امتیاز کارمندان خط مقدم مینهسوتا
در مورد

برای قدردانی از خدمات کسانی که در شرایط اضطراری دوران صلح
کویید 19-در خط مقدم کار کردند ،والی .تیم والتز ( )Tim Walzقانونی
را در تاریخ  29اپریل  2022امضا کرد که بربنیاد آن این کارمندان
میتوانند برای امتیاز کارمندان خط مقدم درخواست دهند .جزئیات
پروگرام ،از جمله پروسه درخواست و مهلت زمانی بصورت آنالین
در این سایت  .frontlinepay.mn.govموجود است .جهت ثبتنام
برای دریافت معلومات بهروز در مورد امتیاز کارمندان خط مقدم به این
ویبسایت مراجعه نمایید.

اشخاص واجد شرایط

برای اشخاص واجد شرایط ارائه درخواست اساسا دو قسمت وجود دارد :الزامات کار و بخش وظیفه.

الزامات کار

برای اینکه متقاضی واجد شرایط درخواست برای امتیاز کارمندان خط مقدم باشد:
• باید حداقل  120ساعت در یکی از بخشهای خط مقدم بین  15مارچ 2020 ،الی  30جون 2021 ،در مینهسوتا
مصروف به کار بوده باشد؛
• متقاضی برای ساعاتی که در جریان این مقطع زمانی کار کرده است-
• به دلیل ماهیت کار خود قادر به کار کردن از راه دور نبوده و
• نزدیک اشخاصی بیرون از فامیل خود کار کرده است؛
• باید برای حداقل یکی از سالهای مالیاتی  2020یا  2021از الزامات عاید برخوردار باشد-
• کارمندان دارای مسئولیت مستقیم مراقبت از مریضان کویید 19-باید عاید ناخالص تعدیل شده* کمتر از
 350000دالر برای مالیاتدهندگان متاهل که مشترکا ثبتنام میکنند یا کمتر از  175000دالر برای دیگر
ثبتکنندگان و
• برای کارمندان مشاغلی که مسئولیت مستقیم مراقبت از مریض کویید 19-را به عهده ندارند ،حدود عاید
ناخالص تعدیل شده*  185000دالر برای مالیاتدهندگان متاهل که مشترکا ثبتنام میکنند یا  85000دالر
برای دیگر ثبتکنندگان؛ و
• نباید مجموعا ً بیش از  20هفته برای هفتههای بین  15مارچ 2020 ،الی  26جون 2021 ،مزایای بیمه بیکاری
دریافت نموده باشد.
*معلومات بیشتر در مورد عاید ناخالص تعدیل شده:
.irs.gov/e-file-providers/definition-of-adjusted-gross-income

می 2022

بخشهای وظیفه

 .1خدمات تعمیراتی ،از جمله ترمیمات و نگهداری ،امنیت و سرایداری؛
 .2نگهداری از طفل؛
 .3محکمهها و مراکز تادیبی؛
 .4امدادگران ایمرجنسی؛
 .5خدمات غذایی ،ازجمله تولید ،فرآوری ،پختن ،فروش و تسلیمدهی؛
 .6خدمات ترانسپورت زمینی و هوایی؛
 .7مراقبت صحی؛
 .8مراقبت طوالنی مدت و مراقبت در خانه؛
 .9تولید؛
 .10صحت عامه ،خدمات اجتماعی و خدمات تنظیم مقررات و نظارت؛
 .11ترانسپورت عمومی؛
 .12پرچون فروشی ،از جمله فروش ،پروسس فرمایش ،توزیع و تسلیمدهی؛
 .13مکاتب ،از جمله مکاتب هیئت امنایی ،مکاتب ایالتی و تحصیالت عالی؛
 .14اقامتگاههای موقت و هتلها؛ و
 .15توانبخشی حرفوی.

محل ارائه درخواست

بعد از آماده شدن درخواست ،کارمندان واجد شرایط  45روز فرصت خواهند داشت که در سایت
 .frontlinepay.mn.govبرای امتیاز کارمندان خط مقدم درخواست دهند .برای دریافت منابع موثر ازقبیل جواب
به سواالت پرتکرار ،بروشورهای اطالعرسانی به چندین لسان ،فلمهای کوتاه تعلیمی و غیره به این ویبسایت مراجعه
نمایید.

کمک به ارائه درخواست

بعد از آماده شدن درخواست ،یک مرکز تماس و میز رهنمایی به چندین لسان نیز برای کمک به متقاضیان در دسترس
خواهد بود.

پرداختیها

بعد از پروسس و راستیآزمایی درخواستها ،همچنان یک دوره زمانی  15روزه برای متقاضیان پذیرفته نشده جهت
اعتراض به تصمیمات ،لیست نهایی متقاضیان واجد شرایط مشخص خواهد شد .به هر متقاضی واجد شرایط مبلغ یکسانی
پرداخت خواهد شد .تمامی درخواستها همزمان این پروسه را طی مراحل خواهند کرد و پرداختها برای پروسس با
یکدیگر ارسال خواهند شد.

نوت :این بروشور خالصه کوتاهی از قانون مینهسوتا است .به حیث یک رهنما تهیه شده است و نباید جایگزین مقررات
مینهسوتا مربوط به امتیاز کارمندان خط مقدم محسوب گردد.
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