
مزایا التأمین ضد البطالة للعمال في ظل تفشِّي فیروس كورونا 
 (19-COVID)

األسئلة واإلجابات 

السؤال 1: ھل یمكنني الحصول على إعانات البطالة إذا ما تم تسریحي من العمل نتیجة ألي من األسباب الُمتعلقة بفیروس 
كورونا (COVID-19)؟ 

اإلجابة: نعم. تُعد إعانات البطالة الصادرة عن والیة آیوا متاحة لألفراد الذین أصبحوا عاطلین ألي سبب بخالف المخالفات الشخصیة. إذا ما 
اقتضت الظروف أن یغلق صاحب العمل شركتھ ولم یُعد العمل متاًحا، فإن موظفیھ یكونون مؤھلین للحصول على إعانات البطالة إذا ما انطبقت 

علیھم المعاییر المالیة المفروضة. 

السؤال 2: إذا قام صاحب عملي بتسریح الموظفین نتیجةً لخسارة اإلنتاج بسبب تفشِّي فیروس كورونا، فھل سیكون الموظفون 
مؤھلین لالستفادة من إعانات التأمین ضد البطالة؟ 

اإلجابة: نعم. تُعد اإلعانات متاحة ألي شخص أصبح عاطًال عن العمل نتیجة ألي سبب بخالف المخالفات الشخصیة. إذا ما اقتضت الظروف 
من صاحب العمل تسریح الموظفین نتیجة لخسارة اإلنتاج بسبب تفشِّي فیروس كورونا، یكون الموظفون مؤھلین لالستفادة من إعانات التأمین 

ضد البطالة إذا ما انطبقت علیھم المعاییر المالیة المفروضة. 

السؤال 3: إذا ما اقتضت الظروف من صاحب العمل تسریح الموظفین على نحو مؤقت نتیجة ألي خسائر أو بسبب اإلغالق جراء تفشِّي 
(COVID-19)، فھل سیكون الموظفون مؤھلین لالستفادة من إعانات التأمین ضد البطالة؟ 

اإلجابة: نعم. یسمح قانون والیة آیوا ألي موظف بأن یُدرج في قائمة التسریح المؤقت للموظفین عند توقف األعمال. 

السؤال 4: ھل یمكن لصاحب العمل أن یطالبني بالبقاء في المنزل طوال مدة فترة حضانة فیروس (COVID-19)؟ اإلجابة: نعم. یمكن لصاحب 
العمل أن یطلب منك البقاء في المنزل طوال فترة العزل المنزلي البالغة 14 یوًما إذا كنت ممن سافروا إلى الخارج أو ممن اختلطوا بأي من 

األشخاص الذین زاروا المناطق الموبوءة. یُرجى التواصل مع صاحب عملك بشأن إمكانیة العمل عن بعد، أو نیل إجازة مرضیة، أو إجازة مدفوعة 
األجر، أو العمل وفق قانون اإلجازات العائلیة والطبیة ("FMLA")، أو قانون ذوي االحتیاجات الخاصة أو غیرھا من الخیارات التي قد تكون 

ُمتاحة لدیھم. إذا لم تكن اإلجازات المدفوعة األجر متوفرة، فإنك قد تكون من المؤھلین للحصول على إعانات البطالة. 

السؤال 5: إذا طلب مني صاحب العمل البقاء في المنزل بسبب سفري إلى الخارج أو كوني ممن اختلطوا بأي من األشخاص الذین زاروا 
المناطق الموبوءة، فھل سأكون من المؤھلین للحصول على إعانات البطالة. 

اإلجابة: نعم. یمكن لصاحب العمل أن یطلب منك البقاء في المنزل طوال فترة العزل المنزلي البالغة 14 یوًما إذا كنت ممن سافروا إلى الخارج أو 
ممن اختلطوا بأي من األشخاص الذین زاروا المناطق الموبوءة. یُرجى التواصل مع صاحب عملك بشأن إمكانیة العمل عن بعد، أو نیل إجازة 

مرضیة، أو إجازة مدفوعة األجر، أو العمل وفق قانون اإلجازات العائلیة والطبیة ("FMLA")، أو قانون ذوي االحتیاجات الخاصة أو غیرھا من 
الخیارات التي قد تكون ُمتاحة لدیھم. إذا لم تكن اإلجازات المدفوعة األجر متوفرة، فإنك قد تكون من المؤھلین للحصول على إعانات البطالة. 



2صفحة 

السؤال 6: إذا كنت أخضع للحجر اإللزامي بسبب االشتباه في إصابتي بفیروس (COVID-19) فھل سأكون من المؤھلین للحصول على 
إعانات البطالة؟ 

اإلجابة: تُحدد األھلیة بناًء على كل حالة على حدة. إذا ما كان االشتباه في إصابتك بفیروس (COVID-19) من األمور الحقیقیة، وأظھرت 
النتائج أن ھناك احتمالیة كبیرة في أن تُصاب، فقد تكوم مؤھًال لالستفادة من إعانات البطالة أثناء فترة حضانة المرض. یُرجى التواصل مع 
صاحب عملك بشأن إمكانیة العمل عن بعد، أو نیل إجازة مرضیة، أو إجازة مدفوعة األجر، أو العمل وفق قانون اإلجازات العائلیة والطبیة 
("FMLA")، أو قانون ذوي االحتیاجات الخاصة أو غیرھا من الخیارات التي قد تكون ُمتاحة لدیھم. إذا لم تكن اإلجازات المدفوعة األجر 

متوفرة، فإنك قد تكون من المؤھلین للحصول على إعانات البطالة. 

السؤال 7: إذا ما أصبت بفیروس (COVID-19)، وعجزت عن تأدیة األعمال، فھل سـأكون من المؤھلین للحصول 
على إعانات البطالة؟ 

اإلجابة: نعم. یُرجى التواصل مع صاحب عملك بشأن إمكانیة العمل عن بعد، أو نیل إجازة مرضیة، أو إجازة مدفوعة األجر، أو العمل وفق 
قانون اإلجازات العائلیة والطبیة ("FMLA")، أو قانون ذوي االحتیاجات الخاصة أو غیرھا من الخیارات التي قد تكون ُمتاحة لدیھم. إذا لم 

یكن صاحب العمل یتیح اإلجازات المدفوعة، فقد ال تكون من المؤھلین للحصول على إعانات البطالة التي تُقدمھا الوالیة، إال أنك قد تكون 
 .(PUA) من المؤھلین إلعانة البطالة بموجب برنامج إعانة البطالة بسبب الوباء

السؤال 8: إذا ما أغلق صاحب العمل شركتھ بسبب إصابة أحد الموظفین اآلخرین بفیروس (COVID-19)، فھل سأكون من المؤھلین 
للحصول على إعانات البطالة؟ 

اإلجابة: نعم ستكون من المؤھلین للحصول على إعانات البطالة. 

السؤال :9 إذا عجزت عن تأدیة أعمالي بسبب إغالق صاحب العمل لألعمال نتیجة أليٍّ من المخاوف الصحیة الُمتعلقة بفیروس 
(COVID-19)، فھل یجب علي البحث عن وظیفة؟ 

اإلجابة: إذا تقدمت بطلب للحصول على إعانة بسبب تفشِّي فیروس (COVID-19)، فلن تكون ُمطالبًا بالبحث عن عمل. إذا تغیرت حالتك 
الوظیفیة مع صاحب العمل، وقررت عدم العودة إلى العمل، یُرجى التواصل معنا. 



3صفحة 

السؤال 10: ما إذا قام صاحب العمل بتخفیض عدد ساعات العمل بسبب انخفاض وتیرة األعمال، فھل سأكون مؤھًال أیًضا للحصول على 
إعانات البطالة؟ 

اإلجابة: ربما. تسمح والیة آیوا بالحصول على إعانات بطالة جزئیة. سیكون علیك اإلفصاح عن األجر الذي تجنیھ في كل أسبوع وذلك عند تقدیم 
المطالبات األسبوعیة لإلعانات. یتضمن ھذا النوع من الدخل: األجور، واإلجازات المدفوعة، واإلجازات المرضیة، والمدفوعات االحتیاطیة، 

والبقشیش، واإلكرامیات، والعموالت، والمدفوعات التحفیزیة، وغیرھا من التعویضات بخالف المبالغ النقدیة) بمعنى: المسكن والمأكل وفواتیر 
الھاتف المحمول). یمكنك جني ما قد یصل إلى 25% من قیمة مبلغ اإلعانة األسبوعي ("WBA") دون خصمھ من مدفوعات اإلعانات 

الُمستحقة إلیك، ولكن ال یزال ھناك شرط آخر وھو اإلفصاح عن جمیع العائدات الُمحصلة حتى وإن كانت أقل من 25%. تُخصم العائدات التي 
تزید نسبتھا على 25% من قیمة اإلعانات الُمستحقة للموظفین. إذا تمكنت من جني مبلغ یتجاوز قیمة مبلغ اإلعانة األسبوعي الذي تحصل علیھ 

بمقدار 15 دوالًرا أو أكثر، فلن تحصل على اإلعانات الُمستحقة لك عن ذلك األسبوع.  على سبیل المثال: 

إذا كان مبلغ اإلعانة األسبوعي 400 دوالر أمریكي، وجنیت 370 دوالًرا أمریكیًّا. 

تبلغ قیمة 25% من 400 دوالر أمریكي 100 دوالر أمریكي. وال تخصم 100 دوالر أمریكي من مبلغ اإلعانة األسبوعي. 

370 دوالًرا أمریكیًّا - 100دوالر أمریكي = 270 دوالًرا أمریكیًّا. تُخصم 270 دوالًرا أمریكیًّا الُمتبقیة من مبلغ اإلعانة 
األسبوعیة. 

400 دوالر - 270 دوالًرا = 130 دوالًرا. 

130 دوالًرا ھي قیمة المبلغ الُمستحق لھذا األسبوع. 

ْحُت من العمل بسبب تفشِّي فیروس (COVID-19). استخدمت بعض رصید إجازاتي أثناء فترة التسریح تلك، فھل  السؤال :11 لقد ُسرِّ
سأحتاج إلى اإلفصاح عن ذلك إذا ما تقدمت بطلب للحصول على إعانات البطالة؟ 

اإلجابة: ینبغي اإلفصاح عن اإلجازة المدفوعة ألغراض الحصول على إعانات التأمین ضد البطالة. یُرجى الرجوع إلى اإلجابة 
المذكورة آنفًا. 

السؤال 12: كیف ستعرف وكالة تنمیة القوى العاملة في والیة آیوا (IWD)، ما إذا كنت قد أفصحت عن األجر الذي أتقاضاه على نحو 
صحیح؟ 

اإلجابة: یخضع أي طلب ُمقدم للتدقیق أو المراجعة. كما یُقدم صاحب عملك تقریًرا عن األجور المدفوعة لكل موظف كل أربعة أشھر. لدى 
وكالة تنمیة القوى العاملة في والیة آیوا (IWD) برنامج حاسوبي یطابق ویربط األجور الُمدفوعة باألجور الُمعلن عنھا عند تقدیم الطلب. إذا ما 

اكتشفت وكالة تنمیة القوى العاملة في والیة آیوا (IWD)، وجود أي حالة من حاالت الغش في األجور الُمبلَّغ عنھا، یكون الموظف قد حصل 
على استحقاقات زائدة، وسیخضع حینھا لغرامة بنسبة 15%، وسیُحرم من أي إعانات مستقبلیة، كما ستجري مالحقتھ جنائیًّا. 

السؤال 13: إذا كنت ممن یعملون أعماًال حرة، وسیستغرق األمر بعض الوقت حتى یتعافى عملي مرة أخرى إلى ما كان علیھ قبل 
انتشار الجائحة.  فھل أكون من المؤھلین للحصول على إعانات البطالة؟ 

اإلجابة: ربما. یوفر برنامج إعانة البطالة بسبب الوباء (PUA) إعانات جزئیة. وإلى الحد الذي یكون فیھا السبب في خفض ساعات العمل 
راجًعا إلى تفشِّي فیروس (COVID-19)، ستكون مؤھًال للحصول على اإلعانات. إذا تمكنت من جني مبلغ یتجاوز قیمة مبلغ اإلعانة 

األسبوعي الذي تحصل علیھ بمقدار 15 دوالًرا أو أكثر، فلن تحصل على اإلعانات الُمستحقة لك عن ذلك األسبوع. سیتعین علیك اإلفصاح 
عن إجمالي أي دخل حققتھ خالل ذلك األسبوع نظیر الخدمات التي أدیتھا، وأي دخل حققتھ قبل انتشار الجائحة تكون قد حصلت علیھ ذلك 

األسبوع. 
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السؤال 14: أنا ممن یمتھنون األعمال الحرة، كیف ستعرف وكالة تنمیة القوى العاملة في والیة آیوا (IWD)، ما إذا كنت قد أفصحت عن 
دخلي على نحو صحیح؟ اإلجابة: تُخضع وكالة تنمیة القوى العاملة في والیة آیوا (IWD) جمیع الطلبات الُمقدمة للتدقیق أو المراجعة. كما أنك 

تصادق على كل طلب بأنك قدمت معلومات صحیحة ودقیقة. إذا ما اكتشفت وكالة تنمیة القوى العاملة في والیة آیوا (IWD)، وجود أي حالة 
من حاالت الغش في طلبات إعانات البطالة الُمقدمة، فسوف تخضع للعقوبات المدنیة والجنائیة. 

السؤال 15: ھل یُعد تفشِّي فیروس (COVID-19)، من الكوارث، وھل یمكنني الحصول على إعانات بموجب برنامج إعانة البطالة 
في حالة الكوارث؟ 

اإلجابة: لم یُعلن الرئیس عن الوصول إلى مستوى الكارثة حتى یجري تقدیم المساعدات الشخصیة. إذا ما أعلن رئیس الوالیات المتحدة األمریكیة 
أن فیروس (COVID-19) كارثة وطنیة، وتعرض األفراد إلى خسارة وظائفھم في والیة آیوا بسبب ذلك، فإنھم قد یكونون مؤھلین للحصول 

 .("DUA") على إعانات البطالة بموجب برنامج إعانة البطالة في حالة الكوارث

السؤال 16: ماذا إذا أصبُت بفیروس (COVID-19) أثناء تأدیة عملي، فھل سأكون مؤھًال للحصول على إعانات البطالة؟ اإلجابة: یُرجى 
التواصل مع صاحب عملك بشأن إمكانیة العمل عن بعد، أو نیل إجازة مرضیة، أو إجازة مدفوعة األجر، أو العمل وفق قانون اإلجازات 

العائلیة والطبیة ("FMLA")، أو قانون ذوي االحتیاجات الخاصة أو غیرھا من الخیارات التي قد تكون ُمتاحة لدیھم. إذا لم تكن اإلجازات 
المدفوعة األجر متوفرة، فإنك قد تكون من المؤھلین للحصول على إعانات البطالة. 

صبت بفیروس (COVID-19)، واُضطررت لترك العمل، فھل سأكون مؤھًال للحصول على إعانات البطالة؟  السؤال 17: إذا ما أُ
اإلجابة: سیجري التعامل مع كل موقف بناًء على حقیقة الفصل. یمكنك التقدم بطلٍب للحصول على إعانات التأمین ضد البطالة إذا خضعت 

للتسریح من العمل أو إذا فُصلت من شركتك أو إذا كنت من العاطلین عن العمل في الوقت الحالي. سیجري التحدید بناًء على أسباب الفصل. 
إذا كنَت لسَت مؤھًال للحصول على اإلعانات التي توفرھا الوالیة، فقد تكون مؤھًال للحصول على إعانات البطالة بموجب برنامج إعانة 

 .(PUA) البطالة بسبب الوباء

السؤال 18:لقد ُعدت إلى عملي، ولكنني أعتقد أن بیئة العمل ما زالت غیر آمنة، فھل یمكنني ترك العمل وأكون مؤھًال للحصول على إعانات  
 COVID-19).) البطالة؟ لست ممن یعانون من أي حاالت مرضیة سابقة أو أي من األمراض الُمتعقلة بفیروس

اإلجابة: یمكنك في البدایة التحدث إلى صاحب العمل بشأن مخاوفك وكذلك إلى طبیبك إذا لزم األمر. إذا كان صاحب العمل بصدد اتخاذ 
إجراءات لتأمین بیئة العمل، على سبیل المثال توفیر المزید من محطات الغسیل، ومرافق الصرف الصحي، ومعدات الحمایة الشخصیة مثل 

األقنعة والقفازات أو تطبیق توصیات التباعد الُمجتمعي، حینھا قد ال تكون مؤھًال للحصول على إعانات البطالة إذا ما اخترت ترك العمل. إذا ما 
رفض صاحب العمل تطبیق إجراءات السالمة أو إرشادات إدارة السالمة والصحة المھنیة الُموصى بھا من قبل الحكومات الفیدرالیة أو 

حكومات الوالیات بشأن مجال صناعتك أو عملك، حینھا یجوز أن تكون مؤھًال لالستفادة من إعانات البطالة. ومع ذلك، فإن تحدید مدى أحقیتك 
في الحصول على إعانات البطالة من عدمھ یُعد من الوقائع التي یجري تحدیدھا بدقة، كما أنھا تُحدد بناًء على كل حالة على حدة. إذا ما اعترض 
صاحب عملك على الطلب، فسیكون ھناك حاجة إلى إجراء استقصاء للوقائع عبر مقابلة شخصیة قبل سداد اإلعانات. ھذا بغض النظر عن نوع 

إعانات البطالة التي قد تكون مؤھًال للحصول علیھا. 



6صفحة 
السؤال  :19 إذا كنت أعتقد أن بیئة العمل غیر آمنة وكنت أعاني من أي من الحاالت الطبیة السابقة أو الكامنة التي تزید من خطورة إصابتي 

بفیروس (COVID-19)؟ فھل یمكنني ترك العمل واالستفادة من إعانات البطالة؟ 
اإلجابة :ینبغي لك التحدث إلى الطبیب وإلى صاحب العمل بشأن تلك المخاوف. إذا ما رفض صاحب العمل منحك أحد الترتیبات التیسیریة 

المعقولة الُموصى بھا من قبل أحد األطباء وذلك بسبب إحدى الحاالت المرضیة الموجودة من قبل، أو إذا تعذر علیھ توفیر بیئة عمل آمنة لك (مثل 
العمل من المنزل) حینھا قد تكون ُمستحقًا إلعانات البطالة إذا ما اخترت ترك العمل في حال أن رفض صاحب العمل تمدید إجازتك. 

صاب بفیروس (COVID-19). لست أعاني  السؤال 20: ماذا عليَّ أن أفعل إذا ساورتني مخاوف من العمل أو بسبب تأدیة عملي بأنني قد أُ
من أيٍّ من الحاالت الطبیة الكامنة، أرید فقط التوقُّف عن العمل بسبب الظروف الحالیة. إذا ما تركت العمل أو رفضت العودة إلى العمل فھل 

سأكون مؤھًال للحصول على إعانات البطالة؟ 
اإلجابة: في حال أن رفضَت الحضور إلى العمل أو العودة إلیھ، یُعد ذلك ترًكا طوعیًّا، أو تخلیًا عن الوظیفة أو رفًضا للعودة إلى العمل. 

یُرجى التواصل مع صاحب عملك بشأن إمكانیة العمل عن بعد، أو نیل إجازة مرضیة، أو إجازة مدفوعة األجر، أو العمل وفق قانون 
اإلجازات العائلیة والطبیة ("FMLA")، أو قانون ذوي االحتیاجات الخاصة أو غیرھا من الخیارات التي قد تكون ُمتاحة لدیھم. إذا لم تكن 

من المؤھلین للحصول على إجازة مدفوعة، فمن ثم سیكون علیك مواصلة العمل وإذا ما تركت العمل بدًال من ذلك فلن تكن مؤھًال للحصول 
على إعانات البطالة. 

إذا كـنت مـن غـیر الـمؤھـلین لـلحصول عـلى إعـانـات الـبطالـة الـتي تـوفـرھـا الـوالیـة، یـمكنك الـتقدم بـطلٍب لـالسـتفادة مـن بـرنـامـج إعـانـة الـبطالـة 
بسـبب الـوبـاء ( .(PUAتـتضمن بـعض األسـباب الـتي قـد تـؤدي إلـى رفـض الـموظـف الـعمل -والـتي قـد تـجعل مـنھ مـؤھـًال لـلحصول عـلى 

إعانة البطالة بموجب برنامج إعانة البطالة بسبب الوباء (PUA)- على سبیل المثال ال الحصر: 

تشخیص حالتك باإلصابة بفیروس (COVID-19) أو ظھور بعض األعراض علیك. 1.

.2 .(19-COVID) تشخیص أحد أفراد عائلتك باإلصابة بفیروس

.3 .(19-COVID) إذا كنت ممن یرعون أحد أفراد األسرة ممن جرى تشخیص حالتھم باإلصابة

ضة للخطر بدرجة عالیة، أو إذا أوصاك طبیب الرعایة 4. إذا كنت أنت أو أي من أفراد عائلتك ضمن الفئة الُمعرَّ
 .(19-COVID) الصحیة الخاصة بك بضرورة الحجر الذاتي بسبب مخاوف تتعلق بفیروس

.5  .(19-COVID) االفتقار إلى الرعایة الصحیة الضروریة لألطفال نتیجًة لتفشِّي فیروس

.6 .(19-COVID) ال یمكنك الوصول إلى مكان عملك بسبب إجراءات الحجر أو العزل المفروضة جراء تفشِّي فیروس

أصیبت بفیروس (COVID-19)، إال أنك تعافیت، ولكنك ال تزال تعاني من بعض الُمضاعفات الناتجة التي تجعلك 7.
غیر قادر على ممارسة مھامك الوظیفیة األساسیة. 

 ،(PUA) لمزیٍد من المعلومات بشأن التعلیمات حول كیفیة التقدم بطلب للحصول على إعانات بموجب
https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/pua- :تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني

 information

https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/pua-information
https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/pua-information
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السؤال 21: أعتقد أنني قد أحصل على إعانات تأمین ضد البطالة تتخطى قیمة األعمال التي أقوم بھا، فھل یمكنني ترك العمل؟ 
اإلجابة: ال، ینبغي أن تكون ممن خضعوا للتسریح، أو التسریح المؤقت أو ممن ُخفِّضت ساعات عملھم حتى تصبح مؤھًال لالستفادة من إعانات 
البطالة. إذا تركت العمل أو رفضت العمل، أو رفضت العودة إلى العمل دون أن تكون من المؤھلین للحصول على إجازات مدفوعة، فلن تكون 
مؤھًال للحصول على إعانات البطالة. إذا ما ترك أحد الموظفین العمل فقط من أجل االستفادة من إعانات البطالة، فإن ذلك یُعد من حاالت الغش 

وقد یتسبب في خسارتك لإلعانات إلى جانب خضوعك للعقوبات المدنیة والجنائیة. 

السؤال 22: إذا ما حصلت على إعانات التأمین ضد البطالة، وتقرر فیما بعد عدم أحقیتي في الحصول على تلك اإلعانات، فھل سیجب 
عليَّ رد قیمة ما حصلت علیھ من إعانات؟ 

اإلجابة: نعم. إذا ما كان القرار النھائي یقضي بعدم أحقیتك في الحصول على اإلعانات، فسیكون لزاًما علیك رد تلك اإلعانات. 

السؤال 23: إذا ما تقرر أنني قد قمت باالحتیال عن طریق إخفاء الحقائق ذات الصلة بطلب اإلعانات الذي تقدمت بھ، فماذا سوف یحدث؟  
اإلجابة: إذا ما تقرر اقترافك أیًّا من أعمال االحتیال أو الغش بغیة الحصول على إعانات التأمین ضد البطالة، فستُحال إلى النیابة الجنائیة. كما 

ستُحرم فیما بعد من التقدم بأي طلب لالستفادة من اإلعانات مرة أخرى، لحین قیامك برد قیمة اإلعانات التي حصلت علیھا عن طریق 
االحتیال إضافة إلى 15% غرامة فیدرالیة إلزامیة. 

السؤال 24: إذا كنت أحصل حالیًا على إعانات بطالة، وكنت من غیر القادرین على العثور على وظیفة لتعلیق الشركات التوظیف بسبب 
تفشِّي فیروس (COVID-19)، فھل سأكون من المؤھلین لتمدید اإلعانة؟  

اإلجابة: یتضمن قانون المساعدات واإلغاثة واألمن االقتصادي لفیروس كورونا (CARES) على برنامج تعویض البطالة في حاالت 
الطوارئ الوبائیة (PEUC) الذي یسمح بتمدید اإلعانات للمطالبین الذین استنفدوا إعانات البطالة التي توفرھا لھم الوالیة ولم تنتِھ صالحیة 

https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/ :الطلبات الخاصة بھم. لمزیٍد من المعلومات یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني
 .peuc-information

السؤال 25: لقد جرى تشخیص حالتي باإلصابة بفیروس (COVID-19)، ودخلت المستشفى، و/أو خضعت للحجر الطبي. وقام صاحب 
العمل بفصلي من العمل بسبب التغیُّب عن العمل، أو عدم االتصال علیھ. فھل أكون من المؤھلین للحصول على اإلعانات في ھذا السیناریو؟ 
اإلجابة: بموجب ھذا السیناریو، تُعد ھذه إحدى حاالت الفصل من العمل وسیُقضى فیھا بموجب قانون البطالة المعمول بھ في والیة آیوا. إذا 

 .(PUA) لم تكن مؤھالً بموجب قانون الوالیة، فقد تكون مؤھالً للحصول على إعانات بموجب برنامج إعانة البطالة بسبب الوباء

السؤال 26: كان من الُمحتمل إصابتي بفیروس (COVID-19)، واكتشف صاحب العمل ذلك وطلب مني عدم الحضور إلى العمل لمدة 
أسبوعین، فھل أكون من المؤھلین للحصول على إعانات البطالة؛ ذلك أن صاحب عملي ال یرغب في السماح لي بالحضور إلى العمل؟ اإلجابة: 

ینبغي لك التنسیق مع صاحب العمل بشأن اإلجازات التي قد تكون ُمتاحة لك في الوقت الذي لن یُسمح لك فیھ بالعودة إلى العمل. إذا لم تكن 
اإلجازات المدفوعة األجر متوفرة، فإنك قد تكون من المؤھلین للحصول على إعانات البطالة. 

https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/peuc-information
https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/peuc-information
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السؤال 27: ماذا لو كان لديَّ أحد الَمُعولین أو أفراد األسرة أو جرى تعلیق دراسة أحد أطفالي، وتعیَّن علي البقاء في المنزل لالعتناء بھ، فھل 
سأكون من المؤھلین للحصول على إعانات البطالة؟ 

اإلجابة: یُرجى الرجوع إلى صاحب العمل والتنسیق معھ حول إمكانیة العمل من المنزل. في الغالب یكون من حقك الحصول على إجازة 
مدفوعة األجر لمدة أسبوعین بموجب القانون العائلي األول لالستجابة لفیروس كورونا (FFCRA). یتعین علیك التواصل مع صاحب العمل 
من أجل تزویده بالمستندات الداعمة والضروریة بشأن وضعك وموقفك. إذا لم یكن خیار العمل من المنزل أو اإلجازة المدفوعة ُمتاًحا، یمكنك 

التقدم بطلب من أجل الحصول على إعانات التأمین ضد البطالة. إذا لم تكن من المؤھلین للحصول على اإلعانات التي تُقدمھا الوالیة، فقد تكون 
 .(PUA) من المؤھلین للحصول على إعانات بموجب برنامج إعانة البطالة بسبب الوباء

السؤال 28: إذا لم أكن من المؤھلین إلعانات البطالة نتیجة أي حالة من حاالت الفصل السابقة من العمل أو إذا تعذر عليَّ الحضور إلى مقر 
العمل ألي سبب متعلق بتفشِّي فیروس (COVID-19)، فھل ال أزال من المؤھلین للحصول على إعانات التأمین ضد البطالة بموجب قانون 

  (CARES) المساعدات واإلغاثة واألمن االقتصادي لفیروس كورونا
اإلجابة: ربما. إذا لم تكن من المؤھلین للحصول على إعانات البطالة الُمقدمة من الوالیة، فستكون في حاجة إلى التقدم بطلٍب للحصول إعانات 

https:// :لمزیٍد من المعلومات یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني .(PUA) بموجب برنامج إعانة البطالة بسبب الوباء
www.iowaworkforcedevelopment.gov/pua-information. سوف تنتقل إلى الخطوة رقم 3، وستقوم بتعبئة االستبیان وذلك 

عند تحدید خیار "تقدیم دلیل الدخل" 

السؤال 29: إذا كنُت من المؤھلین، ففي أي حالة یمكنني الحصول على مبلغ 600 دوالر أمریكي اإلضافي؟ 
اإلجابة: بدأ صرف مبلغ 600 دوالر أمریكي لمعظم الطلبات الُمستحقة والمؤھلة التي تتضمن معظم حاالت إعانات التأمین ضد البطالة باستثناء 

إعانات تمدید التدریب وإعانات إغالق األعمال. إذا ما اخترت استقطاع الضرائب من اإلعانات الُمخصصة لك، فسوف تقل قیمة المبلغ الُمقدم إلیك. 
إذا كنت تعتقد أنك من المستحقین مبلغ الـ 600 دوالر أمریكي اإلضافي ولكنك لم تحصل علیھ، یُرجى التواصل مع خدمة العمالء على البرید 

 .uiclaimshelp@iwd.iowa.gov :اإللكتروني

السؤال 30: إذا كنت من الُمستحقین للحصول على إعانة الـ 600 دوالر أمریكي اإلضافیة، فھل سیكون في مقدوري الحصول على إعانة البطالة 
الُمخصصة لي كاملة؟ اإلجابة: نعم، ستحصل على مبلغ الـ 600 دوالر أمریكي اإلضافي بجانب إعانة البطالة، وال یخصم من مبلغ اإلعانة 

األسبوعیة الذي قد تحصل علیھ. 

السؤال 31: إذا حصلت على مبلغ أسبوعي بقیمة 600 دوالر أمریكي أو غیره من مبالغ اإلعانات التحفیزیة الفیدرالیة، وتقرر فیما بعد أنھ لم 
یكن من حقي الحصول على تلك المبالغ، فھل سیكون عليَّ رد تلك األموال؟ 

اإلجابة: نعم، وكذلك فإن أیًّا من إعانات التأمین ضد البطالة قد تحصل علیھا، یكون علیك ردھا إذا ما تقرر الحقًا عدم أحقیتك في الحصول 
على تلك اإلعانات. 

السؤال 32: إذا لم أكن من المؤھلین للحصول على إعانات التأمین ضد البطالة سواء الُمقدمة من الوالیة أم اإلعانات الفیدرالیة، فھل سیكون 
من حقي الحصول على الُمحفز الفیدرالي البالغ 600 دوالر أمریكي أسبوعیًّا 

اإلجابة: ال، ینبغي أن تكون من الُمستحقین والمؤھلین للحصول على إعانات التأمین ضد البطالة سواء الُمقدمة من الوالیة أم اإلعانات الفیدرالیة 
حتى یمكنك الحصول على اإلعانة اإلضافیة البالغ قدرھا 600 دوالر أمریكي أسبوعیًّا. 

السؤال 33: إذا دعت الظروف، فھل من الممكن إجراء مواعید برنامج تقییم األھلیة وخدمات إعادة اRESEA) لتوظیف) و/أو مقابالت 
الوظائف الُمحتملة عبر الھاتف المحمول؟ 

اإلجابة: إننا بصدد العمل على إعداد مجموعة من اإلرشادات الُمتعلقة بالبرامج واستخدام التكنولوجیا الحدیثة من أجل تقدیم الخدمات، 
وسنوافیكم بآخر المستجدات في أقرب وقت حین توافرھا. 

https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/pua-information
https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/pua-information
mailto:uiclaimshelp@iwd.iowa.gov
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السؤال 34: في حال استمرار إغالق الجامعات والكلیات أو تقرر استمرار الدراسة عبر اإلنترنت فقط، فكیف سیؤثر ذلك على المكتب المحلي 
فیما یتعلق بالموظفین الشركاء؟ 

اإلجابة: تستمر برامج البالغین والعاملین الُمسرحین عن العمل والشباب، باإلضافة إلى برنامج المساعدة في تعدیل التجارة ("TAA") وذلك 
بموجب الباب األول (Title I)، في تقدیم الخدمات إلى سكان والیة آیوا خالل ھذه الفترات العصیبة. 

 ینبغي تقدیم الخدمات عبر الشبكة االفتراضیة وعبر الھاتف قدر اإلمكان. 

 Title) السؤال 35: في ظل توجھ الكلیات والجامعات إلى اإلغالق واالنتقال إلى الدراسة عبر اإلنترنت. ماذا سوف یحدث إذا ما اتبع شركاء
I) ھذا األمر، ولم یحضروا إلى المراكز؟ 

اإلجابة: ستستمر برامج البالغین والعاملین الُمسرحین عن العمل والشباب، باإلضافة إلى برنامج المساعدة في تعدیل التجارة ("TAA") وذلك 
بموجب الباب األول (Title I)، في تقدیم الخدمات إلى سكان والیة آیوا خالل ھذه الفترات العصیبة. ینبغي تقدیم الخدمات عبر الشبكة 

االفتراضیة وعبر الھاتف قدر اإلمكان. 

السؤال 36: أعمل ُمعلًما وأنا اآلن في إجازة الربیع. فھل من حقي الحصول على إعانات البطالة؟ اإلجابة: ال، لیس من حقك الحصول علیھا 
أثناء فترات اإلجازات الُمجدولة المنصوص علیھا بموجب عقٍد ُمبرم معك وكذلك بموجب لوائح التأمین المناسبة والمعقولة. إذا ما كنت تتقدم 

بطلب للحصول على اإلعانات نتیجةً لتوقف األعمال بعد انتھاء فترة إجازة الربیع، فستكون من المؤھلین للحصول على اإلعانة في حالة واحدة 
وھي عدم تقاضى راتبك من صاحب العمل. 

ومع ذلك، فإذا ما استدعاك صاحب العمل، ینبغي لك العودة إلى العمل. إذا لم یكن في استطاعتك العودة إلى العمل بناًء على طلبھ، فقد 
یؤثر ذلك على أحقیتك في الحصول على إعانات البطالة.  

اء تفشِّي (COVID-19)، ولست في إجازة ُمجدولة. فھل یحق لي الحصول على  السؤال 37: أعمل ُمعلًما وأنا اآلن في إجازة جرَّ
إعانات التأمین ضد البطالة خالل تلك الفترة التي تُغلق فیھا المدرسة؟ 

اإلجابة: ربما. إذا ما كانت المدرسة سوف تستمر في دفع راتبك، فسیكون علیك اإلفصاح عن قیمة األرباح التي تحصل علیھا أسبوعیًّا خالل تلك 
ح أن یكون لدیك دخل كبیر على نحو یحول دون تأھیلك للحصول على اإلعانات. إذا كانت المنطقة التعلیمیة لن تدفع لك راتبًا،  الفترة، ومن الُمرجَّ
فربما تكون من المؤھلین للحصول على اإلعانات. ومع ذلك، إذا ما استدعاك صاحب العمل للعودة إلى العمل، فسیتعین علیك العودة. وإال فسیؤثر 

ذلك على أھلیتك للحصول على اإلعانات. 

غلقت المدرسة التي أعمل بھا. لن أتقاضى راتبًا خالل تلك الفترة التي ستُغلق فیھا المدرسة. فھل یحق لي  السؤال 38: أعمل ُمساعَد ُمعلٍم، وأُ
الحصول على إعانات التأمین ضد البطالة؟ 

اإلجـابـة: إذا كـنت فـي عـطلة دراسـیة ُمجـدولـة مـثل إجـازة الـربـیع، فـلن تـكون مـؤھـًال لـلحصول عـلى إعـانـة بـطالـة عـن ھـذا األسـبوع. إذا لـم تـكن فـي 
إجـازة ُمجـدولـة فسـیكون مـن حـقك الـحصول عـلى إعـانـات الـبطالـة. ومـع ذلـك، فـإذا مـا اسـتدعـاك صـاحـب الـعمل، یـنبغي لـك الـعودة إلـى الـعمل. إذا لـم 

یكن في استطاعتك العودة إلى العمل بناًء على طلبھ، فقد یؤثر ذلك على أحقیتك في الحصول على إعانات البطالة.  



صفحة 

تحدیث: في ھذه األثناء، لن تُحمِّل وكالة تنمیة القوى العاملة في والیة آیوا (IWD)، أصحاب العمل قیمة طلبات إعانات البطالة الُمقدمة من 
 Covid 19).) لقد أنشأنا محفًزا لرصید الصندوق االستئماني للتأمین ضد البطالة عند مستوى ُمحدد، وعند بلوغ الموظفین جراء تفشِّي فیروس
ھذا المستوى سیكون من الضروري بدء تحمیل أصحاب العمل بمطالبات إعانات البطالة لموظفیھم. یبلغ ھذا المستوى بشأن الُمحفز 950 ملیون 
دوالر، في حین تبلغ قیمة رصید الصندوق االستئماني في الوقت الحالي 1.10 ملیار دوالر أو 180 ملیون دوالر أعلى من ھذا المستوى البالغ 

950 ملیون دوالر. جرى إصدار القرار من أجل المساعدة في عملیة االنتعاش والتعافي عن طریق تقلیص أيٍّ من الزیادات 
التي قد یواجھھا في معدل ضرائب البطالة الذي یعتمد بشكل كبیر على رصید الصندوق االستئماني. فیما یتعلق بأي طلبات بشأن قانون 

المساعدات واإلغاثة واألمن االقتصادي لفیروس كورونا (CARES) لحاالت العمل الحر وكذلك اإلعانات األسبوعیة التي تبلغ قیمتھا 600 
دوالر أمریكي، فلن یجري سدادھا من الصندوق االستئماني. 

یمكنك اإلطالع على المزید من المعلومات على: iowaworkforcedevelopment.gov. یُرجى مراجعة الصفحة یومیًّا؛ ذلك أننا 
نقوم بتحدیث المعلومات باستمرار بمجرد حصولنا علیھا. 

األسئلة واإلجابات الواردة آنفًا ُمصممة للمساعدة في الرد على بعض االستفسارات األساسیة التي قد نتلقاھا. ال یتضمن ھذا الدلیل اإلرشادي أي 
استشارات قانونیة وال یجب التعویل على أيٍّ من محتویاتھ على أنھ كذلك. لمزیٍد من االستفسارات، یُرجى الرجوع إلى قانون ضمان فرص 

العمل لوالیة آیوا الذي یمكنك االطالع علیھ في قانون والیة آیوا 
www.dol.gov/  :قانون رقم § 96. كما یتوفر المزید من اإلرشادات والمعلومات على الموقع اإللكتروني لوزارة العمل الفیدرالیة على

   .  coronavirus

تم التحدیث في 30 أبریل 2020.
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