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گیرهزینه اضطراری بابت بیکاری ناشی از بیماری همهکمک

 Pandemic Emergencyگیر هزینه اضطراری بابت بیکاری ناشی از بیماری همهکمک
Unemployment Compensation یا به اختصار(PEUC )ای تحت قانون کمک، امداد و برنامه

 Coronavirus Aid, Relief, and Economicامنیت اقتصادی در بحران ویروس کرونا 
Security یا( به اختصارCARES ) است2020مصوبه سال.

PEUC هزینه جبران خسارت بیکاری تمدید شده را هفته کمک13یک برنامه موقت است که تا

آنها بیمه بیکاری معمولیدریافت مزایایتمامی حقوق مربوط به کند که برای افرادی فراهم می

یا ازایالت دیگر جدیدی دردرخواست کمک هزینه معمولی برای واجدشرایط وتمام شده باشد 

.نمی باشندبرنامه فدرالطریق 

ها را مطالعه کرده وتمامی دستورالعمل. کندکمک میدرخواست اولیه این مدرک به شما در ارائه 
را مرور کنید تا مطمئن شوید که برای برنامه صحیح PEUCقسمت سؤاالت متداول در صفحه 

.تان ایجاد نشوددهید تا تأخیری در فرآیند رسیدگی به درخواستدرخواست می



PEUCمعیارهای احراز صالحیت برای 

:شامل افرادی هستند کهافراد واجدشرایط 

ژوئیه 1هایی که در تاریخ معمولشان برای درخواستبیمه بیکاری مزایای مربوط بهتمامی •

ری شود تمام شده باشد و واجدشرایط هیچ نوع درخواست دیگیا بعد از آن منقضی می2019

نشده باشند 

، ایالت دیگر، کانادا یا هیچ برنامه (Oregon)در اورگان برای درخواست جدید واجدشرایط •

؛ ونیستندفدرال دیگری 

های اضطراری ایالتی و محلی مربوط به هرگاه اجرای بیانیههستند کار کنند و قادر •
COVID-19،هستندمایل به جستجوی کار پایان یافت .



تید، در اورگان واجدشرایط هسدرخواست بیمه بیکاری معمول جدیدی کنید برای اگر فکر می
.  ، یک درخواست ثبت کنیداز سیستم طرح درخواست آنالینباید با استفاده 

ست جدید واجدشرایط هستید، برای ثبت درخوادرخواست در ایالتی دیگرکنید برای اگر فکر می

.با آن ایالت تماس بگیرید

ادر بیکاری معمول جدیدی نیستید، قدرخواست بیمهاگر ما تشخیص دهیم که واجدشرایط 
تان درخواست دهید که از اولین هفته بعد از آخرین پرداختیPEUCتمدید خواهید بود برای 

( 12/26/20تا 03/29/20االجرایالزمدر طول دوره )برای مزایای بیمه بیکاری معمول 

.شوداجرایی می

نبال و به دواجدشرایط درخواست جدیدی برای بیمه بیکاری معمول نیستیددانید که اگر می
.ها را مرور کنیدتمامی دستورالعملهستید، لطفاً PEUCمزایایی تحت برنامه 



فرم را روی تان را شروع کنید،PEUCقبل از اینکه کار روی درخواست 

ار ذخیره اگر فرم را در ابتدا ذخیره نکنید، پیشرفت ک. دستگاهتان ذخیره کنید

.نخواهد شد

وقتی درخواست ذخیره شد، آن را مستقیما و در صورت امکان با برنامه 
AcrobatیاAcrobat Readerشود این کار باعث می. ، باز کنید

.تر ببینیدستونهای جدول بندی مختلف فرم درخواست را راحتبتوانید 



را PEUCتوانید فرم درخواست شما می

:  وبسایت ما بیابیددر 

https://unemployment.oregon
.gov

 Online Claim)سیستم درخواست آنالین گزینه 
System ) تمدید را انتخاب کرده و روی دکمه(PEUC  )

.  کلیک کنید

ن خواهید فرم درخواست کتبی برایتااگر می
1563-947-503پست شود، لطفا با شماره 

ت فرم برای دریاففقطاین شماره . تماس بگیرید

.درخواست کتبی می باشد

تمدید

(PEUC)

https://unemployment.oregon.gov/


را در وبسایت ما به آدرس فرم درخواست اولیه توانید شما همچنین می
unemployment.oregon.govبیابید  .

.ذخیره کنیدفرم را دانلود و آن را در دستگاهتان 

https://unemployment.oregon.gov/


دارای قابلیت پر شدن به PDFفرم 

ا اکید. شودصورت خودکار ذخیره نمی

رم هایی را که در فکنیم دادهتوصیه می

مکررا با استفاده از کنید،وارد می
روی فرم، یا با ( Save)دکمه ذخیره 

File> Saveکلیک کردن روی منوی 
.، ذخیره کنید(Save Asیا )

فرم را به صورت مطمئن شوید که 

ه هایی که بفرم. کامل تکمیل کنید

یند فرآشوند صورت ناقص تکمیل می

ر اگ. اندازنددرخواست را به تأخیر می

رده فرم را به صورت کامل تکمیل نک

تمامی بایدیا آن را تأیید و امضا نکنید 

اطالعات را دوباره در یک فرم جدید 

.وارد کنید

مهم



شماره شناسایی ، و نام کامللطفاً 
 Customer ID)مشتری

Number)تأمین شماره یا

شماره . اجتماعی خود را وارد کنید

شناسایی مشتری روی تمامی 

م ایمدارکی که برای شما ارسال کرده

.  موجود است

و تانهویتتأیید برایاطالعات شما 
.مورد نیاز می باشدPEUCتمدید 

رآیند را بنویسید تا ما بتوانیم فایمیل خود آدرس 

.  تان را به شما اطالع دهیمرسیدگی به درخواست

خود، که ممکن است با زبان زبان ترجیحی 

مدارک کتبی متفاوت باشد، را برای دریافت

.های شفاهی ذکر کنیددستورالعمل

خود راتلفنشمارهو آدرس فعلی

.بنویسید

نقل 2019ژوئیه 1اگر از تاریخ 
با عالمت زدن کادر اید،مکان داشته

.مربوطه به ما اطالع دهید

.ها را تکمیل کنیدالزم است تمامی بخش



ای که در آن مزایای بیمه بیکاری معمولتان را قبل از هفتهای را از هر هفتهPEUCتوانید درخواست شما می

های تاریخشما باید . شود، اجرایی کنیدشروع می2020مارس 29ای که ازاید، با شروع از هفتهدریافت نکرده

تان تأخیر ایجاد PEUCرا ارائه کنید در غیر اینصورت در فرآیند رسیدگی به درخواست شنبه تاصحیح یکشنبه 

. شودمی

.استکار موقتیا 1099( قرارداد مستقل)هرگونه شامل" کار"

.ها را تکمیل کنیدالزم است تمامی بخش



درخواستی در جزئیات تمامی 

.  ارائه کنیدهر بخش را

فقط مربوط بهاطالعات این بخش

شما استخدام از زمانی است که هرگونه 

برای آخرین بار درخواستتان را ثبت 

یا کار در خارج از ایالت ،کردید

شارتیا دولت فدرال، یا توسط ایدداشته

.  ایدماه گذشته استخدام شده18در 

.ها را تکمیل کنیدالزم است تمامی بخش



گواهی هفتگی

قسمت ،ایددرخواست مزایا نکردهاید،انتخاب کردهPEUCقسمت تاریخ ثبت درخواست ای که در اگر برای همان هفته

.را تکمیل کنیدگواهی هفتگی

خود از طریق سیستم درخواست آنالین یا خط تلفن درخواست PEUCتمدید قبال برای اولین هفته اجرایی شدناگر 

.  را تکمیل کنیدالزم نیست قسمت گواهی هفتگیاید، هفتگی درخواست داده

، ارد کنیدغلط را واگر تاریخ . خواهید برای آن درخواست مزایا کنید را وارد کنیدای که میهفتهآن تاریخ شنبهباید 

.  ایجاد خواهد شدتأخیر مزایای هفتگی تانبهفرآیند رسیدگی در

برای کسب اطالعات در خصوص درخواست 
.را تماشا کنیدYouTubeاین ویدئو مزایای هفتگی

ه کتا زمانیانتظارات فعلی درباره ( ویدئو)این 

و های اضطراری ایالتیدوره اجرایی شدن بیانیه
به اتمام برسد COVID-19محلی درخصوص 

.دهدتوضیح می

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


وبسایت ما به آدرس درخواست هفتگی را در توانید فرم شما می
unemployment.oregon.govبیابید  .

.ذخیره کنیدفرم را دانلود و آن را در دستگاهتان 

https://unemployment.oregon.gov/


گواهی هفتگی

خواهید پس از هفته اجرایی،برای هر هفته دیگری که می

ی فرم های درخواست مزایاتوانید درخواست مزایا کنید، می

.  تکمیل کنیدهفتگی اضافی 

PEUCصفحه توانید ازرا میPEUCدرخواست هفتگی فرم 
. دانلود کنید

خواهید درخواست مزایا ای که میبرای هر هفتهبایدشما 
.یک فرم جداگانه تکمیل کنیددهید،

2020مه 9–2020مه 3: مثال. یکشنبه تا شنبه–هفته تقویمی *

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه  شنبه

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


آیا در هفته گذشته در قبول یک پیشنهاد کاری ناموفق بوده اید؟ 

.  کنیم که آیا به شما کاری پیشنهاد شده که شما آن را رد کرده باشیدما از شما سؤال می

.ایدبله، اگر شما پیشنهاد کار را رد کرده
.ایدخیر، اگر پیشنهاد کار را رد نکرده

.یدخواهید برای آن درخواست مزایا دهید را بنویسای که میهفتهشنبه با استفاده از مثال صفحه قبل، تاریخ 

آیا هفته گذشته از کاری استعفا دادید؟ 

.  کنیماز شما درباره اینکه آیا هفته گذشته از کاری استعفا دادید یا خیر، سؤال می

.  ایدبله، اگر از کار استعفا داده

.  اید یا کاری نداشتید که از آن استعفا دهیدخیر، اگر استعفا نداده

اید؟ آیا هفته گذشته از کار اخراج یا تعلیق شده

.شوداید، سؤال میاز شما درباره اینکه آیا هفته گذشته توسط کارفرما از کار اخراج یا تعلیق شده

.ایدبله، اگر اخراج یا تعلیق شده

.  ایدخیر، اگر نه اخراج و نه تعلیق شده

.نمی شودمحسوب اخراج،عدم وجود کاربه دلیل بیکاری موقتی: توجه*



روز از محل اقامت دائم خود دور بودید؟3آیا در هفته گذشته برای مدت بیش از 

.  ایداید، سه روز یا بیشتر خارج از شهر بودهای که در آن درخواست مزایا دادهخواهیم بدانیم آیا در هفتهما می

.ایدبله، اگر سه روز یا بیشتر خارج از شهر بوده

.ایداید خارج شدهای که درخواست دادهاید یا کمتر از سه روز در هفتهخیر، اگر اصال خارج نشده

آیا هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی توانایی انجام کاری که هفته گذشته به دنبالش بودید را داشتید؟ 

.  بودیداید قادر به کار کردن ای که درخواست مزایا کردهکنیم آیا در هفتهاز شما سؤال می

.  شویدبه کار محسوب می" قادر"اگر از نظر روحی و جسمی قادر به کار باشید، شما 

.  شویدبه کار محسوب می" قادر"اگر قرنطینه شدید ولی بیمار نیستید،

یا سایر عالئم شبیه آنفلوانزا که توانایی انجام کار را از شما COVID-19، اگر به دلیل ابتال به قوانین موقت فعلیطبق 

شوید به این شرط که در هر به کار محسوب می" قادر"اید، شما بوده( روز3½بیشتر از )گیرد اکثر هفته را در خانه می

.  زمانی از هفته در بیمارستان بستری نشده باشید

.شویددر این هفته محسوب نمیبه کار" قادر"، شما ایددر طی این هفته بستری شدهاگر 



و موقت آیا هفته گذشته هر روز شما تمایل به انجام کار و توانایی پذیرش و حضور یافتن در یک کار تمام وقت، پاره وقت

را داشتید؟ 

شدن لزوم بودید یا آیا درصورت برداشتهجهت کار کردن در دسترس میشد،کنیم آیا اگر قرنطینه اجرایی نمیاز شما سؤال می

، تمایل به جستجوی کار یا برگشت به این کار را داریدCOVID-19های اضطراری ایالتی و محلی در خصوص اجرای بیانیه

.یا خیر

آیا هفته گذشته به طور جدی به دنبال کار بودید؟ 

.اید یا خیراید، به دنبال کار بودهای که در آن درخواست مزایا دادهخواهیم بدانیم آیا در هفتهما می

های یهیا وقتی که دوره اجرایی بیانبه کارفرمایتان مراجعه کنید که اید به طور جدی به دنبال کار بودهشما در صورتی 

.تمایل به جستجوی کار داشته باشید، به پایان برسدCOVID-19در خصوص اضطراری ایالتی و محلی

برای کسب اطالع در خصوص قانون اضطراری و انتظارات : توجه**

داشته باشید YouTubeاین ویدئوی فعلی مروری بر

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


رد؟ آیا هفته گذشته کار کردید یا آیا حقوقی را بابت ایام مرخصی یا تعطیلی برای آن هفته دریافت کردید یا دریافت خواهید ک

. یراید یا حقوقی را بابت ایام مرخصی یا تعطیلی برای این هفته دریافت کردید یا خخواهیم بدانیم آیا این هفته کار کردهما می

خود کار اید، و قصد دارید دوباره برای کارفرمایاید یا حقوق برای ایام مرخصی یا تعطیلی دریافت کردهاگر در طول هفته کار کرده

.زارش کنیدالزم نیست حقوق تعطیالت یا سفر را گاید، اگر برای همیشه از کارفرمایتان جدا شده. درآمد ناخالص را گزارش کنیدکنید،

تعداد ساعاتی که کار کردید را وارد کنید

ا تعطیلی اید ولی حقوق برای ایام مرخصی یاگر کار نکرده. اید را وارد کنیددر این بخش باید تعداد ساعاتی که در طول هفته کار کرده

.ساعت وارد کنید1اید، حداقل دریافت کرده

(قبل از هرگونه کسورات)مجموع درآمد ناخالص 

نشده وارد کنید، حتی اگر هنوز پولی به شما پرداختاید ای که درخواست مزایا دادهدر این بخش باید درآمد ناخالص خود را برای هفته

کارفرما باز و دوباره برای کار نزد)اید اگر حقوق برای ایام مرخصی یا تعطیلی یا هرگونه مرخصی با حقوق دیگری دریافت کرده. باشد

.اید باید در این بخش وارد کنید، مبلغی را که دریافت کرده(خواهید گشت

ای دالر در ساعت درآمد دارید و در هفته14شما : 1مثال 

اید ساعت کار کرده5اید که برای آن درخواست مزایا داده

.  ولی پرداختی را تا هفته بعد دریافت نخواهید کرد

$14  X5 در طی هفته درآمد دالر 70شما 70= ساعت

اید داشته

ای که برای دالر در ساعت درآمد دارید و در هفته14شما : 2مثال 

5ساعت حقوق سفر و 5کار نکردید اما اید آن درخواست مزایا داده

.  ایدساعت حقوق تعطیالت دریافت کرده

$14  X10 هفته در طیدالر140شما 140= ساعت

ایدهفته درآمد داشتهایددرآمد داشته



این کادر را عالمت توانید در موارد زیرمی

:نزنید

شما قصد دارید هنگامی که بازار کار •

دوباره فراهم شد نزد کارفرمای عادی 

ردید که وسیله تأیید کخود بازگردید و بدین

"  به صورت جدی در جستجوی کار"

اید؛ یا بوده

ی های اضطراری ایالتهرگاه اجرای بیانیه•
و محلی پایان یافت، مایل به جستجوی

.  کار هستید

معتبر عضواگر 

ته ای هستید که بساتحادیه

، این کادر را شده است

.عالمت بزنید
اید، نکردهاگر حداقل دو تماس مستقیم با کارفرما و سه هفته فعالیت جستجوی کار را ثبت

را که در باال نشان داده Temporarily Laid Off (TLO))(بیکاری موقتحتما در قسمت 

علی همانطور که قبال در قسمت قوانین موقت ف. را انتخاب کنید" بله"شده است، پاسخ 

ت به صور"توضیح داده شد، عالمت زدن این کادربه منزله تأیید این امر است که شما 

.  هستید" جدی در جستجوی کار

های جستجوی کارفعالیت



.شودباید گزینه موافقم را عالمت بزنید در غیر اینصورت به درخواستتان رسیدگی نمی

ست، شده اای که قبال انجام میها به همان شیوهپرداختی. تان پاسخ دهیدبه سؤاالت مربوط به پرداختی

.  مهم است که این اطالعات را تأیید کنید. گیردصورت می

انید به صفحه توای تا هفته گذشته، میهای هفتگی بیشتر برای هر هفته اعالم نشدهبرای تکمیل درخواست
.  ما مراجعه کنیدCOVID-19وب 



تا جایی کهدر این فرم شده اطالعات ارائهکه تأیید کنیداطالعات را مطالعه کرده و 

.دانید دقیق استمی

. باشدکنید مورد نیاز میکه این سند را امضا میتاریخیبه همراه شما امضای 

.مورد قبول خواهد بودامضایتانبه منزله تان شدهنام تایپ، آپلود امنبرای 



سترسی به پورتال آپلود امن دسیستم درخواست آنالینتوانید از قسمت می

.پیدا کنید

گیر جبران خسارت اضطراری برای بیکاری ناشی از بیماری همه
(PEUC )را انتخاب کنید .

های آپلود امندستورالعمل

قبل از آپلود کردن 

.د درخواستتان را ذخیره کنی

مهم

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


خود را وارد کنیدPINو شماره SSNشماره 

ای است که شما برای ارائه همان شمارهPIN: توجه

ایدتان از آن استفاده کردههای هفتگیدرخواست و درخواست

کلیک کنید( Continue)ادامه روی 

های آپلود امندستورالعمل

قبل از آپلود کردن 

.درخواستتان را ذخیره کنید 

درخواستتان را آپلود کنید، با اینحال بعد از رسیدگی به درخواستPINممکن است بتوانید بدون استفاده از 

PEUCهای هفتگی باز هم به شماره تان، برای ثبت درخواستPINنیاز خواهید داشت  .

مهم



.  کنیدبیانیه کالهبرداری موافقت میبا وارد کردن نام کاملتان تأیید کنید که با 

کلیک کنید(Continue)ادامه روی 

های آپلود امندستورالعمل
قبل از آپلود کردن 

.د درخواستتان را ذخیره کنی

نام و نام خانوادگی

مهم



های آپلود امندستورالعمل
قبل از آپلود کردن 

.د درخواستتان را ذخیره کنی

ه کشماره تلفن در دسترسیک 

ماس بتوان با آن به راحتی با شما ت

.گرفت را وارد کنید

را ایمیل در دسترس یک آدرس 

ند وارد کنید تا ما بتوانیم فرآی

ه شما رسیدگی به درخواستتان را ب

.اطالع دهیم

:  کنید را انتخاب کنیدنوع مدرکی که آپلود می

را (Intake)ورودی (/PEUC Self Certification)توسط خودم PEUCصدور گواهینامه گزینه PEUCدرخواستبرای 

انتخاب کنید

را انتخاب کنیدWeekly Claim Certificationبرای درخواست مزایای هفتگی گزینه 

.JPEG، یا PDF ،PNG ،GIF ،TIF ،BMP ،JPG: های زیر آپلود کنیدشما می توانید مدارک را با فرمت

مهم



های آپلود امندستورالعمل
قبل از آپلود کردن 

.د درخواستتان را ذخیره کنی

.کلیک کنید("Upload)آپلود "وقتی فایل را انتخاب کردید روی 

یلی برای پیدا کردن فا

خواهید آپلود که می

جستجو "کنید دکمه 
(Browse ") را

.انتخاب کنید

مهم



های آپلود امندستورالعمل
قبل از آپلود کردن

.درخواست خود آن را ذخیره کنید

 Complete My)تکمیل ارسال "ها به اتمام رسید، رویوقتی کار به روزرسانی فایل
Submission")کلیک کنید.

های شما می توانید فایل

.یددیگری را نیز آپلود کن

که برای پیدا کردن فایلی

می خواهید آپلود کنید 

جستجو "دکمه 
(Browse ") را انتخاب

.کنید

مهم



های آپلود امندستورالعمل
قبل از آپلود کردن 

.درخواستتان را ذخیره کنید

. گوید که مدرک شما با موفقیت آپلود شده استاین صفحه به شما می

این . کنیدهایی برای رفتن به مرحله بعد دریافت میبه همراه دستورالعملشماره تأیید شما یک 

.شماره را نزد خود حفظ کنید

مهم



د، خواهید پرداختی دریافت کنیای که میمطمئن شوید که برای هر هفته:مهم

.دهیدارائه درخواست نامه مزایا 

جبران خسارت برای کسب اطالعات بیشتر درباره برنامه ما با عنوان 

به آدرس زیر ( PEUC)گیر اضطراری برای بیکاری ناشی از بیماری همه

:مراجعه کنید

unemployment.oregon.gov


