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 خوداشتغالی پوشش
 
 
 

 خانواده، به که زندگی مھم مواقع برای تا دھدمی اجازه اورگان در کارمندان به که جدیدی برنامه
 .بگیرند حقوق با مرخصی شود،می مربوط افراد تالمس و بھداشت

 
 اورگان حقوق با مرخصی طرح مشمول کنند) می کار خودشان برای که( خوداشتغال افراد آیا

 شوند؟می
 پوششتحت برای  نامثبت با توانندمی مستقل، پیمانکاران شامل کنند،می کسب درآمد و کنندمی کار خودشان برای که افرادی

 پوشش تحت نام،ثبت عدم صورت در افراد، این .کنند شرکت حقوق با مرخصی طرح در خود، سھم پرداخت و گرفتن قرار
 .گیرندنمی قرار

 میشوم؟ محسوب خوداشتغال آیا باشم کار و کسب مالک خودم اگر
از  ،یاتیکه در گزارش مال یگر از کسب و کارد. اکنیمی پرداخت حقوق خودتان به چگونه که دارد این به بستگی موضوع این

 لیو در صورت تما دیصورت شما خوداشتغال ھست نیدر ا د،یکنیم افتیسود در دیبرینام م یآن به عنوان درآمد خوداشتغال
که در  دیکنیم افتیو چک حقوق در دیاگر کارمند کسب و کار خود ھست .دیبا حقوق شرکت کن یدر برنامه مرخص دیتوانیم

W2 دیریگیبا حقوق اورگان قرار م یمرخصطرح که تحت پوشش  دیھست یصورت کارمند نیشود، در ایگزارش م. 

  کنم؟ نامثبت توانممی زمانی چه بگیرم، قرار اورگان حقوق با مرخصیطرح  پوشش تحت بخواھم اگر

 .شودشروع می 2023 ژانویه 1 نام کنند که ازتوانند برای پوشش مرخصی با حقوق اورگان ثبتافراد خوداشتغال می
 

 چیست؟ پوشش انتخاب الزامات
 :مرخصی با حقوق اورگان قرار گیرد، بایدطرح برای اینکه یک فرد خوداشتغال تحت پوشش 

 درآمد مشمول مالیات از طریق خوداشتغالی در سال گذشته داشته باشد یا بیشتر دالر 1000حداقل  $
 فرم انتخاب را تکمیل کرده باشد  $
 ارائه دھد دھدخوداشتغالی وی را نشان مییک کپی از اظھارنامه مالیاتی خود را که درآمد  $
حقوق اورگان را  اضافی طرح درخواست مرخصی با اطالعاتبا پرداخت سھم خود برای یک دوره سه ساله موافقت کرده و  $

 ارائه دھد
 
 

  خود پرداخت کنند؟بیمه افراد خوداشتغال چقدر باید بابت سھم 

 پوشش برای 2023بیمه در سال  سھم درصد .کرد خواھند پرداخت بار یک ماه سه ھر را خود افراد خوداشتغال، سھم
 اگر مثال، عنوان به .است درآمد دالر 132،900 سقف تا حداکثر ،ساالنه مالیات مشمول درآمد از 0.6% خوداشتغالی

 .کندمی پرداخت خود سھم عنوان به دالر 90 حداکثر ماه سه ھر باشد، سال در دالر 60،000 فردی خوداشتغالی درآمد

 

http://www.oregon.gov/Employ


paidleave.oregon.gov 
Oregon Employment Department | www.Oregon.gov/Employ | PFMLI009  FA (0922) 

 

 

 شود؟یبا حقوق اورگان ارائه م یتوسط طرح مرخص ییایچه مزا
 .شودمی بارداری به مربوط مرخصی برای اضافی ھفته دو اضافه به سال در حقوق با مرخصی ھفته 12 شامل ،پوشش

دستمزد  نیانگیبر اساس م دریافتیمبلغ  خواھند کرد.بیکاری دریافت  به عنوان بیمه٪ دستمزد خود را 100از کارمندان  یاریبس
 1469حدود  یھفتگپرداختی دالر و حداکثر مبلغ  61در حال حاضر حدود  یھفتگپرداختی حداقل مبلغ  شما در سال گذشته است.

به روز  یجوال 1 است که ھر سال در  التیادر  یدستمزد ھفتگ نیانگیبر اساس ممبلغ پرداختی حداقل و حداکثر  دالر است.
 شود.یم

 است؟ یکسان کارمندان با خوداشتغال افراد مزایای پرداختی توسط بیمه برای آیا
ارائه شده  آنالینمالی ارائه شده در طرح مرخصی با حقوق اورگان بصورت  مساعدتاطالعات بیشتر در مورد  .بله

 است. 

 شود؟می شروع زمانی چه از مالی مساعدت پرداخت

 .شودمی آغاز 2023 سپتامبر 3 از اورگان حقوق با مرخصی طرح در مالی مساعدت پرداخت 
 

 کند؟ دریافت مالی مساعدت بالفاصله تواندمی خوداشتغال فرد یک آیا
 واجدخود،  سھم پرداخت سال یک از پس کنند،می نام ثبت اورگان حقوق با مرخصی طرح در که خوداشتغالی افراد

 مبلغ باشند، کرده پرداخت را خود سھم سال یک از کمتر که صورتی در .ھستند مالی مساعدت کامل مبلغ دریافت شرایط
ماه عضو طرح باشد تا واجد  ۳فرد باید حداقل  یک موارد، بیشتر در .کرد خواھند دریافت مالی مساعدت عنوان به کمتری

مساعدتھای جزئی تا  به عنوان مثال، برای واجد شرایط بودن جھت دریافت .ھای مالی شودشرایط برخی مساعدت
حداقل  2023 ژوئن 30 نام تانام کنند و از زمان ثبتثبت 2023 ، افراد خوداشتغال باید تا پایان ژوئن2023 سپتامبر

 .خود را پرداخت کنند حق بیمهدرآمد،  دالر 1000 برای

  چیست؟ است کرده نامثبت پوشش طرح در که خوداشتغال فرد یک برای نیاز مورد الزامات
 :باید کنندمی نامثبت حقوق با مرخصی پوشش برای که خوداشتغالی افراد
 کنند؛ پرداخت را خود حق بیمه بار یک ماه سه ھر $
 .دھند ارائه سال ھر آوریل 30 تا را خود مالیاتی اظھارنامه از کپی یک و داده گزارش را خود درآمد $

 

 است؟ مدت چه تا استحقاقی مرخصی پوشش
 خود حق بیمه پرداخت بایا بیشتر  سال سه باید کندمی نامثبت استحقاقی مرخصی پوشش برای که خوداشتغال فرد یک

 .کند موافقت

 است؟ لغو قابل انتخابی پوشش آیا
طرح  اول، سالتواند در سه ورشکستگی کرده باشد می اعالمیک فرد خوداشتغال در صورتی که دیگر شغل آزاد نداشته باشد یا 

 .کند لغو را پوشش خواست که زمانی ھر تواندمی فرد پوشش، سال سه از پس .کند لغو را خود با حقوق مرخصی

  کند؟ نامثبت پوشش برای تواندمی کندمی کار ھم کارفرما برای و است خوداشتغال که شخصی آیا
 خود، عادی اشتغال برای .کندمی پرداخت را سھمش شخص خود خوداشتغالی، از حاصل درآمد برای .بله

 مساعدت میزان حقوق، با مرخصی به نیاز صورت در سپس، .کندمی کمش حقوق چک از راوی  سھم وی کارفرمای
 .شودمی تعیین وی خوداشتغالی دستمزد و درآمد اساس بر فرد مالی
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