
  3/19/20آخر تحديث 

 األسئلة الشائعة حول التامين الصحي وإعانات البطالة
 .2020مارس  19يتضمن هذا المنشور معلومات وإرشادات اعتباًرا من 

 
 

 تأمين البطالة
 

 العمل؟َمن المؤهل للحصول على تأمين البطالة بسبب إغالق صاحب 
 

الموظف الذي تم تسريحه من العمل أو تم تخفيض ساعات عمله مؤهل لتقديم طلب للحصول على تأمين البطالة من الوالية، بغض النظر عما إذا 
 كان صاحب العمل ينوي استئناف العمل في المستقبل أم ال.

 

 هل المتعاقد المستقل مؤهل للحصول على إعانات تأمين البطالة؟
 

بشكل عام، يكون العامل متعاقدًا مستقالً إذا كان لصاحب العمل الحق في التحكم في  المتعاقد المستقل غير مؤهل للحصول على تأمين البطالة.ال. 
  العمل أو توجيهها فقط )وليس كيفية إنجاز العمل(. نتيجة

 
نت تعتقد أنه تم تصنيفك بشكل غير صحيح كمتعاقد مستقل بينما كان من إذا ك كون العامل "متعاقدًا مستقالً" أو "موظفًا" يعتمد على حقائق كل حالة.

كما يمكنك أيًضا التقدم للحصول على إعانات تأمين البطالة وستحدد الوالية ما إذا  الواجب أن يتم تصنيفك كموظف، فيجب عليك استشارة محام.
 كنت مؤهالً أم ال.

 

 على تأمين البطالة؟ ما الخطوات التي يجب على الفرد اتخاذها للحصول
 

 هناك طريقتان لتقديم الطلب: لحصول الفرد على تأمين البطالة، يجب عليه تقديم طلب إلى وزارة العمل في والية نيويورك.
 

 خالل ساعات العمل التالية: assistance-unemployment-ny.gov/services/getالتقديم عبر اإلنترنت من خالل 
 

  مساءً  7:30 –صباًحا  7:30الخميس:  –اإلثنين 
  :مساءً  5 –صباًحا  7:30الجمعة 
 :في أي وقت السبت 
 :مساءً  7حتى الساعة  األحد 

 

 خالل ساعات العمل التالية الممتدة: 8124-209-888-1التقديم عبر الهاتف باالتصال على الرقم 
 

  :مساءً  7:30 –صباًحا  8:00من اإلثنين حتى الخميس 
  :مساءً  6:00 –صباًحا  8:00الجمعة 
  :مساءً  8:00 –صباًحا  7:30السبت 

 

 متى يمكن للفرد تقديم مطالبة للحصول على تأمين البطالة؟
 

ونظًرا الرتفاع مقدار الطلبات المستلمة، نفذت وزارة العمل نظام  تخفيض ساعات عملهم. يمكن لألفراد تقديم مطالبة بمجرد تسريحهم من العمل أو
 طلبات جديدًا بناًء على الحرف األول من االسم األخير للمتقدم:

 

 A – F اإلثنين : 
 G – N الثالثاء : 
 O – Z األربعاء : 

 في حالة عدم الحضور في اليوم المخصص: الخميس، والجمعة، والسبت 
 

لن يؤخر يوم األسبوع الذي يتم فيه تقديم المطالبة أي  تسري جميع المطالبات اعتباًرا من يوم اإلثنين من األسبوع الذي يتم فيه تقديم الطلبات.
 مدفوعات خاصة بتأمين البطالة.

 

 متى سيبدأ الفرد المؤهل في الحصول على تأمين البطالة؟
 

في ظل ظروف معينة، يجوز للوالية  أسبوًعا على مدى عام واحد. 26سيحصل األفراد على المدفوعات لألسبوع األول من البطالة، بحد أقصى 
 أسبوًعا. 26تمديد مدفوعات إعانات البطالة إلى ما بعد 

 
 لة؟ما الذي يجب على الموظف السابق تقديمه إلثبات أهليته للحصول على إعانات تأمين البطا

 

( أن يكون جاهًزا 3( أن يكون عاطالً عن العمل من دون أي خطأ من جانبه، و)2( إثبات تاريخ عمل حديث، و)1يجب على الموظف السابق )

  ( أن يكون جادًا في البحث عن عمل.4ومستعدًا وقادًرا على العمل، و)
 

http://www.ny.gov/services/get-unemployment-assistance


  3/19/20آخر تحديث 

 حظةمال: ( على الرغم من أن أزمة فيروس كوروناCOVID-19 قد تمنع الموظف السابق من "البحث الجاد عن عمل" اعتباًرا من )
 ، لم تخفف الوالية هذا الشرط.13/3/2020

 

هل يجوز لموظف سابق الحصول على مدفوعات مقابل أي إجازة مرضية أو أيام عطالت غير مستخدمة مستحقة إذا تم تسريحة من العمل دون 
 خطأ من جانبه؟

 

إذا حصل الموظف على أيام إجازة من  من سياسة صاحب العمل السابق لتحديد ما إذا كانوا يستحقون إجازة مدفوعة. يجب على الموظفين التحقق
في مدينة  صاحب العمل السابق ولم يحصل على نظيرها بعد تسريحه من العمل، فيمكنه تقديم شكوى إلى وزارة العمل في والية نيويورك.

ا قانونًا بدفع راتب لموظف سابق عن إجازة مرضية غير مستخدمة ولكن قد يكون لدى بعض أصحاب العمل نيويورك، ال يكون صاحب العمل ملزمً 
 سياسات للقيام بذلك.

 

 هل يحق للعامل المهاجر الحصول على تأمين البطالة؟
 

 م للحصول على اإلعانات.نعم، ولكن يجب على العامل عموًما أن يكون مصرًحا له للعمل في وقت حصوله على دخله السابق وعند التقد
 

 ما مقدار تأمين البطالة الذي سيحصل عليه الفرد؟
 

 دوالراٍت في األسبوع اعتمادًا على دخله السابق. 504إلى  104سيحصل الفرد على 
 

 هل تحدد المدينة ما إذا كان يحق للموظف السابق الحصول على تأمين البطالة؟
 

 في والية نيويورك، وليس المدينة أو صاحب العمل.ال. يتم تحديد هذا من قِبل وزارة العمل 

 
 التأمين الصحي للعاطلين عن العمل

 
 ؟التأمين الصحيما الذي يجب على الموظف السابق فعله لمواصلة تلقي 

 

 يجوز للموظف السابق:
 

تغطية الرعاية الصحية في سوق ( لشراء /https://nystateofhealth.ny.govزيارة الموقع اإللكتروني لهيئة الصحة بوالية نيويورك ) .1

 الوالية؛ أو
 

)قانون تسوية الميزانية الشامل الموحد( لمواصلة  COBRAاالتصال بصاحب العمل السابق لشراء استمرار التأمين الصحي بموجب قانون  .2

 لة.الحصول على التأمين الصحي الخاص بالعمل إذا وجدت الوالية أن الموظف مؤهل وخطة صاحب العمل الصحية مؤه
 

 ماذا لو كان الموظف السابق غير مؤهل أو ال يستطيع تحمل خيارات التأمين الصحي المذكورة أعاله؟
 

 .NYC Health + Hospitalsللحصول على الخدمات التي يقدمها نظام  NYC Careيمكن للموظف السابق التقدم بطلب التسجيل في برنامج 
 

 برنامج ظة:حمال NYC Care  ليس خطة تأمين ولكن يضمن الخدمات التي يقدمها نظامNYC Health + Hospitals  بسعر مخفّض
 حسب الدخل وحجم األسرة.

 

 أوجه المساعدة األخرى
 

 ما الخدمات القانونية المجانية التي قد يتصل بها العمال للحصول على مزيد من المساعدة؟
 

 Legal Aid Society: (888) 663-6880 

 Legal Services NYC: (917) 661-4500 

 New York Legal Assistance Group: (212) 613-5000 

 Unemployment Action Center: (212) 998-6568 


