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تعويض البطالة في حاالت الطوارئ الوبائية

 Pandemic Emergency Unemployment)تعويض البطالة في حاالت الطوارئ الوبائية 
Compensation, PEUC ) هو برنامج يخضع لقانون مكافحة فيروس كورونا، ودعم جهود

.2020لسنة ( CARES)اإلغاثة، وتعزيز األمن االقتصادي 

13هو برنامج مؤقت يقدم ما يصل إلى برنامج تعويض البطالة في حاالت الطوارئ الوبائية 

حصول على في الجميع الحقوق الذين استنفدوا أسبوًعا من تعويضات البطالة الممتدة إلى األفراد 

أو ية أخرى والفيغير مؤهلين لتقديم طلب تعويض منتظم جديد وتعويض تأمين البطالة المنتظمة 

.برنامج فيدراليمن خالل 

ات ومراجعة يُرجى قراءة جميع التعليم. طلب المطالبة األوليةسيساعدك هذا المستند في استعراض 

ان أنك تتقدم األسئلة الشائعة في صفحة برنامج تعويض البطالة في حاالت الطوارئ الوبائية لضم

.بطلب لاللتحاق بالبرنامج الصحيح ولتجنب أي تأخير في معالجة طلبك



معايير أهلية االلتحاق ببرنامج تعويض البطالة في حاالت 

الطوارئ الوبائية

:هؤالء األفراد الذينيشمل األفراد المؤهلون 

يوليو1ي بالنسبة للمطالبات التي تنتهي فالبطالة المنتظمةجميع إعانات تأمين استنفدوا•

أو بعد ذلك التاريخ، وغير مؤهلين للحصول على أي مطالبة أخرى 2019

في والية أوريغون أو والية أخرى أو كندا أو غير المؤهلين للحصول على مطالبة جديدة •

برنامج فيدرالي آخر؛ و

عندما تنتهي إعالنات الطوارئ يقدرون على العمل وأولئك المستعدين للبحث عن عمل •

(.  COVID-19)على مستوى الوالية والمستوى المحلي المتعلقة بجائحة فيروس كورونا 



يغون، في والية أورمطالبة تأمين بطالة منتظمة جديدةإذا كنت تعتقد أنك مؤهل للحصول على 

.نظام تقديم المطالبات عبر اإلنترنتفيجب عليك تقديم مطالبة باستخدام 

تقديم فاتصل بتلك الوالية لمطالبة في والية أخرى،إذا كنت تعتقد أنك مؤهل للحصول على 

.مطالبة جديدة

ًرا على إذا قررنا أنك غير مؤهل للحصول على مطالبة تأمين بطالة منتظمة جديدة، فستكون قاد

ًء من ابتداتمديد تعويض البطالة في حاالت الطوارئ الوبائية التقدم بطلب للحصول على 

لسارية الفترة اخالل)األسبوع الذي يلي استالمك آلخر دفعة إلعانات تأمين البطالة المنتظمة 

(.12/26/20حتى 03/29/20من 

لحصول وتسعى لغير مؤهل للحصول على مطالبة تأمين بطالة منتظمة جديدةإذا كنت تعلم أنك 

جعة مراعلى إعانات بموجب برنامج تعويض البطالة في حاالت الطوارئ الوبائية، فيُرجى 

.  جميع التعليمات

. 

https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=F20200520A102941B21758262.3446&lang=E


بائية، قبل البدء في العمل في إجراءت طلب تعويض بطالة في حاالت الطوارئ الو

.نموذج أوالً إذ ستفقد البيانات التي سجلتها إذا لم تحفظ ال. احفظ النموذج على جهازك؛

، إن Acrobat ReaderأوAcrobatبمجرد حفظ الطلب، افتحه مباشرةً ببرنامج 

.التنقل خالل الطلبأمكن؛ إذ يسّهل هذا عليك 



الة طلب تعويض البطيمكنك العثور على 

نا على موقعفي حاالت الطوارئ الوبائية 

:  اإللكتروني

https://unemployment.oregon
gov

نظام تقديم )Online Claim Systemحدد خيار

 Extensionوانقر فوق الزر ( المطالبات عبر اإلنترنت
(PEUC(( تعويض البطالة في حاالت الطوارئ )تمديد

.  ((الوبائية

إذا كنت تود طلب إرسال نموذج طلب ورقي 
:عبر البريد إليك، يُرجى االتصال بالرقم

فقطوهذا الرقم مخصص . 1563-947-503

.لطلب نموذج طلب ورقي

تمديد

تعويض البطالة في حاالت )

(الطوارئ الوبائية

https://unemployment.oregon.gov/


:  على موقعنا اإللكترونيالطلب األولييمكنك أيًضا العثور على نموذج 

unemployment.oregon.gov  .

.على جهازكوحفظه ينبغي تنزيل النموذج 

https://unemployment.oregon.gov/


القابل للتعبئة PDFيُحفظ نموذج لن 

ظ البيانات وننصح بشدة بأن تحف. تلقائيًا

كرر التي أدخلتها إلى النموذج بشكل مت
في " الحفظ"Saveباستخدام الزر 

File>Saveالنموذج أو بالنقر فوق 
Save Asأو ( )حفظ<الملف)
(.حفظ باسم)

؛ إذ . إكمال النموذج بالكامل تأكد من 

ة ستؤخر النماذج غير المكتملة معالج

أو وإذا لم تكمل النموذج بالكامل. الطلب

ه، لم تصدق على النموذج أو توقع علي

ميع فسيجب عليك إكمال نموذج جديد بج

.المعلومات المطلوبة

مالحظة مهمة



ة رقم هوي، واالسم الكامليُرجى ذكر 

.  رقم الضمان االجتماعيأوالعميل

ويوجد رقم هوية العميل في جميع 

. المستندات التي أرسلناها إليك

تقديم معلوماتك للتحقق منيلزم

طالة إجراء تمديد لتعويض البوهويتك

.في حاالت الطوارئ الوبائية

حتى يمكننا إخطارك عنوان بريدك اإللكتروني اذكر 

. بمعالجة طلبك

تية، للحصول على التعليمات الصولغتك المفضلة اذكر 

والتي قد تكون مختلفة عن اللغة الواردة في مستندك

.المكتوب

.الهاتفورقمعنوانك الحالي اذكر 

يوليو 1إذا انتقلت للسكن في مكان آخر منذ أخبرنا 

.بوضع عالمة في الخانة2019

. يتعين عليك إكمال جميع الحقول



، قبل 2020مارس 29بدايةَ من في أي أسبوع يمكنك تفعيل تعويض البطالة في حاالت الطوارئ الوبائية 

لتواريخ يجب عليك ذكر ا. األسبوع الحالي الذي حصلت فيه على إعانات بشأن مطالبة تأمين البطالة المنتظمة

طوارئ أو سيكون هناك تأخير في معالجة طلب تعويض البطالة في حاالت الالسبت حتىالصحيحة من األحد 

. الوبائية

.عمل مؤقتأو ( مقاول مستقل)1099أي يشمل" العمل"

. يتعين عليك إكمال جميع الحقول



ل جميع التفاصييتعين ذكر 

.  كل حقلالمطلوبة في 

بأي فقطتتعلق المعلومات الواردة في هذا القسم

أو وقت عملك , قدمت آخر مطالبةأن عمل منذ

حكومة ، أو وقت عملك لدى خارج الوالية

ر في غضون الثمانية عشالجيشأو فيدرالية

. شهًرا الماضية

. يتعين عليك إكمال جميع الحقول



التوثيق األسبوعي

طلب تعويض قسم تاريخ تقديمعن األسبوع ذاته الذي حددته في لم تطالب باإلعاناتإذا قسم التوثيق األسبوعي أكمل 

. البطالة في حاالت الطوارئ الوبائية

ت الطوارئ تمديد تعويض البطالة في حاالمن طالبت بالفعل باألسبوع الساري األولإذا تكمل التوثيق األسبوعي ال 

.  باستخدام نظام تقديم المطالبات عبر اإلنترنت أو خط هاتف تقديم المطالبات األسبوعيالوبائية 

، ر صحيحتاريًخا غيوإذا أدخلت . األسبوع الذي ترغب في المطالبة عنه بتعويضمن تاريخ السبتيجب عليك ذكر 

.  أسبوع اإلعاناتتأخير في معالجة فسيكون هناك

لالطالع على YouTubeمقطع فيديو شاهد 

ت إعانامعلومات عن تقديم طلبات للحصول على 

.  أسبوعية

قت حتى والتوقعات الحاليةسيوضح هذا الفيديو 

انتهاء إعالنات الطوارئ على مستوى الوالية 

ورونا والمستوى المحلي المتعلقة بجائحة فيروس ك
(COVID-19.)

https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be


:  على موقعنا اإللكترونيالطلب األسبوعي يمكنك أيًضا العثور على نموذج 
unemployment.oregon.gov  .

.على جهازكوحفظه ينبغي تنزيل النموذج 

https://unemployment.oregon.gov/


التوثيق األسبوعي

ي أسابيع بالنسبة ألالمطالبات األسبوعية اإلضافية يمكنك إكمال 

. أخرى ترغب في المطالبة عنها بعد األسبوع الساري

عويض طلب المطالبة األسبوعية للحصول على تينبغي تنزيل 
PEUC.صفحة علىالبطالة في حاالت الطوارئ الوبائية

عليك إكمال نموذج مطالبة عن كل أسبوع ترغب في يجب

المطالبة عنه 

2020مايو 9-2020مايو 3: مثال. من األحد حتى السبت–األسبوع التقويمي *

األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة  السبت

https://govstatus.egov.com/ui-benefits/CARES


هل تعذر عليك قبول عرض عمل األسبوع الماضي؟ 

.  نسأل عما إذا كان قد ُعِرض عليك عمل ورفضت قبوله

.نعم، إذا رفضت العمل

. ال، إذا لم ترفض العمل

.ة عنهفي األسبوع الذي ترغب في المطالبتاريخ السبت باستخدام المثال المبين في الصفحة السابقة، اذكر 

هل تركت وظيفة األسبوع الماضي؟ 

. نسألك ما إذا كنت تركت العمل طواعية األسبوع الماضي

. نعم، إذا تركت العمل

.  ال، إذا لم تترك العمل أو لم يكن لديك وظيفة لتتركها

هل تم إقالتك أو تعليق عملك بأي وظيفة خالل األسبوع الماضي؟ 

.نسأل عما إذا تم تعليق عملك بأي وظيفة أو عما إذا ما كان صاحب العمل قد أقالك من الوظيفة

.نعم، إذا تم إقالتك أو تعليق عملك

.  ال ، إذا لم يتم إقالتك أو تعليق عملك

.لةإقايُعتبر العدم وجود عملبسبب تسريحك من العمل جديٌر بالذكر أن : مالحظة*



أيام خالل األسبوع الماضي؟3هل كنت تقيم بعيًدا عن محل إقامتك الدائم لفترة تزيد عن 

.  حصول على إعاناتنريد أن نعلم ما إذا كنت تقيم بعيًدا عن المدينة لفترة تزيد عن ثالثة أيام خالل األسبوع الذي تطالب عنه بال

.نعم، إذا كنت بعيًدا لفترة تزيد عن ثالثة أيام

.ال، إذا لم تغادر على اإلطالق أو غادرت لفترة تقل عن ثالثة أيام أثناء األسبوع موضوع المطالبة

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

. نسأل عما إذا كنت قادًرا على العمل خالل األسبوع الذي تطالب عنه بالحصول على إعانات

.  على العمل إذا كنت قادًرا من الناحيتين البدنية والعقلية على ممارسة العمل" قادًرا"تُعتبر 

.  على العمل" قادًرا"إذا تعرضت للحجر الصحي، لكنك لم تكن مريًضا، فبذلك تُعتبر 

ب أنك كنت بسب( أكثر من ثالثة أيام ونصف اليوم)، إذا كنت بالمنزل غالبية أيام األسبوع المؤقتة الحاليةفي إطار القواعد 

ى عل" قادًرا"أو أعراض أخرى مشابهة لإلنفلونزا وهو ما منعك عن العمل، فستُعتبر ( COVID-19)مصابًا بفيروس كورونا 

. العمل بسبب أنه لم يتم حجزك في المستشفى في أي وقت خالل األسبوع

.على العمل هذا األسبوع"قادًرا"فلن تُعتبر ، تم حجزك في المستشفى خالل هذا األسبوعإذا 



الدوام في كل يوم خالل األسبوع الماضي، هل كنت على استعداد للعمل ولديك القدرة على قبول العمل بنظام الدوام الكلي، و

الجزئي، والعمل بشكل مؤقت واإلبالغ عنه؟ 

مل أو العودة نسأل عما إذا كنت لتصبح متاًحا للعمل إذا لم تخضع للحجر للصحي أو إذا كنت على استعداد للبحث عن هذا الع

(.COVID-19)إليه إذا انتهت إعالنات الطوارئ على مستوى الوالية والمستوى المحلي المتعلقة بجائحة فيروس كورونا 

هل كنت تبحث عن عمل بهمة ونشاط خالل األسبوع الماضي؟ 

.نريد أن نعلم ما إذا كنت تبحث عن عمل خالل األسبوع الذي تطالب عنه بالحصول على إعانات

تنتهي إعالنات عندما لديك استعداد للبحث عن عملأو عودتك إلى جهة العملفي حالةتبحث عن عمل بهمة ونشاط أنت 

. على مستوى الوالية والمستوى المحلي المتعلقة بفيروس كورونا الطوارئ 

لالطالع على قاعدة الطوارئ الحالية وتوقعاتها YouTubeمقطع فيديو راجع : مالحظة*

https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be


هل عملت األسبوع الماضي، أو هل حصلت أو ستحصل على أجر مقابل إجازة أو عطلة عن األسبوع؟ 

.  نريد أن نعرف ما إذا كنت عملت هذا األسبوع أو حصلت على أي أجر عن هذا األسبوع

ذا كنت أبلغ عن إجمالي األرباح التي حصلت عليها إن عملت خالل األسبوع أو حصلت على أجر مقابل إجازة أو عطلة عن األسبوع، وعما إ

ى جهة ال تبلغ عن أجر مقابل إجازة أو عطلة عن األسبوع إذا انفصلت بشكل دائم عن العمل لد. تخطط للعودة إلى العمل لدى جهة العمل

.العمل

أدخل إجمالي عدد الساعات

دخل إذا لم تعمل لكنك حصلت على أجر مقابل عطلة أو إجازة، فأ. يتطلب منك هذا الحقل إدخال عدد ساعات التي عملتها خالل األسبوع

.ساعة واحدة على األقل

(قبل أي اقتطاعات)إجمالي الدخل 

ى أجر وإذا حصلت عل. يتطلب هذا الحقل إدخال إجمالي الدخل المحقق خالل األسبوع موضوع المطالبة، حتى إن لم تحصل على المال بعد

، فيجب عليك إدخال المبلغ الذي حصلت(وسوف تعود إلى العمل لدى جهة العمل)مقابل عطلة أو إجازة أو أي نوع أخرى من اإلجازات 

.عليه في هذا الحقل

دوالًرا في الساعة وعملت 14بفرض أنك تحصل على : 1مثال 

كنك ساعات خالل األسبوع التي تطالب عنه بإعانة بطالة ل5لمدة 

.  لن تحصل على أجر حتى األسبوع القادم

$5 X 14 دوالًرا 70فقد ربحت 70= ساعات

خالل األسبوع 

دوالًرا في الساعة ولم تعمل 14بفرض أنك تحصل على : 2مثال 

خالل األسبوع موضوع المطالبة، لكنك حصلت على أجر مقابل

.  ساعات5ساعات وأجر مقابل عطلة لمدة 5إجازة لمدة 

$10 X 14 دوالًرا 140فقد ربحت 140= ساعات

خالل األسبوع



بحث عن إذا لم تذكر جهتي اتصال مباشرتين على األقل لدى صاحب العمل وثالثة أنشطة لل
 (TLO)(التسريح المؤقت)temporarily laid offعلى " نعم"العمل، فتأكد من اإلجابة بـ 

ما هو ك" كنت تبحث عن عمل بنشاط"ويشير وضع عالمة في هذه الخانة بأنك . المذكور أعاله

. موضح سابقًا بموجب القواعد المؤقتة الحالية

:تخطي هذه الخانة إذايمكنك 

"  كنت تبحث عن عمل بنشاط"ذكرت أنك •

ادة بالتخطيط للعودة إلى جهة العمل المعت

متاًحا ؛ أوعندما يصبح العمل 

دما كنت على استعداد للبحث عن عمل عن•

تنتهي إعالنات الطوارئ على مستوى 

.  الوالية وعلى المستوى المحلي

حدد هذه الخانة إذا كنت 

جيد تتمتع بوضععضًوا

الي مغفي  . لقاتحاد ُعمَّ

أنشطة البحث عن عمل



.يجب أن تذكر موافقتك وإال فسيتعذر معالجة طلبك

ومن األهمية .وستُسدد الدفعات بالطريقة ذاتها التي كانت عليها من قبل. أجب عن األسئلة بخصوص أجرك

.  بمكاٍن تأكيد هذه المعلومات

لب إلكمال طلبات المطالبة األسبوعية اإلضافية عن أي أسابيع غير مطاCOVID-19يمكنك زيارة صفحة 

.  بها خالل األسبوع الماضي



.  دقيقة على حد علمكفي النموذج المعلومات المقدمةبأنوأقر  اقرأ المعلومات 

.  توقيعك على المستندتاريخإلى جانب ذكر يتعين عليك التوقيع 

.كتوقيعاسمك المكتوب، سيتم قبولللتحميل اآلمن



.نظام تقديم المطالبات عبر اإلنترنتادخل إلى بوابة التحميل اآلمن على 

 Pandemic Emergency Unemploymentحدد الخيار 
Compensation (PEUC((تعويض البطالة في حاالت الطوارئ الوبائية) .

تعليمات التحميل اآلمن

.هقبل تحميلاحفظ طلبك 
مالحظة مهمة

https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=F20200520A102941B21758262.3446&lang=E


ورقم التعريف الشخصيرقم الضمان االجتماعيأدخل 

تقديم رقم التعريف الشخصي هو الرقم ذاته الذي استخدمته ل: مالحظة

مطالبتك والمطالبة بالمطالبات األسبوعية

(متابعة)Continueانقر فوق 

تعليمات التحميل اآلمن

ف الشخصي يمكنك تجاوز استخدام رقم التعريف الشخصي لتحميل طلبك، ومع ذلك ستظل بحاجة إلى رقم التعري

. لتقديم المطالبات األسبوعية بعد معالجة طلب تعويض البطالة في حاالت الطوارئ الوبائية

.قبل تحميلهاحفظ طلبك 

مالحظة مهمة



.  بإدخال اسمك بالكاملتوافق على بيان االحتيال يتعين عليك اإلقرار بأنك

(متابعة)Continueانقر فوق 

تعليمات التحميل اآلمن

االسم األول واالسم األخير

.قبل تحميلهاحفظ طلبك 

مالحظة مهمة



تعليمات التحميل اآلمن

رقم هاتف صحيًحاأدخل 

يمكن التواصل معك من 

.خالله

عنوان بريد إلكترونيأدخل 

ارك حتى يمكننا إخطصحيًحا 

.بمعالجة طلبك

:  حدد نوع المستند الذي تحمله

PEUC Self Certification/Intakeحدد لطلب تعويض البطالة في حاالت الطوارئ الوبائيةبالنسبة 
(القبول الذاتي لتعويض البطالة في حاالت الطوارئ الوبائية/التوثيق)

(توثيق المطالبة األسبوعية)Weekly Claim Certificationبالنسبة لطلب المطالبة األسبوعية، حدد 

.JPEGأو JPGأو BMPأو TIFأو GIFأو PNGأو PDF: يمكنك تحميل المستندات بالتنسيقات اآلتية

.قبل تحميلهاحفظ طلبك 

مالحظة مهمة



تعليمات التحميل اآلمن

.(تحميل" )Upload"بمجرد تحديد الملف، انقر فوق 

حدد الزر 
"Browse  "

للعثور( استعراض)

على المستند الذي 

.ترغب في تحميله

.قبل تحميلهاحفظ طلبك 

مالحظة مهمة



تعليمات التحميل اآلمن

إكمال " )Complete My Submission"إذا انتهيت من تحميل الملفات، فانقر فوق 

.(التقديم

يمكنك تحميل ملفات 

.إضافية

"  Browse"حدد الزر 

لى للعثور ع( استعراض)

ي المستند الذي ترغب ف

.تحميله

.قبل تحميلهاحفظ طلبك 

مالحظة مهمة



تعليمات التحميل اآلمن

.  ستخبرك هذه الصفحة بنجاح تحميل المستند

.وتعليمات بشأن الخطوات التالية؛ لذا فاحتفظ بهذا الرقم في سجالتكرقم تأكيدستستلم 

.قبل تحميلهاحفظ طلبك 

مالحظة مهمة



تأكد من طلب اإلعانات كل أسبوع ترغب في الحصول على إعانة:مالحظة مهمة

.عنه

طوارئ عن برنامج تعويض البطالة في حاالت التعرف على مزيٍد من المعلومات 

:على الموقع اإللكتروني( PEUC)الوبائية 

unemployment.oregon.gov


