
UNEMPLOYMENT	DURING	COVID	19	CRISIS-	 19إعانة البطالة فى أعقاب جائحة الكوفید  	 
	و كیفیة التقدیم على طلب اإلعانة "PUA"وباء كورونا ل"  و عن إعانة البطالة UI" البطالة تأمینمعلومات تفصیلیة عن 

 ما ھو تامین البطالة ال
"UI"	

الة تقدمھ فى حتأمین البطالة ھو الطلب اإلعتیادى الذى 
	البطالة فى والیتك

أمین ھؤالء الذین تمت الموافقة على طلبھم للحصول على ت
		البطالة ال 
"UI"	

 ال یتعین علیھم القیام بأیة خطوات أخرى
لى فقط علیھم التقدم بطلب أسبوعى دورى للحصول ع

 مخصص اإلعانة األسبوعى المقرر لھم
	

	600	دوالر إضافیة كل أسبوع.
 قدم على تامین البطالة أو إعانة البطالة فىكل شخص 

ل اعقاب الوباء سیحصل على ستمائة دوالر إضافیة ك
2020 یولیو 31مارس و حتى  27أسبوع بدًء من   

أو  ھؤالء الذین استطاعوا بنجاح ملء طلب تأمین البطالة
اذ اى طلب إعانة البطالة لوباء كورونا ال یتعین علیھم اتخ

لى الستمائة دوالرخطوات أخرى للحصول ع  

 13ھل استنفذت مدة تأمین البطالة الخاصة بك؟ لدیك 
 أسبوع إضافى

أسبوع إضافى لھؤالء الذین  13تم مد فترة تأمین البطالة 
 استنفذوا مدة إعانة البطالة الخاصة بھم

 ما ھى إعانة البطالة لوباء كورونا ال 
"PUA" 

؟و من یحق لھ التقدم لھا  
 

 "PUA	"ال 
حق إعانة البطالة لوباء كورونا ھى إعانة لھؤالء الذین ال ی   

	لھم التقدیم على تأمین البطالة ال 
"UI"	

 

 من ھم المستحقیین إلعانة بطالة الوباء ال
"	PUA" 

یین، و العاملیین لحسابھم الخاص، و المتعاقدیین المستقل
ملوا عاملیین الدوام الجزئى "البارت تایم" و ھؤالء الذین ع

ل ترة قصیرة ال تؤھلھم لتأمین البطالة االعتیادى الف  
"UI"	

 
 

 تمتد إعانة البطالة لوباء كورونا 
 "PUA	"ال 

2020دیسمبر  31 و حتى 2020ینایر  27من   
لى سیحق للعاملیین المؤھلین لتلك اإلعانة الحصول ع
لى تلك مستحقاتھم بأثر رجعى ، كما یستطیعون الحصول ع

أسبوع 39اإلعانة لمدة   

 من ھم الغیر مستحقیین إلعانة بطالة وباء كورونا 
 "PUA	"ال 

لى ھؤالء الذین یعملون عن بعد، و ھؤالء الذین یحصلون ع
أجازات مرضیة أو أجازات مدفوعة، و العملیین الغیر 

( الذین ال یحملون وثائق) مسجلیین  

 كیف یثبت المتقدمون أحقیتھم فى إعانة البطالة لوباء كورونا
 

:ةعلى المتقدمیین إثبات إنھم یعملون دوام جزئى أو كلى، أو إثبات أنھم ال یستطیعون العمل لألسباب التالی  
 

	أو ظھرت علیھم أعراض تتطلب تشخیصھم 19تم فحصھم طبیاً و تشخیصھم كحاملین لفیروس كوفید  §
	19تم تشخیص أحد افراد عائلتھم كحامل لفیروس كوفید  §
بطفل أو بأفراد أخرین من األسرة ال یستطیعون الذھاب إلى المدرسة بسبب إغالقھا فى إذا كان المتقدم یعتنى  §

	ظل تداعیات جائحة كرونا
إذا كان المتقدم یخضع للحجر الصحى أو إذا نصحھ أحد القائمیین على الرعایة الصحیة بوضع نفسھ فى الحجر  §

	الصحى الذاتى
تعثر األمر بسبب عدم وجود وظیفة أو إذا كان ال یستطیع الذھاب إذا كان من المقرر أن یبدأ المتقدم العمل، لكن  §

	19إلى مقر العمل بسبب كوفید 
	19إذا أصبح المتقدم یعول األسرة وحده ألن رب األسرة توفى إثر إصابتھ بكوفید  §
	19إذا ترك المتقدمیین وظائفھم كنتیجة مباشرة لكوفید  §
 بل وزیر العملإذا انطبق على المتقدم المعاییر الموضوعة من ق §

 للتقدم لطلب تأمین البطالة أو طلب إعانة بطالة وباء كورونا، یرجى النقر على الرابط التالى
https://www.vec.virginia.gov/unemployed/online-services/apply-for-unemployment-

benefits	
	



 


