د ماینیسوټا ( )Minnesotaد لومړۍ کرښې د کارکوونکي معاش
په دې اړه چې

د ماینیسوټا ( )Minnesotaله هغو اوسېدونکو څخه مننه وکړو چا چې
د کووېډ 19-د بېړني حالت د چټکتیا پر مهال په لومړیو کرښو کې خدمت
کړی دی ،والي  Tim Walzد اپریل په  29مه 2022 ،یو قانون السلیک
کړ ،چې له مخې یې هغو کارکوونکو ته د معاش د اخېستو د غوښتنې
اجازه ورکوي چې په لومړۍ کرښه کې یې کار کړی وي .د غوښتنلیک
د پروسې او مهال ویش په ګډون ،د اړونده برنامې جزئیات ،په آنالین بڼه
په  frontlinepay.mn.govپاڼه کې موندلی شئ .د لومړۍ کرښې د
کارکوونکي د معاش په اړه د بریښنالیک له الرې د لېږونکو تازه جزیاتو د
ترالسه کولو په موخه د نوم لیکنې لپاره اړونده وېب پاڼې ته ورشئ.

څوک یې وړ دي

په لومړي سر کې د دې لپاره دوه برخې شتون لري چې څوک یې د غوښتنلیک وړ دي :د کار شرایط او د کاري ساحې
سکتور.

د کار شرایط

د لومړۍ کرښې د کارکوونکي د معاش لپاره د وړ کیدو په موخه ،غوښتونکي:
• باید په ماینیسوټا ( )Minnesotaکې لږ تر لږه  120ساعته په یوه یا زیاتو د لومړۍ کرښې په اړوند سکتورونو
کې د مارچ د  15مې 2020 ،او د جون  30مې 2021 ،ترمنځ دنده ترسره کړي وي؛
• د یادې مودې په اوږدو کې د تر سره شوې دندې د ساعتونو لپاره غوښتونکی –
• د فرد د کار او طبیعت له امله د غیر حضوري کار کولو توان نه درلود
• د فرد له کور څخه د باندې کسانو سره یې نږدې کار کړی دی؛
• باید لږترلږه یې د  2020یا  2021مالیاتي کلونو څخه د یوې لپاره د عایداتو شرایط پوره کړي وي -
• هغه کارکوونکي چې په مستقیم ډول د کووېډ 19-ناروغانو د پاملرنې مسؤلیتونه لري باید تنظیم شوي ناخالص
عاید ولري * د واده شويو مالیه ورکوونکو لپاره له  350,000امریکايي ډالرو څخه کم وي ،یا د نورو مالیه
ورکونکو لپاره له  175,000امریکايي ډالرو څخه کم وي
• په دندو کې د هغو کارکوونکو لپاره چې د کووېډ 19-اړوند د مستقیمو ناروغانو د پاملرنې له مسؤلیتونو څخه
پرته ،د ناخالص عاید اندازه* د واده شويو مالیه ورکوونکو لپاره  185,000امریکايي ډالره دي چې په یو ځای
تصفیه کیږي ،یا  85,000امریکايي ډالرو د نورو مالیه ورکوونکو لپاره؛ او
• باید د  20اوونیو څخه د ډیرو لپاره د بیکارۍ د بیمې د امتیازاتو تادیه د مارچ د  15مې 2020 ،او جون  26مې،
 2021ترمنځ د اوونیو لپاره په مجموعي اساس نه وي ترالسه شوي.

*د تنظیم شوي ناخالص عاید په اړه نور معلومات:
.irs.gov/e-file-providers/definition-of-adjusted-gross-income
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د دندې سکتورونه

 .1د ساتنې ،څارنې او امنیت په ګډون د ودانیو خدمات؛
 .2د ماشوم پاملرنه؛
 .3محکمې او اصالحات؛
 .4بېړنۍ پېښې؛
 .5د تولیداتو ،پروسس ،چمتو کولو ،پلور او تحویلۍ په ګډون د خوړو خدمات؛
 .6د ځمکني او هوايي ترانسپورت خدمات؛
 .7روغتیایي پاملرنه؛
 .8اوږدمهاله پاملرنه او کورنۍ پاملرنه؛
 .9تولید؛
 .10عامه روغتیا ،ټولنیز خدمات او تنظیمي خدمات؛
 .11عامه ترانزیت؛
 .12د پلور ،تکمیل ،ویش او تحویلۍ په ګډون ،پرچون؛
 .13د چارتر ښوونځيو ،ایالتي ښوونځيو او لوړو زده کړو په ګډون ،ښوونځي؛
 .14لنډمهاله سرپناوې او هوټلونه؛ او
 .15حرفوي بیا رغونه.

چیرته غوښتنلیک سپارلی شئ

وروسته له هغې چې اړونده غوښتنلیک یې تیار شي ،وړ کارکوونکي به  45ورځې وخت ولري چې د لومړۍ کرښې
د کارکوونکي د معاش لپاره په  frontlinepay.mn.govوېب پاڼه کې غوښتنلیک وسپاري .د ګټورو سرچینو ،لکه
د زیاتو پوښتل شویو پوښتنو د ځوابونو ،په څو ژبو کې معلوماتي السوندونو ،لنډو معلوماتي ویډیوګانو او نورو لپاره،
اړونده ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ.

د غوښتنلیک اړوند مرسته

وروسته له هغې چې غوښتنلیک چمتو شي ،د تلیفوني اړیکې مرکز او د مرستې څانګه به هم شتون ولري چې په څو ژبو
کې به له د غوښتونکو سره مرسته کوي.

تادیات

د غوښتنلیکونو د پروسس او تایید وروسته ،او همدارنګه د رد شوي غوښتونکي لپاره د  15ورځو موده چې له دغو
پریکړو سره سروکار لري ،له مخې به یې د وړ غوښتونکو وروستی لیست به وټاکل شي .هر وړ غوښتونکي ته یو ورته
تادیات ورکول کیږي .ټول غوښتنلیکونه به په یو وخت کې له اړونده پروسې څخه تېریږي او تادیات به یې یوځای د
پروسس کولو لپاره لیږل کیږي.

خبرتیا :دغه معلوماتي پاڼه د ماینیسوټا ( )Minnesotaد قانون لنډیز دی .دغه قانون د یوه الرښود په توګه په پام کې
نیول کیږي او د لومړۍ کرښې د کارکوونکي د معاش په اړه باید د ماینیسوټا ( )Minnesotaد اساسي قوانینو بدیل و نه
ګڼل شي.
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