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 فرماییخویش پوشش برای درخواست

 .کنند  شرکت اوریگان حقوق با  مرخصی طرح در خود  انتخاب بھ توانند می  فرماخویش افراد 
 ھستید  موظف شما شود، پذیرفتھ شما  تقاضای کھ این از بعد . است سالھ سھ تعھد  یک حقوق با مرخصی  برنامھ عنوان تحت پوشش این انتخاب

 .بپردازید  را  ماھھ  سھ ھایبیمھ  حق خود  قبلی مالیاتی سال) مخارج منھای  ناخالص  درآمد ( فرمایی خویش از حاصل خالص درآمد  مبنای بر
 اصطالحات، تمامی است، شده ریفتع ORS 657B.010 (22) در کھ فرماییخویش معنای با تقاضا  ارسال از قبل  کھ است این شما  بھ ما توصیھ
 شماره بھ  ما  با  تماس  طریق  از  یا  کنید  پیدا paidleave.oregon.gov در توانید می  را  اطالعات.  کنید  پیدا آشنایی برنامھ  الزامات و شروط

 .دھید  اطالعات واستدرخ 503-947-1488
 :ھادستورالعمل

 ھستند  الزامی*  عالمت دارای ھایقسمت  •
 بنویسید  خوانا را ھاپاسخ  حتما لطفا •
 شما بھ  پست طریق از شما  تقاضای بررسی  از بعد  •

 داد خواھیم اطالع

 کنید  پر  آبی یا مشکی خودکار با را فرم  این •

 3 صفحھ در  مندرج آدرس بھ را نیاز مورد  مدارک و شده تکمیل فرم  •
 کنید  پست

 ھویتی اطالعات
 :خانوادگی نام* :کوچک نام*

 ):DBA( عنوان تحت  کار و کسب  انجام
 یا ) SSN( اجتماعی تامین شماره  ):ماه/روز/سال( تولد  تاریخ*

 فردی مالیات شناسایی شماره )ITIN( 
 :شماره*

 :ایالتی  شناسایی شماره/رانندگی گواھینامھ شماره
 :ایالتی رانندگی  گواھینامھ صدور محل

 تماس اطالعات
 :سایر |  کار محل|  ھمراه|  منزل ): بکشید  دایره مورد  یک دور( تلفن نوع :کشور تلفن کد 
 :ایمیل آدرس :تلفن شماره*

 فیزیکی  آدرس 
 :1 سطر خیابان*

 :2 سطر خیابان
 :شھر* :واحد  شماره :واحد  نوع

 :دست بھ برسد  :کانتی :کدپستی* :ایالت*
 )فیزیکی آدرس با تفاوت صورت در ( پستی آدرس 

 :1 سطر خیابان*
 :2 سطر خیابان

 :شھر* :واحد  شماره :واحد  نوع
 :دست بھ برسد  :کانتی :کدپستی* :ایالت*

کار  و  کسب جمعیتی اطالعات
 ؟*چیست شما کار و کسب اصلی فعالیت

 ):NAICS( شمالی آمریکای صنعت  بندیدستھ  سیستم کد دانید،می  اگر

 حقوق  با مرخصی
 اوریگان 
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 درآمد اثبات مدرک

 تکمیل را خود  ساالنھ درآمد  تاییدیھ سال ھر آوریل 30 تا باید  قبل مالیاتی سال برای خود  فرماییخویش از حاصل خالص درآمد  تعیین  جھت  شما
 در شما بیمھ حق تعیین منظور بھ اطالعات این. نمایید  ارائھ را خود  فدرال و اوریگان شخصی درآمد  بر  مالیات اظھارنامھ مدارک و نموده

 .گیرند می  قرار استفاده مورد  شما آتی مطالبات  برای مزایا  میزان و اوریگان حقوق با مرخصی  برنامھ
 را خود  مالیاتی اظھارنامھ یدترینجد  اید،نکرده تکمیل  قبل مالیاتی  سال برای را خود  اوریگان درآمد  بر  مالیات اظھارنامھ کھ صورتی در

 تا  نھایتا را اظھارنامھ این از نسخھ یک لطفا اوریگان،) DOR( دارایی اداره نزد  خود  قبلی ھایسال مالیاتی  اظھارنامھ ثبت  از پس . کنید  ارسال
 .کنید  ارسال اوریگان حقوق با مرخصی برنامھ برای  اکتبر 30

 خیر   بلھ ھستید؟ فرماخویش مزدبگیر فقط شما  آیا بلھ، اگر خیر   بلھ  اید؟ کرده ثبت مشترک مالیاتی اظھارنامھ یک آیا
 را خود OR-40-P اوریگان فرم یا ،OR-40 اوریگان فرم و  خود) 1040 فرم( فدرال شخصی درآمد بر مالیات اظھارنامھ ھستید  موظف شما

 .کنید  درج را خود  زمانی ھایبرنامھ  تمام باید  ھمچنین. کنید ضمیمھ
 مدرک این در شده گزارش اوریگان خالص درآمد ) DOR( اوریگان دارایی سازمان طریق از اشتغال سازمان شما، رضایت اعالم صورت در
 رضایت DOR طریق از فرمایی خویش از حاصل اوریگان خالص درآمد  آزماییراستی  برای کھ  صورتی در. کرد  خواھد  آزماییراستی  را

 .نمایید  ارائھ و کرده تھیھ DOR از را اوریگان مالیاتی اظھارنامھ اصل برابر کپی باید  ،ندھید 
 درآمد  و ، (ITIN) فردی مالیات  شناسایی شماره یا) SSN( اجتماعی  تامین شماره آدرس، نام، دھممی  اجازه اوریگان دارایی سازمان  بھ من

 گزارش اطالعات آزماییراستی جھت را تقاضانامھ این در شده مشخص مالیاتی سال برای  اینجاب فرمایی خویش از  حاص اوریگان خالص
 اجازه من. کند  افشا اوریگان حقوق با مرخصی برنامھ اجرای ھدف برای اوریگان شخصی درآمد  بر  مالیات اظھارنامھ در شده تنظیم یا شده
 اختیار  در اطالعاتم کھ دھممی 

 خیر   بلھ  .گیرند  قرار اند کرده امضا را دارایی سازمان محرمانگی توافقنامھ  کھ اشتغال سازمان کارمندان
 است؟ چقدر اوریگان شخصی درآمد  بر  مالیات اظھارنامھ در شده گزارش مبلغ طبق  شما فرماییخویش از حاصل خالص  درآمد*
$   

 .کنید استفاده خود  خالص  درآمد کردن پیدا برای توانیدمی  3 صفحھ مختلف مالیاتی ھایفرم  از
 گواھی

 کھ دانممی من . کنممی  تایید  را شده ارائھ اطالعات درستی و صحت دارم باور و دانممی  کھ  آنچھ اساس بر قانونی مجازات طبق اینجانب 
 .است گرفتھ نظر در مجازاتی اوریگان حقوق با مرخصی برنامھ مزایای دریافت  جھت کذب  اظھارات ارائھ برای قانون

 سالھ سھ حداقل دوره یک  برای بیمھ حق پرداخت) 1: کنممی  موافقت زیر موارد  تمام با  اینجانب (ORS 657B.130)و اطالعات ارائھ) 2 ؛ 
 از شوند،می تلقی  الزامی اختیاری پوشش اجرای برای  سازمان طرف از کھ خود  فرمایی خویش از حاصل خالص درآمد  مورد  در مدارک

 تایید  جھت بیشتر  اطالعات ارائھ) 3 و ؛(OAR 471-070-2010) اوریگان شخصی درآمد  بر مالیات  اظھارنامھ از نسخھ یک ارائھ جملھ
 .سازمان سوی از درخواست صورت در اختیاری،  پوشش برای بودن شرایط د واج

 اینکھ مگر ندارم، را خود  فرماییخویش انفرادی اختیاری پوشش فسخ امکان سالھ، سھ حداقل اعتبار اتمام زمان تا  کھ دانممی  من 
 از حاصل خالص درآمد  قبلی مالیاتی  الس در یا باشد، کرده تغییر  من اشتغال وضعیت  باشم، داده ورشکستگی اعالم  تقاضای
 تایید  مورد  کھ  مدرکی و کنم  ارسال فسخ درخواست یک باید  من فسخ، درخواست برای و بوده$ 1000 از  کمتر من فرماییخویش

 (ORS 657B.130; OAR 471-070-2170). نمایم  ارائھ را است اوریگان حقوق با  مرخصی

 خود،  بیمھ حق پرداخت در تاخیر) 1: کند  فسخ را من فرمایی خویش انفرادی اختیاری پوشش تواند می  زیر دالیل بھ  بنا  سازمان کھ دانممی  من 
 واجد و کند می  صالحیت رد  پوشش این از را من کھ دلیلی ھر) 4 یا بودن، شرایط واجد  عدم) 3 ساالنھ، درآمد  تاییدیھ فرم ارائھ عدم) 2

 (OAR 471-070-2170). بود  اھمنخو سالھ سھ دوره یک پوشش انتخاب شرایط

  کنممی اعالم را پیشین اظھارات درستی  و صحت دروغ شھادت مجازات طبق. 

 .  ،  در  ،  روز  در شده اجرا
 ایالت  شھر  سال  ماه

 :تاریخ :امضا
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 :برگردانید  نشانی این بھ  را نیاز مورد  ھایضمیمھ و فرم  این لطفا

Oregon Employment Department  
Paid Leave Oregon Self-Employed Application  

875 Union St NE 
Salem, OR 97311 

 

 دارید؟ نیاز کمک بھ

 بھ OED. کند  استفاده OED خدمات و ھابرنامھ از دارد  حق فرد  ھر. است برابر فرصت  ارائھ مؤسسھ یک) OED( اورگان اشتغال اداره
 و صوتی بزرگ، چاپ  بریل، خط ھا،زبان سایر بھ کتبی  مطالب  گفتاری، زبان و اشاره زبان مترجم. دھد می  ارائھ کمک  رایگان صورت

 .بگیرید  تماس 0166-854-833 شماره با  کمک، بھ  نیاز صورت در. ھستند  آن از نمونھ چند  دیگر ھایقالب 
 .کنید  کمک درخواست توانید می نیز paidleave@oregon.gov در. بگیرند  تماس 711 شماره با  TTY کاربران

 

 کنید  پیدا را خود خالص  درآمد
 .کنید  پیدا را خود  برای مستقل پیمانکاری یا خود  فرماییخویش از حاصل خالص درآمد  زیر  اطالعات از استفاده با

 

 )OR-40 فرم( اوریگان ساکنین
 مالیات فرم سطر مالیات فرم »خالص درآمد« کار  و کسب ساختار نوع

 13 سطر )1040 فرم( C مالیات فرم  خالص) ضرر( سود  •  انحصاری مالکیت
 مزرعھ 

 

 خالص) ضرر( یا سود  •
 مزرعھ 

 34 سطر )1040 فرم( C مالیات فرم 

 شراکت
 

 و تضمینی؛  دستمزدھای •
 و کسب معمول) ضرر( درآمد  •

 کار 

 E مالیات فرم  - مجرد  کنندهثبت 
 )1040 فرم(

 28k و 28i سطرھای

 مالیات  فرم  – مشترک کنندهثبت 
K-1 )1065 فرم( 

 4a و 1 سطرھای

 S سھامی شرکت
 

 و کسب معمول) ضرر( درآمد  •
 کار 

 E مالیات فرم  - مجرد  کنندهثبت 
 )1040 فرم(

 28k و 28i سطرھای

  K-1 مالیات فرم – مشترک
 )S-1120 فرم(

 1 سطر

 

 
 

 )OR-40-P فرم( اوریگان سال از بخشی ساکنین
 و کسب ساختار نوع

 کار
 مالیات فرم سطر مالیات فرم »خالص درآمد«

 13S سطر OR-40-P فرم  خالص) ضرر( سود  • انحصاری مالکیت

 18S سطر OR-40-P فرم  مزرعھ  خالص) ضرر( یا سود  • مزرعھ 

 و تضمینی؛  دستمزدھای • شراکت
 و کسب معمول) ضرر( درآمد  •

 کار 

 4b و 1b سطرھای کنید  رجوع خود  اوریگان K-1 بھ

 و کسب معمول) ضرر( درآمد  • S سھامی شرکت
 کار 

 1b سطر کنید  رجوع خود  اوریگان K-1 بھ
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 اختیاری  افشای
 واجد  روی تاثیری  شما ھایپاسخ  و کرد  خواھیم وریجمع را شما  ھایپاسخ دادن گزارش جھت صرفا  ما . است اختیاری  اطالعات این ارائھ

 .داشت نخواھد  اوریگا حقوق با مرخصی پوشش برای شما بودن شرایط

 دارای صورتی در ھستید؟ معلولیت دارای آیا
 یا  رشدی یا/و ذھنی،  جسمی، معلولیت یک

 را مھم ھایفعالیت  کھ باشید  پزشکی  عارضھ
 یک سابقھ دارای اگر یا کنند می محدود  بسیار

 بھ شما ھستید  پزشکی عارضھ یا معلولیت
 تلقی معلولیت دارای فرد  یک عنوان

 .شوید می 
 بلھ 

 خیر 

 ندھم جواب دھممی  ترجیح 

 دھم جواب ندارم اجازه( نیستم  مطمئن( 
 شما نظامی خدمت یا سربازیکھنھ  موقعیت
 است؟ چگونھ
 مسلح ھاینیرو سربازکھنھ  من  ، 

 گارد  یا ارتش، ذخیره نیروھای
 ھستم متحده ایاالت ملی

 مسلح نیروھای فعال عضو من  ، 
 ملی گارد  یا ارتش، ذخیره نیروھای

 ھستم متحده ایاالت

 فاقد  یا  نیستم سرباز کھنھ من 
 ھستم نظامی موقعیت

 ندھم جواب دھممی  ترجیح 

 دھم جواب ندارم اجازه( نیستم  مطمئن( 
 را شما وجھ بھترین  بھ موارد  این از یک کدام

 صدق کھ مواردی تمام لطفا کند؟می  توصیف
 .کنید  انتخاب را کنند می 
 یا آمریکا بومی آمریکا، سرخپوست 

 آالسکا  بومی

 آسیایی 

 تبار افریقایی  امریکایی  یا پوستسیاه 

 تبار التین /ھیسپانیک  
 آفریقا  شمال یا  خاورمیانھ 

 آرام اقیانوس جزایر ھاوایی، بومی 

 سفیدپوست 

 نشده  ذکر 
  

 کنم  اعالم خودم دھممی  ترجیح 
  

 ندھم جواب دھممی  ترجیح 

 دھم جواب ندارم اجازه( نیستم  مطمئن( 
 کنید؟می صحبت زبانی چھ بھ منزل در

 انگلیسی 

  اسپانیایی 

  ویتنامی 

 روسی 

 ماندارین 

  کانتونی 

  عربی 

 سومالی 

 الئوس 

  آمھری 

  فارسی 

 نشده  ذکر 
  

 دھم جواب ندارم اجازه( نیستم  مطمئن( 
 یا شما شده اخذ  تحصیلی مدرک باالترین

 است؟  کدام گذراندید  مدرسھ در  کھ ایپایھ
 نرفتم  مدرسھ 

 دبیرستان از کمتر 

  ندارم دیپلم دبیرستان، از پایھ چند 

 جملھ از دبیرستان، التحصیل فارغ 
GED آن معادل یا 

 بازرگانی  یا ایحرفھ  و فنی  مدرسھ 

 مدرک یا لیسانس از کمتر  تحصیالت 
 کاردانی

 لیسانس مدرک 

 لیسانس فوق مدرک 

 ندھم جواب دھممی  ترجیح 

 دھم جواب ندارم اجازه( نیستم  مطمئن( 
 یا  تبارالتین  ھیسپانیک،  اصالتا شما آیا

 را پاسخ یک لطفا ھستید؟ اسپانیایی
 .کنید  انتخاب
 ،یا  تبارالتین ھیسپانیک،  اصالتا من بلھ 

 ھستم  اسپانیایی

 ،تبارالتین  ھیسپانیک، من  خیر 
 نیستم اسپانیایی  یا

  دانم نمی 

 ندھم پاسخ دھممی  ترجیح 

 دھم جواب ندارم اجازه( نیستم  مطمئن( 
 مورد  یک  است بلھ شما پاسخ کھ صورتی در
 :کنید  انتخاب را

 مرکزی  آمریکای اھل 

 دومینیکن  اھل 

 پورتوریکو اھل 

 مکزیک  اھل 

 مرکزی /جنوبی آمریکای اھل 

 اسپانیا 

 ندھم جواب دھممی  ترجیح 

 کنم  اعالم خودم دھممی  ترجیح 

 دھم جواب ندارم اجازه( نیستم  مطمئن( 
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