إعانات البطالة الموسعة
يدفع التأمين ضد البطالة ( )Unemployment Insuranceأو ( )UIلألشخاص الذين فقدوا وظائفهم والذين يستوفون شرو ً
طا معينة لألهلية .إستجابة لوباء كوفيد19-
( ،)COVID-19قامت حكومة الواليات المتحدة ووالية ميشيغان بتغيير نظام التأمين ضد البطالة ،الذي يؤهل فئات إضافية من األشخاص للحصول على إعانات التأمين
ضد البطالة

األلهية لشروط البطال

كةفة تقديم الطيب

أنت مؤهل للحصول على إعانات البطالة في ميشيغان إذا كان أي مما يلي ينطبق
عليك:

يمكنك التقدم بطلب للحصول على إعانات البطالة في ميشيغان عبر اإلنترنت أو
عبر الهاتف .طلب التقديم عبر اإلنترنت متاح باللغة اإلنجيةزي  .للتقدم عبر
اإلنترنت ،قم بزيارة الموقع  .michigan.gov/uiaالترجم الفوري متاح لغير
الناطقين باإلنجليزية عن طريق الهاتف على (( (866) 500-0017من اإلثنين
إلى الجمعة من  8صبا ًحا حتى  6مسا ًء ،السبت من  7صبا ًحا إلى  2مسا ًء).



تم طردك أو تسريحك بشكل دائم أو تسريحك مؤقتًا (منح إجازة للغياب)



مكان عملك مغلق



أنت غير قادر على العمل ألنه يجب عليك توفير رعاية لألطفال بسبب
إغالق المدرسة أو رعاية أحد أفراد األسرة الذين تعرضوا لفيروس
كورونا



كنت تعاني من نقص المناعة أو تضطر إلى الحجر الصحي الذاتي ،وال
تتلقى إجازة عائلية مدفوعة أو إجازة طبية أو إعانة إعاقة



أنت تعمل لحسابك الخاص ،أو عامل بأجر منخفض ،أو متعاقد مستقل
بعقد  1099أو عامل حفالت وقد فقدت الدخل بسبب فيروس كوفيد19-



قد نفدت إعانات البطالة الخاصة بك

يحق ليمهاجرين الحاصيةن عيى تصريح عمل ممن يستوفون واحدًا على األقل من
هذه الشروط التقدم للحصول على منافع تأمين البطالة ). (UI

ما الذي تحتاجه ليتقديم
ستحتاج إلى تقديم الوثائق التالية من أجل إكمال طلب ناجح إلعانات للبطالة:
• رقم الضمان اإلجتماعي
• رخصة قيادة صادرة من الوالية أو بطاقة هوية
• معلومات التوظيف لألشهر الـ  18الماضية ،بما في ذلك إسم صاحب العمل
وعنوانه ،اليوم األول واألخير من العمل واألرباح اإلجمالية (قبل الضرائب)
• عنوانك ورقم هاتفك وتاريخ ميالدك
• المقيم األجنبي :بطاقة التسجيل وتاريخ إنتهاء صالحية بطاقة تصريح العمل

متى يمكنك تقديم طلب يعتمد على الحرف األول من إسمك األخير (اللقب) .جدول
تقديم الطلبات في أدناه
تقديم الطلب عبر اإلنترنت على
michigan.gov/uia

تقديم الطلب عبر الهاتف
(866) 500-0017

اإلسم األخير يبدأ
بالحرف

 Aالى L

اإلثنين ،األربعاء ،الجمعة

اإلثنين ،األربعاء

 Mالى Z

األحد ،الثالثاء ،الخميس

الثالثاء ،الخميس

إذا فاتتك األيام
المحددة

السبت

الجمعة ،السبت

ما الذي يمكن أن تحصل عيةه
دوالرا في األسبوع.
الحد األقصى لدفع التأمين ضد البطالة في ميشيغان هو 362
ً
بموجب قانون المساعدة واإلغاثة واألمن االقتصادي لفيروس كورونا )(CARES
الذي تم تمريره إستجابة لوباء كوفيد ،19-يمكن للمستفيدين من تأمين البطالة الحصول
دوالرا إضافيًا في األسبوع من تعويضات البطالة أثناء الوباء ( .)PUCيُدفع
على 600
ً
هذا المبلغ ألسابيع من اإلعانات بين  29آذار (مارس)  2020و  31تموز (يوليو)
.2020
إذا تمت الموافقة على مطالبتك ،يمكنك الحصول على إعانات البطالة لمدة تصل إلى 39
أسبوعًا بموجب قانون قانون المساعدة واإلغاثة واألمن االقتصادي لفيروس كورونا
).(CARES

بعد تقديم الطيب
يمكنك إستالم األموال إما عن طريق اإليداع المباشر في الحساب المصرفي أو عن
طريق بطاقة اإلئتمان المصرفية ( )debit cardالمقدمة.

يرجى المالحظة

يتطيب منك إثبات ألهيةتك كل أسبوعةن لتلقي الدفعة .يمكنك القيام بذلك إما عبر اإلنترنت
أو عبر الهاتف.

ال تعتبر إعانات البطالة إعانات عامة كجزء من قاعدة
المسؤولية العامة .تقديم الطلب بشكل صحيح لن تؤثر البطالة على
موقفك الحالي أو المستقبلي من مسألة الهجرة.

•

للمصادقة على اإلنترنت ،قم بزيارة الموقع  Michigan.gov/uiaوقم
بتسجيل الدخول إلى حساب  MiWAMالخاص بك.

•

للتصديق عبر الهاتف ،إتصل بالرقم  866-638-3993من اإلثنين إلى
السبت ،من  8:00صبا ًحا حتى  7:00مسا ًء.

PLEASE NOTE

ليمزيد من المعيومات والموارد لفةروس كوفةد ،19-قم بزيارة الموقع
globaldetroitmi.org/covid19.
تم التحقق من المعلومات الواردة في هذا المستند بأفضل ما لدينا ،ولكن ال ينبغي إعتبارها نصيحة ضريبية أو قانونية .نوصي بشدة بالتشاور مع محاسب و  /أو محام
قبل إتخاذ إجراء .ال يمكن أن تضمن ديترويت العالمية (  )Global Detroitعدم وجود أخطاء أو أغالط على الرغم من بذل أفضل جهودنا ،وبالنظر إلى الطبيعة
المتغيرة بسرعة في الظروف الحالية ،فقد تحدث تغييرات بعد وقت النشر تؤثر على دقة المعلومات الواردة في هذا المستند .تم تحرير هذا المستند آخر مرة في 20
نيسان (أبريل .2020

