
 

 

 لألسر شائعةالسئلة األ

هذا العامل متعهًدا مستقالً أم موظفًا لدّي؟ من الذي إذا وظفت عامالً للخدمة المنزلية وكان مرسالً إلّي من خالل وكالة ما، فهل يعتبر  :س

 ؟إحدى الوكاالتيتحمل المسؤولية تجاه العامل عند توظيفه من خالل 

. ليس من الشائع أن يتم تصنيف عاملي الخدمة المنزلية باعتبارهم متعهدين مستقلين، حتى لو تم توظيفهم من خالل إحدى الوكاالت :ج

تعهد المستقل هو أن الموظف ال يسيطر على العمل ومكان العمل، بل يذعن لقرارات صاحب العمل بشأن والفارق بين الموظف والم

يتم توظيف المتعهد المستقل حسب الحاجة، وتكون لديه سيطرة كاملة على عمله والبيئة التي . الوقت والطريقة التي سيُجرى بها العمل

 .يعمل فيها

 :المنزلية الذي وظفته يُصنف باعتباره موظفًا أم متعهًدا مستقالً، يُرجى مراجعة قائمة األسئلة التاليةلتحديد ما إذا كان عامل الخدمة 

 هل يُحدد عامل الخدمة المنزلية ساعات خدمته؟ 

  عامل الخدمة المنزلية خدماته من منزله؟ يقدمهل 

 هل يوفر عامل الخدمة المنزلية اإلمدادات الالزمة لعمله في منزلك؟ 

 ض عامل الخدمة المنزلية تقديم خدماته إلى الجمهور العام؟هل يعر 

 هل يتحكم عامل الخدمة المنزلية في طريقة إنجاز العمل؟ 

 هل تتحكم الوكالة في العمل الُمنجز وطريقة إنجازه؟ 

إذا كانت   .تعرف على المزيد. على العديد من األسئلة السابقة، فهذا قد يعني أنك توظف متعهًدا مستقالً « نعم»إذا كانت إجابتك هي 

 . ، فأنت مسؤول عن الحفاظ على حقوق العامل«ال»اإلجابة هي 

 المسؤولية عن هذه العاملة؟ إذا قمت مباشرة بتعيين عاملة خدمة منزلية تمتلك مشروعها الخاص، فمن يتحمل: س

والفارق بين الموظف والمتعهد . يُطبق نفس التحليل المستخلص من األسئلة الواردة أعاله لتحديد ما إذا كان العامل متعهًدا مستقالً : ج

سيُجرى بها  المستقل هو أن الموظف ال يسيطر على العمل ومكان العمل، بل يذعن لقرارات صاحب العمل بشأن الوقت والطريقة التي

 .يتم توظيف المتعهد المستقل حسب الحاجة، وتكون لديه سيطرة كاملة على عمله والبيئة التي يعمل فيها. العمل

كيف يمكنني المساعدة في الحفاظ على استمرار عامل الخدمة المنزلية في تقديم خدماته في منزلي مع الحفاظ على سالمة عائلتي : س

 ؟(COVID-19) أثناء انتشار فيروس كورونا

لعامل الخدمة المنزلية والتأكد من ارتداء جميع األفراد في عائلتك لمثل هذه األقنعة حين ( الكمامات)يجب عليك توفير أقنعة الوجه : ج

من أي شخص يزيد عمره عن عامين أن يرتدي قناًعا  2020-32األمر التنفيذي رقم يتطلب . أقدام 6 تبلغتباعد  مسافة يتعذر الحفاظ على

كما يلزم ارتداء أقنعة . أقدام 6على الوجه أثناء التواجد في األماكن العامة وتعذر القدرة على الحفاظ على التباعد االجتماعي بمسافة 

يُمكن استثناء األشخاص الذين يعانون من حاالت طبية أو . الوجه أيًضا في األماكن الداخلية العامة، مثل متاجر البقالة أو الصيدليات

  .إعاقات تمنعهم من ارتداء أقنعة الوجه بصورة آمنة

 هل يجب عليَّ أن أدفع الحد األدنى لألجور والوقت اإلضافي؟. إنني أوظف مقدم رعاية مقيًما ويعيش معنا بدواٍم كامل: س

 .  بموجب الحد األدنى لألجور في شيكاغو، يجب عليك دفع الحد األدنى لألجور والوقت اإلضافي. نعم: ج

 بدفع الضرائب وتقديم إسهامات تعويض العمال والتأمين ضد البطالة؟ -بشكل سليم-كيف أقوم : س

 illinois.gov/ides/Pages/household_worker_taxes.aspx2https://www.لى يُرجى االطالع ع: ج

ل في منزله إن أي شخص يدفع أجًرا لمربّية أو مدبرة منزل أو مساعد منزلي في الرعاية الصحية أو أي موظف منزلي آخر مقابل العم

وسيتم إرسال  . IDESويُمكن ألصحاب العمل المنزلي أن يقدموا إسهامات التأمين ضد البطالة سنويًا من خالل . يعتبر صاحب عمل منزلي

عبر البريد العادي إلى مقدمي ( ، انظر أدناهUI-HA)الجديد " إسهامات البطالة -العائد المخصص ألصحاب العمل المنزلي "نموذج 

 . وال يُستخدم هذا النموذج فيما يخص مدفوعات إدارة الضرائب بوالية إلينوي. السنوية للعائالت الحالية اإلقرارات

https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/hiring-household-employees
https://www.dph.illinois.gov/covid19/faq-face-coverings-business
https://www2.illinois.gov/ides/Pages/household_worker_taxes.aspx


 

 

 :خطوات الدفع

 :إذا كنت مؤهالً باعتبارك صاحب عمل منزلي وكنت ترغب في دفع ضرائبك مرة واحدة سنويًّا، فيُرجى اتباع هذه الخطوات

 IDESلدى  DOM-UI 1 التسجيل باعتبارك صاحب عمل منزلي من خالل تعبئة نموذج  .1

 يوًما من تاريخ التعيين 20اإلبالغ عن أي موظفين جدد خالل  .2

 . 2017أبريل  17بحلول  العمل المنزلي ألصحاب 2016لعام  HA-UIتقرير  تقديم نموذج  .3

 : اقتطاع ضريبة الدخل لدى الوالية

  في والية إلينوي، وبشكل عام، يجب أن تُستقطع ضريبة الدخل المحددة بوالية إلينوي فيما يخص عامل الخدمة المنزلية الخاص

لتقديم اإلقرارات بشكل . بك إذا كنت تقتطع ضريبة الدخل الفيدرالية أو كنت تبرم اتفاقية طوعية الستقطاع الضرائب مع العامل

االطالع على متطلبات والية إلينوي فيما يخص استقطاع الضريبة بالنسبة للموظفين العاملين بالخدمة سليم، نحن نشجعك على 

 .المنزلية

  إن نماذجW-2رائب بالنسبة للموظفين العاملين بالخدمة المنزلية في نموذج ، الخاصة بإقرارات الدخل واستقطاع الض 

IL-1040 ومع ذلك، إذا قمت باإلبالغ عن دخل الموظف العامل بالخدمة المنزلية . ليست خاضعة لتعليمات التقديم اإللكتروني

للحصول على مزيد  121المنشور  انظر. ، فستخضع لتعليمات التقديم اإللكترونيIL-941واستقطاع الضريبة حسب النموذج 

 .من المعلومات

 للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الضرائب واإلبالغ بااللتزامات من إدارة الضرائب بوالية إلينوي، يُرجى زيارة :

https://www2.illinois.gov/rev/questionsandanswers/Pages/934.aspx 

 

https://www2.illinois.gov/ides/IDES%20Forms%20and%20Publications/UI-1_DOM.pdf
https://www2.illinois.gov/ides/IDES%20Forms%20and%20Publications/UI-1_DOM.pdf
https://www2.illinois.gov/ides/IDES%20Forms%20and%20Publications/UI-HA.pdf
https://www2.illinois.gov/rev/individuals/specialfilingrequirements/Pages/householdemployer.aspx
https://www2.illinois.gov/rev/individuals/specialfilingrequirements/Pages/householdemployer.aspx
https://www2.illinois.gov/rev/individuals/specialfilingrequirements/Pages/householdemployer.aspx
https://www2.illinois.gov/rev/research/publications/pubs/Documents/pub-121.pdf
https://www2.illinois.gov/rev/questionsandanswers/Pages/934.aspx
https://www2.illinois.gov/ides/IDES%20Forms%20and%20Publications/UI-1_DOM.pdf
https://www2.illinois.gov/ides/IDES%20Forms%20and%20Publications/UI-HA.pdf

