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عن الجائحةاجمة الن إعانة مساعدة البطالة  

 عامة:لمحة 

، الذي یتضمن قانون إغاثة لیصبح ساري المفعول )CARESقانون ( تم التوقیع على، 2020مارس/ آذار،  27في یوم 
) برنامًجا اتحادیًا مؤقتًا جدیًدا یسمى مساعدة CARESمن قانون ( 2102العمال المتأثرین بفیروس كورونا. یُنشئ القسم 

أسبوًعا من إعانات البطالة لألفراد غیر المؤھلین  39یقدم بشكل عام ما یصل إلى ، وھو )PUA( الناجمة عن الجائحةالبطالة 
) أیًضا برنامًجا فدرالیًا مؤقتًا جدیًدا یسمى التعویض الفیدرالي CARESلألنواع األخرى من إعانات البطالة. ینشئ قانون (

ا ألولئك المؤھلین للحصول على مساعدة أسبوعیً  دوالر إضافي 600، وھو یوفر )FPUC( الناجمة عن الجائحةللبطالة 
 ).PUA( الناجمة عن الجائحةالبطالة 

 األھلیة:

) إعانات البطالة لألفراد غیر القادرین على العمل لسبب مرتبط بتفشي PUA( الناجمة عن الجائحةیقدم قانون مساعدة البطالة 
العادیة أو الممتدة. للتأھل لھذه اإلعانة، یجب أن ) ولكنھم غیر مؤھلین للحصول على إعانات البطالة COVID-19جائحة (

 یكون األفراد قادرین على العمل وأن یكونوا متاحین للعمل وفقًا لقانون الدولة.

) والذین تم تحدیدھم على أنھم PUA( الناجمة عن الجائحةسیتلقى األفراد الذین یحصلون على إعانات قانون مساعدة البطالة 
عن  دوالر 600) دفعة إضافیة بقیمة FPUC( الناجمة عن الجائحةساعدة الفیدرالیة للبطالة مؤھلون للحصول على الم

 .2020یولیو/ تموز،  25إلى  2020أبریل/ نیسان،  4األسابیع المنتھیة في 
 

 كیفیة التقدیم: 

رة الرابط ) عن طریق زیاPUA( الناجمة عن الجائحةعمال والیة ماساتشوستس إكمال طلب مساعدة البطالة یمكن ل
/act.mass.gov/PUA-cares-https://ui. :سیحتاج المتقدمون إلى توفیر المعلومات التالیة 

 رقم الضمان االجتماعي الخاص بك •
 )USCIS A-number( إذا لم تكن حاصالً على الجنسیة األمریكیة، رقم تسجیل الزائر األجنبي الخاص بك •
 عنوان محل إقامتك •
 مختلفًا عن عنوان محل اإلقامة)عنوانك البریدي (إذا كان  •
 رقم ھاتفك •
 عنوان بریدك اإللكتروني •
 تاریخ میالدك •
 ، والتي تشمل:2019سجالت أجرك لعام  •

o  1099نماذج 
o إیصاالت استالم الراتب 
o كشوف الحسابات البنكیة 

 رقم (أرقام) الضمان االجتماعي وتاریخ (تواریخ) میالد طفلك (أطفالك) المعال •
 استخدام اإلیداع المباشر للدفع، فسنحتاج إلى رقم حسابك المصرفي وأرقام السویفت الخاصة بھ.إذا كنت ترغب في  •
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عن الجائحةاجمة الن إعانة مساعدة البطالة  

 بعد التقدیم:

 600ستتلقى جمیع الطلبات المقبولة مبدئیًا الحد األدنى لمبلغ االستحقاق األسبوعي، باإلضافة إلى إعانة أسبوعیة إضافیة تبلغ 
العامل، قد تزید مبالغ االستحقاقات األسبوعیة. ستكون اإلعانات األسبوعیة، بما في ذلك أي دوالر. بمجرد التحقق من أجر 

، أو التاریخ الذي أصبحت 2020فبرایر/ شباط،  8زیادة في مبلغ اإلعانة األسبوعیة، بأثر رجعي حتى األسبوع المنتھي في 
 ).COVID-19مل لسبب مرتبط بتفشي جائحة (فیھ عاطًال عن العمل، أیھما أحدث، طالما أصبحت غیر قادر على الع

. 2020مارس/ آذار،  14یرجى مالحظة أنھ في البدایة، ال یمكن للنظام دفع اإلعانات بأثر رجعي إال لألسبوع المنتھي في 
 سیتمكن العمال المؤھلون من الحصول على تصدیق لتلقي اإلعانات، وسیكون بمقدورھم طلب االستحقاقات بأثر رجعي الحقاً،

 ، إذا كانت تواریخ البطالة تجعلھم مؤھلین.2020فبرایر/ شباط،  8حتى األسبوع المنتھي في یوم 

 االستئناف:
 

 استئناف التحدید المبدئي
، فستتلقى الناجمة عن الجائحة) أنك غیر مؤھل لتلقي إعانات مساعدة البطالة DUAإذا قررت إدارة مساعدات البطالة (

 ) النقر على "أرید االستئناف" 1إلكترونیاً. ستتمكن من استئناف قرار عدم األھلیة من خالل  بفقدان األھلیةإشعاراً 
)I want to appeal تقدیم طلب استئناف إلى وكیل أحد مركز االتصال عبر الھاتف.2) في اإلشعار؛ أو ( 

 ھلیة.یوماً تقویمیاً من تاریخ إشعار فقدان األ 30یجب علیك تقدیم طلب االستئناف خالل 
 من المھم أن تشارك في أي جلسة استماع مقررة حیث ستؤدي جلسة االستماع إلى قرار جدید بشأن أھلیتك.

إذا كنت مازلت عاطالً أثناء انتظارك لجلسة االستماع، فیتعین علیك االستمرار في طلب دفعات اإلعانة كل أسبوع. إذا كان  
 اإلعانة عن األسابیع التي لم تطلب فیھا الحصول على اإلعانة.قد تم تعدیل تحدیدك المبدئي، فلن تتلقى دفعات 

 
 جلسات االستماع

عندما تتسلم إدارة جلسات االستماع طلب االستئناف، ستقوم بتحدید موعداً لجلسة االستماع وسوف ترسل إلیك إشعاراً بالتاریخ 
ر، سیتم عقد جلسات االستماع حصریاً عبر ) للجمھوDUAوالموعد. حتى یتم إعادة فتح مكاتب إدارة مساعدات البطالة (

 الھاتف.
یتم إجراء جلسات االستماع من قبل مفتشي المراجعة. بعد جلسة االستماع، سیقوم مفتش المراجعة بإصدار قراراً مكتوباً بناء 

 على المستندات والمعلومات المقدمة في جلسة االستماع.
 

 مجلس المراجعة التابع إلدارة مساعدات البطالة
یوماً تقویمیاً بعد إرسال ھذا القرار بالبرید لتقدیم استئناف لدى مجلس  30إذا لم توافق على قرار مفتش المراجعة، فلدیك مدة 

 المراجعة.

إذا قبل مجلس المراجعة الحالة للمراجعة، فسوف یُصدر قراراً باستخدام المواد الخاصة بالحالة والتي تسلمھا من إدارة جلسات 
ا في ذلك جلسة االستماع المسجلة. عندما یصدر مجلس المراجعة قراراً، سیتم تقدیم اإلرشادات الخاصة بكیفیة االستماع، بم

استئناف القرار أمام المحكمة االبتدائیة أو محكمة بلدیة بوسطن. یمكنك أیًضا تقدیم استئناف القرار أمام المحكمة االبتدائیة أو 
اجعة قبول القضیة للمراجعة. أمامك ثالثون یوًما من التاریخ البریدي لقرار محكمة بلدیة بوسطن إذا رفض مجلس المر

 المجلس أو رفض المراجعة لتقدیم استئناف للمحكمة.

لمعرفة المزید حول  .www.mass.gov/dua/borلمعرفة المزید حول مجلس المراجعة، نرجو زیارة الرابط التالي: 
ذا كان ینعین علیك تقدیم استئنافك أمام المحكمة االبتدائیة أم محكمة بلدیة بوسطن، االستئناف أمام المحكمة، بما في ذلك ما إ

 .)Massachusetts General Laws Chapter 151A, Section 42(راجع القوانین العامة لوالیة ماساتشوستس 
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عن الجائحةاجمة الن إعانة مساعدة البطالة  

 حقك في الحصول على تمثیل
فمن المھم أن تقوم بترتیب التمثیل بأسرع وقت ممكن.  إذا رغبت في أن یتم تمثیلك في أي مستوى من مستویات االستئناف،

یمكن لوكیل معتمد حسب اختیارك، مثل المحامي أو المناصر، أن یقوم بتمثیلك في أي مستوى من مستویات االستئناف لدى 
ن إلدارة مساعدات الوكالة. أتصل بنقابة المحامین المحلیة لدیك أو بمنظمة للمناصرة القانونیة للحصول على المساعدة. ال یمك

 ) التوصیة بممثل معین.DUAالبطالة (
 

 األسئلة المتكررة:

 ) إعانات للعمال غیر المؤھلین للحصول على اإلعانات العادیة أو الممتدة حتى اآلن؟CARESس. ھل یوفر قانون (

الناجمة عن ) برنامًجا منفصًال عن إعانات البطالة العادیة. البرنامج الجدید، مساعدة البطالة CARESج. نعم. یوفر قانون (
 ، یمنح األھلیة لألفراد الذین:)PUA( الجائحة

 یعملون لحسابھم الخاص، بما في ذلك العمالة المؤقتة، والعاملین المستقلین، والمقاولین المستقلین؛ •
 یبحثون عن عمل بدوام جزئي؛  •
 لدیم تاریخ عمل غیر كاٍف للتأھل للحصول على اإلعانات؛  •
تعویضات قد استنفدوا جمیع الحقوق في اإلعانات العادیة أو الممتدة بموجب قانون الوالیة أو القانون الفیدرالي أو   •

 ؛)PEUC( الناجمة عن الجائحةالبطالة الطارئة 
 لین للحصول على إعانات بموجب قانون الوالیة؛ أوتم تسریحھم من الكنائس والمؤسسات الدینیة وھم غیر مؤھ  •
 )PEUC( الناجمة عن الجائحةتعویضات البطالة الطارئة غیر مؤھلین للحصول على إعانات عادیة أو ممتدة أو  •

 س. ما الذي یجب أن یحدده ھؤالء العمال للتأھل للحصول على إعانات؟

ومتاحون للعمل، ولكن تم منعھم من القیام بذلك بسبب إحدى الحاالت یجب على األفراد تقدیم "شھادة ذاتیة" بأنھم قادرون 
 ):COVID-19التالیة المتعلقة بتفشي وباء (

) ویسعى إلى COVID-19) أو یعاني من أعراض مرض (COVID-19تم تشخیص إصابة الفرد بمرض ( •
 التشخیص؛ أو

 ؛ أو)COVID-19تم تشخیص إصابة أحد أفراد أسرة الشخص بمرض ( •
 ؛ أو)COVID-19لفرد الرعایة ألسرة أو فرد من العائلة تم تشخیص إصابتھ بمرض (یقدم ا •
طفل أو أي شخص آخر یتحمل الفرد مسؤولیة تقدیم الرعایة األولیة لھ وال یستطیع المداومة بالمدرسة أو أي مرفق  •

 ؛ أو)COVID-19آخر نتیجة لتفشي مرض (
الحجر الصحي المفروض نتیجة للطوارئ الصحیة العامة  عدم قدرة الفرد على الوصول إلى مكان العمل بسبب •

 ؛ أو)COVID-19لمرض (
 عدم قدرة الفرد على الوصول إلى مكان العمل ألن مقدم الرعایة الصحیة طلب منھ القیام بالحجر الصحي الذاتي؛ أو •
ملھ نتیجة لتفشي مرض كان من المقرر أن یبدأ الفرد في العمل ولیس لدیھ وظیفة أو ال یستطیع الوصول إلى مكان ع •

)COVID-19(؛ أو 
 أصبح الفرد المعیل أو الداعم الرئیسي لألسرة ألن رب األسرة مات كنتیجة مباشرة إلصابتھ بمرض •

)COVID-19(؛ أو 
 ؛ أو)COVID-19توجب على الفرد ترك عملھ كنتیجة مباشرة لتفشي جائحة ( •
 ؛ أو)COVID-19مكان عمل الفرد مغلق بسبب تفشي جائحة ( •
) بشدة COVID-19یعمل الفرد كمقاول مستقل وقد حدت حالة الطوارئ الصحیة العامة المرتبطة بتفشي جائحة ( •

 من قدرتھ على االستمرار في أداء أنشطة عملھ المعتادة، وبالتالي أجبر الفرد على التوقف عن أداء ھذه األنشطة.
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عن الجائحةاجمة الن إعانة مساعدة البطالة  

 ؟)PUA( الناجمة عن الجائحةأي ظروف لن یكون ھؤالء العمال مؤھلین للحصول على مساعدة البطالة ظل س: في 

ج. إن األفراد القادرین على العمل عن بعد بأجر واألفراد الذین یتلقون إجازة مرضیة مدفوعة األجر أو إجازات أخرى لن 
). األفراد الذین یتلقون إجازة مرضیة مدفوعة PUA( الناجمة عن الجائحةیكونوا مؤھلین للحصول على مساعدة البطالة 

األجر أو مزایا إجازة مدفوعة أخرى لمدة تقل عن أسبوع عملھم المعتاد، قد ال یزالون مع ذلك مؤھلین للحصول على مساعدة 
 ).PUA( الناجمة عن الجائحةالبطالة 

 
 

 ؟)PUA( عن الجائحةالناجمة س: ما ھي األسابیع التي سیغطیھا برنامج مساعدة البطالة 

أو بعد ذلك وتنتھي في تاریخ  2/2/2020ج: سیكون البرنامج ساري المفعول ألسابیع البطالة التي تبدأ في تاریخ 
26/12/2020. 

 
 الناجمة عن الجائحةس: ما ھو الحد األقصى لعدد األسابیع التي یمكن للفرد المؤھل للحصول على مساعدة البطالة 

)PUA اإلعانات خاللھا؟) الحصول على 

) العادیة والممتدة UIأسبوًعا، بما في ذلك إعانات تأمین البطالة ( 39ج: یمكن للفرد الحصول على إعانات لمدة أقصاھا 
بموجب أي قانون فیدرالي أو قانون للوالیة، على الرغم من إمكانیة إضافة أسابیع إضافیة ممتدة الحقًا. أیضاً، ال یوجد أسبوع 

 انتظار.
 

 الذي سأتلقاه كإعانة؟ المبلغكم س: 

) التي ستحصل علیھا على دخلك السابق الذي تم اإلبالغ PUA( الناجمة عن الجائحةج. یعتمد مبلغ إعانات مساعدة البطالة 
) أكثر من الحد األقصى لمعدل اإلعانات PUA( الناجمة عن الجائحةال یتعین أن تكون إعانات مساعدة البطالة  عنھ.

  دوالًرا في والیة ماساتشوستس. 823.00لوالیة الستحقاقات البطالة العادیة، والتي تبلغ األسبوعیة ل

دوالر في األسبوع من  600) أیًضا PUA( الناجمة عن الجائحةوسیتلقى جمیع األفراد الذین یتلقون مساعدة البطالة 
، باإلضافة إلى اإلعانة األسبوعیة كما تم حسابھا أعاله. سیكون )FPUC( الناجمة عن الجائحةالتعویض الفیدرالي للبطالة 

 4) لألسابیع المنتھیة في FPUC( الناجمة عن الجائحةاألفراد مؤھلین للحصول على مدفوعات التعویض الفیدرالي للبطالة 
   .2020یولیو/ تموز،  25وحتى  2020أبریل/ نیسان، 

 الناجمة عن الجائحةلحصول على إعانة بموجب قانون مساعدة البطالة ھل یمكنني ا س. لقد تم تخفیض ساعات عملي.
)PUA(؟ 

) وأدى ذلك إلى خسارة في الدخل، وكنت غیر مؤھل COVID-19إذا كنت تعمل لساعات أقل بسبب تفشي جائحة ( ج.
  ).PUA( الجائحةالناجمة عن للحصول على إعانات البطالة العادیة، فقد تكون مؤھالً للحصول على مساعدة البطالة 

 
 ). COVID-19وقد انخفض دخلي وساعات عملي بشكل كبیر بسبب تفشي جائحة ( أعمل لحسابي الخاصس: أنا 

  ؟)PUA( الناجمة عن الجائحةھل أُعتَبَر ُمؤھالً للحصول على مساعدة البطالة 

األفراد الذین یعملون لحسابھم الخاص أو المتعاقدون المستقلون أو العمال المؤقتون الذین اضطروا إلى تعلیق عملھم بسبب  ج.
، أو كان لدیھم انخفاض كبیر في العمل، قد یكونون مؤھلین للحصول على مساعدة البطالة )COVID-19تفشي جائحة (

یكون فیھا الفرد لدیھ مداخیل جزئیة، یجب اإلبالغ عن ھذه المداخیل، وقد یتم في الحاالت التي  ).PUA( الناجمة عن الجائحة
 تخفیض مبلغ إعانتھ األسبوعیة بموجبھا.
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عن الجائحةاجمة الن إعانة مساعدة البطالة  

 ؟)PUA( الناجمة عن الجائحةس: أنا صاحب شركة صغیرة. ھل أُعتَبَر ُمؤھالً للحصول على مساعدة البطالة  

) إذا كان مصدر دخلك األساسي یأتي من PUA( الناجمة عن الجائحةج: قد تكون مؤھالً للحصول على مساعدة البطالة 
  العمل الذي تقوم بھ في شركتك الخاصة أو في مزرعتك الخاصة.

 ؟)PUA( الناجمة عن الجائحةأنا لم أعمل أبداً من قبل. ھل أُعتَبَر ُمؤھالً للحصول على مساعدة البطالة س. 

 و ) حتى لو لم تكن قد عملت أبداً من قبلPUA( الناجمة عن الجائحةقد تكون مؤھالً للحصول على مساعدة البطالة 

كان من المقرر أن تبدأ العمل ولیس لدیك وظیفة أو أنك غیر قادر على الوصول إلى مقر عملك كنتیجة مباشرة  •
 أو ؛)COVID-19للطوارئ الصحیة العامة بسبب تفشي جائحة (

 أو ؛)COVID-19إلغاء عرض عملك بسبب تفشي جائحة ( تم •
 أصبحت الفرد المعیل أو الداعم الرئیسي لألسرة ألن رب األسرة مات كنتیجة مباشرة إلصابتھ بمرض •

)COVID-19.(  
 
عدة س: إذا كنت مؤھالً للحصول على (أو اتلقي حالیًا) إعانات البطالة العادیة، ھل یجب أن أتقدم بطلب للحصول على مسا

 ؟)PUA( الناجمة عن الجائحةالبطالة 

 ) ال یتم دفعھا لألفراد المؤھلین للحصول على إعانات البطالة العادیة.PUA( الناجمة عن الجائحةال. إعانات مساعدة البطالة 

س: كیف یمكنني تحدید ما إذا كان یجب علي التقدم بطلب للحصول على إعانة البطالة العادیة أم إعانة مساعدة البطالة  
 ؟)PUA( الناجمة عن الجائحة

ج: إذا أجبت بـ "نعم" على أي من ھذه األسئلة، یجب علیك أوالً تقدیم مطالبة للحصول على إعانة البطالة العادیة لمعرفة ما إذا 
 ):PUA( الناجمة عن الجائحةت مؤھالً قبل القیام بتقدیم مطالبة للحصول على إعانة مساعدة البطالة كن

من العمل لدى صاحب عمل قام باستقطاع الضرائب من  2019دوالر في عام  5100.00ھل كسبت أكثر من  .1
 راتبك؟

 الیة أو في الجیش؟من العمل لدى الحكومة الفیدر 2019دوالر في عام  5100.00ھل كسبت أكثر من  .2
ھل أنت مؤھل للحصول على إعانات من برامج التأمین ضد البطالة األخرى أو تلقیھا بالفعل، مثل إعانات البطالة  .3

، أو مساعدة البطالة بسبب الكوارث من كارثة طبیعیة سابقة، أو إعانات )TRAالعادیة، أو بدالت تعدیل الحرفة (
 ؟)WorkShareبرنامج (

 ؟2019والیة أخرى باإلضافة إلى العمل في والیة ماساتشوستس في عام ھل عملت في  .4
الماضیة، فھل عدت إلى العمل أو توقفت  52إذا قمت بتقدیم مطالبة للحصول على مساعدة البطالة في األسابیع الـ  .5

 عن تحصیل اإلعانات قبل أن تطالب بجمیع اإلعانات المتاحة في ھذه المطالبة؟

بالفعل بطلب للحصول على إعانة البطالة، فھل یجب أن أتقدم أیًضا بطلب للحصول على إعانة مساعدة  س: إذا كنت قد تقدمت
 ؟)PUA( الناجمة عن الجائحةالبطالة 

ج: ال، ال یجب علیك التقدم بطلب للحصول على ھذه اإلعانة إذا كان لدیك طلب قید النظر للحصول على إعانة البطالة. إذا كنت 
حصول على إعانة البطالة العادیة ولم تكن مؤھالً لذلك، فیجب علیك التقدم بطلب للحصول على إعانة مساعدة قد تقدمت بطلب لل

). إذا كنت مؤھالً للحصول على COVID-19) إذا كنت خارج العمل بسبب تفشي جائحة (PUA( الناجمة عن الجائحةالبطالة 
 تقدیم طلب ولن تكون مؤھالً للحصول على ھذه اإلعانة. إعانة البطالة العادیة أو تتلقاھا بالفعل، فال یجوز لك
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عن الجائحةاجمة الن إعانة مساعدة البطالة  

 س: إذا لم أقدم معلومات دقیقة في طلبي، فھل سأضطر إلى إعادة سداد اإلعانات التي حصلت علیھا؟

ج. نعم. كما ھو الحال مع أي مطالبة للحصول على إعانة البطالة، یجب علیك تقدیم معلومات دقیقة أو مواجھة عقوبات بما في 
ذلك رفض اإلعانات وإعادة سداد اإلعانات. إذا قدمت عمداً معلومات غیر دقیقة أو أخفقت في الكشف عن المعلومات المطلوبة، 

 فقد تتعرض للمالحقة الجنائیة.

 س: ھل سأضطر إلى دفع الضرائب الفیدرالیة وضرائب الوالیة على اإلعانات المستلمة؟

الناجمة عن ) والتعویض الفیدرالي للبطالة PUA( الناجمة عن الجائحةطالة ج: نعم ، ستخضع جمیع إعانات مساعدة الب
 ) لضرائب والیة ماساتشوستس والضرائب الفیدرالیة.FPUC( الجائحة

 
 
 

 
س: كنت أعمل لحسابي الخاص أو كنت أعمل كعمالة مؤقتة ولم أحصل على راتب منتظم. كیف أحسب دخلي ألغراض  

 ؟)PUA( الناجمة عن الجائحةبطالة استكمال طلب إعانة مساعدة ال
 

) 1099) ونماذج (W-2استخدام مجموعة متنوعة من المستندات لحساب دخلھم، بما في ذلك نماذج ( ج. یجوزلألفراد
واإلقرارات الضریبیة وإیصاالت استالم الراتب واإلیصاالت المصرفیة وإشعارات الفواتیر. یجب على األفراد االحتفاظ 

 التي تحدد الدخل ألغراض التحقق.بجمیع المستندات 
 
 

 


	س. لقد تم تخفيض ساعات عملي. هل يمكنني الحصول على إعانة بموجب قانون مساعدة البطالة الناجمة عن الجائحة (PUA)؟
	س. أنا لم أعمل أبداً من قبل. هل أُعتَبَر مُؤهلاً للحصول على مساعدة البطالة الناجمة عن الجائحة (PUA)؟

