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  الخاص  لحسابهم للعاملين السنوي الدخل  من التحقق

  األجر  مدفوعة اإلجازة  تغطية
 

من الدخل السنوي وتقديم نسخة من إقرار ضريبة الدخل الشخصي في والية أوريغون والفيدرالي   يجب عليك إكمال إعادة النظروالتحقّق
 أبريل من كل عام لتحديد صافي دخلك )إجمالي الدخل مطروحاً منه النفقات( من العمل الحر.  30بحلول 

 
 

أبريل ، فأرسل نسخة من إقرار   30لسابقة بحلول إذا لم تكن قد قدمت إقرار ضريبة الدخل الشخصي في والية أوريغون للسنة الضريبية ا
، وقم بتضمين جميع  OR-40-P، أو نموذج أوريغون  OR-40( ونموذج أوريغون 1040ضريبة الدخل الشخصي الفيدرالي )نموذج 

التغطية  لحسابك ديسمبر ، فسيتم إلغاء  31أكتوبر. إذا لم نحصل علىى قرارك الضريبي بحلول  30شرائح الضرائب في موعد ال يتجاوز 
 الخاص.   

 

 اإِلرشادات: 
 

 أكمل هذا النموذج بالحبر األسود أو األزرق   •

بالبريد  إ • المطلوبة  المكتمل والمستندات  النموذج  رسل 
 2في الصفحة 

 الحقول التي تحمل عالمة * مطلوبة •

 يرجى التأكد من أن االستجابات مقروءة •

 مراجعة طلبكسنقوم بإعالمك عن طريق البريد بعد  •
 

 التعريف

 :االسم األول   *اسم العائلة:

 (: DBAممارسة األعمال التجارية ك )

  ( أو ضريبة الفرد  SSNرقم الضمان االجتماعي )  :تاريخ الميالد )شهر / يوم / سنة( *

 ( ITINرقم التعريف ) 

 __________–––______–––__________ *رقم:
 رخصة القيادة / هوية الدولة 

  رقم:
 تم إصدار رخصة قيادة الدولة في: 

 معلومات االتّصال 

 نوع الهاتف )اأضع دائرة(: المنزل | الخليوي| العمل | رقم آخر:  بلد الهاتف:

 عنوان البريد اإللكتروني:  *رقم الهاتف:

 العنوان الفعلي 

 : 1* عنوان الشارع خط 

 : 2عنوان الشارع خط 

 نوع الوحدة: رقم الوحدة:  *المدينة: 

 *الوالية:  المقاطعه: *الرمز البريدي:  لإلنتباه:

)إذا كان مختلفا عن العنوان الفعلي( العنوان البريدي   

 : 1* عنوان الشارع خط 

 : 2عنوان الشارع خط 

 نوع الوحدة: رقم الوحدة:  *المدينة: 

 :الوالية* المقاطعه: *الرمز البريدي:  لإلنتباه:
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 برهان الدخل 

   هل تقدم إقرارا بيان الضرائب مشتركاً؟ نعم     ال   
 إذا كانت اإلجابة بنعم ، فهل أنت الكاسب الوحيد الذي يعمل لحسابه 

     الخاص؟
  نعم    ال   

 
.   OR-40-Pأو نموذج أوريغون  OR-40( ونموذج أوريغون 1040إقرار ضريبة الدخل الشخصي الفيدرالي )نموذج مطلوب منك إرفاق 

 عليك أيضا شمل جميع جداولك.  يجب
 

( من صافي دخل والية أوريغون الُمبَلّغ DORإذا تم تقديم الموافقة ، فستقوم إدارة التوظيف بالتحقق مع إدارة اإليرادات في والية أوريغون )
، فيجب عليك تقديم  DORعنه في المستند. إذا لم تقّدم موافقة إلدارة التوظيف للتحقق من صافي دخل والية أوريغون من العمل الحر مع 

 . DORنسخة رسمية من اإلقرار الضريبي في والية أوريغون من 
 
 

( أو رقم التعريف الضريبي  SSNيغون بالكشف عن اسمي وعنواني ورقم الضمان االجتماعي )أنا أفّوض إدارة اإليرادات في والية أور 
(، وصافي دخل والية أوريغون من العمل الحر للسنة الضريبية المحددة في هذا الطلب  للتحقق من المعلومات كما تم اإلبالغ ITINالفردي )

أوريغون لغرض إدارة برنامج اإلجازة المدفوعة األجر في والية أوريغون.  عنها أو تعديلها في إقرار ضريبة الدخل الشخصي في والية
           أصّرح باإلفصاح عن معلوماتي لموظفي إدارة التوظيف الذين وقعوا على إتّفاقية سرية إلدارة اإليرادات.

   
 نعم     ال     
 

 $   ___________ ما هو صافي دخلك من العمل الحر كما هو مذكور في إقرار ضريبة الدخل الشخصي في والية أوريغون؟ *
 

 ا للعثور على صافي دخلك. للحصول على النماذج الضريبية المختلفة التي يمكنك استخدامه 3يرجى االطالع على الصفحة 
 

 الوثيقة

  
أشهد تحت طائلة القانون أن المعلومات التي قدمتها حقيقية وصحيحة على حد علمي واعتقادي. أفهم أن القانون ينص على    

 جر في والية أوريغون. عقوبات لإلدالء ببيانات كاذبة من أجل الحصول على مزايا من خالل برنامج اإلجازة المدفوعة األ 
 

 أقرُّ وأحلف باليمين تحت طائلة عقوبة التزوير أّن المذكورآعاله حقيقي وصحيح. 
 
 

 ،_______________ ، في____________________هذا اليوم من__ _____________تم تنفيذ_
_______________  

 والية        مدينة                                   السنة    الشهر                                    
 

  

            

            

 : التوقيع :التاريخ
 

Oregon Employment Department 
Paid Leave Oregon Self-Employed Application 

875 Union St NE 
Salem, OR 97311 

 

 :إلى المطلوبة  والمرفقات النموذج  هذا إعادة  يرجى
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 هل تحتاج إلى مساعدة؟ 

. يوفر OED( هي وكالة لتكافؤ فرص العمل. كل شخص لديه الحق في استخدام برامج وخدمات OEDإدارة التوظيف في والية أوريغون )
OED   ،مساعدة مجانية. ومن األمثلة على ذلك توفيرمترجمون للغة اإلشارة واللغة المنطوقة والمتحدثة، والمواد المكتوبة بلغات أخرى

  0166-854-833.   إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ، يرجى االتصال بالرقم وطريقة بريل، والطباعة الكبيرة، والصوت وغيرها من الصيغ. 
                .paidleave@oregon.gov  . يمكنك أيضا طلب المساعدة على711بالرقم  TTYيتصل مستخدمو 

 

 ابحث عن صافي دخلك 

 للعثور على صافي دخلك من العمل الحر أو المقاول المستقل نيابة عنك.استخدم المعلومات التالية 

 سكان والية أوريغون (OR-40 نموذج)

 خط النموذج الضريبي  النموذج الضريبي  "الدخل الصافي"  نوع هيكل العمل

 31َخّط  (1040)نموذج  Cالجدول  صافي الربح )الخسارة( • ملكية فردية

المزرعة أو  صافي ربح  • مزرعة 
 )الخسارة( 

 34َخّط  ( 1040)نموذج  Fالجدول 

 مدفوعات مضمونة؛ و • شراكة 

دخل األعمال اإلعتيادية   •
 )خسارة( 

)نموذج   Eالجدول  -ملف لواحد 
1040 ) 

 28kو  28iالخطان 

  K-1الجدول  -ملف مشترك 
 ( 1065)نموذج 

 4aو 1الخطان 

  دخل األعمال اإلعتيادية •  sمؤسَّسة 
 )خسارة( 

)نموذج   Eالجدول  -ملف لواحد 
1040 ) 

 28kو  28iالخطان 

  K-1 الجدول  - المشترك الملف
 (S-1120 نموذج)

 1الخط 

 (OR-40-Pسكان والية أوريغون لمدة عام جزئي )نموذج 

 خط النموذج الضريبي  النموذج الضريبي  "الدخل الصافي"“ نوع هيكل العمل

 13Sالخط  OR-40-Pنموذج  الربح )الخسارة(صافي  • ملكية فردية

صافي ربح المزرعة أو   • مزرعة 
 )الخسارة( 

 18Sخط  OR-40-Pنموذج 

 مدفوعات مضمونة؛ و • شراكة 

دخل األعمال اإلعتيادية   •
 )خسارة( 

الخاص   K-1انظر إلى أوريغون 
 بك

 4bو  1bالخط  

دخل األعمال اإلعتيادية   • sمؤسَّسة  
 )خسارة( 

الخاص   K-1انظر إلى أوريغون 
 بك

 1b   الخط

 

http://paidleave@oregon.gov/

