
 معلومات حول مساعدة  سكان ماساتشوستس لمواجهة مشكل البطالة.

  في البیانات الصحفیة/ ٢٥ أبریل ٢٠٢٠.
 

 إن الحصول على اإلعانات المالیة أصبح أمرا ملحا لتأمین مساعدة السكان على تجاوز محنة وباء COVID-19 وتداعیاته االقتصادیة. فقد أدرك
 المشرعون في كل الوالیات، وأیضا في الحكومة الفیدرالیة هذه الحاجة واتخذوا خطوات جد مهمة وغیر مسبوقة  من أجل تعزیز وتوسیع الحصول

 على اإلعانات حتى تصل ألكبر عدد ممكن من الناس الذین فقدوا وظائفهم.
 

 وعلیه، فإن هذه المساعدات هي متاحة اآلن لكي یستفید منها كل الذین فقدوا أو (فقدن)وظائفهم (هن) نتیجة لهذا الوباء  أو تم تسریحهم(هن)  أو
 إجبارهم(هن) على التوقف عن العمل، أو تخفیض ساعات عملهم(هن) أو أجورهم(هن) مما نجم عنه انخفاض دخلهم (هن). وهذا یشمل كذلك،

 األشخاص العاملین لحسابهم الخاص ، والمقاولین المستقلین ، والعاملین في مجال الخدمات الحرة ، وحتى أوالءك ممن ال یتأهلون عادًة للحصول
 على إعانات فقدان الشغل.

 
 بشكل عام، سیكون مبلغ اإلعانة األساسیة األسبوعیة  بسبب فقدان الشغل،50٪ تقریًبا من الدخل السابق بحد أقصى قدره 823 دوالًرا أمریكًیا ،
 باإلضافة إلى 600 دوالًرا  في األسبوع ستضاف من صندوق" التعویض الفیدیرالي عن فقدان الشغل "(FPUC). وباإلمكان الحصول على هذه
 المساعدات لمدة قد تصل إلى 39 أسبوًعا. كما تم إلغاء فترة االنتظار والتي عادة ما تمتد ألسبوع كامل. و أیضا إلغاء ضرورة البحث عن العمل

 خالل هذه الحالة الطارئة.
 

 إذا كنت تعمل في شركة (وتحصل على W-2) وتم تسریحك أو فصلك من العمل أو تخفیض ساعات عملك أو أجرتك:
 

LINK   التقدم بطلب الحصول على إعانات فقدان الشغل العادیة * 
LINK   :دلیل اإلعانات عن فقدان الشغل في والیة ماساتشوستس * 

LINK   : كیف یتم حساب اإلعانات عن فقدان الشغل * 
 

 إذا كنت تعمل لحسابك الخاص ، أو متعاقًدا مستقًال أو عامًال في مجال الخدمات الحرة(وتحصل على 1099) ثم انخقض دخلك بسبب الوباء ، فقد
 تكون مؤهًال للحصول على اإلعانة من "صندوق المساعدة عن فقدان الشغل بسبب الوباء"

:Pandemic Unemployment Assistance (PUA)  
 

LINK ؟PUA هل أنا مؤهل للحصول على اإلعانة من "صندوق المساعدة عن فقدان الشغل بسبب الوباء * 
LINK . التقدم بطلب الحصول على اإلعانة من "صندوق المساعدة عن فقدان الشغل بسبب الوباء * 

LINK األسئلة المتداولة واالعتیادیة حول "صندوق المساعدة عن فقدان الشغل بسبب الوباء * 
 

 إذا كانت لدیكم (لدیكن) أسئلة أخرى حول المساعدة بسبب فقدان الشغل، أو تواجهون صعوبة في التقدم بطلب الحصول على إعانات من الجهة
 المسؤولة بماساتشوستس (DUA) ، فالمرجو اإلتصال بمكتب جایسون لویس عضو مجلس المشرعین بالوالیة  على حسابه اإللكتروني

 Jason.Lewis@masenate.gov أو (617) 722-1206. سنفعل كل ما بوسعنا لمساعدتكم (كن) في تحقیق مطالبكم(كن).
 

  یرجى مشاركة هذه المعلومات مع اآلخرین.
  
 

https://www.mass.gov/how-to/apply-for-unemployment-benefits
https://www.mass.gov/guides/what-to-do-if-youve-become-unemployed-in-massachusetts#-check-your-potential-eligibility-for-unemployment-benefits-
https://www.mass.gov/info-details/how-your-unemployment-benefits-are-determined
https://www.mass.gov/info-details/update-massachusetts-department-of-unemployment-assistance-announces-guidance-on-cares
https://www.mass.gov/how-to/apply-for-pandemic-unemployment-assistance
https://www.mass.gov/info-details/update-massachusetts-department-of-unemployment-assistance-announces-guidance-on-cares#frequently-asked-questions-

