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  الخاص لحسابھم العاملین تغطیة إنھاء طلب
 

ً  بصفتك  في األجر المدفوعة اإلجازة تغطیة إلغاء لطلب مؤھل فأنت ، ORS 657B.010 (22) في معلن ھو كما ، الخاص لحسابھ یعمل شخصا
  :عندما أوریغون والیة

 
  .إختیاري غیر او إختیاري إفالس بتقدیم اْستِدعاء قمت •
 .مؤھال تعد ولم المھني وضعك بتغییر قمت •
   في الحر العمل من) النفقات منھ مطروحا الدخل إجمالي( الدخل صافي من دوالر 1000 تكسب لم  •

 .السابقة الضریبیة الّسنة
 

 .االنتھاء تاریخ حتى ، المساھمات ذلك في بما ، األجر المدفوعة أوریغون إجازة متطلبات جمیع عن مسؤول أنت
 

 تظل قد. الخاص لحسابھ یعمل كشخص أوریغون والیة في األجر المدفوعة اإلجازة مزایا على للحصول مؤھالً  تكون لن ، االنتھاء بمجرد
ً  كنت إذا أوریغون والیة في األجر المدفوعة اإلجازة مزایا على للحصول مؤھالً  ً  موظفا  .حالیا

 
 اِإلرشادات:

 النموذج بالحبر األسود أو األزرقأكمل ھذا  •
في  رسل النموذج المكتمل والمستندات المطلوبة بالبرید إ •

 3الصفحة 
 

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

 التعریف
 :*االسم األول *اسم العائلة:

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

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

__________ 

 القیادة / ھویة الدولة رخصة 
  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:

 *الوالیة: المقاطعھ: *الرمز البریدي: لإلنتباه:
 ( (إذا كان مختلفا عن العنوان الفعليالعنوان البریدي   

 :1* عنوان الشارع خط 
 :2عنوان الشارع خط 

 نوع الوحدة: رقم الوحدة: *المدینة:
 *الوالیة: المقاطعھ: *الرمز البریدي: لإلنتباه:
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 والوثائق اإلنھاء سبب
 . أوریغون والیة في الخاص لحسابھم للعاملین األجر المدفوعة اإلجازة تغطیة إلغاء في رغبتك سبب إلى اإلشارة یرجى
 .المطلوبة الوثائق إرفق

  .إختیاري غیر او إختیاري إفالس اْستِدعاء بتقدیم قمت لقد
 اإلداري القسم استالم تاریخ في  فعلي اإللغاء سیكون ، الموافقة حالة في. بك الخاص اإلفالس طلب تبرھن وثائق إرفاق علیك یجب

 .المطلوبة الوثائق مع المكتمل لطلبك
 

  .حر عمل لدي یعد ولم المھني وضعي بتغییر قمت
 . المھني وضعك في التغییر حول والشرح للتحقق وثائق تقدیم علیك یجب
 :تظھر التي الوثائق إرفاق علیك یجب

 

 العمل في التغییر •
 العقد انتھاء تاریخ •
 الخاص لحسابك تعمل تعد لم أنك تبرھن أخرى وثائق •

 

  .السابقة الضریبیة السنة في الحر العمل من الدخل صافي من دوالر 1,000 أكسب لم
 مطالب أنت. السابقة الضریبیة السنة في الحر العمل من الدخل صافي من دوالر 1,000 تكسب لم أنك تبرھن وثائق تقدیم علیك یجب

 جمیع تضمین أیضا علیك یجب .OR-40-P أوریغون نموذج أو OR-40 أوریغون ونموذج) 1040( الفیدرالي الضریبي إقرارك بإرفاق
 .الضریبیة جداولك

 

    والیة في األجر المدفوعة اإلجازة تغطیة على الحصول في أرغب أعد ولم األقل على سنوات ثالث لمدة تغطیة على حصلت لقد
 .الخاص لحسابھم للعاملین أوریغون

 

  .مطلوبة وثائق ھناك لیس

  .المطلوبة الوثائق مع المكتمل لطلبك اإلداري القسم استالم تاریخ في  فعلي اإللغاء سیكون ، الموافقة حالة في
الخاص لحسابھم للعاملین األجر المدفوعة اإلجازة تغطیة إلنھاء شھادة  

 لإلدالء عقوبات ینص القانون أن أفھم. واعتقادي علمي حد على وصحیحة حقیقیة قدمتھا التي المعلومات أن القانون طائلة تحت أشھد
 .)ORS 657B.120( أوریغون والیة في األجر المدفوعة اإلجازة برنامج خالل من مزایا على الحصول أجل من كاذبة ببیانات

 

 على حصلت لقد) 1: صحیحا یلي مما أكثر أو واحد كان إذا إال الخاص لحسابھم للعاملین الفردیة االختیاریة التغطیة إنھاء یجوز ال أنھ أفھم
 حالتي تتغیر) 3 ، اإلفالس عریضة أقدم) 2 ، األقل على سنوات ثالث لمدة المفعول صالحة الخاص لحسابھم للعاملین اختیاریة تغطیة

 .السابقة الضریبیة السنة في الحر العمل من الدخل صافي من األقل على دوالر 1,000 على أحصل لم) 4 أو ، الوظیفیة

 

.  أوریغون والیة في األجر المدفوعة اإلجازة قبل من معتمدة وثائق أقدم أن ویجب تغطیتي اءإلنھ طلب بإرسال مطالب أنني أفھم
)657B.130; OAR 471-070-2170( 

 

 قبل من علیھا الموافقة تمت التي الخاص لحسابي للعاملین االختیاریة التغطیة إنھاء حتى االشتراكات دفع في االستمرار علي یجب أنھ أفھم
 .أوریغون والیة في األجر المدفوعة اإلجازة برنامج

 

  تم تنفیذ ھذا الیوم من     ,   ، في          

    الشھر  الشھر  مدینة  والیة  

 :التوقیع :التاریخ
 

 :إلى المطلوبة والمرفقات النموذج ھذا إعادة یرجى
 

Oregon Employment Department 
Paid Leave Oregon Self-Employed Application 

875 Union St NE 
Salem, OR 97311 
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مساعدة؟ إلى تحتاج ھل  
. یوفر OED) ھي وكالة لتكافؤ فرص العمل. كل شخص لدیھ الحق في استخدام برامج وخدمات OEDالتوظیف في والیة أوریغون ( إدارة

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

   paidleave@oregon.gov.               على . یمكنك أیضا طلب المساعدة711بالرقم  TTYیتصل مستخدمو 
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