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Paid Leave Oregon  بھ کارمندان در اورگان اجازه می دھد تا برای مرخصی خانوادگی، پزشکی و ایمن از
 مرخصی با حقوق استفاده کنند.

 
 تاریخ ھای مھمی کھ باید یادداشت کنید

 ) با حقوق را انتخاب کنندPaid Leaveافراد خوداشتغال می توانند پوشش مرخصی(  2023ژانویھ  1

 مزایا آغاز می شود  2023سپتامبر 3 

 

  قرار نمی گیرید. Paid Leave Oregonاگر خوداشتغال ھستید، بھ طور خودکار تحت پوشش 
 شما می توانید پوشش را انتخاب کنید اگر:

 کار شما در اورگان است؛ و 
 دالر در اورگان درآمد خالص از خوداشتغالی (درآمد پس از مخارج خود) در سال  1000داقل شما ح

 مالیاتی قبلی قبل از درخواست کردن بھ دست آورده اید.
 

 آیا من خوداشتغال ھستم؟

 بھ طور کلی معنای خوداشتغالی را تعریف می کند: Paid Leave Oregonدر اینجا نحوه 

  برای یک کارفرمای خاص، برای کسب و کار خود کار می کنید. واگر بھ جای کار کردن 
  شما سود حاصل شده از کسب و کار خود را بھ عنوان درآمد خوداشتغالی در مالیات خود  

 گزارش می دھید.

  

 خویش فرما
 چک لیست

از این چک لیست برای آماده شدن برای انتخاب پوشش بھ عنوان 
استفاده  Paid Leave Oregonیک فرد خوداشتغال برای 

  کنید.
 paidleave.oregon.govاطالعات: 

https://paidleave.oregon.gov/Pages/default.aspx
https://paidleave.oregon.gov/
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 آماده شدن

انتخاب کنید. شما با ایجاد یک حساب کاربری در  2023را از اول ژانویھ  Paid Leave Oregonتوانید پوشش می
Frances Online :شروع خواھید کرد. در اینجا مواردی وجود دارد کھ باید در نظر داشتھ باشید 

 ری در شما یک حساب کاربFrances Online .بھ عنوان خوداشتغال ایجاد خواھید کرد 
  اگر پوششPaid Leave Oregon .را انتخاب کنید، باید با پرداخت مشارکت حداقل برای سھ سال موافقت کنید 
 .شما بھ یک کپی از اظھارنامھ مالیات بر درآمد شخصی اورگان و فدرال برای سال قبل نیاز دارید 

 

 Paid Leave Oregonنحوه انتخاب 

 : مدارک خود را گردآوری کن 1مرحلھ 

 قبل از درخواست، باید مدارک زیر را آماده داشتھ باشید:

  اظھارنامھ مالیات بر درآمد شخصی اورگان و فدرال سال قبل (اگر نسخھ ای ندارید، می توانید یک نسخھ از آن را
 ) درخواست کنید).Oregon Department of Revenueاز اداره درآمد اورگان(

 .درآمد خالص حاصل شده از خوداشتغالی (درآمد پس از ھزینھ ھای شما) از سال مالیاتی قبل 

 : برای پوشش خوداشتغالی درخواست بدھید2مرحلھ 
 ) استفاده کنید.Paid Leaveبرای درخواست پوشش مرخصی با حقوق(  Frances Onlineاز 

 : پرداخت سھم در ھر فصل سھ ماھھ 3مرحلھ 
  )Oregon Employment Departmentپس از تایید درخواست شما، اداره استخدام اورگان(

  کوپن ھای پرداختی را برای مبلغ سھم در نظر گرفتھ شده برای  فصل سھ ماھھ بھ شما ارسال می کند.
درصد درآمد خالص ناشی از خوداشتغالی تقسیم شده در  1درصد از  60کارمند را پرداخت می کنند،(افراد خوداشتغال سھم 

  چھار پرداخت سھ ماھھ)
  .  OnlineRevenueمبلغ را پرداخت کنید

 : تأیید درآمد ساالنھ4مرحلھ 
  اکتبر اگر اظھارنامھ مالیاتی خود را پس از تمدید ارسال کنید)، 30آوریل ھر سال (یا تا  30تا 

 Oregonباید یک کپی از اظھارنامھ مالیات بر درآمد شخصی اورگان و فدرال خود را بھ اداره کار اورگان(
Employment Department.ارائھ دھید (Frances Online . 

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://revenueonline.dor.oregon.gov/tap/_/
https://www.oregon.gov/employ/modernization/Pages/Frances-Online.aspx

