إغاثة العمال
إذا كنت بحاجة إلى البقاء في المنزل بسبب  ،COVID-19هناك موارد لك .من فضلك ال تذهب إلى العمل إذا
كنت مريضا.
اإلجازة المرضية المدفوعة

األجر إذا كنت تشعر بالمرض ،يجب عليك البقاء في المنزل بعيداً عن العمل .وهناك عدة خيارات لإلجازات المرضية المدفوعة األجر.
•

يتطلب قانون االستجابة األولى لفيروس كورونا للعائالت ( )FFCRAمن معظم أصحاب العمل تزويد الموظفين بأسبوعين (حتى 80
ساعة) من اإلجازة المرضية المدفوعة األجر إذا كانوا في الحجر الصحي أو يعانون من أعراض الكورونا .لمزيد من المعلومات .يرجى
زيارة الموقع لمزيد من المعلومات.www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave :

•

وفي رود آيالند ،يمكن لمعظم الموظفين أن يكسبوا  40ساعة من اإلجازة المرضية على النحو المطلوب بموجب قانون الوالية .ويمكن
استخدام هذا باإلضافة إلى إجازة  .FFCRAلمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
.dlt.ri.gov/documents/pdf/ls/HSFWfactsheet.pdf

•

إذا لم يكن لديك إجازة مرضية مدفوعة األجر من خالل صاحب العمل ،أو إذا كنت تستخدم كل وقتك المرضي ،فإن مساعدة مكافحة البطالة
الجائحة ( )PUAهي الخيار الخر PUA .متاح لألشخاص الذين يعانون من كوفيد 19-أو رعاية شخص مع كوفيد 19-بما في ذلك
المتعاقدين لحسابهم الخاص والمستقلين.

•

إذا لم يكن لديك أعراض ،ولكنك في الحجر الصحي بسبب السفر أو ألنك قد تكون قد تالمست مع شخص لديه كوفيد 19-وال تزال بحاجة
إلى البقاء خارج العمل حتى االنتهاء من فترة الحجر الصحي الكامل .يمكنك استخدام إجازة مرضية مدفوعة األجر  FFCRAأو PUA
أثناء القيام بذلك.

•

إذا كنت مريضًا  ،ولكن كانت نتيجة اختبارك سلبيًا لـكوفيد ،19-فيجب عليك البقاء خارج العمل حتى تصبح خاليًا من األعراض .وفي هذه
الحالة ،فإن تأمين العجز المؤقت هو برنامج آخر متاح .مزيد من المعلومات متوفرة في الموقع dlt.ri.gov/tdi/faq

خارج العمل؟

إذا كان مكان عملك قد أغلق ،أو تم توجيهك من قبل صاحب العمل للبقاء في المنزل ولم يتم الدفع لك  ،فقد تكون مؤهالً للحصول على تأمين بطالة
منتظم ( )UIويمكن أن تتقدم بطلب للحصول على مزايا من خالل وزارة العمل والتدريب على الموقع .dlt.ri.gov/ui
إذا كان طلبك مرتب ً
طا بـكوفيد ،19-يرجى اإلشارة إلى ذلك في طلبك DLT .هو التنازل عن فترة االنتظار المعتادة وهي سبعة أيام للمطالبات ذات
الصلة كوفيد.19-
إذا كنت عامل اقتصاد االعمال الحرة اوعامل مع عقد او صاحب األعمال الصغيرة اوعامل للتأجيراو ممن يعملون لحسابهم الخاص وكنت خارج
العمل بسبب كوفيد ،19-قد تكون مؤهال للحصول على مساعدة البطالة الجائحة ( )PUAويمكن أن تتقدم بطلب في
.covidemergencyuibenefits.dlt.ri.gov

غير قادر على العمل؟
إذا كنت غير قادر على العمل ولكن مكان عملك ال يزال مفتوحا ،أو إذا كنت ترفض عرض العمل وتحتاج إلى سبب وجيه من أجل الحصول على
الفوائد .السبب الجيد يشمل:
•
•
•

كنت قد اختبرت والنتيجة كانت إيجابية لكوفيد.19-
ان يوصي طبيبك بعدم العمل ألنك تشكل خطورة شديدة.
أنت مقدم الرعاية الرئيسي لشخص وتم إغالق مكان الرعاية بسبب كوفيد.19-

إذا كنت تستوفي أحد هذه الشروط ،يجب عليك التقدم بطلب للحصول على مساعدة مكافحة البطالة الجائحة
عبر الموقع .covidemergencyuibenefits.dlt.ri.gov

اتصل بنا
إذا كان لديك سؤال حول دعوى البطالة الحالية ،أو ترغب في تقديم مطالبة جديدة عبر الهاتف ،يرجى االتصال بمركز االتصال  UIعلى الرقم التالي
.)401( 415-6772
ساعات مركز االتصال  UIهي:
• االثنين  -الخميس 8 :صباحا ً  6 -مسا ًء
• الجمعة 9 :صباحا ً  6 -مسا ًء
• السبت 8 :صباحا ً  11:30 -صباحا ً
يمكن إرسال أسئلة عامة الى البريد االلكتروني .dlt.covid19@dlt.ri.gov

غير مؤهل للحصول على المساعدة العامة؟

إذا لم تكن مؤهالً للحصول على االستحقاقات العامة بسبب حالة الهجرة فيمكنك الحصول على بطاقة خصم مدفوعة مسبقًا بقيمة  400دوالر بدون
رسوم.
•
•
•

من الممكن أن تتلقى العائالت مبلغ  400دوالر لكل فرد من أفراد األسرة البالغين المؤهلين.
لتقديم الطلب يمكنك االتصال أو عبر اإلنترنت في دوركاس الدولية 401-784-8601 :؛ diiri.org/wer1application/
جميع المعلومات التي تقدمها سيتم االحتفاظ بها بسرية من قبل المنظمة المجتمعية.

الصحة والسالمة في مكان العمل
•

تطلب وزارة الصحة في رود آيالند من أصحاب العمل اتباع المبادئ التوجيهية للصحة والسالمة من كوفيد ،19-مثل الفحص للكشف عن
المرض وعن األقنعة الالزمة.

•

للحصول على معلومات حول اإلرشادات التي تنطبق على مكان عملك المحدد ،يرجى زيارة الموقع  reopeningri.comيمكنك أيضا
االتصال بالخط الساخن رايدو كوفيد 19-على الرقم .)401( 222 8022

•

إذا كان مكان عملك ال يتبع متطلبات الصحة والسالمة ،يرجى إبالغ إدارة تنظيم األعمال ( )DBRعلى موقعها على
االنترنت()dbr.ri.govأو عن طريق االتصال .)401( 889 -5550

التأمين الصحي منخفض التكلفة
إذا فقدت التغطية الصحية من خالل وظيفتك ،يمكنك االشتراك في التأمين الصحي من خالل  .HealthSourceRIلمزيد من المعلومات ،قم بزيارة
 www.healthsourceri.comأو www.healthsourceri.com/es/أو اتصل على .1-855-4774

الموارد األخرى

تقوم توصيالت رود ايالند بربط سكان رود آيالندز الموجودين حاليا ً في الحجر الصحي بموارد مثل توصيل البقالة والمساعدة الغذائية وتوصيل
الصيدليات RIDelivers.com .االتصال  211أو  401-462-4444ليتم توصيله بموارد إضافية في رود آيالند.
إذا فقدت وظيفتك بسبب كوفيد 19-فان مكتب عمل رود ايالند يمكنه أن يخبرك عمن يمكنه التوظيف في مجتمعكemployri.org .
برنامج تكافؤ الفرص وصاحب العمل .المساعدات والخدمات المساعدة تتوفر عند الطلب لألفراد ذوي اإلعاقة .الخدمات التناوبية في رود آيالند على
الرقم .711

