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نامه هفتگیدرخواست
برای

هزینه اضطراری بابت بیکاری کمک

گیرناشی از بیماری همه



گیرهزینه اضطراری بابت بیکاری ناشی از بیماری همهکمک
(Pandemic Emergency Unemployment 

Compensation)

PEUC هزینه جبران خسارت بیکاری را برای افرادی فراهم هفته کمک13یک برنامه موقت است که تا

رایط واجدشوبیمه بیکاری معمولی آنها تمام شده باشد دریافت مزایایتمامی حقوق مربوط به کند که می

.نشده باشندبرنامه فدرالیا از طریق ایالت دیگر دردرخواست کمک هزینه معمولی جدیدیبرای 

هربرای نامه هفتگی جداگانهیک درخواستدرخواست خود را ثبت کردید، PEUCپس از اینکه برای تمدید 

که قبال با هاییهفتهبرای . تکمیل خواهید کرد،دریافت کنیدPEUCمزایای خواهید برای آن ای که میهفته

ت این الزم نیساید دادهدرخواست مزایاخط ویژه درخواست هفتگییا سیستم درخواست آنالیناستفاده از 

های همچنین تا زمان رسیدگی به درخواست خود، شما شروع به ارسال گزارش. فرم را تکمیل کنید
.کنیددارید میPEUCای که برای آن درخواست مزایای تحت درخواست هفتگی خود برای هر هفته

این راهنما در مورد هر کسی که . کندکمک میگزارش درخواست هفتگیاین سند به شما در ارائه 
.  کندارائه کرده باشد صدق میPEUCدرخواست 



اری هزینه اضطرنامه خود برای دریافت کمکاز این فرم باید به عنوان بخشی از درخواست***
های هزینه برای هفتهفقط برای درخواست کمکPEUCگیربابت بیکاری ناشی از بیماری همه

یستم توانید درخواست خود را از طریق سگذشته  یا فقط در صورتی استفاده کنید که نمی
 Weekly)یا خط ویژه درخواست هفتگی ( Online Claims System)درخواست آنالین 

Claim Line ) ارائه دهید  ***.

مورد رسیدگی قرار گرفت، از طریق ایمیل یا نامه پستی PEUCوقتی درخواست شما برای 

فتگی  توانید استفاده از سیستم درخواست آنالین یا خط ویژه درخواست همطلع خواهید شد و می

.را شروع کنید



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/


هفته تقویمی

ه برای ای کشما باید تا پایان هفته. درخواست هفتگی را ارسال کنیدگزارش توانید زودتر از موعد نمیشما 

.  صبر کنیدکنید آن درخواست مزایا می

.فرم را در دستگاهتان ذخیره کنیدتان روی گزارش درخواست هفتگیقبل از شروع کار 

.اگر فرم را ذخیره نکنید پیشرفت کار ذخیره نخواهد شد

.  شب می باشد11:59شنبه ساعت تابامداد 12ساعت یکشنبه هفته تقویمی ما از * 

.دهدرا نشان می2020مه 9تا 2020مه 3مثال زیر یک هفته از تاریخ 

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه  شنبه



دارای قابلیت پر شدن به PDFفرم 

اکیدا. شودصورت خودکار ذخیره نمی

ارد هایی که در فرم وکنیم دادهتوصیه می

کنید را مکررا با استفاده از دکمهمی
روی فرم، یا با کلیک ( Save)ذخیره 

، (Save Asیا )File>Saveکردن روی 

.ذخیره کنید

فرم را به صورت مطمئن شوید که 

هایی که بهفرم. کامل تکمیل کنید

یند شوند، فرآصورت ناقص تکمیل می

ه اگر فرم را ب. اندازندرا به تأخیر می

ت صورت کامل تکمیل نکنید یا صح

امی آن را تأیید و امضا نکنید باید تم

اطالعات را دوباره در یک فرم جدید 

.وارد کنید

مهم



نامه هفتگیدرخواست
ای از این فرم برو به شما اطالع داده شده است، قرار گرفته است قبال مورد رسیدگی تان PEUCدرخواست اگر 

ا با استفاده از توانید یا با استفاده از سیستم درخواست آنالین ما یشما می. درخواست مزایای هفتگی استفاده نکنید

.  نیدتان را ثبت کای که در کتابچه متقاضیان آورده شده است، درخواستخط ویژه درخواست هفتگی به شماره

ده و بیمه بیکاری معمول شما تمام شمورد رسیدگی قرار نگرفته استدر سیستم ما هنوزPEUCدرخواست اگر

ی درخواست مزایا کنید، الزم خواهد بود که براایدهایی که هنوز درخواست ندادههفتهبرای خواهیدو میاست،

.ای تکمیل کنیدگواهی جداگانهخواهید درخواست کنید، ای که میهر هفته

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

ره که دوتا زمانیانتظارات فعلی درباره ( ویدئو)این 

ر های اضطراری ایالتی و محلی داجرایی شدن بیانیه
.دهدتوضیح میبه اتمام برسد COVID-19خصوص 

https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be
https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=F20200519A175147B10111478.144&lang=E
https://www.oregon.gov/employ/Unemployment/Claimant_Handbook/Pages/default.aspx


شماره شناسایی ، و نام کامللطفا 
(Customer ID Number)مشتری

تأمین اجتماعی خود را وارد شماره یا

شماره شناسایی مشتری روی. کنید

تمامی مدارکی که برایتان ارسال 

.  موجود استایم کرده

از این فرم فقط برای درخواست 

.استفاده کنیدای یک هفتهمزایای 

فت کنید،خواهید برای آن مزایا دریاای که میرا برای هفته( پایان هفته)شنبه و ( آغاز هفته)یکشنبه باید تاریخ 

.  های هفته را تعیین کنیدبا استفاده از تقویمی که در باال ذکر شد تاریخ. اعالم کنید

.  تان تأخیر ایجاد خواهد شداگر تاریخ غلط وارد کنید، در فرآیند رسیدگی به مزایای هفتگی

شود شروع می2020مارس 29ای که از های هفتگی بیشتر برای هر هفته اعالم نشده از هفتهبرای تکمیل گواهی
.ما مراجعه کنیدCOVID-19توانید به صفحه وب می

.ها را تکمیل کنیدالزم است تمامی بخش



آیا هفته گذشته موفق نشدید یک پیشنهاد کار را قبول کنید؟ 

کنیم که آیا کاری به شما پیشنهاد شده است که شما آن را رد کرده باشید؟ ما از شما سؤال می

.ایدبله، اگر شما پیشنهاد کار را رد کرده

. ایدخیر، اگر پیشنهاد کار را رد نکرده

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

اید؟ آیا هفته گذشته ترک کار کرده

.  کنیماید یا خیر، سؤال میاز شما درباره اینکه آیا هفته گذشته به صورت اختیاری استعفا داده

. بله، اگر از کار استعفا داده اید

.  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 برای 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 را که هفته گذشته به دنبالش بودید داشتید؟ 

.اید قادر به کار کردن بودیدای 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،

ا یا سایر عالئم شبیه آنفلوانزا که توانایی انجام کار را از شمCOVID-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 



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

موقت را داشتید؟ 

شدن 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 COVID-19های اضطراری ایالتی و محلی درخصوص لزوم اجرای بیانیه

.را دارید یا خیر

آیا هفته گذشته به طور جدی به دنبال کار بودید؟ 

.ایداید به دنبال کار بودهای که در آن درخواست مزایا دادهما خواهیم بدانیم آیا در هفته

های انیهدوره اجرایی بیوقتی که یا به کارفرمایتان مراجعه کنید که اید به طور جدی به دنبال کار بودهشما در صورتی 

.به جستجوی کار داشته باشیدتمایلبرسدبه پایان COVID-19در خصوص اضطراری ایالتی و محلی

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

داشته باشید YouTubeاین ویدئوی بر

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


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

ا خیر؟ اید یا حقوقی را بابت ایام مرخصی یا تعطیلی برای این هفته دریافت کردید یخواهیم 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
.الزم نیست حقوق تعطیالت یا سفر را گزارش کنیداید،اگر برای همیشه از کارفرمایتان جدا شده. درآمد ناخالص را گزارش کنیدکنید،

تعداد ساعاتی که کار کردید را وارد کنید
اید ولی حقوق برای ایام مرخصی یا تعطیلی اگر کار نکرده. وارد کنیداید رادر این بخش باید تعداد ساعاتی که در طول هفته کار کرده

.ساعت وارد کنید1اید، حداقل دریافت کرده

(قبل از هرگونه کسورات)مجموع درآمد ناخالص 
وارد کنید حتی اگر هنوز پولی به شما پرداخت نشده اید راای که درخواست مزایا دادهدر این بخش باید درآمد ناخالص خود برای هفته

د کارفرما باز و دوباره برای کار نز)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 که دالر در ساعت درآمد دارید و در هفته14شما : 1مثال 

اید ولی ساعت کار کرده5اید برای آن درخواست مزایا داده

.  پرداختی را تا هفته بعد دریافت نخواهید کرد

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

اید درآمد داشته

ای که دالر در ساعت درآمد دارید و در هفته14شما : 2مثال 
ساعت حقوق 5کار نکردید اما اید،برای آن درخواست مزایا داده

.  ایدساعت حقوق تعطیالت دریافت کرده5سفر و 

$14  X10 هفته در طیدالر140شما 140= ساعت

ایددرآمد داشته



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

این کادر را توانید شما در موارد زیرمی

:عالمت نزنید

شما قصد دارید هنگامی که بازار کار •

دوباره فراهم شد نزد کارفرمای معمول 

ردید وسیله تأیید کخود بازگردید و بدین

"  به صورت جدی در جستجوی کار"که 

اید؛ یا بوده

های اضطراری هرگاه اجرای بیانیه•

ایالتی و محلی پایان یافت مایل به 

.  جستجوی کار هستید

معتبر عضواگر 

ای هستید که اتحادیه

، این بسته شده است

.کادر را عالمت بزنید

ارهای جستجوی کفعالیت



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

.دانید دقیق استمی

. کنید مورد نیاز می باشدکه این سند را امضا میتاریخیبه همراه شما امضای 

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



ترسی به پورتال آپلود امن دسسیستم درخواست آنالینتوانید از قسمت می

.پیدا کنید

.  را انتخاب کنید( PEUC)(Extension)گزینه تمدید 

های آپلود امندستورالعمل

قبل از آپلود کردن

.درخواستتان را ذخیره کنید

مهم

https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=F20200519A175147B10111478.144&lang=E


خود را وارد کنیدPINو شماره SSNشماره 

ای است که شما برای ارائه درخواست و همان شمارهPIN: توجه

ایدتان از آن استفاده کردههای هفتگیدرخواست

کلیک کنید(Continue)ادامه روی 

های آپلود امندستورالعمل

قبل از آپلود کردن

.یددرخواستتان را ذخیره کن

درخواستتان را آپلود کنید، با اینحال بعد از رسیدگی به درخواست PINممکن 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)ادامهروی 

های آپلود امندستورالعمل
قبل از آپلود کردن

.ددرخواستتان را ذخیره کنی

نام و نام خانوادگی

مهم



های آپلود امندستورالعمل
قبل از آپلود کردن

.درخواستتان را ذخیره کنید

ه کشماره تلفن در دسترسیک 

ا بتوان با آن به راحتی با شم

.تماس گرفت را وارد کنید

راایمیل در دسترس یک آدرس 

یند وارد کنید تا ما بتوانیم فرآ

ه رسیدگی به درخواستتان را ب

.شما اطالع دهیم

:کنید را انتخاب کنیدنوع مدرکی که آپلود می

را انتخاب کنیدPEUC Self Certification/Intakeگزینه PEUCبرای درخواست 

را انتخاب کنیدگواهینامه درخواست هفتگی، نامه مزایای هفتگیدرخواستبرای 

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

مهم



های آپلود امندستورالعمل
قبل از آپلود کردن

.درخواست خود آن را ذخیره کنید

.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

کلیک ("Complete My Submission)تکمیل ارسال " رویها به اتمام رسید،وقتی کار به روزرسانی فایل

.کنید

هایشما می توانید فایل

.نیددیگری را نیز آپلود ک

که برای پیدا کردن فایلی

می خواهید آپلود کنید 

جستجو "دکمه 
(Browse ") را انتخاب

.کنید

مهم



های آپلود امندستورالعمل
قبل از آپلود کردن

.درخواست خود آن را ذخیره کنید

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

ه را نزد این شمار. کنیدهایی برای رفتن به مرحله بعد دریافت میبه همراه دستورالعملشماره تأیید شما یک 

.خود حفظ کنید

مهم



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

.درخواست مزایا دهید

جبران خسارت اضطراری برای اطالعات بیشتر درباره برنامه ما با عنوان 

:به آدرس زیر مراجعه کنید( PEUC)گیر برای بیکاری ناشی از بیماری همه

unemployment.oregon.gov


