کاری استعفا داديد؟

  خير   بله   آيا هفته گذشته از کاری اخراج يا تعليق شديد؟

  خير   بله   دور بوديد؟ روز از محل اقامت دائم خود 3آيا هفته گذشته بيش از 

  خير   بله   آيا شما هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی توانايی انجام کاری را که هفته گذشته به دنبال آن بوديد، داشتيد؟

  شتيد؟آيا هفته گذشته هر روز شما تمايل به انجام کار و توانايی پذيرش و حضور يافتن در يک کار تمام وقت، پاره وقت و موقت را دا

های اضطراری ايالتی و محلی مربوط به اگر نزد کارفرمای خود باز گرديد، به طور جدی به دنبال انجام کار خواهيد بود يا تمايل داريد که زمانی که اطالعيه
  باشيد.ها نبود، به دنبال کار ويروس کرونا به پايان رسيد يا به هر نحو ديگری، ديگر الزم به پيروی از اين اطالعيه

 بله   خير  

  آيا هفته گذشته به طور جدی به دنبال کار بوديد؟

  اگر پاسخ شما "بله" است، کادر مربوط به "بيکاری موقتی" را که در زير آورده شده است، عالمت بزنيد

 بله   خير  

  خير   بله   دريافت کرديد يا دريافت خواهيد کرد؟آيا هفته گذشته کار کرديد يا آيا حقوقی را بابت ايام مرخصی يا تعطيلی برای آن هفته 

  ___________  را ذکر کنيد): تعداد ساعاتی را که کار کرديد، وارد کنيد (ميزان ساعات کار را بصورت افزايشی گرد کنيد و نزديکترين عدد به ميزان ساعات کار کرد خود

  ___________  مرخصی يا تعطيلی خود را وارد کنيد (پيش از کسورات)، حتی اگر پولی به شما پرداخت نشده باشد:مجموع درآمد ناخالص و همچنين حقوق پرداخت شده بابت ايام 

  لطفا اقداماتی را که در هفته گذشته بابت يافتن کار انجام داديد، ثبت کنيد

کار باشيد. عدم ارائه گزارش اقدامات انجام شده برای جستجوی کار يا عدم جستجوی  ای که درخواست دريافت مزايا را داريد، به طور جدی به دنبالبايست در طول هر هفتهشما می
  کار، ممکن است منجر به تاخير در ارائه يا عدم ارائه مزايای بيمه بيکاری شما شود.

  مکان  نام شرکت  تاريخ
  روش تماس

(بصورت حضوری، 
  تلفنی، رزومه کاری)

نوع کاری که به دنبال آن 
  ايدبوده

  نتايج
  (استخدام شديد،
  استخدام نشديد)

      

      

  اقدامات انجام شده در خصوص يافتن کار  تاريخ

  

  

  

  
ام و آنها من را در ای باشم. من با اتحاديه خود در تماس بودهدهد در حرفه خود، به دنبال کار غير اتحاديهمن از اعضای معتبر يک اتحاديه هستم که به من اجازه نمی

دانم که دادن ام من را برای انجام کاری اعزام کند، توانايی پذيرفتن آن کار و حضور يافتن در آن کار را دارم. من میاند. اگر اتحاديهفهرست افراد بيکار قرار داده
  های بيشتر بازگردانم.همراه جريمه بايست اين مبالغ اضافه پرداخت شده را بههای نادرست ممکن است منجر به پرداخت مزايای اضافی شود که میپاسخ

  

https://youtu.be/E82E6ApKiko
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ام یا ساعات کاری من کاھش یافتھ است و انتظار دارم کھ بھ سر کار با کارفرمای خود بازگردم. من سر کاری من موقتا بیکار ھستم، زیرا از کار بیکار شده
ای کھ سرکار باز ای کھ موقتا بیکار شدم و ھفتھباشد. مدت زمان بین ھفتھ گردم کھ تمام وقت باشد یا میزان درآمد آن از میزان مزایای ھفتگی من بیشتربازمی

ھای نادرست ممکن است منجر بھ پرداخت مزایای اضافی دانم کھ دادن پاسخام. من می) ھفتھ نیست. من با کارفرمای خود در تماس بوده4گردم، بیش از چھار (می
 ھای بیشتر بازگردانم.را بھ ھمراه جریمھ بایست این مبالغ اضافھ پرداخت شدهشود کھ می

است، مراجعھ کنید تا یک نسخھ از فرم گواھی ھفتگی را  19-سایت ما کھ در رابطھ با ویروس کوویدھای قبلی را جبران کنید، لطفا بھ صفحھ وبھای ھفتھخواھید عقب افتادگیاگر می
 دریافت کنید.

 اطالعات پرداخت
ھای قبل برای پرداخت مزایای شود. از ھمان روش پرداخت کھ در ھفتھیا مستقیما بھ حساب بانکی شما واریز می "US Bank Visa Reliacard"مزایای پرداخت شده بھ کارت 

 آتی شما نیز استفاده خواھد شد. درخواستی شما استفاده شده بود، برای پرداخت مزایای

 خیر  بلھ  خود را دارید؟ Reliacardآیا ھمچنان کارت فعال 

 خیر  بلھ  ی شما واریز شود؟اگر مبلغ مزایا بھ صورت مستقیم بھ حساب بانکی شما واریز شده است، آیا خودتان ھم مایل ھستید کھ مزایای پرداختی بھ شما بھ حساب بانک

 جدید برای شما صادر خواھد شد. Reliacardاگر پاسخ شما بھ ھر یک از این سواالت "خیر" است، یک کارت 
ما انجام دھید یا فرم واریز الکترونیکی را  )Online Claim Systemھای (سیستم آنالین درخواستتوانید این کار را در نام کنید، میاگر تمایل دارید کھ برای واریز الکترونیکی ثبت

 ائھ دھید.د ارزش قانونی بھ ما ارپرینت کنید و آن را بھ ھمراه یک چک فاق

 ارائھ اطالعات نادرست
) را دریافت کنید، ملزم بھ بازگرداندن PEUCگیر (اگر اطالعات نادرستی را در رابطھ با شرایط خود ارائھ دھید تا بتوانید کمک ھزینھ اضطراری بابت بیکاری ناشی از بیماری ھمھ

تحت پیگرد کیفری فدرال قرار گیرید. عالوه بر این، فاقد صالحیت دریافت ھر نوع مزایای دیگری در زمینھ  مزایایی کھ اضافھ بھ شما پرداخت شده است، خواھید بود و ممکن است
 گیر" خواھید شد."کمک ھزینھ اضطراری بابت بیکاری ناشی از بیماری ھمھ

 موافقم 

 گواھی متقاضی

دانم کھ بودجھ گیر" درخواست دھم، درست است. میام تا برای دریافت "کمک ھزینھ اضطراری بابت بیکاری ناشی از بیماری ھمھدھم کھ اطالعاتی کھ در این فرم ارائھ کردهگواھی می
ھای کمکی کردن عمدی "مبنای اصلی درخواست" بھ منظور دریافت ھزینھ ھایی را برای ارائھ عمدی اطالعات نادرست یا پنھاندولتی در این خصوص فراھم شده است و قانون جریمھ

 Employment)آوری شده توسط اداره کاریابی ھای ایالتی و فدرالی، از اطالعات جمعکھ بر اساس قانون مربوطھ مستحق دریافت آنھا نیستم، تعیین کرده است. ممکن است دیگر سازمان
Department)  دھم کھ این اطالعات را برای اھداف و مقاصدی کھ ھا استفاده کنند. بنابراین، من بھ اداره کاریابی اجازه میواجد شرایط بودن شما برای دیگر برنامھبرای تحقیق در مورد

 شوند، برای ھر منبع دیگری منتشر کند.تحت قانون اداره کاریابی مجاز محسوب می

 تاریخ (ماه، روز، سال) ______________________ _________________________________________________امضا 

ھا یا شوند: کمکھای برابر است. در صورت درخواست، خدمات زیر بھ صورت رایگان ارائھ میاداره کاریابی ایالت اورگان یک برنامھ/ کارفرما است کھ تابع فراھم کردن فرصت
ھای زبانی برای افرادی کھ مھارت زبانی محدودی در زبان انگلیسی دارند. اطالعات بیشتر در این خصوص را از یکی از ھای جایگزین برای افراد معلول و کمکت کمکی و فرمتخدما

 کارمندان ما درخواست کنید.

 

 نامه تکم�ل شدە را به �شایف ز�ر بفرست�د: لطفا درخواست
 Union St. NE | Room 201 | Salem, Oregon 97311 875ادارە اشتغال اورگان |  �ست: 
 1878-345 (866)نمابر: 

 

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