
تعویض البطالة

برنامج المساعدة لألجور المفقودة الفيدرالي 

 المساعدة لألجور المفقودة

دوالر في األسبوع لبرنامج  300( من خالل توفير DOES( على تمويل دائرة خدمات التوظيف في مقاطعة كولومبيا )FEMAوافقت الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )

 ( لعمال العاصمة المؤهلين لعدد محدود من األسابيع.LWAالمساعدة لألجور المفقودة )

الذي يوفر دفعة تكميلية باإلضافة إلى إعانات البطالة التي يتلقاها صاحب المطالبة  FEMA( ليس برنامج تأمين ضد البطالة؛ إنه برنامج LWAالمساعدة لألجور المفقودة )

 المؤهل من قِبل المقاطعة.

(؟LWAما المقصود ببرنامج المساعدة لألجور المفقودة )

، يجب أن LWAالفيدرالي يوفر دفعة إضافية باإلضافة إلى إعانات البطالة األسبوعية ألولئك المؤهلين. للحصول على  FEMA( هو برنامج LWAالمساعدة لألجور المفقودة )

قل في األسبوع، ويجب أن تكون عاطالً عن العمل أو عاطالً جزئيًا عن العمل بسبب االضطرابات التي سببها فيروس دوالر على األ 100يكون مبلغ اإلعانة األسبوعية للبطالة 

 (.COVID-19كورونا )

من المؤهل للحصول على المساعدة لألجور المفقودة؟  

دوالر أمريكي أسبوعيًا من المساعدة لألجور المفقودة، يجب عليك: 300لتلقي 

دوالر من أحد برامج البطالة التالية: 100للحصول على إعانة أسبوعية ال تقل عن  أن تكون مؤهالً  •

( DC Unemployment Insurance, UIتأمين البطالة ) •

 (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUCتعويض البطالة الطارئ خالل الوباء ) •

 ( Extended Benefits, EBالمزايا الممتدة ) •

 (Pandemic Unemployment Assistance, PUAمساعدة البطالة خالل الوباء ) •

 Shared Work (Short-Time Compensation)العمل المشترك )تعويض على المدى القصير( ) •

(.COVID-19يروس كورونا )تقديم إقرار ذاتي بأنك عاطل عن العمل أو عاطل جزئيًا عن العمل بسبب االضطرابات الناجمة عن ف •

لهذا األسبوع. LWAإذا لم تحصل على مدفوعات تعويض البطالة عن أسبوع اإلعانة ألنك حصلت على أجور زائدة، فلن تكون مؤهالً لتلقي  مالحظة:

 ماذا علي أن أفعل لتقديم طلب للحصول على المساعدة لألجور المفقودة؟

عن العمل أو عاطالً جزئيًا عن  ال يتعين عليك تقديم مطالبة منفصلة أو طلب للحصول على المساعدة لألجور المفقودة. ومع ذلك، يجب أن تقر بنفسك على ما إذا كنت عاطالً 

 .LWA( من أجل تحديد أهليتك لـ COVID-19بسبب االضطرابات التي سببها فيروس كورونا ) DOESالعمل لـ 

 لتحقيق اإلقرار الذاتي: ثالث طرق

، سيُعرض عليك www.dcnetworks.org، عند تسجيل الدخول ألول مرة إلى بوابة خدمات المطالبين من خالل موقع الويب 2020أيلول )سبتمبر(  19اعتباًرا من  .1

راجعة واإلجابة بعناية. إذا أكملت اإلقرار الذاتي بشكل غير صحيح، فلن . يمكن إكمال اإلقرار الذاتي مرة واحدة فقط، لذا يُرجى المLWAسؤال اإلقرار الذاتي المتعلق بـ 

 تتمكن من تصحيحه دون مساعدة الوكيل.

( وسيساعدك ممثل متقصي العمالء في الحصول على إقرارك 202) 724 -7000إذا كنت غير قادر على الوصول إلى بوابة خدمات المطالبين، يرجى االتصال يالرقم  .2

الذاتي.

 Minnesota Avenue ،NE ،Washington ،DC 4058يمكنك أيًضا اإلقرار بنفسك شخصيًا عبر تعبأة نموذج ورقي في مكتب االستقبال بمقرنا الرئيسي في  .3

20019.



 متى سأتلقى مدفوعات المساعدة لألجور المفقودة؟

(، ستتلقى مبلغًا مقطوًعا بأثر رجعي في أقرب وقت COVID-19االضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا )بعد اإلقرار أنك عاطل عن العمل أو عاطل جزئيًا عن العمل بسبب 

 .LWAمن تاريخ أهليتك في برنامج 

 ما هي المدة المتوفر فيها برنامج المساعدة لألجور المفقودة؟

( إلى أن FEMAاحة للمزايا. في هذا الوقت، أشارت الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ )الفيدرالية مت FEMAسيتم تحديد مدة البرنامج من خالل المدة التي تظل فيها أموال 

( من 4سبتمبر، تمت الموافقة على منح المقاطعة التمويل لمدة أربعة ) 21. اعتباًرا من 2020سبتمبر  5حتى  2020أغسطس  1المزايا ستكون متاحة فقط لألسابيع المنتهية من 

 يع، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على األسبوعين اإلضافيين قريبًا.( أساب6إجمالي ستة )




