قانون الرعاية الفيدرالية
وزارة العمل والفرص
اإلقتصادية في ميشيغان

توسيع األهلية ،وزيادة إعانات البطالة

من هو الشخص غيرالمؤهل

من هو الشخص المؤهل

•

األشخاص الذين هم في إجازة مرضية مدفوعة األجر أو إجازة
مدفوعة أخرى

•

األشخاص الذين لديهم القدرة على العمل عن بعد بأجر

•

األشخاص الذين ررووا العمل دون بب وجي للصوول على
إعانات البطالة

•

العاملين لصبابهم الخاص

•

عمال الصفالت والمناببات المؤقرين

•

العمال ذوي األجور المردنية

•

المرعاقدين المبرقلين1099 -

•

العمال الذين نفذت لديهم إعانات البطالة

التقديم للحصول على اإلعانات
يمون للعمال المؤهلين صديثًا الذين لم يرقدموا بعد بطل للصوول على إعانات البطالة الرقدم اآلن عبر اإلنررنت على الموقع اإللورروني
.Michigan.gov/UIA
يمون للعمال المؤهلين صديثًا الذين رقدموا بالفعل بطل الصوول على اإلعانات ورم رفضهم مببقًا ربجيل الدخول إلى صبا MiWAM
الخاص بهم على الموقع اإللورروني  Michigan.gov/UIAإلومال الخطوات الرالية للصوول على اإلعانات الفيدرالية .ال يروج عليهم
رقديم مطالبةً جديدة ،فقد يطيل ذلك الوقت الذي يبرغرق الصوول على إعانارهم.
بيصراج جميع العمال المؤهلين صديثًا إلى رقديم دليل على الدخل للصوول على أقوى مبلغ يبرصقون  .يمون أن يشمل ذلك إبرمارة  W-2sو
 1099الضريبية وإيواالت دفع األجور (.)pay stubs

زيادة المدفوعات الفيدرالية
بموج قانون الرعاية " ،"CARES Actبررم زيادة اإلعانات األببوعية لجميع العمال العاطلين عن العمل بمبلغ مصدد قدره  600دوالر.
دوالرا/أببوعيًا  -من خالل اإليداع المباشر في
يرم دفع هذه المدفوعات في نفس الوقت الذي يرم في دفع إعانات الوالية – صرى مبلغ 362
ً
الصبا المورفي أو بطاقة اإلئرمان المورفية بعد إقرار إعرمادها ول أببوعين.

جميع العمال المؤهلين سيحصلون على اإلعانات
ول عامل مؤهل في والية ميشيغان يرقدم بطل للصوول على إعانات البطالة بيصول عليها.
بأثر رجعي لرعوس الراريخ الذي رم في ربريح
بوف رقبل ووالة الرأمين ضد البطالة ( )UIAالمطالبات وإبرمارات الطل الري رم رأريخها ٍ
مقدم الطل ببب فيروس ووفيد )COVID-19( 19-الى ما بعد الـ  28يو ًما المصددة بابقًا.

كيف تقدم الطلب
إتبع الخطوات
الموجودة في الجزء
العلوي من حسابك

تسجيل الدخول
MiWAM

إذهب الى
Michigan.gov/UIA

