أجور العمال الميدانيين في مينيسوتا
الموضوع

بهدف شكر سكان مينيسوتا الذي عملوا في األعمال الميدانية أثناء الحالة
الطارئة لمرض كوفيد 19-في وقت السلم ،وقّع الحاكم تيم والز قانونا في 29
أبريل  ،2022مما مكن هؤالء العمال من التقدم بطلب للحصول على راتب
العامل الميداني .تتوفر تفاصيل البرنامج ،بما في ذلك عملية تقديم الطلب
والمخطط الزمني ،على الموقع  .frontlinepay.mn.govقم بزيارة
الموقع اإللكتروني للتسجيل ولتلقي تحديثات أجور العمال الميدانيين عبر
البريد اإللكتروني.

من مؤهل

هناك في البداية قسمين لمن مؤهل للتقدم بطلب :متطلبات العمل وقطاع العمل.

متطلبات العمل

لكي يكون مؤهال للحصول على أجر العامل الميداني ،ينبغي على المقدم:
• أن يكون قد توظف على األقل  120ساعة في مينيسوتا في واحدة أو أكثر من قطاعات العمل الميداني بين  15مارس
 2020و  30يونيو 2021؛
• بالنسبة إلى ساعات العمل خالل هذه الفترة الزمنية ،ينبغي على مقدم الطلب -
• ّأل يكون كان قادرا على العمل عن بعد بسبب طبيعة عمل الفرد و
• عمل على مقربة من أشخاص خارج أسرة الفرد؛
• أن يلبي متطلبات الدخل لمدة سنة ضريبية واحدة على األقل من  2020أو – 2021
• يتعين على العمال الذين لديهم مسؤوليات رعاية مباشرة لمرضى كوفيد 19-أن يكون دخلهم اإلجمالي المعدل* أقل
من  350,000دوالر أميركي لدافعي الضرائب المتزوجين الذين يقدمون بياناتهم الضريبية بشكل مشترك ،أو أقل
من  175,000دوالر أميركي لمقدمي البيانات الضريبية اآلخرين و
• بالنسبة إلى العمال في المهن التي ال تشمل مسؤوليات رعاية مباشرة لمرضى كوفيد ،19-ويبلغ حد الدخل اإلجمالي
المعدل*  185,000دوالر أمريكي لدافعي الضرائب المتزوجين الذين يقدمون بياناتهم الضريبية بشكل مشترك ،أو
أقل من  85,000دوالر أميركي لمقدمي البيانات الضريبية اآلخرين؛ و
• لم يستلم أي إعانة تأمين ضد البطالة ألكثر من  20أسبوعا على أساس تراكمي ألسابيع بين  15مارس  2020و 26
يونيو .2021
*إعرف المزيد عن الدخل اإلجمالي المعدل.irs.gov/e-file-providers/definition-of-adjusted-gross-income :
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قطاعات العمل

 .1خدمات البناء ،بما في ذلك الصيانة ومسؤوليات الناطور واألمن؛
 .2رعاية األطفال؛
 .3المحاكم واإلصالحيات؛
 .4مستجيبو الطوارئ؛
 .5الخدمات الغذائية ،بما في ذلك اإلنتاج ،والتجهيز ،واإلعداد ،والبيع ،والتسليم؛
 .6خدمات النقل البري والجوي؛
 .7الرعاية الصحية؛
 .8الرعاية الطويلة األجل والرعاية المنزلية؛
 .9التصنيع؛
 .10الصحة العامة والخدمات االجتماعية والخدمات التنظيمية؛
 .11النقل العام؛
 .12البيع بالتجزئة ،بما في ذلك المبيعات والتجهيز والتوزيع والتسليم؛
 .13المدارس ،بما في ذلك المدارس المستقلة والمدارس الحكومية والتعليم العالي؛
 .14المالجئ المؤقتة والفنادق؛ و
 .15التأهيل المهني.

أين يمكن تقديم الطلب

بعد أن يصبح الطلب جاهزا ،سيكون أمام العمال المؤهلين  45يوما لتقديم طلب للحصول على أجر العامل الميداني
 .frontlinepay.mn.govقم بزيارة الموقع اإللكتروني للحصول على موارد مفيدة ،مثل إجابات لألسئلة المتداولة،
النشرات اإلعالمية بلغات متعددة ،ملفات فيديو إلرشادية موجزة والمزيد.

مساعدة في الطلب

ضا مركز اتصال ومكتب مساعدة متوفرين لمساعدة المتقدمين بطلبات بلغات
بعد أن تصبح الطلبات جاهزة ،سيكون أي ً
متعددة.

المدفوعات

بعد تجهيز الطلبات والتحقق منها ،فضال عن فترة  15يوما للمتقدمين المرفوضين للطعن في تلك القرارات ،سيتم تحديد
القائمة النهائية لمقدمي الطلبات المؤهلين .سيتم تزويد كل متقدم مؤهل بمبلغ متساوي في الدفع .سيتم معالجة جميع الطلبات
خالل العملية في نفس الوقت ،وسيتم تحويل المدفوعات لتحضيرها معا.

إشعار :هذه نشرة موجزة من قانون مينيسوتا .يقصد منه إرشاد وال يعتبر بديل لقوانين مينيسوتا في ما يتعلق بأجور العاملين
الميدانيين.
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