
أوريجون

التقدم بطلب 
للحصول عىل 
إعانات البطالة

تنصح Local 8 أعضاءها الذين تم تقليل ساعات عملهم أو ترسيحهم بسبب 

تفيش COVID-19 بالتقدم بطلب للحصول عىل إعانات تأم� ضد البطالة.

 إن األ ضاء الذين طُلب منهم العزل أو ال جر الص ي، أو املرىض 
 املتواجدون يف املنزل وتظهر  ليهم أ راض تش ه أ راض األنفلونزا، 

 أو الذين ير ون أطفاًال ب  ب إغالق املدارس، أو الذين ير ون أفراد 
أرسة آخرين قد يكونوا مؤهل� لل صول  ىل إ انات أيضً ا.

 نرشت State Employment Department (وزارة العمل بالوالية) 
ا يوضح الظروف األخرى التي قد يكون فيها املوظف   مخططًا مفيًد

مؤهالً لل صول  ىل إ انات بطالة ألس اب تتعلق بف¸وس 
COVID-19: رابط.

إذا كنت ترى أنك مؤهل للحصول عىل إعانات بطالة، يجب عليك 
التقدم بطلب عرب الهاتف. فقد كان نظام التسجيل عرب اإلنرتنت 

عرضة للتلف وفقدان بيانات الطلبات.

قبل تقديم مطالبتك، تطلب منك الوالية توف¸ املعلومات التالية:

رقم ضÂنك االجتÂعي.

ِسجل عملك عن آخر 18 شهرًا، Åا يف ذلك تواريخ العمل 
وأسÂء أصحاب العمل وعناوينهم وأرقام هواتفهم. (إذا كنت 

تعمل لدى صاحب عمل اتحادي (غ¸ عسكري)، فقد تجد 
.(SF-50 أو SF-8 هذه املعلومات عىل

راتبك وإجÂيل دخلك من كل صاحب عمل.

إذا Ï تكن مواطًنا أمريكيًا، فستحتاج إىل رقم تسجيل األجنبي 
والوثائق الخاصة بك.

رقم الهاتف الذي Òكن من خالله الوصول إليك أثناء 
ساعات العمل العادية (8:00 صباًحا - 5:00 مساًء بتوقيت 

املحيط الهادئ).

يجب عليك توثيق أي أيام Ï تحرض فيها كالعطلة، أو اإلجازة 
املدفوعة األجر، أو الوقت املريض. ومع ذلك، ال يتع� عليك 

املطالبة بدفع املبلغ اإلجÂيل للعطلة، أو اإلجازة املدفوعة األجر، أو 
الوقت املريض.

إذا كنت مهتÂً بتلقي إعانات من خالل اإليداع املبارش، فيجب أن 
تكون معلوماتك املرصفية متاحة.

نوصيك، عند االتصال، باختيار التحدث إىل وكيل مبارش. واعلم أن 
أوقات االنتظار قد تكون مبالًغا فيها، ولكننا نعتقد أنها تستحق 

االنتظار وسنساعد عىل التأكد من صحة طلبك حتى تتم املوافقة 
عليه برسعة.

اسأل ع� إذا كنت قد تُعترب "عاطًال مؤقًتا". فإذا كنت مؤهًال، فلن 
تحتاج عىل األرجح إىل البحث عن عمل. وال يجوز أن تكون عاطًال 

مؤقتًا ألكß من 4 أسابيع.

إذا تم ترسيحك من العمل بسبب COVID-19، فقد ال تحتاج إىل 
البحث عن عمل.

1-877-FILE4UI م طلب مطالبتك. اتصل عرب الهاتف برقم قدِّ
(3484-345-877-1). أو تفضل بزيارة موقع املطالبات عرب اإلنرتنت 
م مطالبتك الجديدة". أدلة فيديو الوالية متاحة هنا. وانقر فوق "قدِّ

بعد تقديم طلب مطالبتك، ستظل بحاجة إىل تقديم مطالبات 
أسبوعية للحصول عىل اإلعانات. قّدم مطالبتك أسبوعيًا عىل موقع 

املطالبات عرب اإلنرتنت أو اتصل برقم 1-800-982-8920.

تأكد من فحص بريدك بانتظام للحصول عىل معلومات من الوالية 
بعد التسجيل.

https://www.oregon.gov/employ/Documents/EDPUB190_0320.pdf
https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=F20200319A141635B90994253.7562&lang=E
https://www.oregon.gov/employ/Pages/Unemployment-Insurance-Videos.aspx

