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 غيرالمؤهلمن هو الشخص 

في إجازة مرضية مدفوعة األجر أو إجازة  شخاص الذين هماأل •

 مدفوعة أخرى

 عد بأجرالذين لديهم القدرة على العمل عن ب  شخاص األ •

شخاص الذين ررووا العمل دون بب  وجي  للصوول على األ •

 إعانات البطالة

  

 

 
 للحصول على اإلعانات التقديم      

  

 ييمون للعمال المؤهلين صديثًا الذين لم يرقدموا بعد بطل  للصوول على إعانات البطالة الرقدم اآلن عبر اإلنررنت على الموقع اإللوررون
Michigan.gov/UIA. 

 MiWAMورم رفضهم مببقًا ربجيل الدخول إلى صبا   عاناتمال المؤهلين صديثًا الذين رقدموا بالفعل بطل  الصوول على اإليمون للع

ج  عليهم روالفيدرالية. ال ياإلعانات إلومال الخطوات الرالية للصوول على  Michigan.gov/UIA الموقع اإللورروني الخاص بهم على

 هم.إعانارالوقت الذي يبرغرق  الصوول على  يل ذلكط، فقد يةجديد ةً لباطمرقديم 

و  W-2s إبرمارة  . يمون أن يشمل ذلكبرصقونبيصراج جميع العمال المؤهلين صديثًا إلى رقديم دليل على الدخل للصوول على أقوى مبلغ ي
 .(pay stubs) إيواالت دفع األجورضريبية وال 1099

 
 زيادة المدفوعات الفيدرالية

 

 دوالر. 600العاطلين عن العمل بمبلغ مصدد قدره العمال ، بررم زيادة اإلعانات األببوعية لجميع "CARES Actالرعاية "ن بموج  قانو

في  من خالل اإليداع المباشر -ا يً دوالًرا/أببوع 362 مبلغ صرى –ة يالوالإعانات يرم دفع هذه المدفوعات في نفس الوقت الذي يرم في  دفع 
 عرمادها ول أببوعين.إقرار إبعد  رمان المورفيةئأو بطاقة اإل الصبا  المورفي

 
 اإلعاناتعلى  ونسيحصلالعمال المؤهلين جميع 

 

 .ميشيغان يرقدم بطل  للصوول على إعانات البطالة بيصول عليهافي والية ول عامل مؤهل 

ريخ الذي رم في  ربريح اعوس الررلبأثٍر رجعي ها ريخ  الري رم رأالطلبرمارات إالمطالبات و (UIA) ووالة الرأمين ضد البطالة قبلربوف 
 .يوًما المصددة بابقًا 28 الـ بعدالى ما  (COVID-19) 19-يروس ووفيدف ببب  مقدم الطل 

 
 

 
 كيف تقدم الطلب

  
بع الخطوات ت  إ 

الموجودة في الجزء 

  العلوي من حسابك
 إذهب الى 

Michigan.gov/UIA 
 تسجيل الدخول 

MiWAM 

  المؤهل من هو الشخص

 العاملين لصبابهم الخاص •

 ت والمناببات المؤقرينعمال الصفال •

 األجور المردنية يالعمال ذو •

 1099 -ينمبرقلال ينمرعاقدال •

 إعانات البطالة  هملديالعمال الذين نفذت  •

زارة العمل والفرص و

 قتصادية في ميشيغاناإل

http://michigan.gov/UIA

