
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Even in just the first month of the pandemic in the US, the shuttering of restaurants, shops, event centers, schools, 
and businesses has left almost 10 million Americans out of work. Here in Washington State, unemployment claims 
broke state records – two  

 
 
 
 

 

CARES Act legislation bolsters pre-existing state unemployment benefits 

Through this bill, state Unemployment Income (UI) benefits will receive a much-needed 
boost. People filing for unemployment will receive an extra $600 per week on top of their 
state unemployment benefits. This benefit increase will remain in effect until July 31. 

 
The time limit for UI benefits has also been extended. The CARES Act allows states to 
provide an additional 13 weeks of federally funded extended benefits. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

a diagnosis. 
School/day care closure: If you rely on a s 

 
 
 

 
قانون المساعدة في مكافحة فيروس كورونا واإلغاثة   

 (: البطالةCARESواألمن االقتصادي )
 

والمراكز والمدارس واألعمال في الشهر األول من انتشار الوباء في الواليات المتحدة إلى تسريح ما يقرب من  أدى إغالق المطاعم والمحالت 
لمدة أسبوعين متتاليين. يقدم قانون   -مليون أمريكيًا من العمل. حطمت مطالبات إعانة البطالة هنا في والية واشنطن الرقم القياسي للوالية  10

س كورونا واإلغاثة واألمن االقتصادي دفعة تشتد الحاجة إليها إلعانات البطالة في البالد ويوسع نطاق االستحقاق  المساعدة في مكافحة فيرو
 لإلقرار بالعديد من العاملين والحاالت التي لم تكن مستحقة من قبل. 

 

بطالة الخاصة بالوالية يدّعم تشريع قانون المساعدة في مكافحة فيروس كورونا واإلغاثة واألمن االقتصادي إعانات ال
  الموجودة من قبل 

( في الوالية دفعة تشتد الحاجة إليها. سيحصل UIبفضل مشروع القانون هذا، ستتلقى إعانات البطالة المتعلقة بالدخل )
طالة دوالًرا أمريكيًا إضافيًا في األسبوع باإلضافة إلى إعانات الب 600األشخاص الذين يقدمون استمارة البطالة على مبلغ 

يوليو. كما تم تمديد الفترة الزمنية المحددة لتلقي إعانات   31المحددة في الوالية. سيستمر منح هذه الزيادة في اإلعانة حتى 
أسبوًعا  13البطالة المتعلقة بالدخل. يتيح قانون المساعدة في مكافحة فيروس كورونا واإلغاثة واألمن االقتصادي للوالية توفير 

 انات الممتدة الممولة فيدراليًا.إضافيًا من اإلع
 

يقر قانون المساعدة في مكافحة فيروس كورونا واإلغاثة واألمن االقتصادي بالمزيد من العاملين باعتبارهم مؤهلين 
   للحصول على إعانات البطالة.

ساعدات البطالة الناتجة عن برنامج م --أنشأ تشريع قانون مكافحة فيروس كورونا واإلغاثة واألمن االقتصادي برنامًجا جديًدا
(. سيعمل هذا البرنامج على تمديد إعانات البطالة المتعلقة بالدخل مؤقتًا لتشمل العاملين غير المؤهلين PUAانتشار الوباء )

جميع العاملين في الوظائف محددة الفترة، والذين يعملون لحسابهم الخاص، والمتعاقدين  عادة لتلقي إعانات البطالة. 
ين، والعاملين بدوام جزئي مؤهلون للحصول على مساعدات البطالة من خالل برنامج مساعدات البطالة الناتجة المستقل

  عن انتشار الوباء.
 

األشخاص الذين يتلقون مساعدات البطالة من خالل برنامج مساعدات البطالة الناتجة عن انتشار الوباء يحصلون على مبلغ 
األسبوع باإلضافة إلى إعانات البطالة المتعلقة بالدخل التي تمنحها الوالية. برنامج مساعدات  دوالًرا أمريكيًا إضافيًا في 600

البطالة الناتجة عن انتشار الوباء مؤقت وسيستمر حتى نهاية العام. كما أن اإلعانات ذات أثر رجعي بداية من أو بعد تاريخ 
متعلقة بالدخل من الوالية لهم الحق في االنتقال واالستفادة من . األشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة ال2020يناير  27

 برنامج مساعدات البطالة الناتجة عن انتشار الوباء طالما أن البرنامج قائًما.
 

يتيح قانون المساعدة في مكافحة فيروس كورونا واإلغاثة واألمن االقتصادي لألشخاص بتلقي إعانات البطالة المتعلقة 
ات الخاصة ببرنامج مساعدات البطالة الناتجة عن انتشار الوباء حتى إن لم يتم تسريحهم من العمل أو فصلهم، بالدخل/اإلعان

  ويفقدون الدخل بسبب الحاالت التالية:
عن العمل كليًا أو وأنت عاطل  —إذا تم تشخيص حالتك أو كنت تعاني من أعراض وتسعى إلى تلقي تشخيص  التشخيص: •

ستتمكن من تلقي اإلعانات المقدمة من برنامج مساعدات  —عاطل عن العمل بشكل جزئي أو ال يمكنك العمل نتيجة لذلك 

البطالة الناتجة عن انتشار الوباء. كما يسري ذلك في حال كان يجب عليك رعاية فرد من عائلتك أو منزلك أو شخص قد تم 

 تشخيصه بالمرض. 

إذا كنت تعتمد على المدرسة أو مركز رعاية أو منشأة أخرى لرعاية الطفل أو أحد اآلباء  إغالق المدارس/مراكز الرعاية: •

لك  —وقد تم غلق هذه المنشأة بسبب فيروس كورونا  —المسنين أو أي فرد من عائلتك لكي تتمكن من الذهاب إلى العمل 

 الحق في الحصول على اإلعانة. 

األشخاص الذين يجب عليهم االلتزام بالحجر الصحي الذاتي مشمولون بالتغطية. كما نص التشريع على أن : الحجر الصحي •

 األشخاص غير القادرين على الذهاب إلى العمل بسبب الحجر الصحي اإللزامي بسبب تفشي الوباء مستحقون أيًضا. 

طاًل عن العمل بشكل جزئي أو ال يمكنك العمل بسبب إذا كنت عاطاًل عن العمل كليًا أو عا إغالق صاحب العمل للشركة: •

 إغالق صاحب العمل للشركة، فأنت مشمول بالتغطية حينئٍذ بموجب مشروع القانون. 

قد يكون الموظفين الذين استقالوا من وظائفهم ألسباب ذات صلة بالفيروس مستحقين للحصول على إعانات البطالة بموجب هذا 
 التشريع الجديد: 

شمواًل بالتغطية إذا لم يتم تسريحك من جانب صاحب العمل ولكن كان عليك تقديم استقالتك بسبب الحجر الصحي ستكون م •

 الذي أوصى به مقدم الرعاية الصحية أو بسبب إغالق مركز الرعاية الخاص بطفلك وأنت مقدم الرعاية الرئيسي. 

استقالتهم( بسبب خوفهم من أن استمرارهم في العمل قد  ال يشمل ذلك تغطية األشخاص الذين استقالوا )أو يريدون تقديم •

 يعرضهم لخطر اإلصابة بفيروس كورونا. 

العاملون القادرون على العمل من المنزل أو من هم في إجازة مرضية مدفوعة األجر أو إجازة عائلية مدفوعة األجر غير  •

 مشمولين بالتغطية.

 


