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مکالمات اعضای انجمن و ای، این سوا��ت از جلسات برگزار شده در خصوص تعام��ت بودجه
 های دریافتی از عموم مردم استخراج شده است.ایمیل

 
 فهرست مطالب:

 سوا��ت عمومی •
 کنند (خوداشتغال)افرادی که برای خودشان کار می •
 مزایا •
 حق بیمه •
 دستر�� برای همه •
 های معادلطرح •
 فنی سوا��ت •
 سایر سوا��ت کارفرمایان •
 کنانسایر سوا��ت کار  •

 
 سوا��ت عمومی

 چیست؟» مرخ�� با حقوق اورگان«: طرح سوال
دهد طرح جدیدی است که به کارمندان در اورگان اجازه می» مرخ�� با حقوق اورگان«طرح : پاسخ

 ترین لحظات زندگی، مرخ�� با حقوق بگیرند. در مهم
 

 توانند مرخ�� با حقوق بگیرند؟: چه زمانی کارکنان میسوال
 زندگی خود مرخ�� بگیرند:مخلتف توانند برای سه رویداد : کارکنان میپاسخ

 مرخ�� خانوادگی:
 جهت مراقبت از یکی از اعضای خانواده که دچار بیماری یا آسیب جدی شده است •
 تولد فرزند •
 مأنوس شدن با کودک •

o در اولین سال پس از تولد 
o  فرزندخواندگیفرآیند پس از 

 سؤا��ت متداول
سایت وبپاسخ سوا��ت متداول را در 

 بیابید. مرخ�� باحقوق اورگان

https://paidleave.oregon.gov/
https://paidleave.oregon.gov/
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o  شودوارد منزل شما میوقتی کودک از طریق ��پرستی 
 : جهت مراقبت از خود در صورت ابت�� به یک بیماری سختمرخ�� پزشکی

: برای کسانی که از تجاوز جن��، خشونت خانگی، آزار و اذیت یا تعقیب بخشمرخ�� اطمینان
 اند.جان به در برده

 
 : چه کسانی واجد ��ایط طرح مرخ�� با حقوق اورگان هستند؟سوال
 کارکنان شاغل در اورگان واجد ��ایط مرخ�� با حقوق اورگان هستند.: اکثر پاسخ
اید، ممکن د��ر درآمد داشته 1000اگر در سال قبل از درخواست مرخ�� با حقوق، حداقل  •

 است واجد ��ایط باشید. 
اینکه شغل شما تمام وقت یا پاره وقت باشد یا برای بیش از یک کارفرما کار کنید، مهم  •

 است.
خوداشتغال هستید یا خودتان پیمانکار هستید، به طور خودکار تحت پوشش قرار  اگر شما •

 توانید پوشش را انتخاب کنید.گیرید، اما مینمی
های گیرند. دولتای نیز به طور خودکار تحت پوشش قرار نمیهای قبیلهکارکنان دولت •

ود استفاده کنند، خواهند از مزایای مرخ�� با حقوق برای کارمندان خای که میقبیله
 همه مشاغل خود انتخاب کنند. یا برخیبرای توانند پوشش طرح را می

 کارکنان دولت فدرال واجد ��ایط نیستند. •
 

 : کدام کارفرمایان ملزم به ��کت در طرح مرخ�� با حقوق اورگان هستند؟سوال
  :پاسخ
در این طرح  حق بیمهکارمند یا بیشتر دارند ملزم به مشارکت و پرداخت  25کارفرمایانی که  •

 هستند.
کارمند دارند ملزم به پرداخت حق بیمه نیستند،  25که کمتر از  مشاغل کوچک کارفرمایان •

های شغلی ��زم را ارائه اما باید حق بیمه را از کارمندان دریافت و ارسال کنند و حمایت
 د.دهن

توانند پوشش را انتخاب کنند. در صورت انتخاب پوشش، مسئولیت افراد خوداشتغال می •
 پرداخت سهم به عهده آنها خواهد بود.

خواهند مزایای مرخ�� با حقوق را توانند انتخاب کنند که آیا میای میهای قبیلهدولت •
ر صورت تمایل و انتخاب، برای برخی یا تمامی مشاغل به کارمندان خود ارائه دهند یا خیر. د

 مسئولیت پرداخت حق بیمه بر عهده آنها خواهد بود.
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 شود؟: بودجه این طرح چگونه تامین میسوال
کنیم. در اینجا : مرخ�� با حقوق طرحی است که همه ما سهم خود را به آن پرداخت میپاسخ

 نحوه عملکرد این طرح برای کارمندان ارائه شده است:
کنند. قبل از ��وع هر سال، اداره کار اورگان درصد نرخ حق بیمه را پرداخت می 60کارمندان  •

 ٪ از دستمزد ناخالص کارمند نخواهد بود.1کند که بیش از نرخ حق بیمه را تعیین می
د��ر باشد، در این صورت فرد  1000به عنوان مثال، اگر چک دستمزد یک کارمند مجموعاً  •

 کند. بیمه خود پرداخت مید��ر را به عنوان درصد حق  6
 است. ٪1 ,2023نرخ حق بیمه برای سال  •

 در اینجا نحوه عملکرد طرح برای کارفرمایان ارائه شده است: 
 کنند. نرخ حق بیمه را پرداخت می %40کارمند یا بیشتر دارند،  25کارفرمایانی که  •
ن د��ر حقوق و دستمزد میلیو 1کارمند داشته باشد و  25به عنوان مثال، اگر ��کتی بیش از  •

شود (مجموع د��ر به طرح مرخ�� با حقوق اورگان پرداخت می 10000بپردازد، هر سال 
د��ر) از این مبلغ را پرداخت خواهند کرد  4000٪ (40پرداخت کارمند و کارفرما). کارفرمایان 

 و مسئولیت دریافت این مبلغ از کارمندان و ارسال آن را بر عهده دارند.
توانند انتخاب کنند که تمام یا بخ�� از حق بیمه کارمند را خودشان کارفرمایان همچنین می •

 بپردازند که به عنوان یک مزیت از طرف کارفرما برای کارمندان خواهد بود. 
کارمند دارند، ��زم نیست سهم خود را از حق بیمه  25کارفرمایان مشاغل کوچک که کمتر از  •

آوری و ارسال کنند و از شغل آنها د سهم کارمند از حق بیمه را جمعپرداخت کنند. ولی بای
 محافظت نمایند.

 شود.های مالی ارائه میکوچک، کمک مشاغلبرای کارفرمایان  •
 

 شود؟: چه زمانی مرخ�� با حقوق اورگان ��وع میسوال
کارمندان  شود و��وع می 2023ژانویه  1: پرداخت حق بیمه توسط کارفرما و کارمند از پاسخ

 برای دریافت مزایای مرخ�� با حقوق درخواست دهند. 2023سپتامبر  3توانند از می
 

 : چه ک�� قانون مرخ�� با حقوق را در اورگان تصویب کرد؟سوال
 در مورد اجرای طرح را های خودصحبت 2016 از سال ها سایر گروه، کارگران و ها��کت: پاسخ

به  2019��وع کردند. قانونگذاران ایالت اورگان این قانون را در سال در اورگان مرخ�� با حقوق 
تصویب رساندند تا افراد بیشتری در اورگان بتوانند در لحظات مهم زندگی، وقت و پشتیبانی ��زم 

دهد . همه ما در زندگی اتفاقاتی برایمان رخ میرا برای مراقبت از خود و عزیزانشان داشته باشند
 قت فراغتی نیاز داریم تا از خود یا کسانی که دوستشان داریم مراقبت کنیم.که در آن به و
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 تعداد کارمند دارد. آیا ملزم به مشارکت در طرح هستم؟ X: ��کت من سوال
کارمند یا بیشتر دارید، ملزم به مشارکت و پرداخت حق بیمه خود به طرح و نیز  25: اگر پاسخ
آوری و ارسال حق بیمه کارکنان خود هستید. همچنین ملزم به محافظت از مشاغل کارکنانی جمع

 گیرند.مرخ�� با حقوق در اورگان هستند و مرخ�� میطرح هستید که واجد ��ایط 
ند دارید، ملزم به پرداخت حق بیمه سهم کارفرما نیستید، اما همچنان باید حق کارم 25اگر کمتر از 

 آوری و ارسال کنید و از شغل آنها محافظت کنید.بیمه کارمندان را جمع
 

کنند. طرح مرخ�� با حقوق اورگان برای وقت کار می: در ��کت من فقط کارگران پارهسوال
 ��کت من چگونه است؟

 وقت دارد.بندی کارگران پارهبه نحوه طبقه: جواب بستگی پاسخ
وقت در ��کت شما استخدام هستند، در اینصورت شما یک کارفرما اگر کارگران پاره •

از حق بیمه بپردازید. تمامی  را کارمند دارید، باید سهم خود 25هستید. اگر بیش از 
کند چه ی نمیکارفرمایان باید از شغل کارمندان در هنگام مرخ�� محافظت کنند، فرق

 تعداد کارمند داشته باشند.
بندی شوند، در این وقت ��کت شما به عنوان پیمانکاران مستقل طبقهاگر کارگران پاره •

و به طور خودکار تحت پوشش قرار  شدهطرح به عنوان افراد خوداشتغال شناخته 
کارفرمایان توانند در صورت تمایل در طرح ��کت کنند، اما گیرند. پیمانکاران مینمی

 مسئولیتی در قبال پرداخت سهم خود برای آنها یا محافظت از شغل آنها ندارند.
 

مرخ�� با حقوق اورگان طرح : من کارمند یک ��کت کوچک هستم. آیا تحت پوشش سوال
 گیرم؟قرار می

تحت  توانند حق بیمه خود را پرداخت کنند وکنند، می: اکثر کارمندانی که در اورگان کار میپاسخ
کنید کند ��کتشان بزرگ باشد یا کوچک. اگر ��کتی که در آن کار میپوشش قرار گیرند، فرقی نمی

کارمند دارد، کارفرمای شما ملزم به پرداخت حق بیمه خود به طرح نیست. اما کارفرمای  25کمتر از 
جد ��ایط توانید واکند و در اینصورت میشما حق بیمه کارمند را از چک حقوق شما ک�� می

 دریافت مزایا باشید.
 

من کارفرمای یک ��کت کوچک هستم و نگرانم اگر یکی از کارمندانم مرخ�� بگیرد،  :سوال
 فعالیت ��کت دچار وقفه شود. آیا استثنایی در این خصوص وجود دارد؟ 

 نظر از اندازه ��کت، ملزم به پرداخت حق بیمه از طرف: تقریباً همه کارفرمایان، ��فپاسخ
کارکنان خود هستند و باید به کارکنان واجد ��ایط، مرخ�� داده و از شغل آنها محافظت کنند. 

توانید برای آن اگر به عنوان کارفرما تصمیم دارید در طرح مرخ�� با حقوق مشارکت کنید، می
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دهید. شما موظف هستید به کارمندان خود اجازه دهید در صورت واجد  کمک هزینهدرخواست 
 رمند��ایط بودن مرخ�� بگیرند و در زمان مرخ�� از شغلشان محافظت کنید. اگر برای یافتن کا

، WorkSource Oregonسایت وب :به کمک نیاز دارید، می توانید به این آدرس مراجعه کنید دیگر
 کند.در اورگان کمک مین رکناکاسایت به ارتباط بین کارفرمایان و این وب

 
: اگر من کارفرمای یک ��کت کوچک (یا کشاورز) در یک جامعه روستایی باشم، چگونه سوال

 پیدا کنم؟ منددر مرخ�� هستند کار  کنانمکار توانم زمانی که می
های کوچک، به ویژه آنهایی که در جوامع روستایی برای کارفرمایان ��کت مند: یافتن کار پاسخ

 WorkSourceگیرد، مراکز ی مرخ�� با حقوق میمندتواند سخت باشد. وقتی کار هستند، می
جهت کسب اط��عات بیشتر در دیگری پیدا کنید.  مندکار  تا ممکن است بتوانند به شما کمک کنند

 مراجعه کنید. WorkSource Oregonسایت وبها و خدمات، به مورد طرح
 

 افتد؟: اگر کارفرما سهم حق بیمه خود را پرداخت نکند چه اتفاقی میسوال
را پرداخت نکند، ممکن است به پرداخت جریمه  : اگر کارفرما در زمان ��رسید، حق بیمه خودپاسخ

 و سود محکوم شود.
 

 کنند (خوداشتغال)افرادی که برای خودشان کار می
 : اگر برای خودم کار کنم (خوداشتغال باشم)، آیا باید در طرح ��کت کنم؟سوال
با : اگر خوداشتغال یا یک پیمانکار مستقل هستید، به طور خودکار مشمول طرح مرخ�� پاسخ

شوید. یعنی ملزم به پرداخت حق بیمه و مشارکت در طرح نیستید و از مزایای حقوق اورگان نمی
توانید در صورت تمایل تحت پوشش طرح قرار بگیرید. شوید. با این حال، میمند نمیآن نیز بهره

کرد  اگر بخواهید تحت پوشش قرار بگیرید، به همان شیوه کارمندان سهم خود را پرداخت خواهید
پوشش خود را  2023توانند از اول ژانویه . افراد خوداشتغال می-٪ نرخ حق بیمه60پرداخت  -

 توانند برای مرخ�� درخواست دهند.می 2023سپتامبر  3انتخاب کنند و از 
 

هستم و تنها کارمند خودم هستم. طرح مرخ�� با حقوق اورگان  کسب و کار: من صاحب سوال
 برای من چگونه است؟

 : بستگی به کسب و کار شما و نحوه پرداخت حقوق به خودتان دارد. پاسخ
اگر مانند یک کارمند به خود حقوق بدهید، در طرح مرخ�� با حقوق اورگان، شما به عنوان  •

حق بیمه خود را به طرح پرداخت  ،کارمندانسایر شوید و مانند یک کارمند در نظر گرفته می
 کنید.می

https://paidleave.oregon.gov/Documents/Program%20Resources/Paid-Leave-Small-Employers-EN.pdf
https://paidleave.oregon.gov/Documents/Program%20Resources/Paid-Leave-Small-Employers-EN.pdf
https://worksourceoregon.org/business
https://worksourceoregon.org/business
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د کسب و کار خود باشید، به عنوان کارفرمای یک ��کت کوچک در نظر اگر شما تنها کارمن •
کارمند دارید. یعنی نیازی نیست سهم کارفرما را پرداخت  25شوید زیرا کمتر از گرفته می

درصد از این مبلغ را  60یک درصد تعیین شده است.  2023کنید. نرخ حق بیمه برای سال 
 کنید.ن تنها کارمند، سهم کارمند را پرداخت میکنند. شما به عنواکارکنان پرداخت می

اگر به عنوان یک پیمانکار مستقل یا به عنوان شخ�� که خوداشتغال است به خودتان  •
شوید. یعنی دهید، به طور خودکار مشمول مرخ�� با حقوق اورگان نمیحقوق می

مند هرهملزم به پرداخت حق بیمه و مشارکت در طرح نیستید و از مزایای آن نیز ب
شوید. اما، این امکان را دارید که در صورت تمایل، تحت پوشش طرح قرار بگیرید. نمی

اگر بخواهید تحت پوشش قرار بگیرید، به اندازه حق بیمه کارمند، حق بیمه پرداخت 
 3پوشش خود را انتخاب کنید و از  2023توانید از اول ژانویه خواهید کرد. شما می

 نید برای مرخ�� درخواست دهید.توامی 2023سپتامبر 

 مزایا
 شود؟چه کسانی واجد ��ایط دریافت مزایا هستند و مزایا چگونه پرداخت می :سوال
توانند واجد د��ر در سال قبل درآمد داشتند، می 1000اکثر کارمندان در اورگان که حداقل  :پاسخ

توانند مرخ�� بگیرند ��ایط می ، کارمندان واجد2023سپتامبر  3��ایط دریافت مزایا باشند. از 
کنند درخواست مرخ�� با حقوق می ،و برای دریافت مزایا درخواست دهند. کارمندان در ��کت

توسط مزایای کارمندان کنند. و در طرح مرخ�� با حقوق اورگان درخواست خود را ارسال می
د (مگر اینکه کارفرما شومیبه آنها پرداخت  -نه کارفرمای آنها  -مرخ�� با حقوق اورگان طرح 

های مختلفی برای دریافت حقوق خواهند داشت. پس طرح معادلی داشته باشد). کارمندان گزینه
سایت مرخ�� با حقوق اورگان را به روز خواهیم از اینکه اط��عات بیشتری به دست آوردیم، وب

 کرد. 
 

 وجود دارد؟ شود و آیا حداکثر مبلغی: میزان مزایا چگونه تعیین میسوال
ما مزایا را بر اساس دستمزد و درآمدی که یک کارمند در سال قبل به دست آورده است  :پاسخ

کنیم، بنابراین میزان مزایای هر کارمند متفاوت خواهد بود. حداکثر مبلغی که به یک محاسبه می
ست که ٪ میانگین دستمزد هفتگی ایالت یعنی میانگین مبلغی ا120شود کارمند پرداخت می

کنند. میانگین دستمزد هفتگی در ایالت اورگان برای سال کارمندان در ��ا�� ایالت دریافت می
د��ر و حداکثر مزایای  61.24د��ر است. بر این اساس، حداقل مزایای هفتگی  1224.82معادل  2023

اه جو��ی هر د��ر خواهد بود. اداره کار اورگان، میانگین دستمزد هفتگی را در م 1469.78هفتگی 
 کند. سال به روز می
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 دهد؟: طرح مرخ�� با حقوق اورگان چه نوع مرخ�� را پوشش میسوال
دهد: مرخ�� : طرح مرخ�� با حقوق اورگان سه نوع مرخ�� با حقوق را پوشش میپاسخ

 بخش خانوادگی، پزشکی و اطمینان
 مرخ�� خانوادگی

 بیماری یا آسیب جدی شده استجهت مراقبت از یکی از اعضای خانواده که دچار  •
 تولد فرزند •
 مأنوس شدن با کودک: •

o در اولین سال پس از تولد 
o  فرزند خواندگیفرآیند از طریق 
o شودوقتی کودک از طریق ��پرستی وارد منزل شما می 

 مرخ�� پزشکی
 برای مراقبت از خود در هنگام بیماری یا آسیب جدی •

 بخشمرخ�� اطمینان
 اند. برای کسانی که از تجاوز جن��، خشونت خانگی، آزار و اذیت یا تعقیب جان به در برده •

 
 گیرند؟: آیا کارمندان فصلی تحت پوشش طرح مرخ�� با حقوق اورگان قرار میسوال
د��ر دستمزد در  1000: اگر کارمندی به عنوان فرد استخدام شده حقوق دریافت کند، حداقل پاسخ

تواند واجد ��ایط دریافت دریافت کرده باشد و در حال حا�� مشغول به کار باشد، میسال قبل 
کند چند ساعت کار کند. یعنی کارمندان فصلی تحت مزایای مرخ�� با حقوق باشد، فرقی نمی
 گیرند.پوشش مرخ�� با حقوق اورگان قرار می

 
 شود؟صلی محافظت می: آیا در طرح مرخ�� با حقوق اورگان، از شغل کارمندان فسوال
روز متوالی برای یک کارفرما کار کرده باشد، هنگام گرفتن مرخ�� با حقوق،  90: اگر کارمندی پاسخ

شود. به عنوان مثال، اگر یک کارمند فصلی در هفته دوم کار خود برای محافظت می ویاز شغل 
 شود.مرخ�� با حقوق درخواست دهد، از شغل وی محافظت نمی

 

 حق بیمه
 شود؟: حق بیمه در طرح مرخ�� با حقوق اورگان چیست و چه زمانی ��وع میسوال
: حق بیمه در طرح مرخ�� با حقوق اورگان مبالغی است که کارفرمایان و کارمندان به طرح پاسخ

توانند از تاریخ شود. کارمندان می��وع می 2023ژانویه  1کنند. پرداخت حق بیمه از پرداخت می
 برای دریافت مزایا اقدام کنند. 2023سپتامبر  3
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% 1به میزان  2023د��ر در سال، نرخ کل حق بیمه برای سال  132900برای دستمزد تا  •
نوامبر هر سال تعیین  15تعیین شده است. اداره کار نرخ حق بیمه و سقف دستمزد را تا 

 کند.می
ال، اگر چک دستمزد یک کنند. به عنوان مثدرصد نرخ حق بیمه را پرداخت می 60کارمندان  •

د��ر را به عنوان درصد حق بیمه خود  6د��ر باشد، در این صورت فرد  1000کارمند مجموعاً 
 کند.پرداخت می

کنند. به عنوان نرخ حق بیمه را پرداخت می %40کارمند یا بیشتر دارند،  25کارفرمایانی که  •
میلیون د��ر حقوق و دستمزد بپردازد،  1کارمند داشته باشد و  25مثال، اگر ��کتی بیش از 

شود (مجموع پرداخت د��ر به طرح مرخ�� با حقوق اورگان پرداخت می 10000هر سال 
د��ر) از این مبلغ را پرداخت خواهند کرد و  4000٪ (40کارمند و کارفرما). کارفرمایان 

 د��ر) را پرداخت خواهند کرد. 6000٪ (60کارمندان 
توانند در صورت تمایل تمام یا بخ�� از حق بیمه کارمند را خودشان یکارفرمایان همچنین م •

 بپردازند که به عنوان یک مزیت از طرف کارفرما برای کارمندان خواهد بود. 
کارمند دارند، ملزم به  25هایی که کمتر از های کوچک، یعنی ��کتکارفرمایان ��کت •

آوری و هم کارمند از حق بیمه را جمعباید س ,پرداخت حق بیمه به این طرح نیستند. ولی
های های کوچک، کمکارسال کنند و از شغل آنها محافظت نمایند. برای کارفرمایان ��کت

 شود.مالی ارائه می
 

 : آیا کارکنان اداری یک ��کت ملزم به پرداخت حق بیمه خواهند بود؟سوال
 : بستگی به این دارد که:پاسخ
تعریف شده  ) این بخش از قانون13بند (طبق » کارمند« کارکنان اداری ��کت به عنوان •

 باشند.
» دستمزد«مبالغی که به کارکنان اداری ��کت پرداخت شده و طبق این قوانین به عنوان  •

 شود شامل این موارد است:تعریف می
o الزحمه و جوایزپاداش، حق 
o هدايا 
o انواع دستمزدها 
o الزحمه غیر نقدیحق 
o و سهامداران سود سهام کارکنان اداری 

اگر هر دو مورد برای کارکنان اداری ��کت صادق باشد، در اینصورت مانند سایر کارمندان، مسئول 
در نظر گرفته » دستمزد«پرداخت حق بیمه کارکنان هستند که در طرح مرخ�� با حقوق به عنوان 

https://oregon.public.law/statutes/ors_657b.010
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action;JSESSIONID_OARD=aWUEg1aiCpYQ8x_BG0GtQ3v_SsunlKNLeIf3EZsx7hajOKnTiKwz!-1156552039?ruleVrsnRsn=286265
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action;JSESSIONID_OARD=aWUEg1aiCpYQ8x_BG0GtQ3v_SsunlKNLeIf3EZsx7hajOKnTiKwz!-1156552039?ruleVrsnRsn=286265
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action;JSESSIONID_OARD=aWUEg1aiCpYQ8x_BG0GtQ3v_SsunlKNLeIf3EZsx7hajOKnTiKwz!-1156552039?ruleVrsnRsn=286265
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action;JSESSIONID_OARD=aWUEg1aiCpYQ8x_BG0GtQ3v_SsunlKNLeIf3EZsx7hajOKnTiKwz!-1156552039?ruleVrsnRsn=286268
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action;JSESSIONID_OARD=aWUEg1aiCpYQ8x_BG0GtQ3v_SsunlKNLeIf3EZsx7hajOKnTiKwz!-1156552039?ruleVrsnRsn=286270
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action;JSESSIONID_OARD=aWUEg1aiCpYQ8x_BG0GtQ3v_SsunlKNLeIf3EZsx7hajOKnTiKwz!-1156552039?ruleVrsnRsn=286271
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action;JSESSIONID_OARD=aWUEg1aiCpYQ8x_BG0GtQ3v_SsunlKNLeIf3EZsx7hajOKnTiKwz!-1156552039?ruleVrsnRsn=286271
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action;JSESSIONID_OARD=aWUEg1aiCpYQ8x_BG0GtQ3v_SsunlKNLeIf3EZsx7hajOKnTiKwz!-1156552039?ruleVrsnRsn=286271
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action;JSESSIONID_OARD=aWUEg1aiCpYQ8x_BG0GtQ3v_SsunlKNLeIf3EZsx7hajOKnTiKwz!-1156552039?ruleVrsnRsn=286273
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اید سهم کارمند داشته باشد، در اینصورت ��کت ب 25شود. همچنین، اگر ��کت بیش از می
 کارفرما را به موجب پرداخت دستمزد کارکنان اداری ��کت لحاظ کند.

 
 شوند؟های غیرانتفاعی شامل این طرح می: آیا سازمانسوال
این طرح تقریباً  دهد.های غیرانتفاعی و کارکنان آنها را پوشش می: بله، این طرح سازمانپاسخ

دهد. کارمندانی که برای یک سازمان ش میتمام کارفرمایان و کارمندان در اورگان را پوش
توانند واجد ��ایط کنند میحق بیمه خود را به این طرح پرداخت میو کنند غیرانتفاعی کار می

کارمند یا بیشتر  25های غیرانتفاعی که دریافت مزایای مرخ�� با حقوق باشند. کارفرمایان سازمان
شان ک�� کنند و از نند، حق بیمه کارمندان را از حقوقدارند باید سهم کارفرما را به طرح پرداخت ک

روند محافظت کنند. کارفرمایان شغل کارمندانی که واجد ��ایط هستند و به مرخ�� می
کارمند، ملزم به پرداخت سهم کارفرما نیستند، اما همچنان  25های غیرانتفاعی با کمتر از سازمان

 ند و از شغل آنها محافظت کنند.شان ک�� کنباید سهم کارکنان را از حقوق
 

 شوند؟های مذهبی مشمول این طرح می: آیا سازمانسوال
دهد. این طرح تقریباً تمام های مذهبی و کارکنان آنها را پوشش می: بله، این طرح سازمانپاسخ

دهد. کارمندانی که برای یک سازمان مذهبی کار کارفرمایان و کارمندان در اورگان را پوشش می
توانند واجد ��ایط دریافت مزایای مرخ�� با کنند و میکنند حق بیمه طرح را پرداخت مییم

کارمند یا بیشتر دارند باید سهم کارفرما را به  25های مذهبی که حقوق باشند. کارفرمایان سازمان
جد شان ک�� کنند و از شغل کارمندانی که واطرح پرداخت کنند، حق بیمه کارمندان را از حقوق

های مذهبی با کمتر از روند محافظت کنند. کارفرمایان سازمان��ایط هستند و به مرخ�� می
کارمند ملزم به پرداخت سهم کارفرما نیستند، اما همچنان باید حق بیمه کارمندان را از  25

 شان ک�� کرده و از شغل آنها محافظت کنند.حقوق
 

�ایط بودن طرح، چگونه در طرح مرخ�� با : تعداد کارمندان یک ��کت برای واجد �سوال
 شود؟حقوق اورگان محاسبه می

: اندازه ��کت (تعداد کارمندان) بر اساس میانگین تعداد کارکنان شاغل در داخل و خارج از پاسخ
کارمندی که جایگزین موقت  شود.وقت و تمام وقت) تعیین میایالت اورگان (کارمندان پاره
 شود.محاسبه نمیجزو کارمندان ��کت  ،� باحقوق رفتهکارمندی است که به مرخ�

 
: اگر برخی از کارمندان من در اورگان مستقر باشند و برخی دیگر خارج از ایالت باشند سوال

 شود؟چه می
شود. این عدد شامل تعداد : سهم کارفرما بر اساس تعداد کل کارمندان محاسبه میپاسخ

کارمند یا بیشتر  25کنند. اگر یک کارفرما از اورگان کار می کارمندانی است که در اورگان و خارج
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گیرند، داشته باشد، باید سهم کارفرما از نرخ حق بیمه را برای کارمندانی که در اورگان دستمزد می
کارمند داشته باشد، کارفرما ملزم به پرداخت سهم کارفرما از نرخ  25بپردازد. اگر کارفرما کمتر از 

 گیرند، نیست. کارکنانی که در اورگان دستمزد میحق بیمه برای 
کارمند در آیداهو و چهار کارمند در آریزونا دارد.  21در اورگان سه کارمند در اورگان،  ��کتی: مثال

از نرخ حق بیمه خواهد  40%کارمند یا بیشتر است، سهم کارفرما،  25از آنجایی که ��کت دارای 
کنند پرداخت کارفرما را فقط برای سه کارمندی که در اورگان کار میبود. با این حال، ��کت سهم 

 کند.می
 

 دستر�� برای همه
 دهید؟ها را در اولویت قرار مینشین و اقلیتآیا جوامع حاشیه :سوال
کنیم تا مطمئن شویم های حامی مشارکت میها، کارمندان و گروهها، ��کت: ما با انجمنپاسخ

کنند، بتوانند در زمان ��زم، وقت فراغت از کنند و زندگی میکه تمام افرادی که در اورگان کار می
کنیم که در طرح مرخ�� با حقوق ها دعوت میکار برای خود داشته باشند. ما از تمامی گروه

کنیم برای رویدادهای اجتماعی که در آینده رخ خواهند اورگان ��کت کنند و از شما دعوت می
 داد به ما بپیوندید. 

 
 های معادلطرح
 چیست؟» طرح معادل«: سوال
طرح معادل یک طرح مرخ�� با حقوق است که توسط اداره کار اورگان تأیید شده و : پاسخ

دهد. اگر یک کارفرما مزایایی برابر یا بیشتر از مزایای طرح مرخ�� با حقوق اورگان ارائه می
توانند قب��ً به کارمندان خود طرح مرخ�� با حقوق ارائه داده یا در فکر انجام آن است، می

 اداره کار اورگان درخواست دهند. اط��عات بیشتر، از جمله چک بهک طرح معادل برای اجرای ی
 مرخ�� با حقوق اورگان موجود است. سایت اینترنتیلیست طرح معادل، در 

 دل به این معنی است:لطفاً به خاطر داشته باشید که طرح معا
 شما باید مزایایی مشابه یا بیشتر از مزایای طرح مرخ�� با حقوق اورگان ارائه دهید •
توانید حق بیمه کارمند را بیش از میزان مجازی که در طرح مرخ�� با حقوق شما نمی •

 اورگان تعیین شده از چک حقوق کارمند ک�� کنید
 این طرح را تأیید کند ابتدا باید از اداره کار اورگان بخواهید •

 
 دهند؟های بیمه مزایایی مشابه طرح مرخ�� با حقوق اورگان ارائه می: کدام ��کتسوال
های بیمه را ، ��کت»کننده و خدمات تجاری اورگانم��ف«بخش مقررات مالی در اداره : پاسخ

��ف نظر از  کنند.ای خود را پس از تایید به مشتری عرضه کند تا بتوانند خدمات بیمهتایید می

https://paidleave.oregon.gov/employers/Pages/equivalent-plan.aspx
https://paidleave.oregon.gov/employers/Pages/equivalent-plan.aspx
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شود، در هر صورت کارفرمایان باید طرح مرخ�� باحقوق خود را اینکه چه ��کتی انتخاب می
برای تایید به بخش مرخ�� با حقوق اورگان ارسال کنند تا اطمینان حاصل شود که الزامات طرح 

 . کندرا برآورده می
 

دل برای کارمندان خود هستیم. چطور : ما به عنوان یک کارفرما به دنبال ارائه طرحی معاسوال
 این کار را انجام دهیم؟

های مشابه با طرح درخواست اجرای برنامه 2022حقوق اورگان از سپتامبر  : بخش مرخ�� باپاسخ
د��ر  250های معادل جدید پذیرد. هزینه درخواست برای طرحمرخ�� با حقوق اورگان را می

 لی ارائه دهد، دو گزینه دارد: است. اگر کارفرمایی بخواهد طرح معاد
ها بر نامه از یک ��کت بیمه بخرد که مسئولیت تمام مطالبات، مزایا و پرداختیک بیمه .1

 ��کت بیمه باشد.آن عهده 
طرح معادل خود را ایجاد کند. در این صورت کارفرما مسئول مطالبات کارمند در زمان  .2

کند که از مجری شخص های طرح معادل خواهد بود، فرقی نمیحادثه، مزایا و پرداخت
 .خیرثالث استفاده کند یا 

بخش مرخ��  ،در هر صورت، قبل از اینکه کارفرما بتواند طرح بیمه را به کارمندان خود ارائه دهد
های با حقوق اورگان باید طرح معادل را برر�� و تصویب کند. اط��عات بیشتر در مورد طرح

 در دسترس است.  آن��ینمعادل بصورت 
 

) دارد. آیا اداره کار اورگان PTO» (حقوقبا مرخ�� «��کت ما در حال حا�� یک سیاست  :سوال
تواند سیاست ما را برر�� کند تا ببیند آیا به عنوان یک طرح معادل واجد ��ایط است یا می

 خیر؟
به عنوان یک طرح معادل بجای طرح مرخ�� با  PTOخواهید از سیاست فعلی : اگر میپاسخ

برای دریافت تاییدیه درخواست دهید.  2022توانید از سپتامبر حقوق اورگان استفاده کنید، می
د��ر است. اط��عات بیشتر در مورد  250های معادل جدید هزینه درخواست برای طرح

ید که طرح معادل در دسترس است. لطفاً به خاطر داشته باش آن��ینهای معادل بصورت طرح
 به این معنی است:

 شما باید مزایایی مشابه یا بیشتر از مزایای طرح مرخ�� با حقوق اورگان ارائه دهید •
توانید حق بیمه کارمند را بیش از میزان مجازی که در طرح مرخ�� با حقوق شما نمی •

 اورگان تعیین شده از چک حقوق کارمند ک�� کنید
یعنی ممکن است  .ه کار اورگان بخواهید طرح شما را تأیید کنددر مرحله اول باید از ادار  •

 فعلی خود باشید. PTOروزرسانی سیاست برای برآورده کردن این الزامات، نیازمند به
 

https://paidleave.oregon.gov/employers/Pages/equivalent-plan.aspx
https://paidleave.oregon.gov/employers/Pages/equivalent-plan.aspx
https://paidleave.oregon.gov/employers/Pages/equivalent-plan.aspx
https://paidleave.oregon.gov/employers/Pages/equivalent-plan.aspx
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 سوا��ت فنی
شود؟ آیا همان دستمزد چگونه تعریف می» دستمزد«: در طرح مرخ�� با حقوق اورگان، سوال

 بیکاری است؟
دستمزد در طرح مرخ�� با حقوق اورگان بسیار شبیه به تعریف آن در بیمه : نحوه تعریف پاسخ

 ست.بیکاری
 

 دستمزدها در طرح مرخ�� با حقوق اورگان عبارتند از:

 حقوق و دستمزد ساعتی •
 کنتراتیو دستمزد  ایکار مقاطعه •
 )PTO( با حقوقحقوق مرخ��، بیماری و تعطی��ت و مرخ��  •
 سوی کارفرماجوایز، دستمزد و انعام از  •
 زمان جبرانی و پرداخت در انتظار •
 شده یا دستمزد تضمین حق العملپرداخت های  •
 های زمان ناتوانی نا�� از بیماری و حادثهپرداخت •
 سود سهام و توزیع برای خدمات •
 انعام •
 خاتمه خدمتکمک هزینه اخراج و  •
 و خانگی) غرامت غیر نقدی مانند اتاق و غذا (به استثنای کارگران بخش کشاورزی •
مزایای جانبی، مانند وسایل نقلیه ��کت، پارکینگ ��کت، پرداخت هزینه بیماری توسط  •

 های بیمه)، و دستیار مراقبت وابستهاشخاص ثالث (به عنوان مثال ��کت
 

 :*شودنمیدستمزد در طرح مرخ�� با حقوق اورگان شامل این موارد 

انداز س��متی که الزامات ی پسهاای منعطف و حسابهای هزینهپرداخت به حساب •
کنند و توسط کارفرما یا کارمند ) را برآورده میIRCکد درآمد داخلی ( 125طرح بخش 
 شود. پرداخت می

 شودها که توسط کارفرما پرداخت میبیمه درمانی، دندانپزشکی و سایر بیمه •
طرح بخش های پرداختی توسط کارمند تحت بیمه درمانی، دندانپزشکی و سایر بیمه •

125 IRC 
 های غذا و سفر و دیه پرداختی توسط کارفرما در قالب یک طرح پاسخگوهزینه •
 درآمد بازنشستگی یا مستمری •
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 ناتوانی نا�� از بیماری یا حادثه تحت غرامت کارگر •

استثناهایی وجود داشته باشد. ما در حال همکاری با » دستمزدها«ممکن است در نحوه تعریف 
یم تا این موضوع را تا حد امکان روشن کنیم و به حمایت از کارفرمایان کمک بیمه بیکاری هست

 کنیم.
 

 وجود دارد؟ W2: آیا الزامات خا�� برای باکس سوال
برای مرخ��  W2: ما با وزارت دارایی در حال مذاکره هستیم تا مشخص کنیم از کدام باکس پاسخ

این اط��عات را بدست آوریم در اختیار  با حقوق اورگان استفاده خواهیم کرد. به محض اینکه
 کارفرمایان قرار خواهیم داد. 

  
: اگر کارفرما حق بیمه کارمند را پرداخت کند، آیا این مبلغ برای کارمند مشمول مالیات سوال
 است؟
: در حال مذاکره با وزارت دارایی هستیم تا پاسخ این سوال مشخص شود. به محض اینکه پاسخ

 بدست آوریم در اختیار شما قرار خواهیم داد.این اط��عات را 
 

 وجود دارد؟ S-Corp: آیا ��ایط متفاوتی برای مالکیت سوال
خود هستید و حقوقی به صورت دستمزد به شما  S-Corp: ��ایط یکسان است. اگر کارمند پاسخ

ح مرخ�� شود، اداره کار اورگان شما را به عنوان کارمند آن کسب و کار و مشمول طر پرداخت می
ها یا گیرد. یعنی شما باید سهم کارمند را بپردازید. اگر فقط پرداختبا حقوق اورگان در نظر می

شوید. اگر خوداشتغال باشید، به طور کنید، خوداشتغال محسوب میها را دریافت میتوزیع
 شوید. یعنی ملزم به پرداخت حق بیمه وخودکار مشمول طرح مرخ�� با حقوق اورگان نمی

شوید. اما این امکان را دارید که در مند نمیمشارکت در طرح نیستید و از مزایای آن نیز بهره
صورت تمایل، تحت پوشش طرح قرار بگیرید. اگر بخواهید تحت پوشش قرار بگیرید، به اندازه حق 

را پوشش خود  2023توانید از اول ژانویه بیمه کارمند، حق بیمه پرداخت خواهید کرد. شما می
 توانید برای مرخ�� درخواست دهید.می 2023سپتامبر  3انتخاب کنید و از 

 
: از نظر بازپرداخت کارفرمایان، آیا تفاوتی بین طرح مرخ�� با حقوق اورگان و بیمه سوال

 بیکاری وجود دارد؟ 
مایی : بر خ��ف بیمه بیکاری، طرح مرخ�� با حقوق اورگان گزینه بازپرداخت ندارد. اگر کارفر پاسخ

کنید، به جای پرداخت سه ماهه یا سا��نه سهم هستید که به کارمندان مبلغی را بازپرداخت می
بیکاری، واجد ��ایط بازپرداخت به صندوق امانی بیکاری دولتی برای مزایایی هستید که کارکنان 

. کنند. هیچ گزینه بازپرداختی در طرح مرخ�� با حقوق اورگان وجود نداردشما دریافت می
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تمامی کارفرمایان، دستمزدهای پرداختی در طرح مرخ�� با حقوق اورگان را لیست کرده و حق 
 کنند. بیمه مرخ�� با حقوق را در گزارش ترکیبی حقوق و دستمزد سه ماهه پرداخت می

 
 : زمان پرداخت حق بیمه چه وقت است؟سوال
گزارش مالیات فصلی ترکیبی : طرح مرخ�� با حقوق اورگان بخ�� از برنامه زمانبندی پاسخ

های مالیات حقوق و دستمزد، از جمله فرم هایی را برای فرمروزرسانیاورگان خواهد بود. ما به
QO  روز های بهایم تا شامل طرح مرخ�� با حقوق اورگان شود. این فرمآماده کرده 132و فرم

 شود.آغاز می 2023ژانویه  1منت�� خواهند شد. پرداخت حق بیمه از  2023شده قبل از ژانویه 
 

 شود؟: در پرونده چه چیزهایی درج میسوال
تشکیل پرونده برای پرسنل استفاده  : طرح مرخ�� با حقوق در اورگان از همان قوانینپاسخ

کند. سیستم نماید که بیمه بیکاری در سیستم گزارش ترکیبی حقوق و دستمزد استفاده میمی
جایگزین  enilnO secnarFآماده استفاده خواهد بود.  2022جدید اداره استخدام اورگان از سپتامبر 

» رتال دستر�� به حساب کارفرماپو«) و SRPO» (دهی حقوق و دستمزد اورگانسیستم گزارش«
)EAA آغاز می شود. سیستم جدید  2022) خواهد شد که با تشکیل پرونده سه ماهه سوم در سال

)، FBWاز گزارش ترکیبی حقوق و دستمزد، شامل مالیات بیمه بیکاری، صندوق مزایای کارگران (
کند، و از سه ماهه بانی میپشتی teMirTهای خطوط و حمل و نقل مالیات تکلیفی ایالتی، مالیات

) و حق بیمه طرح مرخ�� با حقوق اورگان TTS، از مالیات حمل و نقل ��ا��ی (2023اول سال 
 پشتیبانی خواهد کرد.

 francesinfo.oregon.govو مشخصات تشکیل پرونده در  Fsecnarاط��عات بیشتر در مورد 
 ود است.موج

 
توانند حق بیمه را از حقوق کارمند کم نکنند آیا می 2023اگر کارفرمایان از اول ژانویه  :سوال

 به عقب برگردند و مبالغ را از حقوق کارمندان ک�� کنند؟
ریزی : ما متوجه هستیم که ممکن است هنگام ��وع یک فرآیند کاری جدید، خطاهای برنامهپاسخ

ماهه  تواند در سهکارفرما فراموش کرد که حق بیمه کارمندان را ک�� کند، مینشده رخ دهد. اگر 
 اول پس از متوجه شدن اشتباه، به عقب برگردد و مبلغ را از حقوق کارمندان ک�� کند.

 
 حساب پرداخت باید از کدگذاری خا�� استفاده کنیم؟: آیا برای درج این مالیات در صورتسوال
 خ�� با حقوق اورگان باید در دستمزد کارمند ذکر شود.: حق بیمه طرح مرپاسخ

 
 

https://francesinfo.oregon.gov/
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نام ثبت یجدید سایتدهندگان خدمات حقوق و دستمزد باید در : آیا کارفرمایان یا ارائهسوال
 کنند؟
، جایگزین enilnO secnarF، سیستم جدید اداره کار اورگان یعنی 2022: بله. از سپتامبر پاسخ

» دستر�� به حساب کارفرما«) و پورتال SRPO» (د اورگاندهی حقوق و دستمز سیستم گزارش«
)EAA وع می شود. سیستم جدید از گزارش  2022) خواهد شد و با ثبت سه ماهه سوم در سال��

)، مالیات FBWترکیبی حقوق و دستمزد، شامل مالیات بیمه بیکاری، صندوق مزایای کارگران (
کند، و از سه ماهه اول پشتیبانی می teMirT های خطوط و حمل و نقلتکلیفی ایالتی، مالیات

) و حق بیمه طرح مرخ�� با حقوق اورگان TTS، از مالیات حمل و نقل ��ا��ی (2023سال 
نام پشتیبانی خواهد کرد. ما به زودی اط��عاتی را در مورد نحوه دستر�� به سیستم جدید و ثبت

 رسال خواهیم کرد. و ایجاد حساب کاربری آن��ین جدید برای کارفرمایان ا
 

 دانید؟: آیا شماره حساب این نوع مالیات را میسوال
) خود برای گزارش، پرداخت یا پرسیدن NIB» (شماره شناسایی کسب و کار«: کارفرمایان از پاسخ

طرح مرخ�� با حقوق اورگان استفاده خواهند کرد. کاربری خود در سؤال در مورد حساب 
ها ممکن ها لحاظ کنند. برخی فرمها و پرداختتمام ارتباطات، برگشترا در  NIBکارفرمایان باید 

 ) نیز باشند.NIEF» (شماره شناسایی فدرال برای کارفرمایان«است شامل 
 

هایی برای حق بیمه طرح مرخ�� با حقوق اورگان استفاده : کارفرمایان باید از چه فرمسوال
 کنند؟
را ارسال خواهند » رش مالیات سه ماهه ترکیبی اورگانگزا«: کارفرمایان هر سه ماه یکبار پاسخ

ایم که شامل طرح مرخ�� با آماده کرده 132و فرم  QOهایی را برای فرم روزرسانیکرد. ما به
ها، منت�� خواهیم کرد. کارفرمایان در این فرم 2023شود، که قبل از ژانویه حقوق اورگان می

��ایط جهت پرداخت حق بیمه در طرح مرخ�� با حقوق بخ�� را که مربوط به دستمزدهای واجد 
کنند. هر کارفرما همچنین تکمیل می را های معوقتعداد کارمندان و سهمیه و نیز اورگان هستند

) را که شامل دستمزد موضوع مرخ�� 132باید گزارش اط��عات کارمندان شاغل در اورگان (فرم 
) در آخرین روز ماه بعد QOماهه ترکیبی اورگان (فرم با حقوق است، ارائه کند. گزارش مالیات سه 
   شود.از پایان فصل تقویمی یا قبل از آن ارائه می

 
 سایر سوا��ت کارفرمایان

دورکار دارم که در اورگان  مندکار یک  و: من یک کارفرما در ایالتی غیر از اورگان هستم سوال
 ؟شودطرح  عضومن باید  ��کتکند. آیا زندگی و کار می

کند سازی استفاده میبستگی دارد. طرح مرخ�� با حقوق اورگان از استانداردهای محلی :پاسخ
است. کارفرمایانی که » مرخ�� با حقوق واشنگتن«که مشابه طرح بیمه بیکاری فدرال و طرح 
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از را  کارمند باشد که سهم حق بیمه کنند، احتما��ً ��زمکارمندان آنها در اورگان کار و زندگی می
کارمند  25حقوق کارمند ک�� کرده و در طرح مرخ�� با حقوق اورگان ��کت کنند. اگر یک کارفرما 

کارفرما را برای کارمندانی که در اورگان دستمزد حق بیمه یا بیشتر داشته باشد، باید سهم 
حق ت سهم کارمند داشته باشد، کارفرما ملزم به پرداخ 25گیرند، بپردازد. اگر کارفرما کمتر از می

گیرند، نیست. با این حال، کارمندانی که در برای کارکنانی که در اورگان دستمزد می کارفرمابیمه 
 کنند.کنند همچنان حق بیمه خود را پرداخت میکنند و زندگی میاورگان کار می

دهند، برای طرح انجام می یساکنان اورگان که تمام کارهای خود را به طور فیزیکی در ایالت دیگر 
 کنند و واجد ��ایط این طرح نیستند.مرخ�� با حقوق اورگان حق بیمه پرداخت نمی

 
: اگر کسب و کار من در ایالتی مانند واشنگتن باشد که قب��ً طرح مرخ�� با حقوق سوال
 شود. آیا باید در این طرح هم ��کت کنم؟چه می ،داشته
د. طرح مرخ�� با حقوق نکنکارمندان ��کت شما در کجا کار می : بستگی به این دارد کهپاسخ

کند که مشابه طرح بیمه بیکاری فدرال و طرح سازی استفاده میاورگان از استانداردهای محلی
دو ایالت برای یک کارمند طرح است. احتما��ً نیازی به مشارکت در » مرخ�� با حقوق واشنگتن«

کنید آوری میکند، حق بیمه کارمندان را جمعدتاً در اورگان کار مینخواهد بود. اگر کارمند شما عم
سهم کارفرما را به طرح  ،بر اساس تمام دستمزدهای دریافتی در ایالت واشنگتن و اورگانو 

کنیم تا مطمئن شویم کنید. ما با ایالت واشنگتن مذاکره میمرخ�� با حقوق اورگان پرداخت می
کنیم تا کارمندان مجبور نباشند دو برای پرداخت حق بیمه پیروی می که همگی از قوانین یکسانی

 بار حق بیمه پرداخت کنند.
 

 سایر سوا��ت کارکنان
چگونه درخواست  ،: اگر اکنون بخواهم برای دریافت مزایای مرخ�� با حقوق اقدام کنمسوال
 کنم؟
کارفرمایان و کارمندان از شود. آغاز می 2023: طرح مرخ�� با حقوق اورگان در سال پاسخ

توانند در سپتامبر ��وع به پرداخت حق بیمه خود خواهند کرد و کارمندان می 2023ژانویه 
 enilnO secnarF توانید از طریق، می2023برای دریافت مزایا اقدام کنند. در سپتامبر  2023

. طرح مرخ�� ارائه کنیدکاغذی خود را بصورت مرخ�� درخواست دهید یا درخواست  یبرا
را نیز ایجاد کرده  منابع فهرستبا حقوق اورگان برای کمک به افراد جهت دریافت پشتیبانی،  

 است.
 

 کردم طرح زودتر ��وع شده باشد و ا��ن به دریافت مزایا نیاز دارم.: من فکر میسوال
دانیم که این طرح برای جوامع ما بسیار مهم است. کنیم و می: ما نگرانی شما را درک میپاسخ

کشد. طرح مرخ�� با حقوق اورگان برای اینکه یک برنامه جدید ��وع شود زمان زیادی طول می

https://paidleave.oregon.gov/Pages/resources.aspx
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آغاز شد.  2020در مارس  DIVOC-19گیری امضا شد و از طرف دیگر همه 2019در آگوست 
منتقل شدند زیرا افراد بسیاری در آغاز » بیمه بیکاری«ان ما برای کار به بخش بسیاری از کارکن

گیری کرونا، شغل خود را از دست دادند. این اتفاق بر نحوه همکاری ما با یکدیگر، میزان همه
 منابعی که در اختیار داشتیم و ��عت اجرای برنامه تأثیر گذاشت. 

هایی در را با دوستان و عزیزانتان به اشتراک بگذارید. در حال حا�� طرح منابع فهرستلطفاً 
 ند، البته اگر واجد ��ایط باشند.توانند در این مدت به شما کمک کندسترس هستند که می

https://paidleave.oregon.gov/Pages/resources.aspx

