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الحرة األعمال أصحاب تغطیة طلب    
 

 
 .أوریغون والیة في األجر المدفوعة اإلجازة في المشاركة الخاص لحسابھم للعاملون یحق

 
 الربع مساھمات بدفع مطالب أنت. سنوات ثالث لمدة التزام ھو أوریغون والیة في األجر المدفوعة اإلجازة برنامج بموجب التغطیة اختیار

 .طلبك على الموافقة بعد) النفقات منھ مطروحا الدخل إجمالي( الحر العمل من السابقة الضریبیة السنة دخل صافي على بناء للبرنامج السنویة
 

 وأحكام شروط وجمیع ،) ORS 657B.010 )۲۲ في المحدد النحو على الخاص لحسابھم العاملین تعریف وصف على اإلّطالع بحسن ننصحك
 بنا االتصال طریق عن معلومات طلب أو  paidleave.oregon.gov على معلومات على العثور یمكنك. الطلب إرسال قبل البرنامج ومتطلبات

 .1488-947-503 على
 

 اِإلرشادات:

 أكمل ھذا النموذج بالحبر األسود أو األزرق •
 بالبریدرسل النموذج المكتمل والمستندات المطلوبة  إ •

 ۳في الصفحة 
 

 الحقول التي تحمل عالمة * مطلوبة •
 یرجى التأكد من أن االستجابات مقروءة •
 سنقوم بإعالمك عن طریق البرید بعد مراجعة طلبك •

 التعریف
 :االسم األول  *اسم العائلة:

 ):DBAممارسة األعمال التجاریة ك (
  ) أو ضریبة الفرد SSNرقم الضمان االجتماعي (  :تاریخ المیالد (شھر / یوم / سنة) *

 )ITINرقم التعریف ( 
 __________–––______–––__________ *رقم:

 ة / ھویة الدولة رخصة القیاد
  رقم:

 تم إصدار رخصة قیادة الدولة في:
 معلومات االتّصال   

 نوع الھاتف (اأضع دائرة): المنزل | الخلیوي| العمل | رقم آخر: بلد الھاتف:
 عنوان البرید اإللكتروني: *رقم الھاتف:

 العنوان الفعلي
 :1* عنوان الشارع خط 

 :2عنوان الشارع خط 
 نوع الوحدة: رقم الوحدة: *المدینة:

 *الرمز البریدي: *الوالیة: المقاطعھ: *الرمز البریدي:
(إذا كان مختلفا عن العنوان الفعلي)العنوان البریدي   

 :1* عنوان الشارع خط 
 :2عنوان الشارع خط 

 نوع الوحدة: رقم الوحدة: *المدینة:
 البریدي:*الرمز  *الوالیة: المقاطعھ: *الرمز البریدي:

لألعمال الدیمغرافیّة الخصائص  
 ؟*األساسي التجاري نشاطك ھو ما

 :معروفا كان إذا ، (NAICS) الشمالیة أمریكا في الصناعة تصنیف نظام رمز
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 برھان الدخل 
 

 أبریل 30 بحلول والفیدرالیة أوریغون والیة في الشخصي الدخل ضریبة إقرار مستندات وتقدیم السنوي الدخل من التحقق إكمال علیك یجب
 برنامج في مساھماتك لتحدید المعلومات ھذه إستخدام یتم سوف. السابقة الضریبیة للسنة الحر العمل من دخلك صافي لتحدید عام كل من

  .المستقبلیة للمطالبات المزایا ومبالغ أوریغون والیة في األجر المدفوعة اإلجازة
 

 إقرارك تقدیم وعند. لك ضریبي إقرار أحدث فأرِسل ، السابقة الضریبیة للسنة أوریغون والیة في الدخل ضریبة إقرار قدمت قد تكن لم إذا
 األجر المدفوعة اإلجازة برنامج إلى اإلقرار من نسخة تقدیم یرجى ،) DOR( أوریغون والیة في اإلیرادات إدارة إلى السابق للعام الضریبي

 .أكتوبر ۳۰ أقصاه موعد في أوریغون والیة في
 

 إذا كانت اإلجابة بنعم ، فھل أنت الكاسب الوحید الذي یعمل لحسابھ  ھل تقدم إقرارا بیان الضرائب مشتركاً؟ نعم     ال 
     الخاص؟

 نعم    ال   
.  OR-40-Pأو نموذج أوریغون  OR-40) ونموذج أوریغون 1040إقرار ضریبة الدخل الشخصي الفیدرالي (نموذج مطلوب منك إرفاق 

 علیك أیضا شمل جمیع جداولك. یجب
 

) من صافي دخل والیة أوریغون الُمبَلّغ DORإذا تم تقدیم الموافقة ، فستقوم إدارة التوظیف بالتحقق مع إدارة اإلیرادات في والیة أوریغون (
، فیجب علیك تقدیم  DORعنھ في المستند. إذا لم تقّدم موافقة إلدارة التوظیف للتحقق من صافي دخل والیة أوریغون من العمل الحر مع 

 .DORنسخة رسمیة من اإلقرار الضریبي في والیة أوریغون من 
 
 

) أو رقم التعریف الضریبي SSNأوریغون بالكشف عن اسمي وعنواني ورقم الضمان االجتماعي (أنا أفّوض إدارة اإلیرادات في والیة 
)، وصافي دخل والیة أوریغون من العمل الحر للسنة الضریبیة المحددة في ھذا الطلب  للتحقق من المعلومات كما تم اإلبالغ ITINالفردي (

یة أوریغون لغرض إدارة برنامج اإلجازة المدفوعة األجر في والیة أوریغون. عنھا أو تعدیلھا في إقرار ضریبة الدخل الشخصي في وال
           أصّرح باإلفصاح عن معلوماتي لموظفي إدارة التوظیف الذین وقعوا على إتّفاقیة سریة إلدارة اإلیرادات.

   
 نعم    ال     
 

 $   ___________ ما ھو صافي دخلك من العمل الحر كما ھو مذكور في إقرار ضریبة الدخل الشخصي في والیة أوریغون؟ *
 

 المختلفة التي یمكنك استخدامھا للعثور على صافي دخلك.للحصول على النماذج الضریبیة  3یرجى االطالع على الصفحة 
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 الشھاده
أشھد تحت طائلة القانون أن المعلومات التي قدمتھا حقیقیة وصحیحة على حد علمي واعتقادي. أفھم أن القانون ینص على عقوبات 

 األجر في والیة أوریغون.لإلدالء ببیانات كاذبة من أجل الحصول على مزایا من خالل برنامج اإلجازة المدفوعة 
 

 عن ووثائق معلومات أي تقدیم) ۲ ؛) ORS 657B.130( سنوات ثالث عن تقل ال لمدة االشتراكات دفع) ۱: یلي ما كل على أوافق
 تقدیم ، الحصر ال المثال سبیل على ذلك في بما ، االختیاریة التغطیة إلدارة ضروریة اإلدارة تراھا التي الحر العمل من دخلي صافي
 ِلتأكید إضافیة معلومات تقدیم) ۳و ؛) OAR 471-070-2010( أوریغون والیة في الشخصي الدخل ضریبة إقرار من نسخة

 .ذلك َطلبت اإلدارة إذا ، االختیاریة للتغطیة اإلستحقاق

 

 تكون أن بعد من إالّ  الخاص لحسابي الفردیة االختیاریة تغطیتي بإلغاء لي یجوز ال أنھ أفھم
 ال ما على بالحصول أقم لم أو ، العمل وضعیّة أوغیّرت ، إفالس عریضة قّدمت إذا إالّ  ، األقل على سنوات ثالث لمدة المفعول ساریة

م أن یجب ، اإلنھاء طلب أجل من وذلك ، السابقة الضریبیة السنة في الحر العمل من الدخل صافي من دوالر 1,000 عن یقل ً  أقّدِ  طلبا
 .أوریغون والیة في األجر المدفوعة اإلجازة قبل من علیھا الموافقة تمت التي الوثائق وتقدیم إلنھاء

 . (ORS 657B.130; OAR 471-070-2170) 

 

) ۲ ، اشتراكاتي دفع في تأخرت) ۱: التالیة األسباب من ألي الخاص لحسابي  الفردیة االختیاریة التغطیة إنھاء للدائرة یجوز أنھ أفھم
 الختیار مؤھال أكون ولن التغطیة من یحرمني آخر سبب أي) ٤ أو ، مؤھالً  أعد لم) ۳ ، السنوي الدخل من التحقق نموذج أقدم لم

 (OAR 471-070-2170) . .سنوات ثالث لمدة التغطیة

 

  أقرُّ وأحلف بالیمین تحت طائلة عقوبة التزویر أّن المذكورآعاله حقیقي وصحیح.
  تم تنفیذ  ھذا الیوم من  ،  ، ف  ،  

     الشھر  السنة  مدینة  والیة 

 :التوقیع :التاریخ
 

Oregon Employment Department 
Paid Leave Oregon Self-Employed Application 

875 Union St NE 
Salem, OR 97311 

 :إلى المطلوبة والمرفقات النموذج ھذا إعادة یرجى
 

مساعدة؟ إلى تحتاج ھل  
. یوفر OED) ھي وكالة لتكافؤ فرص العمل. كل شخص لدیھ الحق في استخدام برامج وخدمات OEDإدارة التوظیف في والیة أوریغون (

OED  ،مساعدة مجانیة. ومن األمثلة على ذلك توفیرمترجمون للغة اإلشارة واللغة المنطوقة والمتحدثة، والمواد المكتوبة بلغات أخرى
  0166-854-833.   وطریقة بریل، والطباعة الكبیرة، والصوت وغیرھا من الصیغ. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ، یرجى االتصال بالرقم

               paidleave@oregon.gov على . یمكنك أیضا طلب المساعدة711لرقم با TTYیتصل مستخدمو 
  

http://paidleave@oregon.gov
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 ابحث عن صافي دخلك
 استخدم المعلومات التالیة للعثور على صافي دخلك من العمل الحر أو المقاول المستقل نیابة عنك.

أوریغونسكان والیة  (OR-40 نموذج)  
خط النموذج  النموذج الضریبي "الدخل الصافي"  نوع ھیكل العمل

 الضریبي
 31َخّط  )1040(نموذج  Cالجدول  صافي الربح (الخسارة) • ملكیة فردیة

صافي ربح المزرعة أو  • مزرعة
 (الخسارة)

 34َخّط  )1040(نموذج  Fالجدول 

 مدفوعات مضمونة؛ و • شراكة
دخل األعمال اإلعتیادیة  •

 (خسارة)

و  28iالخطان  )1040(نموذج  Eالجدول  -ملف لواحد 
28k 

 1الخطان  )1065(نموذج  K-1الجدول  -ملف مشترك 
 4aو

دخل األعمال اإلعتیادیة  • sمؤسَّسة 
 (خسارة)

و  28iالخطان  )1040(نموذج  Eالجدول  -ملف لواحد 
28k 

 1الخط  )S-1120 نموذج( K-1 الجدول - المشترك الملف
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 )OR-40-Pسكان والیة أوریغون لمدة عام جزئي (نموذج 
خط النموذج  النموذج الضریبي "الدخل الصافي"  نوع ھیكل العمل

 الضریبي
 13Sالخط  OR-40-Pنموذج  صافي الربح (الخسارة) • ملكیة فردیة

صافي ربح المزرعة أو  • مزرعة
 (الخسارة)

 18Sخط  OR-40-Pنموذج 

 و مدفوعات مضمونة؛ • شراكة
دخل األعمال اإلعتیادیة  •

 (خسارة)

و  1bالخط   الخاص بك K-1انظر إلى أوریغون 
4b 

دخل األعمال اإلعتیادیة  • sمؤسَّسة 
 (خسارة)

 1b   الخط الخاص بك K-1انظر إلى أوریغون 
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اإلختیاري اإلفصاح  
 األجر المدفوعة اإلجازة تغطیة على للحصول أھلیتك على إجاباتك تؤثر وال فقط التقاریر إلعداد ردك سنجمع. إختیاري المعلومات ھذه تقدیم

 .أوریغون والیة في
 إذا اإلعاقة ذوي من تعتبر إعاقة؟ لدیك ھل

/  و ذھنیة أو/  و جسدیة إعاقة من تعاني كنت
 من كبیر بشكل تحد طبیة حالة أو تنمویة أو

 سجل أو تاریخ لدیك كان إذا أو ، كبیر نشاط
 .طبیة حالة أو إعاقة

 
 نعم  
 ال  
 اقول ال ان أفّضل  
 )المعتمد للمندوب( متأكدا لست  
 أو المخضرم وضعك ھو ما  

 العسكري؟
 القوات في المحاربین قدامى من أنا  

 االحتیاطیات أو األمریكیة المسلحة
 الوطني الحرس أو العسكریة

 المسلحة القوات في ناشط أنا  
 أو العسكریة االحتیاطیات أو األمریكیة

 الوطني الحرس
 أو المحاربین قدامى من لست أنا 
 عسكري عوض لدي لیس

 اقول ال ان أفّضل  
 )المعتمد للمندوب( متأكدا لست  

 
أي مما یلي یصفك بشكل أفضل؟ یرجى 

 .اختیار كل ما ینطبق
 

 األمریكیون أو األمریكیون الھنود  
 األصلیون أالسكا سكان أو األصلیون

 آسیوي   
 أفریقي أصل من أمریكي أو أسود   
 س/  أ/  التیني/  اسباني أصل من   
 أفریقیا شمال أو األوسط الشرق  
 المحیط جزر ، األصل ھاواي  

 الھادئ
 أبیض  
 مذكور یرغ  

_________________________ 
 نفسي اصف أن أفّضل  

__________________________ 
 اقول ال ان أفّضل  
 )المعتمد للمندوب( متأكدا لست  

 في بھا تتحدث التي األساسیة لغتك ھي ما
 المنزل؟

 
 اإلنكلیزیة  
 األسبانیة  
 الفیتنامیة  
 الروسیة  
 الماندرین  

 الكانتونیة   
 العربیة   
 صومالي  

 الو   
 األمھریة  
 الفارسیة  
 مذكور غیر  

_________________________ 
 )المعتمد للمندوب( متأكدا لست  

 
 دراسي مستوى أو درجة أعلى ھي ما

 أكملتھ؟
 

 مدرسة ال  
 الثانویة المدرسة من أقل  
 دبلوم ال ، الثانویة لمدارسا بعض  

 ذلك في بما ، ثانویة مدرسة خریج   
GED یعادلھا ما أو 

 مھنیة أو تجاریة أو فنیة مدرسة  
 درجة أو الجامعي التعلیم بعض  

 الزمالة
 البكالوریوس درجة   
 العلیا الدراسات درجة  

 اقول ال ان أفّضل   
 )المعتمد للمندوب( متأكدا لست  

 

 أو a / x/  التیني أو إسباني أصل من أنت ھل
 .واحدة إجابة االختیار الرجاء إسباني؟

 التیني أو إسباني أصل من أنا ، نعم  
/ a / x إسباني أو 

 أو إسباني أصل من لست أنا ، ال  
 إسباني أو a / x / يالتین
 أعلم ال  
 القول اختارعدم  
 )المعتمد للمندوب( متأكدا لست  

 
 :التالیة الخیارات أحد فحدد ، بنعم أجبت إذا

 
 الوسطى أمریكا  
 الدومینیكیھ الجمھوریھ  
 بورتوریكو  
 مكسیكي  
 الوسطى/  الجنوبیة أمریكا  
 إسبانیا  
 اقول ال ان أفّضل  
 نفسي اصف أن أفّضل  
 )المعتمد للمندوب( متأكدا لست 
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