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قانون األمن الوظيفي في ماين

Maine Department of Labor
Bureau of Unemployment Compensation

0097-04333  State House Station, Augusta, ME 97

العاملون بدوام كامل أو جزئي
شروط التأهل األساسية

المكاسب خالل فترة األساس:  "فترة األساس" هي فترة زمنية مدتها عام واحد 
يضم أربعة أرباع سنوية تقويمية. لتأسيس مطالبة، يجب أن يكون الفرد قد 

حصل على ضعف المتوسط السنوي لألجر األسبوعي في والية ماين في كل 
من فصلين تقويميين مختلفين، وما مجموعه ستة أضعاف المتوسط السنوي 
لألجر األسبوعي في والية ماين في فترة األساس بأكملها. في أغلب الحاالت، 

تكون لدى وزارة العمل معلومات عن أجرك. وإن لم تكن لدى الوزارة تلك 
المعلومات، فستتخذ اإلجراءات للحصول عليها.

الفصل:  إذا كان قد تم تسريحك من عملك األخير بسبب قلة العمل، فلن 
يكون هناك داعٍ إلجراء تحقيق إضافي. أما إذا تعرضت للفصل من عملك 

األخير ألسباب أخرى غير قلة العمل، فسيتم تحديد موعد إلجراء مقابلة 
تقصي الحقائق. وسيتم بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن أهليتك للحصول على 

االستحقاقات.

الشروط األسبوعية:  ومن الشروط األسبوعية للتأهل القدرة على العمل 
والتوفر له، مع البحث الجدي عن فرصة عمل )ما لم يتم "التنازل" عن بحثك 
عن فرصة عمل(، وعدم رفض عروض العمل المناسبة أو اإلحالة إلى فرص 

.CareerCenters عمل مناسبة من

ا، فسيتم التحقق من رقم الضمان  ا أمريكيً األجانب:  إذا لم تكن مواطنً
االجتماعي الخاص بك و/أو رقم تصريح إقامتك مع دائرة خدمات 

 United States Citizenship and( الهجرة والجنسية األمريكية
.)Immigration Services

استحقاقات البطالة تخضع للضرائب:  تخضع استحقاقات البطالة 
للضرائب، ويجب اإلبالغ عنها عند تقديم نماذج ضريبة الدخل الخاصة بك.

ا بإعالة طفل تدفعها إلى إدارة الصحة والخدمات  نً إعالة طفل:  إذا كنت مدي
اإلنسانية )DHHS(، فقد يتم اقتطاع ما يصل إلى خمسين بالمئة )50%( من 

.DHHS شيك البطالة وإرساله إلى

استحقاقات البطالة الجزئية:  يجب على صاحب العمل إصدار نموذج 
مطالبة باستحقاقات البطالة الجزئية مكتمالً بشكل صحيح لكل موظف يعمل 
عادة بدوام كامل لكنه يأخذ ساعات عمل أقل من الدوام الكامل خالل األسبوع 
بسبب قلة العمل، والذي لم يتعرض في الوقت نفسه للفصل من قبل صاحب 

العمل.

 كيفية تقديم مطالبة باستحقاقات البطالة  
يجري تقديم جميع المطالبات الجديدة والمعاد تنشيطها باستحقاقات البطالة 
إما على اإلنترنت، أو عبر الهاتف، أو من خالل البريد.  ال تتأخر في تقديم 

 مطالبتك بمجرد تركك للعمل. 
ال يمكن تأريخ المطالبات بتاريخ سابق.

ستحتاج عند تقديم المطالبة إلى معرفة رقم الضمان االجتماعي الخاص بك.  
كما ينبغي أن تكون معك أيًضا أسماء وعناوين جميع أصحاب العمل الذين 

عملت لصالحهم، وتواريخ عملك في آخر 18 شهرًا.
  

www.maine.gov/reemployme :للتقديم على اإلنترنت  
لتقديم. وهي أسرع وأسهل طريقة ل  

  
للتقديم عبر الهاتف: 7660-593-800-1    

لمستخدمي الهاتف النصي، يُرجى االتصال بمحّوِل ماين 711.  

يتعين على جميع المتقدمين للحصول على استحقاقات التأمين ضد البطالة 
أن يكونوا مسجلين في Maine JobLink بموجب القانون. تفضل بزيارة 

www.mainecareercenter.gov 
.Maine JobLink لالطالع على

نقدم خدمات الترجمة الفورية فيما يقرب من 140 لغة من اللغات الشائعة.   
سيتم اتخاذ الترتيبات الالزمة لتوفير مترجم فوري يساعدك عند االتصال 

.)Unemployment Claims Center( بمركز مطالبات البطالة

للتقديم من خالل البريد:  في بعض الحاالت، يمنحك صاحب العمل نموذًجا 
للمطالبة. أَرسل نموذج المطالبة هذا عبر البريد إلى مركز مطالبات البطالة 

المدرج أدناه.

يهدف هذا الملصق إلى إخطار األفراد بحقوقهم فيما يتعلق بتقديم 
مطالباتهم باستحقاقات البطالة.

وليست له قوة القانون أو تأثيره.  لمزيد من المعلومات، اتصل على الرقم 
المجاني 7660-593-800-1.

تنص القواعد التي تحكم تطبيق 
قانون األمن الوظيفي على أن ينشر 
كل صاحب عمل مثل هذه اإلخطارات 
ويحتفظ بها من أجل العاملين لديه.

      /https://www.maine.gov/labor/posters  :ا ويمكن نسخه هذا الملصق متاح على اإلنترنت مجانً

 توفر وزارة العمل في ماين )Maine Department of Labor( فرًصا متكافئة في العمل والبرامج. 
تتوفر وسائل المساعدة والخدمات لذوي اإلعاقة عند الطلب.


