
 البطالة الموسعة إعانات 

 19-كوفيد ستجابة لوباءإالذين فقدوا وظائفهم والذين يستوفون شروًطا معينة لألهلية.  شخاص( لألUI) ( أوUnemployment Insurance) التأمين ضد البطالةيدفع 

(COVID-19)التأمين  إعاناتصول على للح شخاصالذي يؤهل فئات إضافية من األ ،، قامت حكومة الواليات المتحدة ووالية ميشيغان بتغيير نظام التأمين ضد البطالة

 ضد البطالة 

 البطال لشروط لهية  األ

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

 عليك:

 ( منح إجازة للغيابتم طردك أو تسريحك بشكل دائم أو تسريحك مؤقتًا) 

 مكان عملك مغلق 

 ألطفال بسبب ل وفير رعايةلعمل ألنه يجب عليك تدر على اير قاأنت غ

 لفيروسأحد أفراد األسرة الذين تعرضوا إغالق المدرسة أو رعاية 

 كورونا

 وال الذاتي و تضطر إلى الحجر الصحيكنت تعاني من نقص المناعة أ ،

 تتلقى إجازة عائلية مدفوعة أو إجازة طبية أو إعانة إعاقة

  مستقل متعاقد، أو خفض، أو عامل بأجر منالخاصأنت تعمل لحسابك 

  19-كوفيد سيروف فقدت الدخل بسبب قدو حفالتأو عامل  1099 بعقد

  نفدت إعانات البطالة الخاصة بكقد 

ممن يستوفون واحدًا على األقل من  ح عملليمهاجرين الحاصيةن عيى تصرييحق 

 .  (UI) تأمين البطالة افعنمهذه الشروط التقدم للحصول على 

 تقديمذي تحتاجه ليالما 

 للبطالة: إلعانات مال طلب ناجحائق التالية من أجل إكستحتاج إلى تقديم الوث

 جتماعياإل ضمانرقم ال• 

 ة أو بطاقة هويةيوالرخصة قيادة صادرة من ال• 

سم صاحب العمل إ، بما في ذلك الماضية 18معلومات التوظيف لألشهر الـ • 

 الضرائب( باح اإلجمالية )قبلير من العمل واألراليوم األول واألخ، وعنوانه

 ريخ ميالدكاعنوانك ورقم هاتفك وت• 

 لمعلا حنتهاء صالحية بطاقة تصريإريخ االمقيم األجنبي: بطاقة التسجيل وت• 

 

 

 

 يرجى المالحظة

 ال تعتبر إعانات البطالة إعانات عامة كجزء من قاعدة 

 لبطالة علىلن تؤثر ا يحبشكل صح الطلب تقديم العامة. سؤوليةمال

 .الهجرة من مسألة أو المستقبلي الحالي موقفك

 

PLEASE NOTE 
 
 
 
 
 

محام  وعتبارها نصيحة ضريبية أو قانونية. نوصي بشدة بالتشاور مع محاسب و / أإ، ولكن ال ينبغي ضل ما لديناتم التحقق من المعلومات الواردة في هذا المستند بأف

ر إلى الطبيعة ، وبالنظأفضل جهودنابذل على الرغم من  أغالطعدم وجود أخطاء أو  (Global Detroit ديترويت العالمية ) كن أن تضمنتخاذ إجراء. ال يمإ قبل

 20ند. تم تحرير هذا المستند آخر مرة في ستفي هذا الم الواردة  ، فقد تحدث تغييرات بعد وقت النشر تؤثر على دقة المعلوماتة في الظروف الحاليةالمتغيرة بسرع

 .2020 ليأبرنيسان )

 م الطيبيتقد ة كةف

البطالة في ميشيغان عبر اإلنترنت أو إعانات يمكنك التقدم بطلب للحصول على 

. للتقدم عبر اإلنجيةزي عبر اإلنترنت متاح باللغة  طلب التقديمالهاتف.  عبر

لغير  ي  متاح الترجم  الفور. michigan.gov/uia الموقع بزيارة ، قماإلنترنت

)من اإلثنين ) 0017-500 (866)الناطقين باإلنجليزية عن طريق الهاتف على 

 .مساًء( 2صباًحا إلى  7السبت من ، مساءً  6صباًحا حتى  8إلى الجمعة من 

 

. جدول (لقبلا) سمك األخيرإيمكنك تقديم طلب يعتمد على الحرف األول من  متى

 أدناه الطلبات في تقديم

 

 اإلسم األخير يبدأ

 الحرفب

 اإلنترنت على يم الطلب عبرتقد

michigan.gov/uia   

الهاتف  يم الطلب عبرتقد

(866) 500-0017 

A      الىL  اإلثنين، األربعاء اإلثنين، األربعاء، الجمعة 

M   الى   Z سيالثالثاء، الخم ساألحد، الثالثاء، الخمي 

األيام تتك اإذا ف

 المحددة

 السبت، عةجملا السبت

 تحصل عيةه الذي يمكن أنما 

دوالًرا في األسبوع.  362في ميشيغان هو  التأمين ضد البطالةالحد األقصى لدفع 

  (CARES) فيروس كورونال المساعدة واإلغاثة واألمن االقتصادي بموجب قانون

الحصول  البطالةتأمين ، يمكن للمستفيدين من 19-كوفيد ستجابة لوباءإالذي تم تمريره 

(. يُدفع PUC) أثناء الوباءدوالًرا إضافيًا في األسبوع من تعويضات البطالة  600على 

 (يوليوموز )ت 31و  2020 (مارسآذار ) 29بين  عاناتهذا المبلغ ألسابيع من اإل

2020. 

 39إلى  لبطالة لمدة تصلا، يمكنك الحصول على إعانات إذا تمت الموافقة على مطالبتك

 فيروس كورونال المساعدة واإلغاثة واألمن االقتصادي قانونأسبوًعا بموجب قانون 

(CARES). 

 طيبيم الدبعد تق

أو عن  في الحساب المصرفي ستالم األموال إما عن طريق اإليداع المباشرإيمكنك 

 المقدمة. (debit cardئتمان المصرفية )ة اإلطريق بطاق

لتلقي الدفعة. يمكنك القيام بذلك إما عبر اإلنترنت  إثبات ألهيةتك كل أسبوعةن كتطيب مني

 أو عبر الهاتف.

وقم  Michigan.gov/uia الموقع ، قم بزيارةللمصادقة على اإلنترنت •

 الخاص بك. MiWAMبتسجيل الدخول إلى حساب 

ثنين إلى من اإل  3993-638-866تصل بالرقمإ، للتصديق عبر الهاتف •

 مساًء. 7:00صباًحا حتى  8:00من  ،السبت

 الموقع ، قم بزيارة19-ةروس كوفةدلف مزيد من المعيومات والموارديل

globaldetroitmi.org/covid19. 


