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(19-إعانات البطالة في مواجهة فيروس كورونا )كوفيد
قد تكون خضعت للتغيير منذ ذلك الحين. بعض المعلومات ، ولكن 2020أبريل  17ملحوظة: كانت هذه المعلومات دقيقة اعتباًرا من 

 للحصول على آخر التحديثات. vtlawhelp.orgيُرجى الرجوع إلى 

عملك بسبب فيروس كورونا، فمن المحتمل أن تحصل على بعض المساعدات. ويمكنك التقدم بطلب إذا فقدت وظيفتك أو ُخفضت ساعات 

تتخذ  ىبل -للحصول على اإلعانات حتى وإن رفض صاحب العمل. إذ ال يتخذ أصحاب األعمال القرارات المتعلقة بإعانات البطالة 

 الوالية هذه القرارات.

خالل أزمة فيروس كورونا؟هل أنا مؤهل للحصول على إعانات البطالة 

 يجب عليك التقدم بطلب في الحاالت التالية:

 إذا تم تسريحك أو االستغناء عنك

  راتبإذا أجبرت على أخذ إجازة بدون

 إذا ُخفضت ساعات عملك

  إذا تم التعاقد معك ولم تستطع مباشرة عملك بسبب فيروس كورونا

 غلقت مدرسته أو مركز رعاية األطفال المنتسب إليه بسبب فيروس إذا توجب عليك ترك العمل ليتسنى لك رعاية طفل أ

 كورونا

  إصابتهم بفيروس كورونا ثبتتإذا توجب عليك ترك العمل لرعاية أحد أفراد األسرة الذين

  إذا كان عليك أن تخضع للحجر الصحي بناء على أوامر الطبيب

 تاج إلى التشخيصإذا ثبتت إصابتك بفيروس كورونا أو ظهرت عليك األعراض وتح

  البقاء في المنزل قراراتإذا لم تتمكن من العمل بسبب

 إذا طلبت من صاحب العمل أن تعمل عن بعد ألسباب صحية و"رفض" صاحب العمل ذلك

  إذا تركت العمل نتيجة لعدم اتباع صاحب العمل إلرشادات السالمة وتعريضه إياك لخطر اإلصابة بفيروس كورونا على نحو

 غير معقول

جب فيإذا كنت ال تستطيع العمل نتيجة لخضوعك للحجر الصحي أو لمرضك أو لرعايتك أحد أفراد األسرة المرضى أو لرعاية طفل، 

. تحقق من وإجازة فيروس كورونا الفيدرالية مدفوعة األجر إجازة فيرمونت المرضية عليك التحقق مما إذا كنت مؤهالً للحصول على

 القانون الفيدرالي الجديد لإلجازة مدفوعة األجر.انظر صفحتنا حول  انة البطالة.ذلك قبل التقدم بطلب للحصول على إع

 تذكر أنه ال يهم إذا قال صاحب العمل "أنك لم تسرح" أو "لم تعط إجازة بدون مرتب"، حيث أن الوالية، وليس صاحب العمل، هي من

 تقرر ما إذا كان سبب تركك للعمل يؤهلك للحصول على منحة البطالة.

 هل أنا مؤهل حتى لو كنت "أعمل لحسابي الخاص" أو متعاقد مستقل؟

ه.النعم! إذا كنت تعمل لحسابك الخاص أو متعاقًدا مستقالً أو موظفًا حًرا، فقد تكون مؤهالً إذا كنت تستوفي المعايير األخرى المذكورة أع

إلعالمهم بكيفية التواصل معك عند  موقع وزارة العملال تزال فيرمونت تُعد القواعد وعملية تقديم الطلبات لهذه اإلعانة. قم بزيارة 

 جاهزية الطلب.

ة الرواتب" بالحصول على قرض إدارة األعمال الصغيرة أو قرض اإلصابة ملحوظة: هل تقدمت شركتك الصغيرة لبرنامج "حماي

بالكوارث االقتصادية؟ هل يسمح لك هذا التمويل بالمحافظة على ساعات العمل المعتادة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فربما ال يمكنك الحصول 

 على إعانة البطالة بموجب أي من البرامج الجديدة.

 حد األدنى لمتطلبات سجل العمل هذا العام؟ماذا لو لم استوِف ال

نعم! حتى إذا لم يكن لديك سجل عمل كبير، فقد تتمكن من الحصول على إعانات البطالة خالل هذه الفترة. 

 هل أنا مؤهل إذا لم أكن من مواطني الواليات المتحدة؟

الواليات المتحدة شريطة أن يكون لديك تصريح ساٍر على وجه العموم، يمكنك الحصول على إعانات البطالة إذا لم تكن من مواطني 

 ظرة عامةنللعمل في الواليات المتحدة في الوقت الحالي وكان لديك تصريح عندما كنت تعمل. يحتوي مشروع قانون العمل الوطني على 

 حول األمور التي نعرفها والتي ال نعرفها فيما يتعلق بأهليتك للحصول على إعانات البطالة في هذا الوقت.

https://labor.vermont.gov/sites/labor/files/doc_library/Earned%20Sick%20time%20new%20platform%202019.pdf
https://labor.vermont.gov/sites/labor/files/doc_library/Earned%20Sick%20time%20new%20platform%202019.pdf
https://vtlawhelp.org/paid-leave-coronavirus
https://labor.vermont.gov/CARESact_Vermont/SelfEmployed
https://www.nelp.org/publication/immigrant-workers-eligibility-unemployment-insurance/


ال يمكن للمهاجرين غير الشرعيين الحصول على إعانات البطالة.

ة برابطمتحدة؟ يمكنك االتصال هل تعيش في والية فيرمونت؟ هل لديك أسئلة حول وضع الهجرة أو تصريح العمل في الواليات ال

 .نيةبعيادة ساوث رويالتون القانوأو  األفارقة المقيمين في والية فيرمونت

 كم من المال أتوقع تلقيه كل أسبوع؟

ا في األسبوع. دوالرً  513. ويُعد الحد األقصى لإلعانة هو باستخدام هذه المعادلةعادةً ما تحدد الوالية مبلغ اإلعانة األسبوعية 

إذا كنت مؤهالً في الوقت الحالي للحصول على إعانة البطالة بسبب فيروس كورونا )على سبيل المثال، ألنه ليس لديك سجل عمل كبير 

دوالًرا في األسبوع  191أو أنك متعاقد مستقل(، فال تزال والية فيرمونت تعد القواعد لكيفية حساب إعانتك. وسيتراوح المبلغ بين 

دوالًرا في األسبوع. 513صف متوسط إعانة البطالة في الوالية في الربع األخير( و)ن

دوالر إضافية من "تعويضات البطالة الوبائية" كل أسبوع. وتتاح هذه األموال  600إذا قدمت مطالبة أسبوعية، فستحصل أيًضا على 

 طالة جزئية فقط. . ويمكنك الحصول عليها حتى لو كنت تتلقى إعانة ب2020يوليو  31حتى 

 إلى متى يمكنني الحصول على إعانات التأمين ضد البطالة خالل األزمة؟

أيهما يأتي أوالً.  - 2020يسمبر د 31أسبوًعا أو حتى  39إذا كنت مؤهالً، يمكنك الحصول على إعانات البطالة لمدة تصل إلى 

 هذا العام؟أسبوًعا من إعانات البطالة  26ماذا لو كنت قد استهلكت بالفعل 

أسبوًعا آخر من إعانات البطالة الممتدة. وتأكد من إعادة تقديم الطلب  13إذا تقدمت بمطالبة أخرى وكنت مؤهالً، فيمكنك الحصول على 

 للحصول على هذه اإلعانات. 

ما المعلومات التي أحتاجها لتقديم طلب؟

على موقع الويب الخاص بوزارة العمل في فيرمونت. وتأكد من حصولك على أكبر  القائمة الموجودة في أسفل هذه الصفحةانظر إلى 

 قدر من المعلومات.

لية:قد يتواصل قاٍض من وزارة العمل معك و/أو مع صاحب العمل في الحاالت التا

  .نقص المعلومات 

  .عدم اتفاقك أنت وصاحب العمل بشأن أي من هذه األمور

ابذل قصارى جهدك لمساعدة القاضي في الحصول على المعلومات التي يحتاجها. وأخبره إذا لم يكن بإمكانك الوصول إلى أي من هذه 

 المعلومات.

 كيف يمكنني التقدم بطلب؟

أو  3330-214-877-1األولية لتعويض البطالة عن طريق الهاتف أو عبر اإلنترنت. اتصل على في فيرمونت، يجب أن تتم المطالبات 

أكمل النموذج هنا.. ولدى وزارة العمل في فيرمونت نموذج على اإلنترنت. 7072-807-888-1

إذا كنت متعاقًدا مستقًال أو عامًال حًر ا أو تعمل "لحسابك الخاص"، فقد یستغرق األمر بضعة أسابیع قبل أن تتمكن من إثبات مطالبتك. 
ال تزال فیرمونت تُعد القواعد وعملیة تقدیم الطلبات لھذه اإلعانة. قم بزیارة موقع وزارة العمل إلعالمھم بكیفیة التواصل معك عند 

جاھزیة الطلب. 

قبل االتصال بوزارة العمل لتقدیم مطالبة، علیك جمع المعلومات الموجودة في قائمة المعلومات المطلوبة. تتلقى وزارة العمل الكثیر من 
المكالمات الھاتفیة لذلك قد یستغرق األمر بعض الوقت للتواصل عبر الھاتف. 

كم من الوقت یتعین علي االنتظار؟ 

في ھذا الوقت، لیس لدى وزارة العمل فترة انتظار للحصول على إعانات البطالة. 

أما في األوقات العادیة، فعادةً ما یستغرق األمر حوالي أسبوعین للحصول على الدفعة األولى. وبسبب الوباء، قد تضطر إلى االنتظار 

لفترة أطول. وال یمكن تحدید وقت حصولك على أول دفعة. 

Vermont Legal Aid / Legal Services Vermont / vtlawhelp.org  Page 2 of 3

https://www.aalv-vt.org/
https://www.aalv-vt.org/
https://www.vermontlaw.edu/academics/clinics-and-externships/south-royalton-legal-clinic/contact-us
https://labor.vermont.gov/unemployment-insurance/ui-claimants/calculating-your-ui-benefits
https://labor.vermont.gov/unemployment-insurance/ui-claimants/establishing-unemployment-claim
https://vermont.force.com/DOLClaim/s/
https://labor.vermont.gov/CARESact_Vermont/SelfEmployed
https://labor.vermont.gov/unemployment-insurance/ui-claimants/establishing-unemployment-claim
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هل يجب أن أفعل أي شيء بعد أن أصبح مؤهالً؟

إلى  Aبعدم قدرتك على العمل أو بتخفيض ساعات عملك. إذا كان اسمك األخير يبدأ باألحرف من  استمر في تقديم مطالبتك كل أسبوع

E بتقديم مطالبتك األسبوعية في أيام االثنين، واألحرف من ، فقمF  إلىL  في أيام الثالثاء، واألحرف منM  إلىR  ،في أيام األربعاء

 في أيام الجمعة. Zإلى  Sواألحرف من 

س صحتهم أو ال تحتاج إلى إثبات أنك تبحث عن عمل، حتى تقضي وزارة العمل خالفًا لذلك. إذ ال تريد وزارة العمل أن يعرض النا

صحة اآلخرين للخطر خالل انتشار وباء فيروس كورونا. فلست مطالبًا بإثبات أنك حصلت على مقابالت عمل وحضرت معارض عمل 

 وما إلى ذلك.

كيف سيؤثر ذلك على إعاناتي وإقامتي ورعايتي الصحية؟

مساعدات الوقود أو المساعدات العامة أو مزايا  )كوبونات الطعام( أو 3SquaresVTإذا حصلت على مساعدة عامة مثل مزايا برنامج 

أو دخل الضمان التكميلي، فيجب عليك اإلبالغ عن األموال التي تحصل عليها بسبب البطالة من كل من هذه  Reach Upبرنامج 

. وقد يتم تخفيض أيام من بداية حصولك على إعانة البطالة 10البرامج. وبشكل عام، يجب عليك اإلبالغ عن هذه األموال في غضون 

 إعاناتك األخرى أو إيقافها أثناء حصولك على إعانة البطالة، اعتماًدا على مقدار ما تحصل عليه من إعانات البطالة.

يجب عليك أيًضا إبالغ كل من هذه البرامج عندما ال تكون مؤهالً للحصول على إعانات البطالة، بحيث يمكنك الحصول على برنامج 

3SquaresVT مج المساعدة الغذائية التكميلية( ومساعدات الوقود والمساعدات العامة وبرنامج )برناReach-Up  برنامج المساعدة(

 المؤقتة لألسر المحتاجة( ودخل الضمان التكميلي.

كنت  إذا كان لديك سكن مدعوم، يجب عليك إبالغ مالك العقار )إذا كنت تعيش في مبنى مدعوم( أو سلطة اإلسكان الخاصة بك )إذا

(. وقد ترتفع حصتك من اإليجار بينما تحصل على إعانات البطالة. يجب عليك أيًضا 8تحصل على مساعدة في اإليجار مثل قسيمة القسم 

 اإلبالغ عند توقف إعانات البطالة الخاصة بك، بحيث تنخفض حصتك من اإليجار مرة أخرى.

دوالر في  600لة هذه، باستثناء مبلغ "تعويضات البطالة الوبائية" البالغ قدره كما يحسب برنامج ميديكيد )المعونة الطبية( أموال البطا

األسبوع. يجب عليك اإلبالغ عن أموال البطالة الخاصة بك إلى ميديكيد فيرمونت. نعتقد أن معظم األشخاص يجب أن يكونوا قادرين على 

يديكيد. إذا تلقيت رسالة تفيد بأن برنامج ميديكيد الخاص بك يتغير أو الحصول على إعانات البطالة اإلضافية والحفاظ على إعانة برنامج م

للتحدث مع أحد محاميي الرعاية  1-800-917-7787اتصل على  .مكتب محامي الرعاية الصحيةينتهي، يُرجى االتصال بنا في 

 وتعتبر خدمة محامي الرعاية الصحية مجانية لسكان فيرمونت. .امأل نموذج طلب المساعدةالصحية، أو 

يحدث إذا ُرفض طلبي؟سماذا 

استئناف. تتعامل وزارة بعض حاالت الرفض دون  تسويةيوًما من تاريخ اإلشعار الخطي. ولكن قد يتم  30يمكنك االستئناف في غضون 

تقدم لالعمل في الوقت الحالي مع الكثير من الطلبات، ويلقى نصفها تقريبًا رفًضا مبدئيًا لعدم احتواء النظام على المعلومات الكافية. قبل ا

في اليوم المحدد لك لمعرفة ما إذا كنت من ضمن األشخاص المحتمل تسوية مطالبتهم.  التصال بوزارة العملاباستئناف، يمكنك محاولة 

إلى  Mفي أيام الثالثاء، واألحرف من  Lإلى  F، فاتصل في أيام االثنين، واألحرف من Eإلى  Aإذا كان اسمك األخير يبدأ باألحرف من 

R  في أيام األربعاء، واألحرف منS  إلىZ   .في أيام الجمعة 

 وسنعاودالنموذج الخاص بنا يمكننا مساعدتك في تحديد ما إذا كنت بحاجة لالستئناف على رفض طلبك إلعانة البطالة أم ال. امأل 

تي تقوم بفحص طلبات المساعدة لكل من مؤسسة فيرمونت االتصال بك. ستُرسل معلوماتك إلى مؤسسة فيرمونت للخدمات القانونية، وال

1-800-889-2047 للمساعدات القانونية ومؤسسة فيرمونت للخدمات القانونية. يمكنك أيًضا االتصال بنا على الرقم

لرفض أو "خطاب يوًما من تاريخ ا 30إذا كان عليك التقدم باالستئناف، فتأكد من إرسال بريد إلكتروني إلى وزارة العمل في غضون 

التحديد". وأخبرهم فيه بأنك تريد االستئناف. كما يمكنك إرسال االستئناف عن طريق البريد اإللكتروني أو الفاكس أو تسليمه بنفسك، 

يوًما من تاريخ خطاب الرفض. انظر موقع الويب الخاص  30ولكن أيًا كانت الطريقة التي ترسله بها، فيجب أن يكون في غضون 

 . واحتفظ بنسخة من خطابك.تفاصيل ما يجب تضمينه في خطاب االستئنافلعمل للحصول على بوزارة ا

ك.امأله واحتفظ بنسخة لنفس نموذج استئناف المدعي على واجهة المستخدم.إذا كنت تفضل استخدام نموذج استئناف، فيمكنك استخدام 

سة خلفي من إخطار جلالرفض وستحدد لك جلسة استماع عبر الهاتف. راجع الجزء ال مطالبتك وقرارفي سينظر قاضي القانون اإلداري 

 تفاصيل حول عملية االستئناف.االستماع أو موقع الويب الخاص بوزارة العمل للحصول على 

https://uipublic01.labor.vermont.gov/Claimantportal/portal/login.aspx
https://vtlawhelp.org/health
https://vtlawhelp.org/vtlegal_gethelp
https://labor.vermont.gov/unemployment-insurance/contact-ui
https://vtlawhelp.org/vlh-intake
https://labor.vermont.gov/unemployment-insurance/ui-claimants/claimant-appeal-information
https://labor.vermont.gov/sites/labor/files/doc_library/B-12-UI-Claimant-Appeal-Form1.pdf
https://labor.vermont.gov/unemployment-insurance/ui-claimants/claimant-appeal-information



