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 الخاص  لحسابهم   العاملين  تغطية 
 

 

    لبعض أهم  األجر  مدفوعة   إجازة  بأخذ  أوريغون   والية  في   موظفين لل  يسمح  جديد   برنامج 

 .وسالمتنا  وصحتنا  عائالتنا على تؤثر  التي  الحياة  لحظات

 
 في األجر المدفوعة  اإلجازات  في  مشمولون  الخاص  لحسابهم  يعملون  الذين  األشخاص  هل 

 ؟ والية أوريغون

 من  األجر  اإلجازة المدفوعة  برنامج  في   المشاركة اختيار  المستقلون،   المقاولون   ذلك   في   بما  الخاص،  لحسابهم  العاملين  لألشخاص   ممكن
 .باإلشتراك  يقوموا  لم   إذا  تغطيتهم   تتم   لن  .المساهمات   ودفع   التغطية   في  التسجيل   خالل 

 عمل؟  صاحب  كنت  إذا  الخاص   لحسابي  عامالا   أعتبر  هل 

ا من الشركة التي أبلغت عنها كدخل   .لنفسك   بها   تدفع  التي الطريقة  عىل   يعتمد   هذا  شخص يعمل لحسابه الخاص  إذا تلقيت أرباحا

 . األجر المدفوعةضرائبك، فأنت تعمل لحسابك الخاص ويمكنك اختيار المشاركة في برنامج اإلجازة ل بالنسبة

، فأنت موظف مشمول باإلجازة المدفوعة األجر في والية  W2إذا كنت موظفاا في عملك وتلقيت شيكاا براتب تبلغ عنه على 

 أوريغون. 

 فمتى  أوريغون،  والية في األجر مدفوعة إجازة  على  الحصول في أرغب  كنت   إذا 

 التسجيل؟   يمكنني 

ا أوريغون  والية   في  اإلجازة المدفوعة األجر   تغطية   في   التسجيل   الخاص   لحسابهم   العاملين   لألشخاص   يمكن   2023.يناير   1 من  بدءا

 التغطية؟   اختيار  متطلبات   هي  ما 

 :الخاص  لحسابه  يعمل  الذي  الشخص  على  يجب  ،المدفوعة األجر في والية أوريغون   اإلجازة  ضمن  مشمول   تكون  لكي 

o السابقة  التقويمية  السنة  في  الذاتي العمل   من  للضريبة الخاضع   الدخل من  قلأل ا   ىعل  رال دو   1000 كسب 

o إكمال إشعاراإلختيار 

o  تقديم نسخة من اإلقرارالضريبي الخاص يوضح الدخل من العمل الذاتي 

o  دفع اإلشتراكات لمدة ثالث سنوات وتقديم معلومات إضافية حسب الطلب من اإلجازة علىالموافقة 

 .أوريغون بواليةالمدفوعة 
 

 ؟ ما هو المبلغ الذي يتعين دفعه من العاملين لحسابهم الخاص لإلشتراكات 
 .سنوية   ربع   اشتراكات   الخاص   لحسابهم   العاملين   يدفع  

دوالر في    132،900الدخل ، بحد أقصى   ٪ من الضريبة السنوية 0.6الحالي لتغطية العاملين لحسابهم الخاص هو  معدل االشتراكات  
 .لإلشتراكات  سنة كل ربع   دوالراا   90دوالر سنوياا من دخل العمل الحر لن تدفع أكثر من     60.000الدخل.على سبيل المثال ، شخص يكسب 
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 أوريغون؟  يةوال في جرألا مدفوعةالجازة إلا من  المقدمة فوائدال هي ما 

يعتمد مبلغ االستحقاق   أسبوعاا من اإلجازة المدفوعة األجر سنوياا ، باإلضافة إلى أسبوعين إضافيين لإلجازة المتعلقة بالحمل.    12التغطية    توفّر
ا  سيكون الحد األدنى للمزاي  في العام السابق واالشتراكات المدفوعة. اعتماداا على دخلك خالل هذا الوقت،  الفردالمدفوع على متوسط دخل  

ا،  57األسبوعية حوالي   ا أمريكياا.   1375ما يقرب من   وستكون أقصى فائدة أسبوعية  دوالرا  دوالرا

 للموظفين؟   نفسها  هي   الخاص  لحسابهم  العاملين   فوائد  هل 

 .نترنتإلا   عبر  أوريغون   ية وال  في   جرأل امدفوعة الجازة إلا  فوائد   حول  المعلومات   من   مزيد  يتوفّر  .نعم

  المزايا؟  تبدأ  متى 

 2023. سبتمبر في  ن المدفوعة األجر في والية أوريغو  المزايا من خالل اإلجازة  تبدأ   

 الفور؟   عىل  المزايا  عىل الحصول الخاص لحسابه  يعمل  الذي  للشخص  يمكن  هل 

أوريغون الحصول على مبلغ   بالتسجيل في اإلجازة المدفوعة األجر في والية يحق لألشخاص العاملين لحسابهم الخاص الذين قاموا 

مزايا مخفض إذا كانوا يدفعون اشتراكات لمدة تقل عن عام. في   المزايا بالكامل بعد دفع اإلشتراكات لمدة عام. سيحصلون على مبلغ 

 هالا للفوائد. عىل سبيل المثال، لكي تكون مؤهالا للشخص تغطية لمدة ربع سنة على األقل ليكون مؤ  أغلب الحاالت، يجب أن يكون 

التسجيل بحلول نهاية يونيو   على األشخاص العاملين لحسابهم الخاص   يتعيّن، 2023للحصول عىل فوائد جزئية بحلول سبتمبر  

 2023. يونيو  30دوالر على األقل  بين وقت التسجيل وحتى   1,000 ودفع اشتراكات عن الدخل الذي هوبقيمة  2023

  ما هي متطلبات صاحب العمل الحر الذي قد اشترك في التغطية؟

 األجر اآلتي:  اإلجازة المدفوعة   تغطية   عىل   للحصول   باإلشتراك   يقومون   الذين   الخاص،  لحسابهم   العاملين األشخاص  على يجب  

o  سنوية  ربع  اشتراكات  دفع 

o  أبريل من كل عام.  30اإلبالغ عن دخلهم وتقديم نسخة من اإلقرار الضريبي بحلول 

 

 ؟ اإلجازة المدفوعة األجر  بتغطية  اإللتزام  مدة  هي  ما 

 دفع  على  الموافقة اإلجازة المدفوعة األجر تغطية  على  للحصول  باإلشتراك   يقوم  الذي  الخاص   لحسابه  العامل  الشخص  على  يجب

 .قل ألا   ىعل   سنوات  ث ال ث  لمدة  اشتراكات

 ؟ اإلختيارية  التغطية   إلغاء  يمكن  هل

 يعمل   يعد  لم  إذا   األجر  المدفوعة  إجازته  إلغاء   الخاص   لحسابه  للعامل  يمكن  ، األولى   الثالث   السنوات  غضون   في 

 .وقت  أي   في   التغطية   إلغاء  يمكنه   التغطية،  من  سنوات  ثالث   بعد   .لإلفالس   ا طلبا  قدم  أو الخاص   لحسابه 

 
 التسجيل آخر  عمل  صاحب  لدى  ويعمل  الخاص  لحسابه  يعمل  لشخص  يمكن  هل

 التغطية؟   عىل  للحصول
سيقوم صاحب العمل   بالنسبة للوظيفة النظامية، االشتراكات بنفسه.  الشخص   يدفع  الخاص،  لحسابهم  العمل  من  لدخلهم  .نعم  

  كل  أساس  على  الفوائد  مبلغ  تحديد  فسيتم  ،األجر   مدفوعة  إجازة  إلى   احتاجوا  إذا   ذلك، وبعد .من رواتبهم بخصم اشتراكاتهم
 .لحسابهم الخاص العمل  من  ودخلهم  رواتبهم  من
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