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 االجازة المدفوعة األجر في والیة أوریغون تسمح للموضفین في أوریغون بأخذ إجازة مدفوعة األجر للحصول على إجازة
 عائلیة وطبیة وآمنة.

 
 تواریخ مھمة یجب مالحظتھا

 ۳ ینایر ۲۰۲۳

تغطیة اإلجازة المدفوعة األجریمكن لألفراد العاملین لحسابھم الخاص البدء في اختیار   

 ۳ سبتمبر ۲۰۲۳ تبدأ الفوائد       

 إذا كنت تعمل لحسابك الخاص ، فلن یتم تغطیتك تلقائیا بموجب االجازة المدفوعة األجر في والیة أوریغون

 یمكنك اختیار التغطیة إذا:

 عملك في والیة أوریغون. و 

  من الدخل الصافي ضمن العمل الحر دوالر في والیة أوریغون ۱۰۰۰كسبت ما ال یقل عن 
 

 ھل أنا أعمل لحسابي الخاص؟
 األجر في والیة أوریغون: االجازة المدفوعة لحسابك الخاص عبرة بالعمل ما یعنیھ إلیك كیف یتم تحدید

 إذا كنت تعمل في عملك الخاص بدال من العمل لدى صاحب عمل معین ؛ و
     لحسابك الخاص على الضرائب الخاصة بك.انك تبلغ عن األرباح من عملك كدخل عامل 

  

 
قائمھ العاملین لحسابھم الخاص

  
  

  
  
 
 

 

ستخدم قائمة التحقق ھذه للتحضیر الختیار التغطیة كشخص ا
صول على إجازة مدفوعة األجر فيیعمل لحسابھ الخاص للح  

. أوریغون      والیة 
 paidleave.oregon.govللمعلومات  

https://paidleave.oregon.gov/Pages/default.aspx
https://paidleave.oregon.gov/
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  كن مستعد
ستبدأ بإنشاء حساب على  .۲۰۲۳ینایر 1یمكنك اختیار تغطیة اإلجازة المدفوعة في والیة أوریغون بدءا من 

فیما یلي بعض األشیاء التي یجب حفظھا في االعتبار. اونالین. فرنسیس  
 

 ستقوم بإنشاء حساب على فرنسیس اونالینFrances Online  .كموظف لحسابھ الخاص 
  إذا اخترت تغطیة إجازة مدفوعة األجر في والیة أوریغون ، فستحتاج إلى الموافقة على دفع المساھمات لمدة

 ثالث سنوات على األقل.
 والیة أوریغون والفدرالي للعام السابق. وستحتاج إلى نسخة من إقرار ضریبة الدخل الشخصي في 

 
  أوریغون كیف یتم إختیار االجازة المدفوعة األجر في والیة

 
 جمع المستندات الخاصة بك :۱الخطوة 

 ستحتاج إلى إعداد المستندات التالیة قبل التقدیم:
 لم یكن لدیك نسخة ، فیمكنك أوریغون والدخل الفدرالي للعام السابق (إذا   إقرار ضریبة الدخل الشخصي لوالیة

 طلب نسخة من إدارة اإلیرادات في والیة أوریغون).
 .صافي الدخل من العمل الحر (الدخل بعد نفقاتك) من سنة الضریبیة السابقة 

 
 التقدم بطلب للحصول على تغطیة العاملین لحسابھم الخاص :۲الخطوة 

 للتقدم بطلب للحصول على تغطیة اإلجازة المدفوعة. Frances Onlineاستخدم فرنسیس اونالین 
 

 إدفع االشتراكات كل ربع سنة :۳ الخطوة
لربع بعد الموافقة على طلبك ، قسم التوظیف في والیة أوریغون سوف ترسل لك كوبونات الدفع لمبلغ المساھمة المستحقة 

٪  ۱ بنسبة صافي الدخل من العمل الحر ٪ من  ٦۰ ملون لحسابھم الخاص حصة الموظف ،(یدفع األفراد العا ألسنة
  مقسمة إلى أربع دفعات ربع سنویة).

   .Revenue Online ادفع المبلغ على اإلیرادات عبر اإلنترنت

 

 التحقق من الدخل السنوي :٤الخطوة 

 أكتوبر إذا قمت بتقدیم إقرارك الضریبي مع التمدید) ، ۳۰أبریل من كل عام (أو بحلول  ۳۰بحلول 
یجب علیك تقدیم نسخة من إقرارك الضریبي على الدخل الشخصي في والیة أوریغون والفدرالي إلى إدارة التوظیف في 

  .Frances Onlineوالیة أوریغون باستخدام 
 
 

https://paidleave.oregon.gov/Pages/default.aspx
https://frances.oregon.gov/Employer/_/
https://frances.oregon.gov/Employer/_/
https://frances.oregon.gov/Employer/_/
https://revenueonline.dor.oregon.gov/tap/_/
https://frances.oregon.gov/Employer/_/

