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 قائمة المراجعة للتقدم بطلب إجازة
    

 القائمة المرجعية الخاصة ببرنامج اإلجازة األسرية والمرضية مدفوعتَي األجر    

 

إن برنامج اإلجازة األسرية والمرضية مدفوعتَي األجر هنا من أجلك عندما تكون في أمس ِّ الحاجة إليه. استخدم   

القائمة المرجعية هذه لمساعدتك في جمع المعلومات، واتخاذ الخطوات التي تحتاج إليها للتقدم بطلب للحصول على  

 إجازة مدفوعة األجر.  

 

 ة والمرضية مدفوعة األجر  دليل استحقاقات اإلجازة األسري

يوفر دليل استحقاقات اإلجازة األسرية والمرضية معلومات حول كيفية التقدم بطلب للحصول على االستحقاقات  

وتقديم مطالبات أسبوعية. كما يشرح ما تتمتع به من حقوق ومسؤوليات بموجب القانون. يقع على عاتق المتقدمين 

-paidleave.wa.gov/benefitيمكنك تحميل الدليل عبر  المعلومات الواردة في هذا الدليل. معرفة بالطلبات 

guide  . 
  

 فيما يتعلق بجميع أنواع اإلجازات:  

م لصاحب العمل إشعاًرا خطيًا واحتفظ بنسخة منه.   قد ِّ

إذا كنت تعلم أنك ستحصل على إجازة قبل الموعد المحدد، فأرسل إشعاًرا خطيًا إلى صاحب العمل قبل   -

 يوًما على األقل.   30بدء اإلجازة بـ 

إذا كنت بحاجة إلى إجازة مدفوعة األجر بشكل غير متوقع، فعليك إخطار صاحب العمل كتابةً بمجرد أن   -

 تعلم أنك ستحتاج إلى إجازة.  

قديم هذا اإلخطار عبر رسالة بريد إلكتروني أو خطاب أو رسالة نصية. وتأكد من احتفاظك  وقد يتم ت  -

 بنسخة من هذا اإلخطار. 

 اجمع المعلومات التالية التي ستحتاج إليها عند التقديم:  

 رقم الضمان االجتماعي.   -

 وثائق التحقُّق من الهوية )انظر قائمة الوثائق المقبولة(  -

 شهًرا الماضية.    12قائمة بجميع أصحاب العمل الذين عملت لديهم خالل الـ  -

 

 وثائق أخرى لإلجازة: 

ستحتاج أيًضا إلى تقديم مستندات محددة عند تقديم الطلب، وهذا يتوقف على سبب حصولك على إجازة مدفوعة  

 األجر: 

   :اإلجازة المرضية 

 إذا كنت بصدد الحصول على إجازة لك، فستحتاج إلى:    -

مقدم الرعاية الصحية الخاص  شهادة خاصة بنموذج حالة صحية خطيرة مستكَمل من  ▪

 أوبك،

مقدم الرعاية  من أوراق قانون اإلجازة األسرية والمرضية أو غير ذلك من الوثائق  ▪

    .يرة بكالصحية الخاص بك الذي يمكن أن يشهد على وجود حالة صحية خط

   :اإلجازة األسرية 

 إذا كنت بصدد الحصول على إجازة من أجل أحد أفراد أسرتك، فستحتاج إلى:    -

مقدم الرعاية الصحية الخاص  شهادة خاصة بنموذج حالة صحية خطيرة مستكَمل من  ▪

 أوبه،

مقدم الرعاية  من أوراق قانون اإلجازة األسرية والمرضية أو غير ذلك من الوثائق  ▪

    . الصحية الخاص به الذي يمكن أن يشهد على وجود حالة صحية خطيرة به

 قد نطلب توثيق العالقة األسرية إذا كان لدينا سؤال بخصوص طلبك.   ▪
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 أو ستصبح والًدا بالحضانة:  إذا كنت بصدد الحصول على إجازة بسبب ميالد طفل، أو تبٍن، -

ال تحتاج إلى تقديم مستندات إلثبات الوالدة أو التبني أو العناية بطفل، للتقدم بطلب   ▪

للحصول على إجازة الرعاية. فقد نسأل عن هذه المستندات إذا كان لدينا سؤال بخصوص  

 طلبك.  

ة بسبب توزيع أو حدث  إذا كنت بصدد الحصول على إجازة لقضاء بعض الوقت مع أحد أفراد األسر  -

 عسكري، فستحتاج إلى: 

 أوامر الخدمة العسكرية الفعلية أو غيرها من الوثائق العسكرية الرسمية،  ▪

 وقد تحتاج إلى توثيق العالقة األسرية  ▪
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ق   وثائق   الهوية   من   التحقُّ
ا��جر ي  �ية والمرضية مدفوعتَ وية المقبولة ل��جازة ا���  وثائق اله

يجب عليك تقديم وثائق التحقُّق من الهوية مع طلب ا��جازة ا����ية والمرضية مدفوعَتي ا��جر. يجب أيًضا تقديم  
ُيرجى إرسال وثيقة واحدة منفردة أو وثيقتين بديلتين من مستندات التحقق من الهوية ��ي ممثل مفوَّض مخصص. 

 �� ترسل الوثائق ا��صلية. القائمة الواردة أدناه. 
 

 الوثائق المنفردة (وثيقة واحدة من هذه الوثائق)
ل صادر عن حكومة الو��يات المتحدة (الفيدرالية أو التابعة للو��ية) (مثل جواز  ساري المفعو نموذج تحديد هوية •

السفر، أو بطاقة جواز السفر، أو بطاقة الهوية، أو رخصة القيادة المعززة أو القياسية، أو بطاقة عبور الحدود  
 ، وما إلى ذلك)B1/B2بتأشيرات 

 والجنسية ا��مريكية. النماذج المقبولة هي:صادر عن دائرة خدمات الهجرة  ساري المفعولرقم هوية  •
  ت��يح إعادة الدخول ا��مريكي نموذجI-

 لوثيقة السفر  327
  البطاقة الدائمة للمقيمين نموذجI-551 

  وثيقة سفر ل��جئين نموذجI-571 
  ت��يح عمل نموذجI-766  

القنصلية، أو بطاقة  ل صادر عن حكومة أجنبية (مثل جواز السفر، أو بطاقة الهوية ساري المفعو نموذج تحديد هوية •
 الهوية الوطنية، أو "وثيقة" مع التوقيع وصورة شخصية، وما إلى ذلك)

صادرة عن قبيلة هندية معترف بها فيدراليًا (يجب أن تشمل توقيعك  سارية المفعولبطاقة هوية تفيد التسجيل  •
 وصورتك الشخصية)

صادرة من مكتب الشؤون الهندية في الو��يات المتحدة (يجب أن تشمل توقيعك  سارية المفعول بطاقة هوية •
 وصورتك الشخصية)

 
 الوثائق البديلة (وثيقتان اثنان من هذه الوثائق)

صادر عن حكومة الو��يات المتحدة (الفيدرالية أو التابعة للو��ية) (مثل جواز السفر، أو بطاقة   منتهي الص��حية نموذج تحديد هوية  •
 ، وما إلى ذلك) B1/B2واز السفر، أو بطاقة الهوية، أو رخصة القيادة المعززة أو القياسية، أو بطاقة عبور الحدود بتأشيرات ج

 صادر عن دائرة خدمات الهجرة والجنسية ا��مريكية. النماذج المقبولة هي: منتهي الص��حيةرقم هوية  •
  ت��يح إعادة الدخول ا��مريكي نموذجI-327 

 لوثيقة السفر
  البطاقة الدائمة للمقيمين نموذجI -551 

  وثيقة سفر ل��جئين نموذجI-571 
  ت��يح عمل نموذجI-766  

صادر عن حكومة أجنبية (مثل جواز السفر، أو بطاقة الهوية القنصلية، أو بطاقة الهوية   منتهي الص��حية هوية نموذج تحديد  •
 الوطنية، أو "وثيقة" مع التوقيع وصورة شخصية، وما إلى ذلك) 

 أوراق التبني  •
 شهادة المي��د ا��مريكية أو ا��جنبية المعتمدة  •
 تشمل اسمك، وتاريخ المي��د، ومحل المي��د، وتاريخ الملف، وتاريخ ا��صدار) بطاقة تسجيل مواليد معتمدة (يجب أن  •
 ت��يح ساري المفعول لحيازة أسلحة مخبأة صادر عن وكالة الدولة أو الو��ية  •
 تقرير القنصلية للمي��د في الخارج  •
 وصاية صادرة عن قرار المحكمة/أمر ا��عالة  •
 ركبات من الو��ية خطاب تخليص أو سجل قيادة من دائرة إدارة الم •
 وثيقة ط��ق معتمدة  •
 شهادة/وثيقة زواج معتمدة  •
 رخصة مهنية (ممرضة، طبيب، مهندس، إلى آخره)  •
 دفتر أو سجل مدر��  •
 بطاقة هوية طالب سارية المفعول صادرة عن كلية أو جامعة معتمدة محليًا  •
 ) TWICا��عتماد الخاص بتحديد هوية عمال النقل ( •
 تها (سند الملكية ال��يع غير مقبول) تسجيل المركبة أو سند ملكي •
 )  ISTAفاتورة المرافق المنزلية (الغاز، الكهرباء، المياه، القمامة، المجاري، الهاتف ا��ر��، التلفزيون، ا��نترنت، فاتورة   •
 (طبي، طعام، إلى آخره)  DSHSخطاب استحقاقات من   •
 ��يبة الملكية، صك التمليك، سند الملكية، إلى آخره) إثبات ملكية المنزل (مستندات الرهن العقاري، مستندات  •
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 Paid Family and Medicalطلب الحصول على إجازة أ��ية ومرضية مدفوعَتي ا��جر (
Leave( 

 قبل أن تبدأ

عندما تتقدم بطلب للحصول على استحقاقات عبر ا��نترنت، يمكنك اختيار كيفية إرسال مطالبات ا��ستحقاقات ا��سبوعية 
الخاصة بك (عبر ا��نترنت أو عبر الهاتف)، وكيفية تلقي مدفوعات استحقاقاتك (عن طريق ا��يداع المبا�� في حسابك الم��في 

 ما تتقدم بطلب للحصول على استحقاقات من خ��ل طلب ورقي، فأنت مقيد بما يلي:أو عبر بطاقة خصم مدفوعة مقدًما). عند
 . 2273-717-833تقديم مطالبات ا��ستحقاقات ا��سبوعية عبر الهاتف من خ��ل ا��تصال على الرقم  .1
 تلقي مدفوعات ا��ستحقاقات عبر بطاقة مدين مدفوعة مسبًقا. .2

إذا كنت ترغب في تقديم مطالباتك ا��سبوعية عبر ا��نترنت أو تلقي مدفوعات استحقاقاتك من خ��ل ا��يداع المبا��، فإنه يجب  
للحصول على مزيد من  www.paidleave.wa.govعليك تقديم طلبك عبر ا��نترنت. يمكنك الذهاب إلى الموقع ا��لكتروني 

 المعلومات.

يوفر دليل استحقاقات ا��جازة ا����ية والمرضية معلومات حول كيفية التقدم بطلب للحصول على ا��ستحقاقات وتقديم  
تحميل الدليل عبر مطالبات أسبوعية. كما ي��ح ما تتمتع به من حقوق ومسؤوليات بموجب القانون. يمكنك 

paidleave.wa.gov/benefit-guide  2273-717-833أو طلب نسخة عبر ا��تصال على الرقم  . 

 تعليمات حول طلب ا��ستحقاق

������� �������� ������� ��������� ��� 

) وتاريخ المي��د ومعلومات ا��تصال. العنوان الذي Social Security Number) (SSNأدخل اسمك، ورقم الضمان ا��جتماعي (
 تقدمه هو المكان الذي سنرسل إليه بطاقة الخصم المدفوعة مقدًما الخاصة بك والمراس��ت ا��خرى عبر البريد.

�������� ������ ��������� ��� 

 صول على إجازة. سنستخدم المعلومات التي تقدمها للتأكد من أنك عملت لساعات كافية لتكون مؤه�ً� للح
 اسم صاحب العمل. اسم جهة العمل أو المؤسسة التي عملت بها. •

 

 

http://www.paidleave.wa.gov/
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). ابحث عن معرف ا��عمال الموحد لصاحب FEIN) أو رقم هوية صاحب العمل ا��تحادي (UBI) معرف ا��عمال الموحد •
العمل عن طريق سؤاله عنه، أو باستخدام أداة البحث عن معرف ا��عمال الموحد المتاحة عبر الموقع ا��لكتروني 

 ). www.DOR.wa.govالخاص بدائرة ا��يرادات (
فاترك تاريخ ا��نتهاء فارًغا وضع تاريخ بدء التوظيف وتاريخ انتهائه. إذا كانوا هم أصحاب العمل الحالي الخاص بك،  •

 ع��مة في المربع ل��شارة إلى أنهم أصحاب العمل الحالي لك.

�������� ������ ��������� ��� 
سنطلب معلومات حول طلب ا��جازة الخاص بك، بما في ذلك نوع ا��جازة التي تطلبها (إجازة مرضية، أو إجازة أ��ية، أو إجازة  

 إجازة وضع طفل تحت عناية، أو إجازة استدعاء عسكري) وتواريخ البدء وا��نتهاء المتوقعة.  رعاية ما بعد الو��دة، أو

��� ������� ��� ��� ��� ���� ���� �� 
يمكنك تفويض شخص آخر بالت��ف نيابًة عنك ��غراض استحقاقات ا��جازة ا����ية والمرضية مدفوعَتي ا��جر. وللقيام  

). اتصل بنا على Designated Authorized Representativeيلي الخاص بالمفوَّض المخصص (بهذا ا��مر، أكمل النموذج التمث
 للحصول على نسخة من النموذج.   2273-717-833الرقم 

 تقديم طلبك
أرسل طلبك المكتمل، ونسخ مستندات التعريف الخاصة بك، وأي مستندات داعمة أخرى (شهادة خاصة بحالة صحية خطيرة، أو نموذج  

 تمثيلي خاص بمفوَّض مخصص، وما إلى ذلك) إلى:  
Employment Security Department 

Paid Family and Medical Leave Care Center 
P.O. Box 19020 

Olympia, WA 98507-0020  

 

 هل لديك أسئلة؟ 
أو على العنوان   2273-717-833إذا كانت لديك أي أسئلة، ُيرجى ا��تصال بنا على الرقم 

payleave@esd.wa.gov.  

http://projectserver/PWA/PFML/Product%20Artifacts/Business%20Design%20Documents/Edit%20folder/paidleave@esd.wa.gov


 

 طلب ا��ستحقاقات     
 5من  1الصفحة                          2020تم التحديث في مايو 

 طلب ا��ستحقاق 
 

 القسم ا��ول: المعلومات الشخصية

 ا��سم (ا��ول، الحرف ا��ول من اسمك ا��وسط، اسم العائلة)*:  

 رقم الضمان ا��جتماعي*: 

 تاريخ المي��د*:  

 رقم الهاتف*:

 عنوان البريد ا��لكتروني: 

 طريقة التواصل المفضلة*: 
 الهاتف �
 عنوان البريد ا��لكتروني  �
 البريد  �

 العنوان البريدي*: _____________________________________________________________________________________

                              _____________________________________________________________________________________ 

                              _____________________________________________________________________________________ 

                              _____________________________________________________________________________________ 

 نوع الجنس*:
 أنثى �
 ذكر  �
 غير منتٍم للثنائية الجنسية  �
 أفضل عدم ا��خبار  �

 أي مما يلي يصف بشكل أفضل تراثك العرقي؟ حدد كل ما ينطبق.
 أبيض �
 أسود أو أمريكي من أصل إفريقي �
 هندي أمريكي أو من سكان أ��سكا ا��صليين �
 جنوبي آسيوي أو أمريكي من جنوب آسيا �
 ��قي آسيوي أو أمريكي من ��ق آسيا �
 جنوبي ��ق آسيوي أو أمريكي من جنوب ��ق آسيا �
 من سكان هاواي ا��صليين أو غير ذلك من سكان جزر المحيط الهادئ �
 هسباني أو ��تيني �
 ��ق أوسطي أو أمريكي من أصل عربي �
 أفضل عدم ا��خبار  �
 غير ذلك  �

 

 تشیر عالمة النجمة (*) إلى أن ھذا الحقل مطلوب ملؤه 
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 الثاني: معلومات التوظيف القسم
نحتاج إلى سجل التوظيف الخاص بك لتحديد ما إذا كنت قد عملت لساعات كافية لتكون مؤه�ً� للحصول على إجازة.  

 . 2019ُيرجى ذكر كل صاحب عمل عملَت لصالحه منذ ا��ول من يناير  

 ما الحالة الوظيفية الحالية الخاصة بك؟*
 موظف بأجر يعمل بدوام كامل �
 اعةموظف يعمل بدوام جزئي أو بالس �
 غير موظف �

 اسم صاحب العمل*:

 Federal Employer) أو رقم هوية صاحب العمل ا��تحادي ( Unified Business Identifierمعرف ا��عمال الموحد (
Identification Number:( 

 هل هذا هو صاحب العمل الحالي الذي تعمل لديه؟* 
 نعم  �
� �� 

 

 هل تخطط للحصول على إجازة من صاحب العمل هذا؟*
 نعم  �
� �� 

 

 هل أخطرت صاحب العمل هذا أنك تخطط للحصول على إجازة؟*
 نعم  �
� �� 
 تم التنازل عن المتطلبات �

 إذا كانت ا��جابة بنعم، ففي أي تاريخ أخطرته؟* _____________________________________________
 

 تاريخ انتهاء التوظيف: تاريخ بدء التوظيف*:

 رقم هاتف صاحب العمل*:

 عنوان صاحب العمل*: _____________________________________________________________________________________

                                 _____________________________________________________________________________________ 

                                 _____________________________________________________________________________________ 

                                 _____________________________________________________________________________________ 

 اسم صاحب العمل:

 Federal Employer) أو رقم هوية صاحب العمل ا��تحادي ( Unified Business Identifierمعرف ا��عمال الموحد (
Identification Number:( 

 هل هذا هو صاحب العمل الحالي الذي تعمل لديه؟ 
 نعم  �
� �� 

 

 هل تخطط للحصول على إجازة من صاحب العمل هذا؟
 نعم  �
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� �� 
 
 

 هل أخطرت صاحب العمل  هذا أنك تخطط للحصول على إجازة؟ 
 نعم  �
� �� 
 تم التنازل عن المتطلبات �

 إذا كانت ا��جابة بنعم، ففي أي تاريخ أخطرته؟ _____________________________________________
 

 تاريخ انتهاء التوظيف: بدء التوظيف: تاريخ

 رقم هاتف صاحب العمل:

 عنوان صاحب العمل:  _____________________________________________________________________________________

                                 _____________________________________________________________________________________ 

                                 _____________________________________________________________________________________ 

                                 _____________________________________________________________________________________ 

 اسم صاحب العمل:

 Federal Employer) أو رقم هوية صاحب العمل ا��تحادي ( Unified Business Identifierمعرف ا��عمال الموحد (
Identification Number:( 

 هل هذا هو صاحب العمل الحالي الذي تعمل لديه؟ 
 نعم  �
� �� 

 

 هل تخطط للحصول على إجازة من صاحب العمل هذا؟
 نعم  �
� �� 

 

 هل أخطرت صاحب العمل هذا أنك تخطط للحصول على إجازة؟
 نعم  �
� �� 
 تم التنازل عن المتطلبات �

 إذا كانت ا��جابة بنعم، ففي أي تاريخ أخطرته؟ _____________________________________________
 

 تاريخ انتهاء التوظيف: تاريخ بدء التوظيف:

 رقم هاتف صاحب العمل:



 

 طلب ا��ستحقاقات     
 5من  4الصفحة                          2020تم التحديث في مايو 

 عنوان صاحب العمل:  _____________________________________________________________________________________

                                 _____________________________________________________________________________________ 

                                 _____________________________________________________________________________________ 

                                 _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 القسم الثالث  :المعلومات  الخاصة با��جازة 

 حدد نوع ا��جازة المطلوب*:

 إجازة مرضية خاصة بك  �
 إذا كانت ا��جابة بنعم، فهل أنِت غير قادرة على العمل بسبب حالة صحية خطيرة تتعلق بالحمل؟

 نعم  �
� �� 

 إجازة ل��عتناء بأحد أفراد العائلة  �

 إذا كانت ا��جابة بنعم، فأي فرد من أفراد العائلة تأخذ إجازة من أجله؟ 
 أحد الوالدين (أو أحد الوالدين للزوج/الزوجة) �
 الزوج/الزوجة  �
 طفل، صهر، زوجة ا��بن  �
 أخوة/أخوات  �
 حفيد/حفيدة  �
 جد/جدة (أو أحد الوالدين للزوج/الزوجة)  �
 غير ذلك: ______________________________________________ �

 رعاية ما بعد الو��دة أو وضع طفل تحت عناية  �

 عم، فتاريخ الو��دة أو الوضع تحت عناية هو: _________________________________إذا كانت ا��جابة بن

 استدعاء عسكري �

 ما المدة المتوقعة منك التي ستستغرقها هذه ا��جازة؟* 

 __________________________________تاريخ ا��نتهاء: __________________________________                تاريخ البدء:

 هل حصلت أو سوف تحصل على تعويض العاملين أو إعانات البطالة مقابل الفترة الزمنية التي تطلب إجازة فيها؟* 

 نعم  �
� �� 

 هل كنت تعلم أنك ستحتاج إلى الحصول على إجازة بصورة مسبقة؟* 

 نعم  �
� �� 

 

 تشیر عالمة النجمة (*) إلى أن ھذا الحقل مطلوب ملؤه 

 



 

 طلب ا��ستحقاقات     
 5من  5الصفحة                          2020تم التحديث في مايو 

 

 

 

 

 

 

 الرابع: الموافقة والتوقيع القسم

قد يتلقى برنامج ا��جازة ا����ية والمرضية مدفوعَتي ا��جر معلومات عنك (أو عن مطالبتك) ويشاركها مع وكا��ت أو  
إدارات أو أصحاب عمل آخرين خاصين بك. قد نحتاج إلى التحقق من المعلومات التي تقدمها، وقد نطلب معلومات 

 إضافية حسب ال��ورة.

للحقيقة، أو تحجب معلومات عنا عن قصد، فسيعتبر ذلك احتيا�ً�. إذا كنت تقدم   إذا كنت تقدم نفسك بطريقة مغايرة
معلومات غير دقيقة، فقد نرفض طلب استحقاقك، أو نطلب منك رد ا��ستحقاقات التي حصلت عليها. وقد تدفع  

 غرامات أو تخضع للمحاكمة الجنائية.  

 أوافق على ا��فصاح عن معلوماتي، وأجبت عن ا��سئلة الواردة في الطلب بكل صدق.* �

 التاريخ*: التوقيع*: 

 ا��سم بأحرف واضحة*: 

إذا كان الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على استحقاقات غير قادر على التوقيع على هذا النموذج 
بسبب حالة صحية خطيرة أو إصابة، فإنه يجوز للممثل المفوَّض التوقيع نيابة عنه، ��يطة أن يقدموا أيًضا  

 نموذًجا تمثيلي�ا خاص�ا بالمفوَّض المخصص.  

 اسم الممثل المفوَّض: 

ض:يع الممثل توق  التاریخ: المفوَّ

 رقم الھاتف:

 :عنوان البريد ا��لكتروني

 

 تشیر عالمة النجمة (*) إلى أن ھذا الحقل مطلوب ملؤه 

 تشیر عالمة النجمة (*) إلى أن ھذا الحقل مطلوب ملؤه 



 

  Arabic- العربیة                                          وثائق التحقق من الهوية                  
 2من  2الصفحة                         2019تم التحديث في نوفمبر 

 
 

 بريد النشاط التجاري من جهة حكومية بالو��ية أو فيدرالية أو بالقبلية أو بالمقاطعة أو بالمدينة  •
 ) IRSخطاب الرقم التعريفي الفردي لدافع ال��ائب صادر عن دائرة ا��يرادات الداخلية ( •
 لم��ك المنزلبوليصة التأمين للمستأجر أو  •
 بوليصة أو فاتورة التأمين على السيارة   •
 دفع شيك أو دفع كعب الشيك مع اسم صاحب العمل ورقم الهاتف أو العنوان  •
  1099من صاحب عمل، أو نموذج  W-2نموذج  •
 وثيقة رهن عقاري (فاتورة، عقد، إلى آخره)  •



Forms for Applying for  
Paid Family & Medical Leave
STEP 1:

Select the 
right form

Use the Certification of Serious Health Condition form  
to apply for:

• Medical leave due to your own serious health condition, 
 including medical leave for complications during    
 pregnancy or to recover from giving birth

• Family leave to take care of a family member with a   
 serious health condition

Use the Certification of Birth form when applying for:
• Family leave to bond with a new child (birth, adoption  
 or foster placement)

Questions? 
If you have any questions, please contact us at 
833-717-2273 or paidleave@esd.wa.gov. 

STEP 2:

Fill out  
the form 

The person applying for leave completes section one,  
and their healthcare provider (or their family member’s  
healthcare provider) completes section two. Healthcare 
provider instructions are included in this packet.  

Can someone else complete this form for me?
• You may authorize another individual to act on your  
 behalf for the purposes of Paid Family and Medical Leave 
 benefits by having them complete a Designated Authorized  
 Representative form. Your authorized representative cannot  
 substitute for a healthcare provider in completing section two. 

• Contact us at 833- 717-2273 to request a copy of the   
 Designated Authorized Representative form.

STEP 3:

Upload your 
completed form

Submit your form through your Paid Leave account or include 
it with your application. You do not need to set up your Paid 
Leave account before your healthcare provider completes 
this form.

mailto:paidleave%40esd.wa.gov?subject=


Instructions for   
Healthcare Providers 
The Certification of Serious Health Condition form is used to certify a serious health 
condition to qualify for Paid Family and Medical Leave. Your patient may be applying 
due to their own serious health condition or to care for a family member with a 
serious health condition. 

Healthcare Providers is defined by law in RCW 50A.05.010 and WAC 192-500-090.

SERIOUS HEALTH CONDITION
A serious health condition is defined in RCW 50A.05.010. Generally, a serious health condition could 
include an illness, injury, impairment, or physical or mental condition that involves:  

Questions? 
If you have any questions, please contact us at 
833-717-2273 or paidleave@esd.wa.gov. 

• Inpatient care in a hospital, hospice, or 
 residential medical care facility, including   
 any period of incapacity; or 

• Continuing treatment by a healthcare   
 provider including any of the following:

• Incapacity: A period of incapacity of  
 more than three consecutive days and  
 subsequent treatment or period of    
 incapacity relating to the same condition.  
 Incapacity means an inability to work,   
 attend school, or perform other regular   
 daily activities because of a serious health  
 condition, treatment of that condition or   
 recovery from it, or subsequent treatment.

• Pregnancy: Any period of incapacity due   
 to pregnancy, or for prenatal care.

• Chronic conditions: Any period of incapacity  
 or treatment for such incapacity due to a   
 chronic serious health condition. A chronic   
 serious health condition is one which:

 » Continues over an extended period of   
 time, including recurring episodes of a  
 single underlying condition;

 » Requires periodic visits to a health   
 care provider; and

 » May cause episodic rather than a  
 continuing period of incapacity, including  
 asthma, diabetes, and epilepsy

• Permanent/Long-term: A period of  
 incapacity which is permanent or long-term  
 due to a condition for which treatment may  
 not be effective. The employee or family  
 member must be under the continuing   
 supervision of, but need not be receiving  
 active treatment by, a health care    
 provider, including :

 » Alzheimer’s, a severe stroke, or the   
 terminal stages of a disease; or

 » Multiple treatments: Any period of  
 absence to receive multiple    
 treatments, including any period of   
 recovery from the treatments. 

 » Substance abuse may be a serious   
 health condition if the treatment meets  
 other requirements in this definition. 

mailto:paidleave%40esd.wa.gov?subject=
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=50A.05.010
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=192-500-090


CERTIFICATION OF SERIOUS HEALTH CONDITION FORM 

UPDATED August 2020 v3 PAGE 1 OF 2 

Certification of Serious 
Health Condition Form 

Certification of Serious Health Condition 
Instructions: Complete section one of this form, then have your or your family member’s healthcare provider 

complete section two. Please include your name on each page. Upload both pages to your Paid Leave account, 

include them with your application, or fax to 833-535-2273. 

Section one: Your information 

To be completed by the person applying for leave before having the healthcare provider complete section two 

Paid Leave Customer ID number (if known): 

Name: 

Date of birth:  _____  / _____  / _____  

REASON FOR TAKING PAID FAMILY AND MEDICAL LEAVE 

 For my own serious health condition 

Instructions: Have your healthcare provider complete page 2 of this medical certification, listing yourself 

as the patient. 

 For medical reasons related to my own pregnancy 

Instructions: Have your healthcare provider complete page 2 of this medical certification, listing yourself 

as the patient. If applying for family (bonding) leave following the birth of a child, you and your healthcare 

provider should also fill out the Certification of Birth form. 

      To care for a family member during their serious health condition 

The family member needing care is my: 

 Child, son-in-law, daughter-in-law  Sibling

 Spouse or registered domestic partner  Grandparent or spouse’s grandparent

 Parent or spouse’s parent  Grandchild

Instructions: Have your family member’s healthcare provider complete page 2 of this medical certification, 

listing your family member as the patient.  

AUTHORIZATION AND SIGNATURES 

I authorize Paid Family and Medical Leave to use the information on this form to determine my eligibility for paid 

family or medical leave benefits and I attest that I am applying for Paid Leave due to my own serious health 

condition or to take care of a family member with a serious health condition. 

Signature (required): Date: 

If the person applying for benefits is unable to sign this form because of a serious health condition or injury, an 

authorized representative may sign on their behalf, provided they also submit a Designated Authorized 

Representative form.  

Authorized representative name: 

Signature: Date: 



CERTIFICATION OF SERIOUS HEALTH CONDITION FORM 

UPDATED August 2020 v3 PAGE 2 OF 2 

Name of person applying for leave:_____________________________________________________________________________________ 

Instructions: Answer all questions fully and completely. Limit your responses to the condition for which the person 

applying for Paid Leave is seeking leave. Please be sure to sign the form. Return to patient or fax to 833-535-2273. 

Section two: Description of the serious health condition 
To be completed by a healthcare provider as defined in RCW 50A.05.010 

Patient’s name: Date of birth:  _____  / _____  / _____  

Does the patient have a serious health condition? (as defined in RCW 50A.05.010) 

☐ No ☐ Yes.  If yes, provide a brief description of the diagnosis:  __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Is the patient pregnant or recovering from giving birth? 

☐ No ☐ Yes.  Expected due date: _____  / _____  / _____   or  Child’s date of birth: _____  / _____  / _____

If yes, is the patient experiencing a pregnancy-related serious health condition?  

This can include but is not limited to severe morning sickness, prenatal complications resulting in 

bedrest, preeclampsia, infections or recovery after a cesarean delivery or other postnatal complications. 

☐ Yes ☐ No

What is the expected duration of the serious health condition? 

Your answer should be your best estimate based upon your medical knowledge, experience and examination of the 

patient. Be as specific as you can; terms such as “unknown,” or “indeterminate” may not be sufficient to determine 

Paid Leave eligibility. 

Start date:  _____  / _____  / _____   

End date:    _____  / _____  / _____    or   ☐   Condition is chronic or permanent 

PROVIDER’S INFORMATION AND CERTIFICATION 

I declare under penalty of perjury that the information provided in this form is true and correct, that the patient’s 

condition meets the definition of “serious health condition” [RCW 50A.05.010], and that I am a healthcare provider 

authorized to certify their condition [RCW 50A.05.010; WAC 192-500-090].  

Signature (required): ______________________________________________________________ Date (required): _____  / _____  / _____ 

Name and title (required): _____________________________________________________________________________________________ 

Certificate license number and state: (required):____________________________________________________________________ 

License area/area of practice (required): _____________________________________________________________________________ 

Business name (required): _____________________________________________________________________________________________ 

Address: (required): ____________________________________________________________________________________________________ 

Phone number (required): ________________________________________________________________________ 

Email address: _________________________________________________________________________ 

Certification of Serious 
Health Condition Form 



CERTIFICATION OF BIRTH FORM 

UPDATED AUGUST 2020 v3 PAGE 1 OF 1 

Certification 
of Birth Form 

Who should use this form? 
Parents applying for bonding leave following the birth of a child. If you are applying for family leave to bond 

with your child, you must provide documentation showing your child’s date of birth. Documentation can include any 

one of the following documents: 

• A copy of your child’s birth certificate,

• A copy of documentation from the hospital showing your child’s date of birth, or

• This form completed and signed by a healthcare provider.

Do not use this form for family leave for adoption, foster care, or other approved placement types. Visit 

PaidLeave.wa.gov for information about required documentation for family leave for placement.  

Instructions: Provide the name and date of birth of the parent that gave birth; include their Paid Leave Customer ID 

number (if known). Provide the other parent’s information if they are applying for leave. Have a healthcare provider 

complete and sign the certification of birth section. Documentation is required for each family leave application.  

Parent’s information 

To be completed by the parent(s) applying for leave 

Information about parent that gave birth (required): 

Name: _______________________________________________________________________________________________________________ 

Date of birth: _____  / _____  / _____     Paid Leave Customer ID number (if known): ______________________________ 

Information about the other parent (optional): 

Name: _______________________________________________________________________________________________________________ 

Date of birth: _____  / _____  / _____  Paid Leave Customer ID number (if known): _______________________________ 

Certification of birth 
To be completed by a healthcare provider as defined in RCW 50A.05.010 to certify the date of birth in order for the 

applicant to qualify for family leave under Paid Family and Medical Leave. Please be sure to sign the form. 

Child’s date of birth:  _____  / _____  / _____   Place of birth (city, state): ______________________________________________ 

PROVIDER’S INFORMATION AND CERTIFICATION 

I declare under penalty of perjury that the information provided in this form is true and correct, and that I am a 

healthcare provider as defined in RCW 50A.05.010.   

Signature (required): ______________________________________________________________ Date (required): _____  / _____  / _____  

Name and title (required): _____________________________________________________________________________________________ 

Certificate license number and state: ________________________________________________________________________________ 

License area/area of practice (required): _____________________________________________________________________________ 

Business name (required): _____________________________________________________________________________________________ 

Address: _______________________________________________________________________________________________________________ 

Phone number: ________________________________________________________________________ 

Email address: _________________________________________________________________________ 

Upload this form to your Paid Leave account, include it with your application, or fax it to 833-535-2273. 
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 U.S. Bank ReliaCard®كشف ما قبل الحصول على بطاقة 
 اسم البرنامج: اإلجازة العائلیة والطبیة مدفوعة األجر في واشنطن

 

 

 

 لدیك خیارات حول كیفیة استالم مدفوعاتك، 
 بما في ذلك اإلیداع المباشر في حسابك المصرفي أو ھذه البطاقة المدفوعة مسبقًا.

 الوكالة الخاصة بك عن الخیارات المتاحة واختر ما یُناسبك.استفسر من  

 الرسوم الشھریة 

 دوالر أمریكي 0
 عن كل معاملة شراء

 دوالر أمریكي 0
 السحب من ماكینة الصراف اآللي

 داخل الشبكة دوالر أمریكي 0

 خارج الشبكة  أمریكي  دوالر 2.50

 إیداع رصید

 غیر متاح
 

  دوالر أمریكي  0 (داخل الشبكة أو خارجھا)االستعالم عن الرصید من ماكینات الصراف اآللي   

  عن كل مكالمة  دوالر أمریكي  0 (الرد اآللي أو التواصل المباشر مع أحد ممثلي خدمة العمالء)خدمة العمالء   

  دوالر أمریكي  0 عدم النشاط 

  أحدھا:أنواع أخرى من الرسوم.  3نفرض   

 

 
 

  دوالًرا أمریكیًا 15دوالر أمریكي أو   0 (التوصیل العادي أو العاجل)استبدال البطاقة 

 

 راجع جدول الرسوم المرفق لمعرفة الطرق المجانیة للوصول إلى أموالك والحصول على معلومات عن الرصید.

 

 ال تتوفر میزة السحب على المكشوف/االئتمان.

 ).FDICللحصول على التغطیة التأمینیة بواسطة المؤسسة الفیدرالیة للتأمین على الودائع (أموالك مؤھلة 

 

ا، تفضّل بزیارة   باللغة اإلنجلیزیة).( cfpb.gov/prepaidللحصول على معلومات عامة عن الحسابات المدفوعة مسبقً

  0359-964-888-1مُغَلَّف البطاقة أو االتصال بالرقم  یمكنك االطالع على التفاصیل والشروط الخاصة بجمیع الرسوم والخدمات داخل

 باللغة اإلنجلیزیة).( usbankreliacard.comأو زیارة الموقع 

 

 



 

 .U.S. Bank. Member FDICمحفوظة لمصرف   2021حقوق النشر لعام . © Visa U.S.A. Incبموجب ترخیص من   U.S. Bank National Associationمن  ReliaCardأُصدِرت بطاقة  

  U.S. Bank ReliaCard®جدول رسوم 
 اسم البرنامج: اإلجازة العائلیة والطبیة مدفوعة األجر في واشنطن

 

 التفاصیل المبلغ جمیع الرسوم

 السحب النقدي

سحب من ماكینة الصراف اآللي 
 (داخل الشبكة)

ھذه ھي الرسوم التي نفرضھا على كل عملیة سحب. یُشیر مصطلح "داخل الشبكة" إلى شبكات ماكینات الصراف اآللي  دوالر أمریكي  0
باللغة ( usbank.com/locationsیمكن البحث عن المواقع في  MoneyPass®أو  U.S. Bankالتابعة لمصرف 

 .(باللغة اإلنجلیزیة) htmllocator-moneypass.com/atm. اإلنجلیزیة) أو

سحب من ماكینة الصراف اآللي 
 (خارج الشبكة)

جمیع ماكینات الصراف اآللي یُشیر مصطلح "خارج الشبكة" إلى  ھذه ھي الرسوم التي نفرضھا على كل عملیة سحب. دوالر أمریكي  2.50
ا إضافیة حتى . MoneyPassأو  U.S. Bankخارج شبكة مصرف  قد یفرض مُشغّل ماكینة الصراف اآللي رسومً
 وإن لم تُكِمل المعاملة.

صراف مباشر في مصرف أو اتحاد ائتماني یقبل  ھذه ھي الرسوم التي نفرضھا عندما تسحب مبالغ نقدیة من بطاقتك من  دوالر أمریكي  0 سحب نقدي من الصراف المباشر
 . ®Visaببطاقات   التعامل

 المعلومات

االستعالم عن الرصید من ماكینات 
 الصراف اآللي (داخل الشبكة)

یُشیر مصطلح "داخل الشبكة" إلى شبكات ماكینات الصراف اآللي ھذه ھي الرسوم التي نفرضھا على كل عملیة استعالم.  دوالر أمریكي  0
باللغة ( usbank.com/locations. یمكن البحث عن المواقع في MoneyPassأو  U.S. Bank التابعة لمصرف

 .(باللغة اإلنجلیزیة) locator.html-atm/moneypass.comأو اإلنجلیزیة) 

االستعالم عن الرصید من ماكینات 
 الصراف اآللي (خارج الشبكة)

كة" إلى جمیع ماكینات الصراف اآللي ھذه ھي الرسوم التي نفرضھا على كل عملیة استعالم. یُشیر مصطلح "خارج الشب دوالر أمریكي  0
ا إضافیة.. MoneyPassأو  U.S. Bankخارج شبكة مصرف   قد یفرض مُشغّل ماكینة الصراف اآللي رسومً

 استخدام البطاقة خارج الوالیات المتحدة.

التجار األجانب والسحب النقدي من ماكینات  ھذه ھي الرسوم التي نفرضھا عندما تستخدم البطاقة إلجراء مشتریات من  %3 المعامالت الدولیة
الصراف اآللي األجنبیة وھي نسبة من مبلغ المعاملة بالدوالر بعد أي تحویل للعملة. تُعتبر بعض المعامالت أجنبیة حتى 

وال لو كنت أنت و/أو التاجر أو ماكینة الصراف اآللي داخل الوالیات المتحدة، وذلك بموجب قواعد الشبكة المعمول بھا، 
 نتحكم في كیفیة تصنیف ھؤالء التجار وماكینات الصراف اآللي والمعامالت لھذا الغرض.

السحب الدولي من ماكینات  
 الصراف اآللي 

ا إضافیة حتى وإن لم  دوالر أمریكي  3 ھذه ھي الرسوم التي نفرضھا على كل عملیة سحب. قد یفرض مُشغّل ماكینة الصراف اآللي رسومً
 تُكِمل المعاملة.

 أخرى

أیام   10ھذه ھي الرسوم التي نفرضھا نظیر استبدال البطاقة وإرسالھا بالبرید بنظام التوصیل العادي (خالل ما یصل إلى  دوالر أمریكي  0 استبدال البطاقة
 عمل).

استبدال البطاقة بنظام التوصیل 
 العاجل

ا 15 أیام عمل)، باإلضافة إلى أي رسوم  3التوصیل العاجل (خالل ما یصل إلى ھذه ھي الرسوم التي نفرضھا على نظام  دوالًرا أمریكیً
 الستبدال البطاقة.

 ھذه ھي الرسوم التي نفرضھا عن كل شھر إذا لم تُجر أي معاملة باستخدام بطاقتك. دوالر أمریكي  0 عدم النشاط

والمستندات المتعلقة باتفاقیاتك التعاقدیة والكشوف واإلشعارات والبیانات وخدمات اإلنترنت  U.S. Bankمراسالت المتابعة من على الرغم من أن ھذه الرسالة تُقدم باللغة العربیة، إال أن 
صول على مساعدة في ترجمتھا، من وفھمھا، أو الح والخدمات المصرفیة عبر الھاتف المحمول قد ال تكون متاحة إّال باللغة اإلنجلیزیة فحسب. یجب أن تكون قادًرا على قراءة ھذه المستندات

 أجل فھم ھذا المنتج أو الخدمة واستخدامھما. الوثائق باللغة اإلنجلیزیة متوفرة عند الطلب.

 250,000لى وسیؤمّن علیھا بمبلغ یصل إ، FDICوھي مؤسسة مؤمّنة من ، U.S. Bank National Associationستُحفظ أموالك في . FDICأموالك مؤھّلة للحصول على تأمین من 

 لمعرفة التفاصیل. باللغة اإلنجلیزیة)( fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.htmlعن الوفاء بالتزاماتھ. راجع الرابط  U.S. Bankفي حالة عجز  FDICدوالر أمریكي من 

 ف/االئتمان.ال تتوفر میزة السحب على المكشو

ع Jacksonville, FL 32255، 551617، أو عبر البرید على صندوق برید 0359-964-888-1اتصل بخدمات حاملي البطاقات على الرقم  ، أو تفضّل بزیارة الموق
usbankreliacard.com ).(باللغة اإلنجلیزیة 

ا، تفضّل بزیارة  ا، فاتصل بمكتب الحمایة  باللغة اإلنجلیزیة).( cfpb.gov/prepaidللحصول على معلومات عامة عن الحسابات المدفوعة مسبقً إذا كانت لدیك شكوى حول حساب مدفوع مسبقً
 .باللغة اإلنجلیزیة)( cfpb.gov/complaintأو تفضّل بزیارة  1-855-411-2372على الرقم ) Consumer Financial Protection Bureauالمالیة للمستھلكین (
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