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 معلومات لألفراد الذين يطلبون الحصول 

 ( PUAعلى مساعدة البطالة الوبائية ) 

 

 مايو/أيّار. 1أُطِلق برنامج مساعدة البطالة الوبائية في يوم 

 

برنامج مساعدة البطالة الوبائية عبارة عن برنامج فيدرالي يشمل من يعملون لحسابهم الشخصي والعديد من األشخاص اآلخرين غير 

المزارعين، والصيادين، والمقاولين المستقلين، والعاملين في اقتصاد العمل الحر، المؤهلين عادة إلعانات البطالة التقليدية، بما في ذلك: 

والموظفين غير الربحيين الذين لم يُشملوا من قبل، العاملين بدون تاريخ عمل أو أجر كافي يؤهلهم إلعانات البطالة التقليدية وأشخاص 

 . 2020ديسمبر/كانون األول  31الة التقليدية. ينتهي في يوم آخرين محددين قد ُصنّفوا على أنهم غير مؤهلين إلعانات البط

 

 األسئلة الشائعة 

 
 عملية مساعدة البطالة الوبائية

 
 هل يوجد تطبيق منفصل لمساعدة البطالة الوبائية؟  .1

ل التطبيق ليعطي أسئلة مختلفة بناًء على ReEmployMEال، فالجميع يستخدمون نفس تطبيق  األجوبة، مثل ما يخص  . لقد ُعد ِّ

 من يعملون لحسابهم الشخصي.
 

 ؟ReEmployMEإذا كان لدي بالفعل حساب صاحب عمل في  ماذا  .2
ستحتاج إلى إنشاء حساب "مطالب" جديد، والذي يمكن العثور عليه في الجانب األيمن في شاشة تسجيل الدخول في  

ReEmployME  ال تحتاج إلى .EAN م مطالبة.إلنشاء حساب مطالب أو لتقدي 
 

 الجديد؟ البرنامج هذا بموجب البطالة إعانات على الحصول طلب أقدم كيف  .3
A.  ،طلبك موجود  فال تُعيد تقديم الطلبإذا كنت قد قدمت بالفعل للحصول على اإلعانات وُرفِّض طلبك بسبب عدم كفاية األجر .

ل تلقائيًا إلى مساعدة البطالة   الوبائية. استمر في تقديم شهادتك األسبوعية. في المنظومة وسيُحوَّ
B.    إذا كنت تعمل لحسابك الشخصي، أو كنت قدمت مطالبة قبل إتاحة مساعدة البطالة الوبائية وتلقيت الرفض فلست بحاجة إلى

ائية األسبوعية.  إعادة تقديم مطالبة مساعدة البطالة الوبائية، ستُسجل فيها لكنك ستحتاج إلى تقديم طلبات مساعدة البطالة الوب

إذا كان لديك أي مطالبات أسبوعية ُمعلقة يجب تقديمها فستُحدد بناًء على التقرير النقدي لمساعدة البطالة الوبائية الخاص بك  

 وستتلقى تعليمات بتقديم تلك المطالبات.  ستسمح لك المنظومة بالتقديم لألسابيع المذكورة. 
C.  المطالبة بعد تفضل بزيارة  إذا كنت تعمل لحسابك الشخصي ولم تقدم www.maine.gov/unemployment  وامأل

م الشهادة األسبوعية كل أسبوع بعد ذلك.  النموذج الُمبسط لمساعدة البطالة الوبائية.  قد ِّ
D.   تكن تعمل لحسابك الخاص ولم تقدم بعد أي مطالبة مبدئية بموجب أي برنامج بطالة فستحتاج أواًل إلى تقديم مطالبة   لمإذا

ل مطالبتك تلقائيًا إلى مطالبة مساعدة البطالة   بطالة منتظمة لتحديد ما إذا كنت مؤهًًل. إذا ُصن ِّفت على أنك غير مؤهل فستُحوَّ

وأكمل المطالبة الخاصة ببرنامج الوالية للبطالة   www.maine.gov/unemploymentالوبائية. تفضل بزيارة 

  .المنتظمة
 

 اإلعانة؟ مدفوعات سأستلم متى  .4
 في اإلعانات تلقي في البدء فعليك البطالة برنامج جانب من  المراجعة من المزيد الوبائية البطالة مساعدة مطالبة تتطلب لم إذا

 .بك الخاص المبدئي التقديم من أقل أو أيام سبعة غضون
  

http://www.maine.gov/unemployment
http://www.maine.gov/unemployment%20وأكمل%20المطالبة%20الخاصة%20ببرنامج%20الولاية%20للبطالة%20المنتظمة
http://www.maine.gov/unemployment%20وأكمل%20المطالبة%20الخاصة%20ببرنامج%20الولاية%20للبطالة%20المنتظمة
http://www.maine.gov/unemployment%20وأكمل%20المطالبة%20الخاصة%20ببرنامج%20الولاية%20للبطالة%20المنتظمة
http://www.maine.gov/unemployment%20وأكمل%20المطالبة%20الخاصة%20ببرنامج%20الولاية%20للبطالة%20المنتظمة
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 كم سأتلقى؟ .5
% من متوسط إعانة البطالة الحكومية األسبوعية لمن يعملون لحسابهم الشخصي 50تبدأ إعانات مساعدة البطالة الوبائية بنسبة  

دوالر/ في األسبوع. إذا كنت تعمل لحسابك الخاص  172ولمن ال يستوفون التأهيل النقدي للبطالة المنتظمة. وهذا عبارة عن 

ق من أرباح موثقة ستُعدَّل إعانات مساعدة البطالة الوبائية بمفعول رجعي. الحد األقصى المتاح فبمجرد أن يكون بإمكاننا التحق

 دوالر/ في األسبوع.  445لإلعانة في إطار برنامج مساعدة البطالة الوبائية هو 
 

  600باإلضافة إلى ذلك فإن أي شخص يتلقى إعانة مساعدة البطالة الوبائية سيتلقى أيًضا إعانة أسبوعية إضافية كاملة بقيمة  

 25دوالر من البرنامج الفيدرالي لتعويضات البطالة الوبائية والذي يُتاح للمطالبات المقدمة في األسبوع الذي ينتهي في 
وز   . 2020يوليو/تم 

 
 توقعه  بغيين الذي ما

 

 " إعانات؟0لماذا تلقيت رسالة في البريد مفادها أنه يحق لي " لماذا يبيّن حسابي "األجور غير كافية؟"  .6

مايو/أيّار، فقد يبيّن حسابك "أجور غير  1إذا تقدمت بطلب للحصول على مساعدة البطالة الوبائية عند انطالق البرنامج في 

ال تعني هذه العبارات أنه قد تم رفض إعانات مساعدة  " إعانات.0رسالة تفيد بأنه يحق لك " كافية" و/أو قد تكون تلقيت 

تشير الرسالة والرسالة إلى أن نظام البطالة يقوم بالتحقق للتأكد من أنك غير مؤهل للبطالة التقليدية في الوالية   البطالة الوبائية!

)تطلب الحكومة الفيدرالية من الوزارة التأكد من أن مقّدم الطلب غير مؤهل     بينما ينقل مطالبتك إلى مساعدة البطالة الوبائية.

تعتبر الرسالة التي تصلك عبر البريد جزًءا من العملية   للبطالة في الوالية قبل دفع إعانات مساعدة البطالة الوبائية.

تفي اإلشعار، ويجب تقبل مطالبتك  ساعة؛ يجب أن يخ 48إلى   24يرجى التحقق من حسابك مرة أخرى خالل  المطلوبة.( 

نظًرا الرتفاع الطلب على نظام اإلنترنت، تعتبر األمسيات أفضل وقت للتحقق من   بالكامل من ضمن مساعدة البطالة الوبائية.

في غضون سبعة أيام من تقديم الطلب، سيتم تحديد اعانات مساعدة البطالة الوبائية وسيتم دفع أي أسابيع مؤهلة   حسابك.

 ومن ثم، يرجى متابعة تقديم الشهادات األسبوعية. ائيًا.تلق

 

 ؟ 4إذا كنت موظفاً لحسابي الخاص، فكيف أجيب على السؤال رقم    .7

، فيجب عليك  2020أو   2019إذا كنت تعمل لحسابك الخاص ولم يكن لديك أي أجر مع صاحب عمل في السنة التقويمية 

    إللغاء تحديد والية، انقر نقًرا مزدوًجا فوق التحديد إلزالته. . 5السؤال رقم ال تحدد والية على  .4تحديد "ال" للسؤال 

 

إذا كنت أعمل لحسابي الخاص وأقدم مطالبات أسبوعية بموجب إعانات البطالة الوبائية، فكيف يمكنني اإلبالغ عن أرباحي؟   .8

يجب   المطالبة األسبوعية الخاصة بـإعانات البطالة الوبائية، عليك اإلبالغ عن أي أرباح في فئة "الوظائف المؤاتية". في

  عليك االحتفاظ بوثائق هذه النفقات.  خول إجمالي.عن تلك األرباح على أنها مد بالغاإل

 
 لماذا انتهى وقت جلستي أثناء ملء مطالبتي؟  .9

قبل انتهاء مهلة الجلسة بدقيقتين تقريبًا، يظهر مربع مع   دقائق من عدم النشاط.  10ألغراض أمنية، سيقوم النظام بتسجيل خروجك بعد 

في حال انتهاء مهلة الجلسة، سيتم االحتفاظ بأي بيانات تم حفظها مسبقًا عند تسجيل الدخول   العمل". خيار تحديد "متابعة   تحذير، يعطيك

    مرة أخرى. 

 

 افعل؟ أن علي   ماذا. تقديماتيفي  غياب فترةحسابي أنه كان لدي  يقول .10

عليك تقديم شهادتك األسبوعية  لذلك .اقدرتك على تقديمه فستتوقفكان لديك ثالث شهادات أسبوعية أو أكثر غير ُمقدمة  إذا

سيتيح القسم أسابيع  المطالباتكل أسبوع واإلبالغ عن أي أجور كسبتها األسبوع السابق. لضمان أنه بإمكان الجميع استيفاء 

 عند إتاحتها. اتتف التيشهادات األسابيع  تقديم من تتمكن حتى دوري بشكل حسابك من تحققالمطالبات.  لتقديمإضافية  
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 الشمول  

 

 هل عمال االقتصاد الحر، والعاملون المستقلون والمقاولون المستقلون مشمولون؟  .11
 أجل. األشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص مؤهلون للحصول على إعانات البطالة في إطار مساعدة البطالة والوبائية.

 
 كنت بحاجة إلى رعاية فرد ُمصاب به من أفراد العائلة؟أو إذا  19-ماذا لو كنت مصابًا بفيروس كوفيد .12

وتعاني من األعراض أو تسعى للحصول على تشخيص ـــ وأنت عاطل   19-إذا كنت قد تلقيت تشخيًصا باإلصابة بفيروس كوفيد

ية. ينطبق األمر ذاته إذا عن العمل، أو عاطل جزئيًا أو ال يمكنك العمل نتيجة لذلك ــــ فستكون مشمواًل في مساعدة البطالة الوبائ

 كان يتعيَّن عليك رعاية أحد أفراد عائلتك أو أسرتك الذي قد تلقى تشخيًصا بالمرض.
 

 ماذا إذا أُغلقت مدرسة طفلي أو الرعاية النهارية الخاصة به؟ .13
من أفراد العائلة حتى  إذا كنت تعتمد على المدرسة، أو الرعاية النهارية أو مرفق آخر لرعاية طفل، أو والد مسن أو فرد آخر 

ــــ فأنت مؤهل إلعانة البطالة في   19-يتسنى لك العمل ــــ وقد أغلق ذلك المرفق أبوابه باعتبارها نتيجة مباشرة لفيروس كوفيد

 إطار مساعدة البطالة الوبائية.

 
وماذا بشأن  ؟19-دماذا إذا تلقيت تعليمات من مقدم رعاية صحية لحجر نفسي صحيًا نظًرا إلى تعرضي لفيروس كوفي  .14

 األوامر ذات النطاق األوسع بخصوص البقاء في المنزل؟ 
األشخاص الذين يتعيَّن عليهم حجر أنفسهم صحيًا وغير القادرين على الذهاب إلى العمل بسبب الحجر الصحي مؤهلون، ما دام  

 أن العمل عن بُعد غير متوفر.
 

 . 19-ة به بسبب فيروس كوفيدكنت على وشك بدء عمل جديد وال يمكنني اآلن المباشر .15

أنت مؤهل للحصول على اإلعانات في إطار مساعدة البطالة الوبائية. ستكون وثائق عرض العمل مطلوبة. ستكون مشمواًل  

أيًضا إذا كان قد تم تسريحك من وظيفة جديدة ولم يكن لديك تاريخ كاٍف للعمل يؤهلك للحصول على اإلعانات في إطار 

 الظروف العادية. 
 

 . هل انا مؤهاًل للتقديم إلى اإلعانات؟19-ضطررت إلى ترك وظيفتي كنتيجة مباشرة لفيروس كوفيدا .16

حك رب عملك لكنك كنت مضطًرا إلى ترك العمل بسبب الحجر الصحي الذي أوصى به   ذلك يعتمد على الظروف. إذا لم يُسر ِّ

وكنت أنت مقدم الرعاية األساسي فستكون مشمواًل في  مقدم الرعاية الصحية، أو بسبب غلق الرعاية النهارية الخاصة بطفلك

إعانات البطالة بموجب مساعدة البطالة الوبائية. مع ذلك، فإن مساعدة البطالة الوبائية لم تُخصص لتشمل المطالبين الذين ربما 

لخطر اإلصابة  يكونوا قد تركوا )أو يرغبون في ترك( وظيفتهم بسبب المخاوف من أن االستمرار في العمل سيعرضهم 

 . 19-بفيروس كوفيد
 

. كنت أعتمد على ذلك الشخص من أجل الدخل، وأنا ال أعمل. هل هذه الحالة  19-لقد توفى معيل أسرتي بسبب فيروس كوفيد .17

 مشمولة؟ 
فسيكون شريكهم مؤهًًل للحصول    19-أجل، إذا توفى الشخص الوحيد المسؤول عن توفير الدخل ألسرتك بسبب فيروس كوفيد

 على إعانات مساعدة البطالة الوبائية.
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 من هم غير المشمولين في مساعدة البطالة الوبائية؟  .18
مساعدة البطالة الوبائية غير متاحة لمن هم: قادرين على العمل عن بعد أو العمل من المنزل بطريقة أخرى خًلف ذلك؛ المتلقين  

لإلجازة المرضية المدفوعة أو اإلجازة العائلية المدفوعة؛ أو الذين دخلوا مؤخًرا ضمن القوى العاملة وال يمكنهم العثور على 

 طريقة أخرى إلعانات البطالة الحكومية التقليدية.وظيفة؛ ومن هم مؤهلون ب

 
من الصعب القيام بعملي والحفاظ على التباعد   .كورونالدّي فرد من العائلة معرض لخطورة عالية إذا تعرض لفيروس . 19

مؤهالً للحصول  زل. هل ما زلت االجتماعي لمنع التعرض، لذلك نصحني مقدم الرعاية الصحية ألفراد عائلتي بالبقاء في المن

 ؟مساعدة البطالة الوبائية على
إذا كنت تثبت ذاتيًا في طلبك أن موفر الرعاية الصحية نصحك بالعزل الذاتي   مساعدة البطالة الوبائيةأنت مؤهل للحصول على 

  والتي قد تتضمن منع خطر تعريض أفراد أسرتك لهذا  COVID-19 فيروسوعدم الذهاب إلى العمل بسبب مخاوف تتعلق بـ

 الفيروس.

 

    ماذا لو كنت خائفاً من الذهاب إلى العمل ألنني قد أكون معرضاً لفيروس كورونا وأصاب بالمرض؟.  20

، ولكن ال تفي بأي من  COVID-19إذا لم تذهب إلى العمل بسبب الخوف العام من التعرض لـفيروس   ذلك يعتمد على الظروف.

إذا كان  ولكن   لعدم العمل، فلن تكون مؤهالً للحصول على مساعدة البطالة الوبائية.  COVID-19األسباب المتعلقة بـفيروس 

لديك خوف معقول من الذهاب إلى العمل )ألن مكان عملك ال يتوافق مع توصيات السالمة الخاصة التي حددها مركز مكافحة  

ة بالفيروس في مكان العمل أو ال يتوافق مع أي أوامر أو توصيات أخرى صادرة عن حكومة اتحادية أو بلدية  األمراض المرتبط

أو حكومة والية، وأنت تعتقد بشكل معقول أنك قد تتعرض لخطر التعرض أو اإلصابة في العمل( قد تكون مؤهالً للحصول على  

  مساعدة البطالة الوبائية.

  أنني استنفدت كل إعانات البطالة لدي بالفعل؟ماذا يحدث اآلن بما . 21

أصبحت أسابيع إضافية من إعانات البطالة متاحة بمفعول رجعي لألشخاص الذين  بداية من أسبوع الثامن عشر من مايو/أيار، 

أو   2019يوليو  1في  تتوفر هذه األسابيع اإلضافية ألي شخص تنتهي سنة اإلعانة فيه  استنفدوا إعانات البطالة التي تقدمها الدولة.

سوف يتم دفع الفوائد بمفعول رجعي لألسبوع الذي ينتهي في الحادي والعشرين من مارس/آذار   بعده ويظل مؤه ًلً خًلف ذلك.

يجب تقديم الشهادات األسبوعية لهذه األسابيع من أجل  أو األسبوع التالي الستنفاد إعانات البطالة في واليتك، أيهما أقرب.  2020

مارس أو ما يليه، فيرجى تسجيل الدخول إلى   21إذا لم تكن قد تقدمت بطلب للحصول على األسبوع المنتهي في  الدفعات.تسديد 

وكل من يستوفي معايير األهلية ويستنفد إعانات البطالة التي يحصل عليها من   لتقديم هذه الشهادات. ReEmployedحساب 

ية في األسابيع التي تنتهي في الحادي والعشرين من مارس/آذار والثامن والعشرين من الوالية سوف يتلقى مساعدات البطالة الوبائ

بداية من األسبوع الذي ينتهي في الرابع من إبريل/نيسان ثم في وقت الحق، سوف يبدأ التعويض عن البطالة في   مارس/آذار.

ي بين الرابع من إبريل/نيسان حتى الخامس والعشرين في ما يخص األسابيع التي تنته (.PEUCحاالت الطوارئ الوبائية الممددة )

الفيدرالية   دوالر في األسبوع من ضمن في التعويضات 600، سوف يتم أيضاً دفع مبلغ إضافي يعادل 2020من يوليو/تموز 

  إلعانات البطالة الوبائية.
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عاماً، والذين يكسبون أجوراً )بما في ذلك بدوام جزئي( في    18، بما في ذلك العمال الذين تقل أعمارهم عن العمالنعم، 

هالً  قد تكون مؤ الوظائف المغطاة بتأمين البطالة والذين يصبحون عاطلين عن العمل، يمكنهم التقدم بطلب إلعانات البطالة. 

للحصول على إعانات البطالة في ظل البطالة المنتظمة الخاصة بالوالية على افتراض أن لديك أجوراً كافية لتلبية متطلبات  

األهلية النقدية وجميع المتطلبات األخرى )على سبيل المثال، إنهاء خدمة مؤهل، والقدرة على العمل والتوفر للعمل، وما إلى  

 دوالر أمريكي في األسبوع.  600لحصول على الدفعة الفيدرالية اإلضافية التي تبلغ كما ستكون مؤهالً ل ذلك(.

 

، فقد  COVID-19إذا لم تكن مؤهالً للبطالة المنتظمة في الواليات ألنك ال تملك أجوراً كافية وألنك تأثرت بشكل مباشر بـ 

، بغض النظر عن العمر أو حالة  (PUAية )تكون مؤهالً للبطالة ضمن برنامج فيدرالي جديد، مساعدة البطالة الوبائ
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 معلومات لألفراد الذين يطلبون الحصول 

 ( PUAعلى مساعدة البطالة الوبائية ) 

على سبيل المثال، قد يكون الطالب بدوام كامل الذي يعمل بضع ساعات في األسبوع في وظيفة بدوام جزئي ويصبح  الطالب.

مؤهالً للبطالة بموجب برنامج  COVID-19عاطالً أو عاطالً جزئياً أو عاجزاً أو غير قادر على العمل كنتيجة مباشرة لـ 

 ساعدة البطالة الوبائية الفيدرالي.م

 

 هل يحق لموظفي المدارس الحصول على تأمين ضد البطالة خالل أشهر الصيف؟ . 23

، فإن برنامج COVID-19أ. إذا كان موظف المدرسة يعمل عادة في وظيفة صيفية ولم يكن هذا العمل متاحاً بسبب فيروس  

( يغّطي أّي شخص ال يتأهل إلعانات UIهذا التأمين الفيدرالي للبطالة ) الموظف.( سيغطي هذا PUAمساعدات البطالة الوبائية )

الموظف في المدرسة الذي ال يعمل عادة   . COVID-19البطالة الخاصة بالوالية والذي يكون سبب انقطاع عمله مرتبط بفيروس  

يحظر قانون ماين على موظفي   لبطالة.وهوغير مؤهل إلعانات تأمين ا Codid-19خالل الصيف ليس منقطع عن العمل بسبب 

إن برنامج مساعدات البطالة الوبائية هو برنامج ممول فيدرالياً بنسبة   المدرسة جمع إعانات تأمين البطالة خالل أشهر الصيف.

  % بحيث ال يتم تحميل للمدرسة كلفة أي إعانات يتم دفعها من هذا البرنامج.100

 

 

 
 اإلعانات مدة

 
من    .24 الوبائية؟كم  البطالة  مساعدات  ضمن  من  البطالة  ضد  للتأمين  الممددة  التغطية  تستمر  سوف   الوقت 

  COVID-19أسبوعاً( من ضمن مساعدات البطالة الوبائية للعمال الذين تأثر عملهم بـ    39ستتاح التغطية الممددة )تصل إلى  

في   المنتهي  األسبوع  األول    26حتى  رجعي . 2020ديسمبر/كانون  بمفعول   التغطية 

وإذا تأثر شخص يعمل لحسابه الخاص في وقت سابق   أيهما أحدث.  COVID-19مارس أو عندما تأثر العمل بـ    15بالعودة إلى  

لممكن ارجاع تاريخ مطالبته إلى ذلك مارس/آذار، فسوف يكون لزاماً عليه أن يعمل مع ممثل للبطالة حتى يصبح من ا 15من 

 التاريخ.
 

 العمل حتى يأتيك إخطار بذلك.  وثائقوثائق التوظيف الذاتي ـ ال تقدم   

 
 ما هي الوثائق التي سأحتاج إلى تقديمها إلثبات العمل لحسابي الشخصي؟. 25

ثائق األجر مطلوبة. ستبدأ إعانات مساعدة نظًرا إلى أن القسم ال يتلقى تقريًرا بأجور من يعملون لحسابهم الشخصي فستكون و

سيخطر القسم األشخاص الذين يعملون لحسابهم  ال تقدم وثائق العمل في الوقت الحاضر. -البطالة الوبائية قبل هذه الوثائق 

 الشخصي بشكل استباقي عندما يحين الوقت لتقديم الوثائق بخصوص ما عليهم تقديمه والكيفية التي سيقدمونه بها. 
 

 أخرى أمور 
 البطالة؟ إعانات على ضريبة تُفرض هل .26

  600أجل، عندما تقدم طلبك المبدئي حدد ما إذا كنت ترغب في حجب الضرائب الحكومية أم الضرائب الفيدرالية. هذا يشمل 

وز  25دوالر من اإلعانة األسبوعية اإلضافية عبر تعويض البطالة الفيدرالي الوبائي، المتاح حتى يوم  . في 2020يوليو/تم 

 من البطالة لسجًلتك الضريبية. مع دخلك 1099Gستتلقى  2020نهاية عام 

 
 


