برامج إعانات البطالة الفيدرالية تنتهي يوم  4سبتمبر .2021
نعلم أن هذه البرامج معقدة أحيانًا ،وربما تتساءل ماذا يعنى انتهاء هذه البرامج وما أثره عليك .اقرأ هذا الدليل لتعرف ما الذي سيتغير:

برنامج FPUC
اإلعانة الفيدرالية لتعويض البطالة أثناء الجائحة
اإلعانة التكميلية البالغة  300دوالر
ماذا قدم هذا البرنامج؟

من المستفيدون من هذا البرنامج؟

أضاف البرنامج  300$تلقائيًا على اإلعانات األسبوعية لكل طالب
لإلعانة.

أي شخص يتلقى أي نوع من إعانات تأمين البطالة.

ما الذي سيتغير يوم  4سبتمبر؟

كيف أعرف إن كان ذلك ينطبق علي؟
إذا كنت تتلقى أي نوع من إعانات تأمين البطالة فأنت تستلم اإلعانة
التكميلية  300دوالر تلقائيًا كل أسبوع.

ستنتهي مدة اإلعانة التكميلية البالغة  300دوالر المقدمة من برنامج
 .FPUCوإذا كنت ال تزال مستحقًا لإلعانات ،فسوف تتلقى مبلغ إعاناتك
األسبوعية العادية فقط.

ماذا علي أن أفعل إن كان ذلك ينطبق على حالتي؟
•
•
•

ومستمرا في
حتى بعد انتهاء اإلعانة التكميلية البالغة  300دوالر ،ستتلقى مبلغ إعاناتك األسبوعية العادية إذا كنت ال تزال مستحقًا لها
ً
اإلقرار.
إذا احتجت إلى مساعدة إضافية ،تكرم بزيارة  ides.illinois.gov/moreassistanceلتعرف معلومات عن الغذاء واإلسكان والتأمين
الصحي والخدمات األخرى.
تذكر :تستطيع هيئة تأمين العمل بإلينوي أن تساعدك في فرص العمل .تفضل اآلن بزيارة  IllinoisJobLink.comلالطالع على أكثر
ً
أصال حساب على .IllinoisJobLink.com
من  100000وظيفة .وإذا كنت ممن تقدموا بطلبات إلعانات البطالة ،فسيكون لك

برنامج PUA
مساعدات البطالة أثناء الجائحة
البرنامج مخصص للعمالة غير المستحقة إلعانة تأمين البطالة ()UI
ماذا قدم هذا البرنامج؟

من المستفيدون من هذا البرنامج؟
برنامج  PUAمخصص للعمال غير المستحقين إلعانة تأمين البطالة
والفاقدين لوظائفهم بسبب الجائحة .فمن أمثلة من يشملهم البرنامج
أصحاب األعمال الحرة كالعمال والمتعهدين المستقلين.

قدم برنامج  PUAإعانات للعمال الذين لم يحصلوا على إعانات البطالة.

كيف أعرف إن كان ذلك ينطبق علي؟

ما الذي سيتغير يوم  4سبتمبر؟

ثمة عدة طرق تعرف من خاللها إن كنت تتلقى إعانة  PUAالتي هي
ليست إعانة بطالة عادية .مثال:
• إذا تلقيت رسائل من هيئة تأمين العمل ( )IDESتفيد بأنك مسجل
في برنامج PUA
• إذا كنت تقدم إقرارات أسبوعية وليس كل أسبوعين
• إذا كنت تستخدم موقع  PUAإلدارة طلبك لإلعانة

سينتهي برنامج  .PUAبعد األسبوع المنتهي يوم  4سبتمبر ،لن تستطيع
تقديم إقرارات لألسابيع الجديدة إلعانة  .PUAوحتى إن أظهر حسابك
على البرنامج أن لديك أسابيع متبقية بعد  4سبتمبر ،فقد قرر الكونجرس
أن هذا البرنامج ينتهي في ذلك التاريخ ،فلذلك أي أسابيع تظهر على
حسابك لن تكون متاحة بعد  4سبتمبر.

ماذا علي أن أفعل إن كان ذلك ينطبق على حالتي؟
•
•

تستطيع هيئة تأمين العمل بإلينوي أن تساعدك في فرص العمل .تفضل اآلن بزيارة  IllinoisJobLink.comلالطالع على أكثر من
 100000وظيفة.
إذا احتجت إلى مساعدة إضافية ،تكرم بزيارة  ides.illinois.gov/moreassistanceلتعرف معلومات عن الغذاء واإلسكان والتأمين
الصحي والخدمات األخرى.

برنامج PEUC
اإلعانة الطارئة للبطالة أثناء الجائحة
تمديد أسابيع اإلعانات

ماذا قدم هذا البرنامج؟

من المستفيدون من هذا البرنامج؟
طالبو إعانة تأمين البطالة العادية الذين استهلكوا مدتهم البالغة 26
أسبوعًا من اإلعانات وفي حاجة إلى التمديد.

تستمر إعانة تأمين البطالة العادية  26أسبوعًا فقط .وبرنامج  PEUCمدد
اإلعانات لطالبيها الذين استهلكوا مدتهم األولى البالغة  26أسبوعًا تلقائيًا.

كيف أعرف إن كان ذلك ينطبق علي؟

ما الذي سيتغير يوم  4سبتمبر؟

إذا كنت قد استنفدت الـ  26أسبوعًا األولى من اإلعانات ،فالمفترض أنك
تلقيت خطابًا ورسالة على بريدك اإللكتروني من هيئة تأمين العمل تفيد
بأنه تم تحويلك إلى برنامج  PEUCتلقائيًا .أما إذا لم تتلقى إعانة أكثر من
 26أسبوعًا ،فإذن أنت لم تكن مستحقًا إلعانة .PEUC

عا فقط ،وستتوقف
ستعود إعانة تأمين البطالة العادية إلى مدة الـ  26أسبو ً
إعانة  PEUCبعد  4سبتمبر.

ماذا علي أن أفعل إن كان ذلك ينطبق على حالتي؟
•
•
•

من المحتمل أن تكون مستحقًا ألسبوع واحد من اإلعانات الممتدة قبل انتهاء هذا البرنامج يوم  .2021/9/11ستجري الهيئة مراجعة
تلقائية وستخطرك بما إذا كنت مستحقًا أو غير مستحق لهذا األسبوع اإلضافي أو إن كنت مستحقًا لإلعانات العادية.
تستطيع هيئة تأمين العمل بإلينوي أن تساعدك في فرص العمل .تفضل اآلن بزيارة  IllinoisJobLink.comلالطالع على أكثر من
 100000وظيفة.
إذا احتجت إلى مساعدة إضافية ،تكرم بزيارة  ides.illinois.gov/moreassistanceلتعرف معلومات عن الغذاء واإلسكان والتأمين
الصحي والخدمات األخرى.

برنامج MEUC
إعانة تعويض البطالة لذوي الدخل المختلط
اإلعانة التكميلية بمبلغ  100دوالر لذوي الدخل المختلط
من المستفيدون من هذا البرنامج؟
ذوي الدخل المختلط هم العمال الذين يكسبون عيشهم من العمل الحر
وكذلك من خالل نظام  W2 employmentالتقليدي .ومن أمثلة ذوي
أجرا من العمل مساعدًا إداريًا.
الدخل المختلط مؤلف أغاني يكسب ً

كيف أعرف إن كان ذلك ينطبق علي؟
يجب على طالبي اإلعانة ملء استمارة طلب مستقلة على موقع هيئة
 .IDESفإذا مألت هذا الطلب وتمت الموافقة على منحك إعانة الـ 100
دوالر فإذن أنت تتلقى إعانة .MEUC

ماذا قدم هذا البرنامج؟
قدم هذا البرنامج إعانة تكميلية بمبلغ  100دوالر لذوي الدخل المختلط
المستحقين أضيفت إلى إعانات تأمين البطالة العادية.

ما الذي سيتغير يوم  4سبتمبر؟
تنتهي إعانة  MEUCيوم  4سبتمبر ،لذلك ال يمكن منح اإلعانة التكميلية
البالغة  100دوالر ألي أسبوع بعد  4سبتمبر .ما زال يمكن منح
اإلعانات بأثر رجعي لألسابيع المستحقة قبل  4سبتمبر ،فال داعي للقلق
إذا لم يتم الرد على طلبك بعد.

ماذا علي أن أفعل إن كان ذلك ينطبق على حالتي؟
•
•

تستطيع هيئة تأمين العمل بإلينوي أن تساعدك في فرص العمل .تفضل اآلن بزيارة  IllinoisJobLink.comلالطالع على أكثر من
 100000وظيفة.
إذا احتجت إلى مساعدة إضافية ،تكرم بزيارة  ides.illinois.gov/moreassistanceلتعرف معلومات عن الغذاء واإلسكان والتأمين
الصحي والخدمات األخرى.

ماذا إن كان طلبي ما زال معلقًا؟
إذا قدمت طلبًا لبرنامج من البرامج المنتهية قبل يوم  4سبتمبر ،فنحن ما زلنا سننظر في بياناتك .إذا كنت مستحقًا ،فسوف تتلقى اإلعانات
بأثر رجعي لألسابيع الواقعة قبل  4سبتمبر .ولكن لن تحصل على إعانات من أي برنامج من هذه البرامج لألسابيع الواقعة بعد  4سبتمبر.
•

مثال  :1أن تقدم طلبًا لبرنامج إعانات البطالة العادية قبل  4سبتمبر .تراجع الهيئة طلبك وتقرر أنك مستحق لإلعانات لألسابيع
المنتهية  28أغسطس و 4سبتمبر و 11سبتمبر .فسوف تتلقى مبالغ األسابيع الثالثة في إعانة البطالة العادية .ولكنك ستتلقى

•

أسبوعين فقط من إعانة برنامج  FPUCالتكميلية البالغة  300دوالر (األسبوعين المنتهيين  28أغسطس و 4سبتمبر) ألن برنامج
 FPUCسينتهي يوم  4سبتمبر .2021
مثال  :2أن تقدم طلبًا إلعانة  PUAيوم  15أغسطس .ويتقرر أنك مستحق إلعانة  .PUAفسوف تتلقى إعانات  PUAمن 15
نظرا النتهاء إعانة  PUAيوم 4
أغسطس حتى  4سبتمبر ،ذلك شريطة استيفاء جميع شروط إعانة  PUAاألخرى .ولكن ً
سبتمبر ،فلن يمكنك تلقي أي إعانات أخرى من برنامج  PUAبعد هذا التاريخ.

